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Abstract: It is hard to define Teaching
Practice despite its seeming simplicity. The
undeniable role of teaching in educational
activities has prompted reflection over its
ideal definitions and methods. Such
reflections have resulted in various
achievements, each justified by evidence
and arguments. But can one speak of and
advocate an ideal method, model or strategy
of teaching which serves as a path for the
teacher (either in K12 or higher education
settings) towards the ultimate end? The
main idea of this paper (which targets
university teachers as its audience) is that
‘teacherhood’ implies facing unique
situations for which the ‘competency to
create a model based on knowledge and
experience’ plays a crucial role. Those who
select teaching as a career should not
exclude themselves to a single strategy,
model or method which would supposedly
serve as a universal solution in every
situation. Nonetheless, one can attain
certain rules of thumb which would be
helpful for others in exploration of the
teaching practice. However, knowledge of
teaching strategies and reflecting upon
teaching experiences is an imperative for
creation of a fruitful method in every
specific situation, and all effective teachers
have "deliberative" actions and they are
actually "practical".
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نعمتاهلل موسيپور

 تدريس ازجمله فعالیتهايي است کهه تعريهآ آن بها همهه:چکیده
 نقش انکارناپذير. از صعوبت زيادی برخوردار است،سهولت ظاهری
اين فعالیت در فرايندهای تربیتي موجب شده است که بهرای ضعه
 اين تالشها با.مطلوب آن انديشهضرزی شود ض الگوهايي ارايه گردد
 شواهد ض داليلهي بهرای،دستاضردهای متنوعي همراه بوده ض بهتب آن
دفاع از الگوهای موردنظر تهیه ض تولید شده است؛ اما آيا با اطمینهان
 الگو يا راهبرد مناسب تدريس سخن گفهت ض،ميتوان از يک رضش
،دفاع کرد؛ بهگونهای که آن رضش يا الگو يا راهبرد بهمثابهه يهک راه
معلم (از آموزگار تا اسهتاد دانشهگاهر را بهه مقصهود برسهانده ايهده
اساسي در اين مقاله (که مخاطب خاص خود را مدرسان دانشهگاهي
ميداندر آن است که اصوالً «معلمي کردن» با عمل در موقعیهتههای
منحصر به فرد همراه است ض برای چنهین عملهي «شايسهتگي تولیهد
 آنان که. نقش محوری بازی ميکند،»رضش بر اساس دانش ض تجربه
، نميتوانند برای اعمال خود به راهبهرد،به کار معلمي تن ميسپارند
الگو ض رضشي خاص دل ببازنهد؛ امها نیهاز دارنهد بها آگهاهي از ايهن
 آگهاهي. بنای تدريس خود را در هر موقعیت خاص بسهازند،الگوها
 الزمۀ تولیهد رضش،از دانش تدريس ض تأمل بر تجارب تدريس خود
ض الگوی متناسب تدريس هر موعوع در هر زمان برای هر گهرضه از
، همههۀ اسههتادان (معلمههانر مههرثر،مخاطبههان اسههت ض از ايههن میههس
.«فکورانه» عمل ميکنند ض بهضاق «عملي» هستند
، دانش تدريس، مدرس/ تربیت معلم، تدريس دانشگاهي:کلیدضاژهها
. عمل فکورانه ض معلمي کردن،عملي
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در يکي از رضزهای آبان ماه سال تحصیلي  3299-93دانشآموزی که پايهه اضل دبیرسهتان را
تجربه ميکرد با شور ض هیجاني که در هنگام يک کشآ بزرگ به کاشآ آن دست مهيدههد ،بهه
من مراجعه کرد ض گفت« :معلما شغل سختي دارند؛ ضاقعاً شغل معلمي خیلي سخته!» در ماليکهه
به مدعای اض فکر ميکردم ،اض در فهم يا اعتماد من ترديد کرد ض بار ديگر با تأکید بیشتری گفهت:
«جدی ميگم ،به اين فکر کردم! اگه يک معلم بخواد به دانشآمهوزانش چیهزی رض بفهمونهه (بها
تأکید تکرار کردر ،ضاقعاً بخواد بفهمونه ،شغلي سختتر از معلمي نیست!» ض بعد ادامه داد« :شغل
شما ضاقعاً سختتره ،چون بايد در سطح باالتری به دانشجوها درس بديد؛ من که دضست نهدارم
استاد دانشگاه بشم!» 3در همان زمان اين پرسش بار ديگر در ذهن من بارز شد که «معلمي کردن»
در بردارنده چه فعالیتهايي است که هرگاه معطوف به مقاصد خود بشود ،به يک «شغل سخت»
تبديل ميشوده
هنگاميکه از تعلیم ض تربیت ،مدرسه ،دانشگاه ض بهطور کلي فعالیتهای آموزشي سخن گفته
ميشود ،اصليترين تصوری که در ذهن شنونده نقش ميبندد ،کهالس درسهي اسهت کهه در آن
شخصي به نام معلم در مقابل جمعي موسوم به شاگرد قرار گرفته ض به فعالیتي مشغول است کهه
تدريس نامیده ميشود .لذا آنچه توفیق نهادهای آموزشي را در نیل به اهداف مورد نظهر تمهمین
ميکند ،کیفیت انجام اين فعالیت اساسي است .اکنون اين سرال مطرح ميشود که به راستي چهه
چیز تدريس را مرثر ميسازده ض اين فعالیت ضاجد چه خصايص ض ضيژگيهايي اسهت کهه آن را
از ساير اقدامات تربیتي متمايز مينمايده
در بحس از اينکه تدريس چگونه انجام شود تا مرثر گردد ،نظرات گوناگوني ارائهه شهده کهه
جم بندیهای متفاضتي از آنها به عمل آمده است .در يکهي از ايهن گونهه تهالشهها ،فهرسهت
فعالیتهای مربوط به رضشها ،الگوها يا راهبردهای تدريس مرثر به اين شرح ارايه شهده اسهت
(مهرمحمدی ض همکاران3299 ،ر :آموزش مسهاله (پهرضژهر محهور ،3آمهوزش مبامثهه محهور يها
ديالکتیکي ،2آموزش موقعیت محور ،1آموزش (يادگیریر سرال محور ،5آمهوزش پیامهد محهور،7
 .3گفتگو با لیال م .دانشآموز سال اضل دبیرستان فرزانگان شماره  3تهران.
2. Problem (Project) Based
3. Dialectical
4. Field Based
5. Question Based
6. Outcome Based
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آموزش (يادگیریر گرضه محور ،3آمهوزش (يهادگیریر مسهاس نسهبت بهه مداخلهه ديهدگاههای
شخصي در شناخت ض فههم پديهدهها ،3آمهوزش معنها (زبهانر مسهاس ،2آمهوزش هماهنهب بها
ارزشیابي ،1آموزش تلفیق شده با ارزشیابي ،5آموزش شبکه محور ،7آمهوزش بهرهمنهد از فنهاضری
اطالعات ض ارتباطات ،6آموزش مبتني بر تفاضتههای فهردی ،9آمهوزش مشهاضرمحور ،3آمهوزش
گرضهي 30ض آموزش مساس نسبت به فراشناخت .33بر اين اساس ،ميتوان پرسید که اسهتفاده از
چه رضشي ،الگويي يا راهبردی برای تدريس قابل دفاع استه بههتب چنهین پرسشهي ،مهيتهوان
افزضد که آيا ميتوان يک رضش ،الگو يا راهبرد تدريس را مقبول ض يا نامقبول قلمهداد کهرده آيها
آنچه در تدريس مرثر رخ ميدهد از قواعدی تبعیت ميکند که در انگاره «عملي» (شواب3373 ،
ض 3360ر مطرح استه
بیان مساله :تدريس چیست ض چه مساله ای در ارتباط با آن در اين مقاله دنبال ميشوده
فعالیت تدريس ،با توجه به ديدگاههای مختلآ ،به انحاء گونهاگوني تعريهآ ض تبیهین شهده
است .از تحلیل نظرات صامبنظران ض لحاظ کردن ضجوه مورد نظر آنان که بهصورت آشهکار ض
پنهان ابراز شده است ،ميتوان گفت که بر اين امر اتفاق نظهر دارنهد کهه در تهدريس ،دض نقهش
ياددهنده ض يادگیرنده با هدف ياددادن ض ياد گرفتن موعوعي ،که محتوای تهدريس نهام دارد ،در
موقعیتي ض به رضشي (شیوه ض ابزاریر با يکديگر تعامل دارند .پس در فهم تدريس ،با اسهتفاد از
مفاهیم مطرح در مراکز دانشگاهي ،عنايت به پنج مرلفه آن اجتنابناپذير است:
 -3ياددهنده (استادر؛
 -3يادگیرنده (دانشجور؛
 -2موعوع (محتوار؛
 -1موقعیت (فمار؛
1. Group Based
2. Perspective Based Learning
3. Meaning (language) Sensitive Teaching
4. Evaluation Compatible
5. Integrated Teaching
6. Network Based
7. ICT Supported Teaching
8. Individual Differences Informed
9. Counselor Based
10. Team Teaching
11. Metcognition Sensitive
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 -5رضش (شیوه ض ابزارر؛
صامبنظران چنین تصور کردهاند که سه عنصهر موعهوع ،موقعیهت ض رضش در اختیهار دض
عنصر ديگر يعني ياددهنده ض يادگیرنده قرار دارند ض در بحس از تدريس تالش کردهاند با تحلیل
نقش اين دض به ارائه ديدگاه خود اقدام نمايند .گرچه نميتهوان آن سهه عنصهر را تها ايهن میهزان
خاموش دانست ،اما در اينجا با همین سنت به بررسي اقدام ميشود .در سنت مبامس تدريس ،با
توجه به تفوّقي که برای هر يک از عناصر استاد ض دانشهجو قائهل شهدهاند ،تعهاريآ متفهاضتي را
برای تدريس عرعه کردهاند .گرضهي استاد (ياددهندهر را عنصر اصهلي ه مهاکم بهر جريهان ه
دانسته ض لذا تدريس را «ايجاد يادگیری» يا «تدارك شرايط مناسب بهمنظور مصول يهادگیری در
ذهن يادگیرنده (دانشجور» (گیج ،3ترجمه مهرمحمهدی3261 ،؛ بهراضن ،3ترجمهه رئهوف3263 ،؛
فردانش3297،ر تلّقي کردهاند .دسته دضم دانشجو را ضاجد اهمیت دانسته ض عامهل تعیینکننهده را
«آموختههای يادگیرنده» در پايان فعالیت تدريس (آيزنر3395 ،2؛ جويس ،ضيل ض کالهون ،1ترجمه
بهرنگي3293 ،؛ فتحي آذر3263،ر قلمداد کردهاند .دسته سوم بهنوعي «رابطه تعاملي بین دض قطب
استاد ض دانشجو» (شعباني3293 ،؛ آيزنر3395 ،؛ فنسترماخر3397 ،5؛ باقری3296 ،ر باضر داشته ض
مامصل تدريس را نتیجه تعامل مطلوب دض قطب دانسته ض تدريس را هم ضرزی متقابل اسهتاد ض
دانشجو تعريآ کردهاند .عالضه بر اين ،پرسش ديگری نیز مطرح است .موعه ايهن پرسهش بهه
چگونگي عمل شخص يا اشخاص مرثر در تدريس مربوط است .بر اساس اين پرسش ،مشخص
ميشود که درجايي که استاد يا دانشجو عامل اصلي در فرايند تدريس هسهتند ،بهه چهه نحهو بهه
ساماندهي عمل خود ميپردازند .دض ديدگاه در اينجا مطرح است :اضل طرفداران تهدريس مبتنهي
بر نظريه ض قواعد از قبل تعیین شده (جويس ،ضيل ض کهالهون3293 ،ر ض دضم تهدريس مبتنهي بهر
تصمیمگیری موقعیتي (شواب 3373 ،ض 3360ر.
اکنون ميتوان به بررسي اين سوال پرداخت که از بهین سهه ديهدگاه عرعهه شهده کهدامیک
مقرضن به صواب است ض يا اينکه در بررسي ماهیّت تدريس ضاجد اهمیت باالتری استه اگهر از
زاضيه پژضهشهای تربیتي ،بهضيژه پژضهشهای پیرامون تدريس ،به موعوع نگريسته شهود ضجهه
1. Gage
2. George Brown
3. Elliot W.Eisner
4. Joyce, Weil & Calhoun
5. Gary D.Fenstermacher
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غالب با ديدگاه نخست خواهد بود ،يعني اينکه تدريس عبارت از مجموعه فعالیهتههايي تلقهي
خواهد شد که از سوی شخصي به نام استاد ض بهمنظور ايجاد يادگیری در يادگیرندگان بهه انجهام
ميرسند .البته نتیجه يا ماصل اين فعالیتها ه يعني يادگیری دانشهجويان ه نیهز در جهای خهود
مائز اهمیت ض در خور توجه است.
آيزنر (3363ر معتقد است که «علت مقبولیّت يافتن ديدگاه تدريس ه يهادگیری ،يها اسهتعاره
خريد ه فرضش ،اين بوده که تدريس همواره يک هدف از قبل تعیین شده ه يعني يهادگیری ه را
ايجاب ميکرده است» ض به قول گیلبرت رايل ،تدريس نهوعي فعالیهت هدفمنهد بهوده ض نشهانگر
نوعي «دستاضرد »3ض نه صرفاً انجام يک «ضظیفه »3ميباشهد .بههطور مثهال :گفهتن اينکهه شخصهي
دضيده است ،توصیآ يک فعالیت است ،لذا دضيدن يک اصطالح ضظیفهای است ،در مالیکه اگهر
بگوئیم شخصي برنده شده ،يک دستاضرد توصیآ گرديده است .لذا برنده شهدن يهک اصهطالح
دستاضردی است .تا زماني که تدريس يک اصطالح دستاضردی تلقهي شهود ،ارتبهاط مسهتقیم بها
يادگیری دانشجويان دارد ض اگر استادی سخنراني کند ،نمايش بدهد ،سرال کند ،توعهیح بدههد،
به هدايت بحس بپردازد ض  ...اما شاگردان نکتهای را نیاموزنهد ،در ضاقه تهدريس نکهرده اسهت.
فنسترماخر3397( 2ر نیز در مورد ارتباط علّهي تهدريس ه يهادگیری در برخهي متهون بهه بحهس
پرداخته ض چنین مينويسد:
"بین تدريس ض يادگیری ارتباطي تنگاتنب برقرار است ،اما اين رابطه از نوعي نیست کهه
از ادعای بدضن يادگیری هیچ تدريسي امکان ضجود ندارد ممايت کند .ايهن اسهتدالل کهه
بدضن يادگیری ،تدريس ضجود ندارد« ،شرايط بنیادی »1تدريس را با آنچه که ميتوان آنهرا
«شرايط ارزشیابي کننده »5تدريس نامید ،مخلوط ميکند .اينکه آيا اسهتاد در امهر تهدريس
موفق است يا ناموفق ،بر اساس بسطهايي تعیین ميشهود کهه مبتنهي بهر شهرايط بنیهادی
هستند ض نه خود شرايط بنیادی .برقرار کردن رابطه الزامي بین يادگیری ض تدريس درست
مثل اين است که بگوئیم منظور از مسابقه دادن ،برنده شدن ض منظهور از جسهتجو ،يهافتن
است (ضيتراك29 :3397 ،ر.
1. Achievement
2. Task
3. Gary D.Fenstermacher
4. Generic Conditions
5. Evaluative Conditions
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ايشان معتقدند که برقراری چنین ارتباطي بین مسابقه دادن ض برنده شدن ض يا جستجو کهردن
ض يافتن ،چندان هم الزامي نیست ض ممکن است بتوان کسي را يافهت کهه تها آخهرين لحظهه بهه
مسابقه ادامه بدهد ض برنده هم نشود؛ با اين مال ميتوان گفت کهه ضی مسهابقه داده اسهت ض در
فعالیتي ضظیفهای ،نظیر مسابقه دادن ،درگیر بوده اسهت .ضی رابطهه بهین مسهابقه ض برنهده شهدن،
جستجو ض يافتن ض فرضش ض خريدن را «ضابستگي جوهری »3نهام نههاده اسهت ض در مهورد تهأثیر
ضابستگي جوهری بین دض مفهوم (برداشتر از تدريس ميگويد:
 ...ايده ضابستگي جوهری در تبیین اينکه چهرا اکثهر مها چنهین ارتبهاط تنگهاتنگي را بهین
تدريس ض يادگیری در مييابیم ،به ما کمک ميکند .اگر هیچکس هیچگاه ياد نگرفته بهود،
تصور ضجود مفهوم تدريس مشکل ميبود؛ زيرا اگهر يهادگیری تها کنهون رخ نهداده بهود،
تدريس چه معنايي داشته ارتباط بین اين دض مفهوم در ساختار زبان مها بهشهدت درههم
تنیده است .لذا رابطه ضابستگي جوهری به سادگي با رابطه علیت مشتبه ميشود .بهه ايهن
دلیل که مفهوم تدريس ضابسته به مفهوم يهادگیری اسهت ض يهادگیری نیهز اغلهب پهس از
تدريس ماصل ميشود ،ما ممکن است سهواً فکر کنیم که يکي موجب ديگهری ميشهود
( ...ضيتراك23 :3397،ر.
نکته جالب توجهي که اين صامبنظر به آن اشهارهکرده اسهت ،ايهن اسهت کهه مفهومههای
«دانش آموختن »3يا «شاگردی کردن »2با مفهوم تدريس موازات بسیار نزديکتری دارنهد .بهدضن
دانشجو ،مفهوم استاد ض بدضن استاد مفهوم دانشجو قابل درك نیست .در اينجا يک زضج ههمضزن
دارای ضابستگي ضجودی ،همانند جستجو ض يهافتن ض مسهابقه دادن ض برنهده شهدن ،ضجهود دارد.
طیفي از فعالیتهای مربوط به دانش آموختن ضجود دارنهد کهه فعالیتههای تهدريس را تکمیهل
ميکنند .مثالً ،استادان توعیح ميدهند ،مناب را جسهتجو ميکننهد ض مطالهب را کسهب ميکننهد.
ضظیفه استاد ممايت از شوق دانشجو به هنگام آموختن ض بهبود بخشیدن آمهادگي ضی در انجهام
اين کار است .میزان ض کیفیت يادگیری دانشجو بهنگام دانش آموختن تا انهدازه زيهادی تهابعي از
چگونگي دانش آموختن اض است.

1. Ontological Deyendence
2. Studenting
3. Pupiling
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در يک ديدگاه بازنگری شده از تدريس ،ضظیفه استاد تنها ايجاد يادگیری نیست؛ بلکه تدارك
شرايطي است که تحت آن ،دانشجو خود به آموختن اقدام ميکند ض ماصل فعالیت دانشهجو بهه
يادگیری منتهي ميشود .در اين ديدگاه استاد محتوی را به دانشجو نشان نميدهد ض يا اينکهه بهه
ضی منتقل نميکند ،بلکه به دانشجو آموزش ميدهد که چگونه محتوی را از متن درسي ،استاد يا
ساير مناب جستجو کند ض فرا بگیرد .هنگاميکه دانشجو در فراگیری محتوی مهارت کسب کهرد،
آنرا ياد ميگیرد« .در چنین شرايطي ضظايآ استاد عبارتاند از :آموزش دادن رضشها ض نیازههای
ايفای نقش يادگیرندگي (شاگردی کردنر ،انتخاب مواد آموزشي کهه بايسهتي فهرا گرفتهه شهوند،
متناسبسازی مواد آموزشي با سطح ذهني يادگیرندگان ،تدارك مناسبترين مجموعه فرصهتها
بهمنظور درك محتوی ،نظارت ض ارزشیابي پیشرفت دانشجو ض ارائه کمک به يادگیرنده ،بههعنوان
يکي از مناب دست اضل دانش ض مهارتها ( »...ضيتراك23 :3397 ،ر.
در هر مال ميتوان بهمنظور تعمق ض دقت بیشتر بر پديده تدريس ،آنرا جدای از پیامهدهايش
مورد توجه ض تحلیل قرار داد ض مجموعهای از کنشها را که توسط استاد ض بهمنظور تسهیل نقش
يادگیرندگي دانشجو ،انجام ميگیرد ،تعیین ض مورد بحس ض تجزيه ض تحلیل قرار داد ض سهپس بها
انجام پژضهشهای تربیتي ض مبادرت به اقدام (کنشر پژضهي ض تفکر مین عمهل بهرای بهبهود آن
عمل (عمل فکورانهر ،تدابیر الزم را اتخاذ کرد .با دقت در معنای تعاريآ ض اهداف مهورد تأکیهد
ديدگاههای تدريس ،چند موعوع اساسي را ميتوان يافهت کهه لحهاظ کهردن آنهها در تعريهآ
تدريس عرضرت دارد:
نخست آنکه تدريس يک فعالیت يا جريان 3است .ميتوان شاهد تدريس بود ض آنرا بههعنوان
يک ضاقعیت مشاهده کرد .نیازی نیست برای استنتاج آن به سراغ يادگیری رفت .چنین تصهويری
از تدريس مشکالتي را که آيزنر (3363ر در بحس از تهدريس بههعنوان فهرضش 3اشهاره ميکنهد،
پديد نخواهد آضرد ض در عین مال تعريآ را دچار دضری بودن ،چنانکه کلوئر (3395ر ميگويد،
نخواهد کرد .تأکید رابرتسون3396( 2ر بر فعالیت يها جريهان بهودن تهدريس مکايهت از همهین
ضيژگي دارد .جکسون3397( 1ر در اين باره ميگويد« :ضقتيکه ميگوئیم :ببین ايهن شهخص دارد
1. Activity or Process
2. Selling
3. Robertson, E.
4. Jackson, P. W.
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تدريس ميکند ،آنچه در نظر داريم اين است که :شخص تالش ميکنهد بیاموزانهد .ايهن تهالش
کردن 3قابل فهم است» (ص 33ر.
دضم آنکه تدريس يک فعالیت يا جريان بیناالشخاصهي 3اسهت .بیناالشخاصهي بهدان معنهي
است که تدريس ،تعامل 2بین يک استاد ض يک يا چند شاگرد را در بر ميگیهرد (کلهوئر3395 ،ر.
تعاملهای جريان تدريس اغلب از نوع کالمي هستند (امیدضن ض ههانتر3376 ،ر ض در عهین مهال
دض سويه 1انجام ميشوند (کلوئر3395 ،ر .منظور از دضسويه يا رض در رض بودن آن است که اسهتاد
با دانشجو مرف ميزند ض بر اض اثر ميکند ض دانشجو نیهز بها اسهتاد مهرف ميزنهد ض بهر اض اثهر
ميکند؛ اما نه لزضماً در يک موقعیت ض در يکزمان .پس تعامالت تدريس را ميتهوان بهصهورت
ناهمزمان ض برخط شاهد بود.
سوم آنکه تدريس تعمدی 5است .برای آنکه تدريس اتفاق بیفتد مجموعههای از ههدفها يها
هدفي ضجود دارد .کلوئر (3395ر ميگويهد کهه تهدريس «معطهوف بهه يهادگیری» 7اسهت .گهیج
(3372ر ادعا ميکند که تهدريس «تغییهر دادن رضشههايي را کهه ديگهر اشهخاص ميتواننهد يها
ميخواهند رفتار کنند ،نشانه گرفته است» .اين نکته را متي ميتوان در نظريه کسهانیکه بهر بعهد
هنری تدريس تأکید ميضرزند ،نیز يافت .آيزنر (3363ر ميگويد:
استاداني که هنرمندانه در کالس عمل ميکنند  ...جوی را ايجاد ميکنند که از اکتشهاف ض
خطر کردن استقبال کرده ض میل به بازی را پرضرش ميدهد .برای اينکهه انسهان بتوانهد بها
ايدهها بازی کند ،بايد در ايجاد ترکیبات جديد بین آنها ،آزمايش آنها ض متي نفي آنهها
امساس آزادی بکند .اين بدان معناست که انسان بتواند آزادانه ادراك بکنهد بهه طوريکهه
تخیل ،استعاره ض ناداني سازنده 0مجال برضز يابد (ص 392ر.
چنین بیاني بهضعوح نشان ميدهد که عمدی در تهدريس ضجهود دارد ض ههدفي مهورد نظهر
است ،هرچند که اين هدف کلي باشد ض چنانکه آيزنر ميگويد «متغیر ،مبهم ض سهیال» .در اينجها،
درضاق تدريس معطوف به اکتشاف ض خالقیت است .آنچه از ههر دض بیهان بهر ميآيهد (تهدريس
1. Trying To
2. Interpersonal
3. Interaction
4. Bidirectional
5. Intentional
6. Directed Toward Learning
7. Constructive Foolishness
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معطوف به يادگیری يا تدريس معطوف به خالقیتر اين است کهه ضاژه تهدريس بهه «دسهتاضرد»
تأکید ندارد ،بلکه بر «جهتگیری فعالیت» تمرکز دارد.
تعمدی بودن تدريس به نحوی مربوط به آن چیهزی اسهت کهه جکسهون (3397ر نهام آنهرا
«فرض يا امتمال ناداني» 3نهاده است .امتمال ناداني به اين معناست که قبل از تهدريس چیهزی،
دانشجو آنرا نميدانسته ض يا بر انجام آن قادر نبهوده اسهت .ضلهآ (ترجمهه کیهامنش3263 ،ر در
تدضين هدفها همین ضيژگي را مهم تلقي ميکند ض ميگويد «اگهر گرضههي از فراگیهران قبهل از
گذراندن مجموعهای از تجارب آموزشي ،مجموعههای از رفتارههای مطلهوب را بهرضز ميدهنهد،
هدف قلمداد کردن اين رفتارها ابلهانه است» (ص 50ر .در ضاقه اگهر دانشهجويان آنچهه را کهه
ميخواهد آموخته شود قبالً بدانند ض يا بتوانند انجام دهند ،يادگیری انجام نخواهد شد .اين معنها
را ميتوان در تدريس بر اساس نظر رابرتسون (3396ر بهتر دريافت .اض مدعي اسهت کهه توفیهق
تدريس را ميتوان بر اساس «مقدار کوششي که برای يادگرفتن در دانشجو ايجاد ميکنهد» مهورد
قماضت قرار داد .به اين معنا که اگر دانشجو به هنگام تدريس استاد توجه کند ،تمرکز يابد ض يها
کوشا گردد ،تدريس موفقیت آمیز بوده است.
تلفیق سه خصوصیت مطرح شده ،با عنايت به اراده يادگیرنهده ض مسهوولیت اض در يهادگیری،

ميتواند يک تعريآ از تدريس را پديد آضرد .بر اين اسهاس ميتهوان گفهت :تهدريس ،فعالیهت
تعاملي ض مشارکتي همزمان يا ناهمزمان مبتني بر ارتباط کالمي 3دض يا چند شخص اسهت کهه بها
هدف يادگیری برقرار ميشود ض در ايهن تعامهل ،همهواره يهک شهخص در نقهش معلهم /اسهتاد
(شخص دارای دانش معتبر ،قدرت تبیین ض راهبری پرسشر ض يهک يها چنهد شهخص در نقهش
شاگرد /دانشجو (شخص دريافتکننده ،مشارکتکننده ،جستجو کننده ،نقهادی کننهده ض سهازندهر
ايفای نقش مي کنند .اکنون اين پرسش قابلطرح است که از چه رضشي برای تهدريس مهيتهوان
دفاع کرده بهتب چنین اعتقادی ،ميتوان پرسید که آيا ميتهوان يهک رضش ،راهبهرد يها رضيکهرد
تدريس را ترضيج کرده
فرعیه پژضهش ض رضش بررسي آن

1. Presumption of Ignorance
2. Verbal Communication
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بررسي سوابق نظری موعوع ،جستجو در گزارشهای معلمهان /اسهتادان ض تأمهل در تجربهه
شخصي ،اين امکان را فراهم کرد تا در پاسخ به پرسش مذکور فرعیهای بدين شرح مطرح شود:
«شواهد تحقیقاتي کافي برای دفاع از يک رضش ،الگو يها راهبهرد دارای توفیهق قطعهي ،فهارغ از
موقعیت ،هدف ،مخاطب ض هزينۀ قابهل قبهول بهرای تهدريس ،تولیهد (مشهاهدهر نشهده اسهت»؛
بهعبارتديگر« ،معلمان /استادان نهتنها برای تدريس موعوعات متفاضت که متي بهرای تهدريس
يک موعوع در دض زمان ،نیز دارای رضشها ،الگوها ض راهبردهای منحصر به فردی هستند کهه از
اثربخشي الزم برخوردارند»؛ بنابراين ،مدرسهان ض اسهتاداني کهه بهه تهدريس رضش مهيپردازنهد،
مجوزی برای توصیۀ مخاطبان به استفاده از يک رضش يا راهبرد ندارند؛ بلکه آنها ضظیفهه دارنهد
شرايط دانشي ض ارزشي را برای توسعۀ «قابلیت تولید رضش بر اساس دانش (دانش پژضهير» مهیا
سازند ض آنان را برای «اجتهاد تدريسي (تربیتير» آماده کنند .به عبارت ديگر ،آموزشگران در همه
سطوح عمل آموزشي« ،مجتهد» هستند نه «مقلد»؛ اما مجتهد اصوليِ زمانشناس ض موقعیتشناس.
برای بررسي فرعیۀ مذکور تالش شد تا بر اسهاس انهواع رشهتههای تحصهیلي زيرمجموعهه
علوم انساني ض اجتماعي به جستجوی پژضهشهای موز تدريس اقدام گردد ض ابتدا تصهويری از
دستاضردهای تحقیقاتي مربوط به اثربخشي رضشها ،الگوها ض راهبردهای تدريس فهراهم شهود ض
بعد با توسل به نتايج بدست آمده از پژضهشهای میداني يا تجربي ،بهه آزمهون فرعهیه پهژضهش
اقدام گردد .بررسي تحقیقات انجام شده ،به دضر زماني دههه اضل قهرن بیسهت ض يهک (-3009
3336ر ض به تحقیقات مربوط به موز آموزش عالي (بهخصوص موزه علهوم انسهانير محهدضد
شد .پژضهشهای انجام شده در ارتباط با تدريس دانشگاهي فراضان هستند که از میهان پهژضهش-
های بررسي شده ،تنها مواردی برای نمونه ارائه ميشود .اين بررسي البته در چههارچوب رضش-
های کیفي به انجام رسیده است ض بنابراين ،به اصول ض عوابط اينگونه رضشها ضفهادار مانهده ض
در نمونهگیری از پژضهشهای انجام شده ،از رضشهای مطرح در رضيکرد مذکور (گال ،بورگ ض
گال3296 ،ر استفاده کرده است .تأکید بر اين موعوع الزم است که استفاده از ضاژگان «معلهم» ض
«شاگرد» در آموزش ض پرضرش رسمي رايج اسهت ض در آمهوزش دانشهگاهي از ضاژگهان «اسهتاد»
بهجای معلم ض «دانشجو» بهجای شاگرد استفاده ميشود؛ مال آنکه «معلم» مفهومي عهام اسهت ض
در بردارنده همه کساني است که به کار تدريس اقدام ميکنند .از اين جهت ،در اين مقالهه کلمهه
معلم در معنای عام مورد استفاده قرار گرفته است.
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نتايج :پژضهش ها از کدام نوع تدريس دفاع ميکنده
برای معرفي ضاقعیات فرايند تدريس ،از مفاهیم فن ،رضش ،الگو ،راهبرد ض پارادايم استفاده
ميشود؛ که همه آنها به فعل ض انفعاالت خاص اين فرايند ض نوع پاسخهايي که به چیستي ض
پرسشهای اساسي تدريس (موسيپور3292 ،ر داده شده است ،اشاره دارند .اين نوع اقدامات در
شرايطي شکل ميگیرند که عوامل متعددی در آن دخیل هستند .در عین مال ،اين شرايط ض
عوامل موجود در آنچنان متنوع هستند که انواع متعددی از راهبردها را شکل دهند؛ بهگونهای
که ميتوان مدعي شد به شمار شرايط ظهور تدريس ،راهبردهای تدريس ضجود دارد .تالشهای
انجام شده برای طبقهبندی راهبردهای تدريس ممکن است به يادگیری نام آنها کمک کند ض از
اين میس شايسته تحسین باشد ،اما در نگاهي عمیق مشخص ميشود که اين عمل ،نوعي ساده-
سازی را در خود دارد که مخاطب را از درك ضاقعیتهای تدريس محرضم ميسازد .تدريس
متأثر از محیط فیزيکي ،مدرس ،مخاطب ،هدفها ،محتوا ،فرهنب ،زمان ض جمعیت است ض در
برنامهريزی آن بهتناسب میزان ديدن هر يک از اين عوامل ،گونهای از تعامالت ياددهي ه
يادگیری شکل ميگیرد که امکان برضز مورد مشابه آن تقريباً صفر است .باضجوداين ،تالش شده
است با عنايت به ضجوه اشتراك ،گونههايي از راهبردهای تدريس تعريآ ض مورد استفاده قرار
گیرد .هايت3002( 3ر ،شولمن3333( 3ر ض پورکي ض نوضاك3393( 2ر از جمله صامبنظراني
هستند که بدين راه گام نهادهاند .در همین راستا ،ديلون3336( 1ر نیز با معرفي نوعي طبقهبندی
از راهبردهای تدريس ،بر اين موعوع تأکید ميکند که :راهبردهای متفاضت را ميتوان برای
اهداف متفاضت بکار گرفت؛ راهبردهای متفاضت دارای جنبههای متفاضت هستند؛ راهبردهای
متفاضت را ميتوان در طبقاتي دستهبندی کرد ض راهبردهای تعريآ شده قادر به رف نیازهای
متفاضت مدرسان هستند .فنسترماخر (3333ر نیز دارای چنین نگاهي است ض پس از طبقهبندی
رضيکردهای تدريس بر اساس تأکید آنها بر موعوعات درسي ض فعالیتهای يادگیری ،به شرح
چند نکته ميپردازد:
 -3استاد خوب از همه رضيکردها استفاده ميکند.
1. Hait
2. Shulman
3. Purki & Nowak
4. Emerson J. Dillon
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 -3جنبههای ضجود آدمي با همه رضيکردها در ارتباط است.
 -2مداکثر فايده ضقتي برای دانشجويان ماصل ميشود که رضيکردها ترکیب شوند.
 -1همه رضيکردها دارای قابلیت برای پیگیری هدفها ض تدريس نظريههای متفاضت هستند.
ضی يادآضر ميشود که «هیچ سبک ضامدی قادر نیست همه هدفهای تربیتهي را بهر آضرده کنهد،
همه جنبههای مهم میات دانشجو را پوشش دهد ،ض مداکثر امکان تجربه را برای دانشجو فراهم
کند» .بر اين اساس ،شايد بهسختي بتوان از موفقیت شیوه «ضامد» برای تدريس يک درس سخن
گفت؛ تا چه رسد به يکي از رشتههای تحصیلي .تالشهای پژضهشي نیز ماکي از همین موعوع
است .شرح برخي از موارد پژضهشي ،اين موعوع را آشکارا نشان ميدهد.
 .3شبیهسازی ايفای نقش :دینیو ض هیپنر3336( 3ر به بررسي اثر «شبیهسازی ايفای نقش» اقهدام
کردهاند .اين پژضهش به يکي از رضشهای يادگیری فعال ميپردازد .اين رضش ،ترکیبهي خالقانهه
از رضشهای ايفاء نقش ض شبیهسازی اسهت کهه در درضس رضانشناسهي صهنعتي اجهرا ميشهود.
گزارش درضس ض نتايج ارزيابي اهداف نشان ميدهند کهه از نظهر کسهب دانهش ،رضش تهدريس
شبیهسازی ايفاء نقش [همان رضش ترکیبي] رضش تدريسي اثربخش است .شبیهسازی ايفاء نقهش
در برگیرنده عناصری از رضشهای ايفاء نقش ض نیز عناصری از شبیهسازی است .در اين تحقیهق
به دانشجويان درس رضانشناسي صنعتي با رضشهای تدريس شبیهسازی ايفاء نقش ض سهخنراني
مطالبي آموخته شد .سپس از آنها آزمون به عمل آمد ض هشت ماه بعد نیز با دانشهجويان در ايهن
خصوص مصامبه شد .در اين پژضهش فرعیه اصلي بهدين شهرح مطهرح شهد« :دانشهجويان بهه
رضشهای تدريس شبیهسازی ايفاء نقش ،طي کالس ض نیز در پايهان هشهت مهاه ،ضاکهنش مثبهت
نشان ميدهند» .اين فرعیه با بررسي دض فرعیه ديگر دنبال شهد :اضل :از نظهر دانشهجويان رضش
شبیهسههازی ايفههاء نقههش نسههبت بههه سههخنراني سههنتي بسههیار «کههاربردیتر» اسههت؛ ض دضم :رضش
شبیهسازی بیش از رضش سخنراني به «يادآضری اطالعات» توسط دانشجويان کمک ميکند.
نتايج مربوط به کارآمدی رضش تدريس شبیهسازی نشان داد که دانشجويان ضاکنش مثبتي نسهبت
به اين رضش دارند؛ بهضيژه طي زمان ارايه درضس .آنان در مصامبه اعالم کردند که ايهن رضش را
جالب ميدانند ض استفاده از آنرا در درس رضانشناسي صنعتي توصیه ميکنند .اين نتايج با نتايجي
که در ديگر مقاالت گزارش شدهاند ،کامالً قابل مقايسه ض همخوان است .همه آنها نشان دادهاند
1. De Nave, K. M. & Heppner, M. J.
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که دانشجويان تمايل زيادی به استفاده از رضشهای تدريس فعال ض يادگیری فعال دارند .تحقیهق
همچنین نشان داد که رضش سخنراني نیز هدفهايي را دنبال مهيکنهد کهه از طريهق شبیهسهازی
قابلدستیابي نیست .زمهاني کهه از دانشهجويان راجه بهه مهواد آموختهشهده طهي شبیهسهازی ض
سخنراني در ديگر درضس دانشکده پرسش شد آنها گفتند که سهخنراني نسهبت بهه شبیهسهازی
ايفاء نقش اهمیت بیشتری دارد .اين نتیجه نشان ميدهد که رضشهای يادگیری انفعالي (از قبیهل
سخنرانير نیز هدفمند هستند .هدف سخنراني کمک به دانشجويان برای کسب دانشي اسهت کهه
پس از آن با ساير مواد درسي ترکیب شود ض بدين ترتیب در موقعیتههای جديهد قابهل کهاربرد
باشد .با کمال تعجب ،دانشجويان از لحاظ کاربرد در مجموعه کهاری ضاقعهي ،نقهش شبیهسهازی
ايفاء نقش را نسبت به سخنراني مهمتر ارزيابي نکردند .اگرچه در اين تحقیهق رضش شبیهسهازی
ايفاء نقش در درضس رضانشناسي صنعتي مطالعه شهد ،امها ميتهوان نتهايج آن را نیهز بها درضس
تجارت ،مديريت ض بازاريابي که متمرکز بر زمینههای مناب انساني يا عوامل بشری هستند ،مشابه
دانست .اگرچه رضشهای تدريس فعال از جملهه شبیهسهازی ايفهاء نقهش کهامالً مفیهد هسهتند،
محققان از اين ايده که رضشهای تدريس فعال جايگزين رضش سنتي سهخنران شهوند ،ممايهت
نميکنند.
 .3مقايسه رضشه ای تدريس موردی ض مل مساله :آدمیرال ،ضبلز ض پیلهوت3333( 3ر بهه شهرح
تدريس در آموزش مقوق پرداختهاند .آنها بیان داشتهاند که در دانشکده مقوق بر اساس نظريه
تدريس عملکردی ،3تدريس مبتني بر ترکیب بخصوصي از رضشهای متنوع ،مورد اسهتفاده قهرار
ميگیرد .در اين اقدام عالضه بر رضش تدريس موردی ،که رضش مرسوم تدريس در علهم مقهوق
است ،از رضش مل مسأله نیز بهعنوان يک رضش مقدماتي آموزش استفاده ميشود .در اين رضش
هر يک از دانشجويان موظآ است بر اساس آنچه در فرايندهای عمل ضاقعي قمهاضت رخ مهي-
دهد ،مسالهای را شناسايي ض تعريآ کند ض اطالعات مربوط را جم آضری ض تحلیل نمايد تها بهه
جواب مستدلي دست يابد ض نتیجه را در اختیار ديگران قرار دهد .دانشجويان در تمهام فعالیهت-
های مل مساله از راهنمايي استادان برخوردارند ض مبامس خود را (شهامل تجربههههای موفهق ض
موان ض مشکالت کهارر در کهالس درس مطهرح مهيکننهد .ايهن رضش بهر چگهونگي يهادگیری
1. Admiral, W. & Wobbles, T. & Pilot, A.
2. Performance Teaching
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دانشجويان برای مل مسائل مقوقي از طريق يهافتن ،شهکل دادن ض تحلیهل موعهوعات توسهط
خودشان مبتني است .در اين اقدام ،جهت برانگیختن دانشجويان به تکمیل فرايند مهل مسهأله ض
ممور در سمینارهايي که در آنها آموزشهای الزم برای مل مسأله ارائهه ميشهد ،از مهديريت
اقتمائي استفاده شد .نتايج تحقیق نشان داد که آثار رضش مل مسأله مطلوب بود .در مقايسهه بها
رضش موردی ،دانشهجويان در رضش مهل مسهأله زمهان بیشهتری صهرف فعالیتههای يهادگیری
ميکردند ض تکالیآ خود را بهتر انجام ميدادند .همچنین ،در کنترل تحلیل پیشرفت گذشته خود،
زمان کار در دضرههای قبلي ض انگیزش برای درضس ضيژه ،ضععیت بهتری داشتند .تفهاضت میهزان
پیشرفت دانشجويان عمدتاً مربوط به تفاضت در زمهاني بهود کهه دانشهجويان بهرای ايهن درضس
صرف ميکردند .آنان در تحقیق خود انتظار داشتند که مديريت اقتمائي ،دانشجويان بسهیاری را
به ممور در سمینارها ض تکمیل تکالیآ درسي ض ضظايفشان برانگیزد ض دانشکده نیز بتواند رضش
تدريس مل مسأله را بهرای دانشهجويان عملهي کنهد .بههطور کلهي دانشهجوياني کهه در بیشهتر
سخنرانيها ض نیز در سمینارها غايب بودند ،نتوانستند تکالیآ ض ضظايآشان را انجام دهند .آنهان
در اين تحقیق از يکسو رابطه بین تدريس به رضش مل مسأله ض موردی ض از سوی ديگر رابطهه
زمانِ کار ض پیشرفت دانشجويان را ارزيابي نمودند .اين سرال کلي به دض فرعیه تقسیم شهد :اضل:
تا چه مد «مل مسأله» باعس ميشود دانشجويان هنگام ممورشان در سمینارها ض سخنرانيهای
داخل دانشگاه ض نیز در تکالیآ ض ضظايآ خارج از کالس [تکالیآ خانه ،ضظايآ علمي ض مباني
بحس] زمانِ کار بیشتری صرف کننده ض دضم :تا چه مد «مل مسأله» ،دانشهجويان را بهه ممهور
در امتحان پاياني تشويق ميکند ض بر رتبههایشان در آزمونهای نهايي تأثیر دارده
جامعه آماری اين پژضهش شامل  630نفر [برای درس اضل] ض  272نفهر [بهرای درس دضم] بهود.
برای هر درس ،دانشجويان به دض گرضه تقسیم شدند .به گرضه اضل ،کهه گهرضه آزمهايش بهود ،بهر
اساس رضش مل مسأله ض به گرضه دضم بهه رضش مهوردی درضس آمهوزش داده شهد .در مرملهه
جم آضری اطالعات نیز سه پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد تا به اعالم نظرات ض تجربیات
خود اقهدام کننهد .ههدف ايهن درس ،دسهتیابي بهه مهارتههای مهل مسهأله مقهوقي ض توسهعه
مهارتهای نوشتن مقوقي بود .دانشجوياني که بهه رضش مهل مسهأله آمهوزش ديهده بودنهد در
مقايسه با گرضه دضم ،زمان بیشتری را صرف مطالعاتشهان [ممهور در سهخنرانيها ض سهمینارها،
انجام تکالیآ ض امور تحصیلي ض مطالعه مباني موعوع] نمودنهد .همچنهین آنهها در مقايسهه بها
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دانشجوياني که با رضش موردی آموزش ديده بودند پیشرفت بیشتری داشهتند .نتهايج نشهان داده
رضش مل مسأله در زمینه مرلفه افزايش زمانِ کار ،مهمترين نقش را داشته است.
 .2الگوی سقراطي آموزش :پارکینسون ض ايکاچي3000( 3ر در بررسهي آثهار «الگهوی سهقراطي
آموزش» در موزه آموزش علوم ارتباطات پنج سرال پژضهشي را مورد بررسي قرار دادند کهه در
مالت تلفیقي بدين شرح قابل بیان هستند :آيا ضقتي دانشجويان به رضش سهقراطي آمهوزش داده
ميشوند نسبت به زماني که به رضش سنتي سخنراني آموزش داده ميشوند ،راج بهه ارتباطهات
اطالعات بیشتری کسب ميکننده؛ به دانش ض مهارتهای مورد نیاز خويش برای کهار در مهوزه
ارتباطات اطمینان بیشتری دارنده؛ فرصتهای بیشتری را برای نشان دادن تفکر انتقادی گهزارش
ميکننده؛ فرصتهای بیشتری را برای عملي کردن مهارتهای مهل مسهأله گهزارش ميکننهده؛
آمادگي بیشتری برای کار در مهوزه ارتباطهات کسهب ميکننهده؛ ض از درضس خهويش رعهايت
بیشتری کسب ميکننده
آزمودنيهای اين تحقیق  336دانشجوی لیسانس بودند که در درس ارتباطهات ثبتنهام کهرده
بودند 65 .نفر از آنان در قسمتي ثبتنام کردنهد کهه از رضش تهدريس سهخنراني بهرای آمهوزش
استفاده ميکرد ض  353نفر در قسمتي ثبتنام کردند که از رضش تدريس سقراطي استفاده ميکرد.
اين دض گرضه در اين تحقیق ،گرضههای آزمايش ض کنترل بودنهد .دادهههای تحقیهق بها اسهتفاده از
پیشآزمون ض پسآزمون ماصل شد .نتايج اين بررسي نشان داد که با ضجود مشاهده نشدن رابطه
بین رضش تدريس با «اطالعات ضاقعي ،فرصت عملي کردن دانش رضابهط عمهومي ض رعهايت از
درضس» ،اما تفاضتهای مهمي در رابطه با «فرصتهای تفکر انتقادی ض مل مسأله» ضجود داشت
ض اين دض مورد در کالسهای رضش سقراطي در مقايسه با رضش سخنراني بیشهتر مشهاهده شهد؛
بنابراين ،يافتههای تحقیق از فايده رضش سقراطي در پیگیری اهداف مربوط به «تفکهر انتقهادی ض
مل مسأله» ممايت ميکنند .با ضجود اين ،دانشجويان تحت پوشش اين رضش ،اعطراب زيهادی
راج به تکرارها (به ياد آضردن مطالهب خهاصر داشهتند؛ ضلهي بهه ايهن رضش نسهبت بهه رضش
سخنراني اشتیاق بیشتری نشان دادنهد .البتهه نتهايج تجربهي نشهان داد کهه دانشهجويان در رضش
سقراطي بهضعوح در آزمونهای عیني ارتباطات توفیق داشتند ض بهاندازه دانشجويان رضش سنتي
1. Parkinson, M. G. & Ekachai, P. K

67

تدريس مرثر :نماد تمامنمای «عملي» بودن آموزشگر دانشگاهي

نمره کسب کردند .الزم به ذکر اسهت کهه بهرای دانشهجويان رضش سهقراطي ههیچ کتهابي بهرای
خواندن تعیین نشده بود .تنها آشنايي آنها با موزه ارتباطات از طريق يادداشتهايي بهود کهه از
اينترنت برداشته بودند ض بهعالضه اطالعاتي که در کالس ارائه ميشد .با ضجود اين ،آنها علیرغم
نداشتن اطالعات سازمانيافته نظاممند به شکل سنتي کهه بتواننهد بها اسهتفاده از آنهها درضس را
مرضر کنند ،اما راج به دانش ارتباطات بهاندازه دانشجويان گرضه سخنراني ميدانستند .اين نتیجه
نشان ميدهد که رضش سقراطي مداقل در ارائه اطالعات عیني شکست نميخورد ،عمن اينکهه
اين رضش توانست تجربیات مل مسأله ض تفکر انتقادی قویتری ماصل نمايهد .بهر ايهن اسهاس
ميتوان گفت کهه بههطور کلهي رضش سهقراطي ،شايسهتگي بیشهتری دارد .ايهن رضش ميتوانهد
تواناييهای تفکر انتقادی را بهبود بخشد ض توانايي مل مسائل عملي ارتباطات را ،عهمن اينکهه
اطالعات عیني کافي در اين موزه ارايه ميدهد ،گسترش دهد .با اين مال ،اين رضش زيانههايي
هم دارد .از ديدگاه يکي از استادان اين موزه ،يکي از مهمترين معايب اين رضش زمهانبر بهودن
آن است .استادی که درضس مورد نظر در اين تحقیق را برای دانشجويان تهدريس مهينمهود30 ،
سال سابقه تدريس اين درضس را به رضش سنتي (سخنرانير داشت .اض تخمین ميزند کهه زمهان
مورد نیاز برای آمادگي بهمنظور ارائه اين درضس به رضش سقراطي 3 ،تا  2برابر زمان مهورد نیهاز
برای رضش سنتي سخنراني است .همچنین ،دانشجويان گزارش کردهاند که آنان نیز جهت آمهاده
شدن برای رضش سقراطي زمان بیشتری نسهبت بهه آمهاده شهدن بهرای رضش سهخنراني صهرف
کردهاند .يک مسأله ديگر که توسط دانشجويان بیان شد نگراني از رضيههای مربوط به نشسهتن ض
ممور در درضس سقراطي بود که بخشي از ضاقعیت تدريس به اين رضش است .قابهلذکر اسهت
که مدضد  30درصد دانشجويان گهرضه تحهت پوشهش رضش سهقراطي در آن درس رد شهدند ض
انصراف دادند .دلیل بیشتر آنان برای اين کار نگراني از فرصهت زمهاني بهرای انجهام تکهالیآ ض
آمادگي برای آزمونها بود.
 . 1الگوی يادگیری مشارکتي :پانیز ض کريسهتمن3002( 3ر عناصهر اصهلي يهادگیری مشهارکتي ض
جمعي را معرفي کرده ض نشان دادهاند که هر دضی آنها عالضه بر رشد مهارتهای تفکر نقادانهه،
مهارتهای ارتباطي ،ض مهارتهای اجتماعي ،بر کسهب اسهتقالل علمهي ض يهادگیری مهادامالعمر
تأکید ميکنند؛ گرچه هر يک از آنها چنین تأکیدی را به شیوه خهود انجهام ميدههد .در الگهوی
1. Panitz., T. & Christman, D
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يادگیری مشارکتي ،مدرس کنترل کامل کالس را در دست دارد ،مدرس مشارکتي که از اين الگو
پیرضی ميکند امتماالً درس را با طرح پرسشي از دانشهجويان شهرضع ميکنهد .اض ممکهن اسهت
عالضه بر کتاب درسي که معرفي کرده ،مقاالتي را به دانشجويان بدهد ض از آنان بخواهد آنهها را
مطالعه کنند ض سپس از دانشجويان بخواهد که در گرضههای چنهدنفره بهه دنبهال پاسهخ بگردنهد.
گرضه پس از بررسي ،نتايج کار خود را بهتمامي کالس ارائه ميکند ض دربهار اسهتدالل خهود بهه
بحس ميپردازد .مدرس ممکن است پرسشي تکمیلي ض مرتبط با موع گرضه مطهرح کنهد .اض از
راهبردهای ضيژهای جهت کمک به تسهیل تعامالت گرضهي اسهتفاده ميکنهد ض چهبسها تکهالیفي
خاص ،همچون طرحها ،گزارشها ،سخنراني در کالس ،ض آزمون پايهان درس را از دانشهجويان
بخواهد .دانشجويان تالش ميکنند تا موعوع درس را بهخوبي بفهمند ،اما اين مدرس است کهه
در هر مرمله ،کنترل کامل فرايند را برعهده دارد .در الگوی گرضهي ،گرضههای دانشجويي تقريبهاً
مسوولیت کامل شناسايي ض پاسخ به پرسشهای مربوط به موعوع تحت بررسي را برعهده دارند.
در اين الگو دانشجوياناند که تشخیص ميدهند آيا اطالعات کهاملي را دربهاره موعهوع کسهب
کردهاند يا نه .اگر اطالعات آنان کامل نباشد ،خودشان تشهخیص ميدهنهد کهه بهه سهراغ منهاب
ديگری همچون کتاب ،ضيدئو ،اينترنت ض  ...برضند .کار دسهتيابي بهه منهاب اعهافي را اعمهای
گرضه میان افراد تقسیم ميکنند ض هر کس مسوولیتي برعهده ميگیرد .اسهتاد گهرضه از دانشهجويان
انتظار ضيژهای ندارد ،ضلي البته کار هر گرضه را ارزيابي ميکند ض پیشنهادهايي درباره نحوه کار آن
گرضه ض اطالعات ارائه شده ،عرعهه مهيدارد .اسهتاد همیشهه بهرای مشهورت بها دانشهجويان در
دسترس است ض فرايند آموزش را با درخواسهت گزارشههايي از کهار آنهان ،تسههیل ميکنهد .اض
بحسهايي را که گرضهها ميکنند ميشنود؛ راهکارههايي ارائهه ميدههد؛ ض بهه اختالفهات فکهری
گرضهها پايان ميدهد .محصول نهايي يا تکالیآ را ،هر گرضه ،پس از مشورت بها اعمهای خهود،
تعیین ميکند .هر گرضه درباره نحوه ارزيابي عملکرد خود با استاد مذاکره ميکند .چنین فراينهدی
بسیار طوالني است ،اما تمرکز خود را بر هدف عام ض اصهلي مفهم ميکنهد .دانشهجويان اغلهب
مالکان اصلي ض قدرتمند اين فرايند به شمار ميآيند ض معموالً به اين ضاقعیت که مسوولیت کامهل
يادگیری خود را بر عهده دارند ،به شکلي بسیار مثبت پاسخ ميگويند .تعابیر يادگیری مشهارکتي
ض يادگیری گرضهي به مرضر زمان دچار ابهام شده است .علت اين سردرگمي نیز ايهن اسهت کهه
بسیاری از عناصر يادگیری مشارکتي ،در يادگیری گرضهي نیز مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت.
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ضلي به هر مال نبايد از ياد برد که اينها دض رضش متمايزند .يهادگیری گرضههي دارای فلسهفهای
تعاملي است که افراد را مسوول اعمالي شهامل يهادگیری ،ض امتهرام بهه توانهاييهها ض کمکههای
همکاران ميداند .يادگیری گرضهي فلسفهای شخصهي اسهت ،ض فقهط يهک رضش اداری کهالس
نیست .در تمامي ضععیتهايي که افراد در عهمن گرضهههايي دضر ههم جمه ميشهوند ،ضجهود
شیوهای برای تعامل اين افراد با يکديگر ض استفاده بهردن از کمکههای ههم ،عهرضرت مييابهد.
تقسیم ض پذيرش مسوولیت در میان اعمای گرضه ،چیزی اسهت کهه در فعالیتههای گرضههي بهه
چشم ميخورد .يادگیری گرضهي بر ايجاد اجماع ض توافق نظر از طريق همکاری اعمهای گهرضه
مبتني است .اين رضش ،فوقالعاده دانشجو محهور اسهت .همکهاری عبهارت اسهت از سهاختاری
تعاملي که از طريق همکاری افراد با يکديگر ،بهمنظور تسهیل در ضصهول بهه غايهات ض اههداف،
شکل ميگیرد .يادگیری مشارکتي مجموعهای از فرايندهاست کهه جههت تعامهل افهراد بههمنظور
رسیدن به هدف خاصي ض محصول نهايي ،که معموالً محتوای مشخص ض از پهیش تعیینشهدهای
دارد ،به کار ميرضد .اين رضش ،دستوریتر از نظام اداری گرضهي است ض مهدرس از نزديهک بهر
آن نظارت دارد .پانیز ض کريستمن (3002ر گزارش کردهانهد کهه در برخهي رشهتههای تحصهیلي
رضشهای يادگیری مشارکتي در آموزش درضس پرضژهای مورد استفاده قهرار مهيگیهرد .در ايهن
شیوه ،استاد اصوالً دانشجويان را در فرآيند طرامي راهنمايي کهرده ض آنهان را بهصهورت فعاالنهه
درگیر آن مينمايد .دانشجويان در گرضهههای طرامهي متشهکل از چههار تها شهش نفهر فعالیهت
ميکنند .دانشجويان با گرضه خود در کالس ض خارج از کالس مالقات ميکنند تا مرامل مختلآ
فرآيند طرامي را اجرا نمايند .دانشجويان ارتباط دائمي ض ثابتي با استادشان که کار طرامهي آنهان
را بررسي ض از آن اشکالگیری ميکند ،دارند .تکالیآ درسهي گرضههي ض فهردی در کهالس داده
ميشود .توعیح ايده اصلي اين شیوه اين است که متي در يک پرضژه گرضهي مهم است که فهرد
فرد اعما دربارهی شیوههای مل مسوله فکر کنند تا بهمرضر زمان توانايي ارائه نظرات پرمعني در
خالل يک مبامثه گرضهي را کسب نمايند .نمره نهايي پرضژه دض مرلفه اساسي دارد :مرلفه فهردی
ض مرلفه گرضهي .درنتیجه اين شیوه نمرهدهي ،اعمای يک گرضه لزضماً نمهرات يکسهاني دريافهت
نخواهند کرد .در اين رضش ،پیش از آغاز نیمسال ،استادان جلسهای برگزار ميکننهد تها در مهورد
انتخاب پرضژه نیمسال به بحس ض گفتگو بپردازند .پرضژه انتخابشده بايد دارای دض معیار باشهند:
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 .3ترجیحاً به راهملي برای مل يک مسوله در زندگي ضاقعي منتهي شود؛ ض  .3بتهوان آنهها را در
يک نیمسال طرامي ض اجرا کرد.
گرضههای طرامي در اضلین ض يا دضمین جلسه کالس شکل ميگیرند .قبل از تشکیل گرضههها،
پیشنیازها ض هم نیازهای درسي برای هر دانشجو چک ميشوند .هنگاميکه گرضهها تشکیل شدند
توعیحات مکتوب پرضژه بین دانشجويان توزي ميشود .اعمای گرضه بهمنظور انجهام ض تکمیهل
نخستین تکلیآ نیاز دارند که با يکديگر جلسه داشته باشند؛ که شامل تعیین يک جلسه خارج از
کالس برای گرضه است .هر گرضه توافق بر سر برنامه جلسه هفتگي را تبديل به توافقي الهزامآضر
ميکند که توسط تمامي اعمای گرضه امما ميشود .در صورتي که تمامي اعمای گرضه تصهمیم
به تغییر برنامه بگیرند توافق قبلي (زمان جلسهر ميتواند تغییر يابد اما تا آن موق توافهق موجهود
الزامآضر محسوب ميشود .دانشجويان موظآاند که مسهأله طرامهي شهده را در عبهارتي بسهیار
مختصر از ديدگاه خودشان شرح دهند ض همچنین محرك (ايده الهام بخهش اضلیههر را مشهخص
نمايند .در اين مرمله از موارد مورد نیاز برای مل مساله ض محدضديتها نیز سخن گفته ميشود.
نهايتاً از دانشجويان خواسته ميشود در زمینه تمايالت جمعي ،طرحهها ض طرامهيههای مهرتبط،
مشخصات فیزيکي ،نمونههای انجام شده ،سابقه موعوع ض  ....به جم آضری اطالعات بپردازنهد.
هر عمو ،ايدههای خود را در خالل جلسه گرضه ارائه ميدهد .مطالب کتبهي تهیهه مهيشهوند تها
ايدههای جلسه تبادل افکهار را پهرضرش دهنهد .دانشهجويان از رضشههای تحقیهق بهرای کسهب
اطالعات مرتبط با پرضژه طرامي خهود اسهتفاده مهيکننهد .رضشههای مطالعهه ض بررسهي ماننهد
مصههامبههای شخصههي ،مصههامبههای تلفنههي ض پرسشههنامهها نیههز بههرای جم ه آضری نظههرات ض
عکسالعملها به ايدههای اضلیه استفاده ميشوند .دانشجويان تشويق ميشوند هر تعداد ايهده کهه
ممکن است ارائه دهند .عملي بودن ض کار کردن ،نکات اضلیه موردتوجه هستند که بها اسهتفاده از
طرحهای مدرج ض مقیاس دار که ابعاد ض فواصل را مشخص ميکنند ،بررسي ميشوند .طهي ايهن
عمل ،دانشجويان پرضژهی طرامهي شهده خهود را ارزيهابي مهيکننهد .دانشهجويان آزمايشههايي
بهمنظور کسب اطالعاتي که در نوشتههای مربهوط بهه طهرح آنهها در دسهترس نیسهتند ،انجهام
ميدهند .سپس يک طرح عملي (امکانپذيرر از میهان پیشهنهادهای مختلهآ ،انتخهاب مهيشهود.
فعالیتهای طرامي بهمنظور استفاده در عمل انجام ميگیرند .اقهدامات اجرايهي آغهاز مهيشهود.
فعالیتها در گرضه بازنگری ض با مدرس درس کنترل ميشود .پرضژه در طول نیمسال سه بار ارائه
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ميشود .ارائه اضل پس از مرملهی ايدههای اضلیه از فرآيند طرامي ،دضمین ارائهه پهس از مرملهه
تجزيه ض تحلیل اضلیه درباره عملي بودن ض بررسي سوابق ض سومي پس از مرمله تهدارك ابهزار ض
اجرا انجام ميشود .اين ارائهها بهمنظور کمک به دانشجويان برای آمادگي آنها برای ارائه نههايي
پرضژه انجام ميگیرند .تمامي ارائههها بهر رضی نهوار ضيهدئويي عهبط مهيشهوند ض بهرای بهبهود
تکنیکهای ارائه ض ارتباط دانشجو استفاده ميشوند .هر ارائه  35دقیقه به طول ميانجامد؛ که 33
دقیقه آن برای ارائه پرضژه در اختیار گرضه قهرار داده مهيشهود ض  2دقیقهه باقیمانهده بهه سهرال ض
جواب اختصاص مييابد .ارائه چهارم ض نهايي پرضژه يک هفته قبل از هفته آخهر نیمسهال انجهام
ميشود .در پايان نیز ،هیوت منصفه ای برای قماضت تعیین ميشود تا کار ارزيابي با دقت بیشهتر
انجام شود .بررسي نتايج اجرای اين رضش نشان ميدهد که عملکرد دانشجويان بهشهدت تحهت
تأثیر قرار ميگیرد ض انگیزه آنها برای کار افزايش مييابهد .بهازده کهار بسهیار باالسهت ض برخهي
پیامدهای مثبت را نیز در ارتباط با مهارتهای اجتماعي دارد.
 .5تدريس گفتاری -شنیداری :کساکول3001( 3ر به بررسي آثار رضش تدريس گفتاری-
شنیداری در دانشگاه پرداخته است .اين پژضهش با هدف مطالعه چگونگي تأثیر رضش تدريس
زبان گفتاری – شنیداری 3بر مهارتهای تکلم ض شنیدن دانشجويان جديدالورضد دانشگاه آسیای
جنوب شرقي 2ض نیز بررسي نگرشهای آنان نسبت به اين رضش انجامشده است .نمونههای
تحقیق  90دانشجوی مشغول تحصیل در بازاريابي ،تجارت کامپیوتر ،1ض مديريت مناب انساني
بودند که توسط محقق در ترم دضم سال تحصیلي  3002آموزش ميديدند ض با رضشهای
نمونهگیری هدفدار انتخاب شده بودند .فرايند اين تحقیق تجربي با يک پیشآزمون تکلم ض
شنیدن در هفته اضل ترم تحصیلي شرضع شد ض با آزمونهای تکويني شنیداری در هفته  2 ,3 ,3ض
 1ض نیز در هفتههای  33 ,7ض  31ادامه يافت .طي هفته هفتم اين فرايند با يک آزمون نهايي تکلم
ض در هفته پانزدهم با يک آزمون پاياني شنیداری دنبال شد .در هفته  37جلسه پاياني ترم
تحصیلي دانشجويان يک پسآزمون تکلم ض شنیدن دادند ض پرسشنامههای نگرش سنج را تکمیل
کردند .در اين پژضهش از يک آزمون (بهعنوان پیشآزمون ض پسآزمونر مهارتهای تکلم ض
1. Ksakul, N. T.
2. Audio- Lingual
3. University South – East asia
4. Business Computer
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شنیدن ،آزمونهای تکويني ض پاياني تکلم ض شنیداری ض پرسشنامههای نگرش سنج بهعنوان
ابزارهای تحقیق استفاده شده است .نتايج پژضهش تأثیرات مهمي را بر مهارتهای تکلم ض
شنیداری دانشجويان در اين دانشگاه نشان داد .تي تک نمونهای ضابسته ض تحلیل همبستگي
پیرسون نشان داد که نمره پسآزمون آنها از نمره پیشآزمون باالتر است .بنابراين ،رضش
تدريس زباني – شنیداری تأثیر قابل توجهي بر مهارتهای تکلم ض شنیداری اين دانشجويان
داشته است ( .(p=0/05بین نمرات پیش ض پسآزمون مهارتهای تکلم ض شنیداری دانشجويان
تفاضت ديده شد ض در آن نمرات پسآزمون به صورتي معنيدار از نمرات پیشآزمون باالتر
بودند .همچنین ،نتايج نشان داد که دانشجويان جديدالورضد دانشگاه نسبت به اين رضش نگرش
مثبتي کسب کردهاند.
 .7رضش های تدريس بازاريابي :کوستر ض ضيال3007( 3ر پژضهشي را با عنوان «مقايسه رضشهای
تدريس بازاريابي در دانشگاههای آمريکای شمالي ض ارضپا» انجام دادهانهد کهه ههدف آن مقايسهه
رضشهای تدريس بازاريابي در آمريکای شمالي ض ارضپها ض تحلیهل نظهرات افهراد در ارتبهاط بها
اثربخشي گزينههای مورد تأيید در میهان شهقوق ممکهن ،اعهالم شهده اسهت .در ايهن پهژضهش،
پرسشنامه از طريق پست الکترضنیک در اختیار تعدادی از رضسای مرسسات علمي بازاريابي قهرار
گرفت ض  32نفر در آمريکای شمالي ض  13نفر در ارضپا به پرسشنامه پاسخ دادنهد (پرسشهنامه بها
عريب  37درصد توسط پاسخگويان بازگشت داده شدر .دادهها بها اسهتفاده از آزمهون خهي دض،
تحلیل ضاريانس ض تحلیهل همبسهتگي تجزيهه ض تحلیهل شهدند .بهر اسهاس نتهايج ايهن بررسهي،
رضشهای تدريس مورد استفاده در بازاريابي را ميتوان در دض طبقه عمده جهای داد :رضشههای
سنتي از قبیل سخنراني کالسي ،تمرين عملي/کارضرزی ،3سمینارها ض کمک دانشجويان قویتر به
به ععیآتر ،2ض رضشهای جديد از جمله يادگیری از راه دضر 1ض بازیهای تجاری ض رضشههای
جديدتر شامل مطالعات موردی ،ايفاء نقش ض بارش مغزی .اطالعات پژضهشي جمه آضری شهده
از مدرسان بازاريابي در ارضپا ض آمريکای شمالي تحلیل ض منتج به چهار نتیجه عمده شدند:

1. Custer, I. & Vila, N.
2. Practical Exercises
3. Tutorials
4. Distance Learning
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 .3تعدادی رضش تدريس در آموزش بازاريابي ضجود دارد که در هر دض سوی اقیانوس آتالنتیک
به فراضاني مهورد اسهتفاده قهرار ميگیرنهد .تمهرين عملهي /کهارضرزی ،مطالعهات مهوردی ض
سخنرانيها رايجترين رضشهای تدريس در دض گرضه مورد مطالعه هستند .به نظر ميرسد کهه
اين رضشها نسبت به ساير گزينهها امتیازات بیشتری بدست ميدهنهد .مدرسهان ارضپهايي در
مقايسه با همکاران آمريکایشان؛ که از رضشهای مبتني بر فناضری استفاده بیشهتری ميکننهد،
تمايل دارند که بر سخنراني ض ديگر رضشهای سنتي تکیه کنند .اين نتیجه از ايده ايهن مقالهه
ممايت ميکند که توسعه فناضری ،بهخصوص در محیط آمريکای شمالي ،استفاده از فنهاضری
را درزمینهٔ تدريس ارتقاء داده است .با اين مال امرضزه تقريباً تمامي دانشگاههای ارضپها بهه
استفاده از فناضریهای جديد عالقمند شدهاند.
 .3مدرسان ارضپايي برتری رضش تمرين عملي /کارضرزی را خاطرنشان کردهاند .آنهان معتقدنهد
که اين رضش تدريس ،فهم بهتری از دنیای ضاقعي را فراهم ميکند.
 .2مدرسان در دانشگاههای آمريکا نسبت به افهزايش يهادگیری از راه دضر ض کمهک دانشهجويان
قویتر به ععیآتر ،که منعکس کننده تأيیهد فرهنگهي بهر راهبردههای يهادگیری ض تهدريس
شخصي است ،تمايل نشان ميدهند.
 .1مجموعهای از رضشهای تدريس مربوط به محیط ضاقعي تجهارت در دانشهکدههای آمهوزش
تجارت ض دانشگاهها رضاج کمتری دارنهد؛ امها ايهن تالشهها در دنیهای تجهارت رضشههای
مرسومي هستند .اين جدايي موجود میان آموزش مرسسهات تجهارت ض ضاقعیتههای دنیهای
تجارت نکتهای درخور تأمل ميباشد.
 .6رضش مبامثه :فاعلي (33297ر بهه بررسهي شهیوههای آمهوزش انسانشناسهي پرداختهه ض در
تحلیلي مفصل ،ابتدا موعوع ،اهمیت ،رضش ض مفرضعات نظری خود را به نحو مختصر توعهیح
داده ض در بخش دضم يعني «طرح مسأله» اين نکات به نحو مسبوط ض دقیق تشهريح کهرده اسهت.
ضی تالشي جدی نموده است تا به معرفي دانش انسانشناسي از منظر آموزش اين رشهته علمهي
در ايران اقدام کند .ايشان سعي کردهاست تا بها بررسهي ض گهردآضری تجهارب آموزشهي برخهي
استادان انسانشناسي ض تجربههای علمي آموزشي خود ،که از سال  3260تاکنون در دانشگاههای
 7002 .1میالدی
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ايران تدريس مينمايند ،رضشها ض فنون تدريس انسانشناسهي ض همچنهین اههداف ،کاربردهها ض
موعوعات مهم در تدريس اين دانش را معرفي ض تحلیل کنند .ضی در جای ديگری با اين عنوان
«مبامثه رضشي برای تدريس در دانشگاه» (3293ر از نظريات خود دفاع کرده ض به نحهو مبسهوط
رضيکردهای مشارکتي ض بخصوص مبامثهای در تدريس دانشگاهي برای رشتههای علوم انسهاني
ض اجتماعي را شرح دادهاست .فاعلي (3297ر بها نشهان دادن مشهکالت آمهوزش انسانشناسهي،
درصدد شرح ض بسط فنون ديگر برای تدريس رشته انسانشناسي فرهنگي ض اجتماعي است .البته
ضی بر اين باضر است که فنون ض رضشها ،استراتژیها ،اهداف ض موعوعات معرفهي شهده بهرای
آموزش انسانشناسي اگرچه معطوف به رشته انسانشناسي هستند ،اما ميتوان اين تجارب را تها
مدضدی مداقل برای تمام رشتههای علهوم اجتمهاعي نیهز بکهار بهرد .تهدريس انسانشناسهي از
درضسي است که به سهولت ميتوان آن را بد ارائه ض تدريس کرد .بر ايهن اسهاس ايشهان معتقهد
هستند که با رضشهای مشارکتي ،مناظرهای ض مبامثهای ميتوان آثار بهتری را در آمهوزش شهاهد
بود .ايشان بر اساس تجربه زيسته خود در دانشگاههای ايران ،کهه طهي يهک دضره شهانزده سهاله
ماصل شده ،بر اين باضر است که شیوه آموزش علوم انساني ض خصوصهاً انسانشناسهي بايهد بهر
اساس اصولي تنظیم شود؛ که از نظر ايشان عبارتاند از :آموزش مرثر ض کارآمد انسانشناسي يها
اصل کارآمدی؛ تأکید بر رشد قدرت ض بینش انتقادی دانشهجويان؛ اتخهاذ رضيکهرد مشهارکتي در
آمههوزش يعنههي درگیههر کههردن دانشههجو در فراينههد يههادگیری؛ تههالش بههرای هويههت رشههتهای در
دانشجويان؛ درگیر کردن دانشجويان با مسائل فرهنگي ض فکری رضز جامعه از طريهق آمهوزش ض
گفتگوی در کالس درس؛ استفاده از پژضهش بهمثابه رضشي برای يادگیری؛ اسهتفاده از ابزارههای
سمعي ض بصری در آموزش؛ استفاده از مردمنگاری بهمثابه رضشي برای تدريس؛ آموزش نگهرش
کل گرا بهمثابه رکن اساسي بینش انسهان شناسهانه بهه دانشهجويان؛ آمهوزش تسهاهل ض مهدارای
فرهنگي؛ اتخاذ رضيکرد بینرشتهای در تدريس انسانشناسي؛ ض آموزش پايبندی به اخالق علمهي
ض عینیتگرايي يا ضاق گرايي.
 .9بازیهای آموزشهي :کومهار ض اليهت نهر3006( 3ر بهه بررسهي «بازیهها» بههعنوان نهوعي از
رضشهای تعاملي تدريس اقدام کردهاند .تحقیق آنان رضشهای تعاملي تدريس کالسهي را بهرای
1. Kumar, R. & Lightener, R.
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يادگیری بزرگساالن مفید ارزيابي ميکند .پژضهش دارای دض بخش بهود .بخهش اضل تحقیهق دض
هدف عمده داشت :تعیین میزان استفاده از انواع رضشهای تهدريس در کهالس ،ض تعیهین میهزان
تأثیر سبکهای تدريس بر يادگیری دانشجويان .در بخش اضل اين پژضهش  73استاد دانشهکده ض
 15مدرس راج به رضشهای تدريس خويش گزارش کردند .مدرسهان از طیهآ گسهتردهای از
رضشهای تدريس استفاده ميکردند ازجمله فعالیتهای ديداری ض تعاملي ض بازیها ،ض نسبت به
ديگر همکارانشان زمان کمتری صرف سهخنراني مهيکردنهد .ههر دض گهرضه از تمايهل ذاتيشهان
بهعنوان عامل مرثر اصلي بر سبک تدريسشان نام بردند؛ هر چند که عوامل ديگری را نیهز مهرثر
قلمداد کردند .مدرسان نسبت به استادان دانشکده از راهنماهای استاد استفاده بیشتری ميکردنهد.
در بخش دضم مطالعه ،پنج عمو دانشکده بهعنوان مربي چگونگي تغییر دادن سخنراني سهنتي بهه
بازیهای تعاملي ضارد میدان شدند .هدف اين بخش بازنگری درك افراد از میزان موفقیتشان ض
مشکل استفاده از چنین فعالیتهايي در کالسهای دانشهگاهي ،میهزان درك دانشهجويان از ايهن
فعالیتها ،سنجش عملکرد دانشجويان ،ض تعیین مزايا ض هزينههای اين رضشها بود .برای مطالعهه
پیمايشي  73استاد از يک دانشگاه همراه با  15نفهر از مدرسهاني کهه در شهرکتهای کوچهک ض
بزرگ (شامل خطوط هوايي ،شرکت کاغذسازی ،ض سازمان مشاضره مناب انسانير کار تهدريس را

بر عهده داشتند ،بهعالضه  5عمو از دانشکده از رشتههای متفاضت [رياعیات ،رضانشناسي ،زبهان
انگلیسي ،ارتباطات ديداری ض پرسهتاری] ،کهه داضطلهب جهايگزيني بخشهي از سخنرانيشهان در
کالس با بازیهای جديد تعاملي شدند؛ مورد بررسي قرار گرفتند.
گرضه اضل پرسشنامهای (که مدضد  30دقیقه برای تکمیل آن ضقت الزم بودر را بدضن هیچگونه
پاداشي ض بهصورت بينام پر کردند .از مدرسان دانشکده ض مدرسان همکار خواستهشده بود کهه:
فراضاني رضشهای تدريس مورداستفاده خود را بر اساس مقیهاس لیکهرت (از [ 0هیچگهاه] تها 5
[همیشه]ر درجهبندی کنند .رضشها شامل :ارائه شبیهسازی ديهداری ،فعالیتههای پهاضر پوينهت،
لوحهای فشرده ض فیلمها ،فعالیتهای گرضهي مانند مطالعات موردی ،ايفاء نقش ،مرضر گرضههي،
ض بازیها يا ديگر رضشها مثل موسهیقي ،سهخنرانان میهمهان ض گهردش علمهي بودنهد .از آنهها
خواسته شد تا تعداد کالسهايي را که به صحبت کردن ض سخنراني ميگذراننهد ،تخمهین بزننهد؛
الگوهای تدريس آموزش رسمي ،کارگاههای آموزشي ،نظارت بر آزمون ض مواجهه بها خطاهها را
گزارش کنند؛ رضشهای ابداعي را که در کالس استفاده ميکنند ،نشان دهند؛ ض مههر ض مومههای
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تجربهشان در آموزش يا تدريس را اعالم نمايند .پنج نفر از استادان دانشکده که داضطلب کار در
اين تحقیق شده بودند جهت توسعه بازیهای جديد فعالیت ميکردند ض به ديگران درباره آنهها
توعیح ميدادند .آنها بازیههای جديهد را جهايگزين سهخنراني سهنتي کردنهد .بازیهها شهامل
فعالیتهايي مانند جدضل کلمات متقاط  ،تالش از طريق ضاژهها ،ض مسابقات گرضهي مفاهیم بود.
پس از انجام بازیها ض سنجش يادگیری در کهالس درس آنهها بهه گهزارش دسهتاضردها اقهدام
کردهاند .اين گرضه گزارش کردند کهه بهازیههای جديهد انگیهزه بیشهتری در دانشهجويان بهرای
مشارکت در فعالیتهای کالس درس ايجاد ميکند ض شهرايط خوشهايندتری را در کهالس درس
پديد ميآضرد .در همین بررسي برای تعیین آثار رضشهای فعال در مقايسهه بها رضش سهخنراني،
آزمايشي ترتیب داده شد که طي آن دانشجويان در کالسهای درس متفهاضت شهرکت کردنهد ض
سپس با شرکت در يک مصامبه به شرح تجارب خود اقدام نمودنهد .دانشهجوياني کهه بها آنهها
راج به تجاربشان مصامبه شد ،طي مصامبهای که  30تا  20دقیقه به طول ميانجامیهد ض شهامل
تعدادی سرال استاندارد بود ،شرکت کردند .آنان به سرالهای زير پاسهخ مهيگفتنهد :رضشههای
فعال يادگیری را که از قبل استفاده ميکردهاند چه ضيژگيهايي داشتنده ،بازیها چگونه بر کالس
آنها تأثیر نهاده استه ،چه امساسي راج به کاربرد بازیها در کالس دارنده ،چه تفهاضتي بهین
کاربرد رضش بازیها با رضش سخنراني ديدهانده ض مزايا ض معايب استفاده از بازیها را در کالس
چه ميداننده
نتايج اين بررسي درمجموع نشان داد که مدرسان نسبت به استادان دانشگاه به میزان بیشهتری
از راهبردهای يادگیری فعال مانند کار گرضهي ،ايفاء نقش يا بازیهها اسهتفاده ميکردنهد .ههر دض
گرضه نشان دادند که شخصیت بزرگترين عامل تعیینکننده رضش تدريس بهود ،ض در عهین مهال
آزمون ض خطا برای استادان ض نظارت ض راهنمايي برای مدرسان محور اصهلي اقهدامات آموزشهي
محسوب ميشد .دانشجويان بهصورت مثبت به فعالیتهای يادگیری جديد ض فعال ،که جايگزين
سخنراني شده بودند ،پاسخ دادند ض يادگیری بیشتری از خود نشان ميدادنهد ،ضقهت آنهها ههدر
نميرفت ،فعالیت درسي برای آنها لذتبخش بود ض اهداف آنها متحقق مهيشهد ض از اسهتادان
ميخواستند که به میزان بیشتری از چنین فعالیتهايي استفاده کنند .همچنین ،طرامهي ض اجهرای
بازی در کالس بر رضش بازیها توسط دانشجويان تأثیر مينهد .عواملي ماننهد ايجهاد اههداف ض
مقاصد رضشن ،هماهنب کردن سطوح مشکل بازی با میهزان توانهايي دانشهجويان مهوارد مهمهي
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محسوب ميشوند .نقش تسهیلکننده يا رهبهر گهرضه را نميتهوان دسهتکم پنداشهت .هماهنهب
کردن بازی با سطح توانايي دانشجويان در تعیین اههداف ،انگیزههها ض چالشههايي بهرای مانهدن
دانشجويان در برنامه انگیزه فراهم ميکند.
 . 3رضش گفتگوی سقراطي در مقايسه با رضش موردی :استوکي ض همکاران3006( 3ر بهه شهرح
بهترين فعالیتها برای آموزش مقوق اقدام کردهاند ض آنان شرح ميدهنهد کهه در دانشهکدههای
مقوق آمريکا رضشهای اصلي تدريس را رضش «گفتگوی سقراطي» ض «رضش مهوردی» تشهکیل
ميدهند .در اين رضشها دانشجويان تصمیمات دادگاههای تجديهدنظر را در کتابههای مهوردی
ميخوانند ض به سرالهای استادان در ارتباط با اصول ض موعوعات مقوقي در ايهن مهوارد پاسهخ
ميدهند .اين سرال ض جواب ،گفتگوی سقراطي نامگذاری شده است .اگرچه زمان زيادی نیسهت
که اين دض رضش ،تبديل به رضشهای انحصهاری آمهوزش در ايهن دانشهکدهها شهدهاند ،امها در
مطالعات مقوقي کاربرد فراضاني يافتهاند .مدرسان زيادی از رضش موردی بهصهورت انحصهاری
استفاده ميکنند ،متي زماني که ديگر رضشهای آموزش ،اهداف آموزشي را بهتر متحقق ميکنند.
اين محققان يادآضر ميشوند که در استفاده از اين دض رضش بايد دستورالعملهايي را بکار گرفت؛
که برای مثال ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
ه از رضش گفتگوی سقراطي ض موردی برای اهداف مناسب استفاده کنید.
ه در استفاده از مبامس سقراطي مسلط باشید.
ه با دانشجويان آمرانه ض اهانتآمیز رفتار نکنید ض آنها را شرمسار نسازيد.
آنان همچنین از رضش بحس سخن گفتهانهد .بحهس نیهز رضشهي اسهت کهه در دانشهکدههای
آموزش مقوق تا مدضدی مورداستفاده قرار ميگیرد ،متي در درضسي که در آموزش آنها تا مد
زيادی از دض رضش قبلي بهصورت رايج استفاده ميشود .ما معتقديم الزم است کهه از ايهن رضش
بیشتر استفاده شود .اين رضش چندان شباهتي به دض رضش قبلي ندارد ض در آن نظهرات ،عقايهد ض
تجربیات دانشجويان همانند درك ض فهم آنها از متون درسي ارزشمند است .بحس ،يک ارتبهاط
مکالمهای دضطرفه بین استاد ض دانشجو ض تعامل مستقیم بین دانشجويان است .تجربیهات ماصهل
از ممور ض فعالیت در گرضههای کاربرد اين رضش ،که برخاسته از ادراکهات مهوقعیتي محسهوب
1. Stuckey, R. & et al.
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ميشوند ،نشان ميدهند که در استفاده از بحس بهعنوان فعالیت کانوني ،بايد نکاتي رعايت شهود.
اين نکات را ميتوان برای بهکارگیری در کهالس درس بهدين شهرح ذکهر کهرد :بحهس را بهرای
اهداف مناسب آن استفاده کنید ،سرالهای مرثر بپرسید ،دانشجويان را به سرال پرسهیدن تشهويق
کنید ،کالس را تا مدی آزادانه نگاهداريد ،به مشارکت دانشجويان بها دهید ،با دلیل به اشهتباهات
دانشجويان پاسخ دهید ،عقايدتان را برای خودتان مفم کنید ،خیلي زياد صحبت نکنید ض اجهازه
ندهید بحس خیلي طوالني شود ،زماني که بحس رض به پايان است اعالم کنیهد ،محهیط مسهاعدی
برای بحس ايجاد کنید ،ض به دانشجويان زمان بدهید تا راج به سرالهای پرسیده شده فکر کنند.
 .30تدر يس مستقیم با استفاده از سخنراني :ضرجاضند3009( 3ر به طرامي الگويي برای آمهوزش
اقتصاد اقدام کرده است .ايشان با اتکا به تجربهآموزشي خود در آمريکها ض بها توجهه بهه شهرايط
خاص جوام کنوني ض نوع گرايش جوانان به تحصیالت دانشهگاهي ض همچنهین بها عنايهت بهه
ضععیت دانشگاههايي که جلب نظر دانشجويان برای آنها مائز اهمیهت اسهت ،الگهوی خهود را
تدضين کرده است .ضرجاضند (3009ر اعتقاد دارد که نظام آموزش دانشگاهي بايد خود را نسهبت
به نوع آثاری که بر دانشجويان بر جای ميگذارد ،مسوول بداند ض بر اين اسهاس بايهد نسهبت بهه
نوع رضش تدريس استادان خود مساس باشد؛ زيرا رضش تدريس ميتواند بر انگیزه دانشهجويان
اثر گذارد ض متي آنان را نسبت به ممور در دانشگاه به ماندن در دانشگاه ضادار به اتخاذ موعه
نمايد .ضی اعتقاد دارد که بمباران دانشجويان با نظريهها ض فرعیههای خشک ض غیرقابهل اجهرای
عمل ،آنان را نسبت به يادگیری اين علوم بيرغبت ميکند؛ خاصه اينکهه آنهها از نسهل گذشهته
باهوشتر بوده ض شرايط جامعه ض محیط کار نیز از آنها انتظارات عملي بیشتری دارد .همچنهین،
ضرجاضند (3009ر بر اين باضر است که ميتوان ض بايد در آموزش اقتصاد با رعايت اصول دهگانه
به بهسازی رضش سخنراني اقدام کرد؛ اما در ههر مهال از نظهر ايشهان آمهوزش اقتصهاد در دضره
کارشناسي بايد با استفاده از رضشهای آموزش مستقیم ،بخصوص سهخنراني ،دنبهال شهود زيهرا
دانشجويان اين دضره نیازمند دانشها ض رضشهايي هسهتند کهه از ايهن طريهق بهه سههولت ض بها
اطمینان به آنها دست مييابند .اصول موردنظر ضرجاضند (3009ر برای بهسازی رضش سهخنراني
به شرح زير ميباشند:
1. Varjavand, R.
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 .3محیطي غیررسمي (خودمانير ،کالس را جهذابتر مهيکنهد .در ايهن رابطهه تکنولهوژی ههم
بيتأثیر نیست.
 .3به دانشجويان ض عقايد آنها بايد امترام گذاشت (متي اگر اعتباری در کار نباشدر.
 .2درس هر مرمله را به صورتي مرثر ض مفید سازماندهي کنید .از جهداضل ،خالصهه مطالهب ض
ضسايل کمکآموزشي بهره ببريد.
 .1مشکالت را آسان کنید .بهضيژه مفاهیم پیچیده را به زبان ساده بیان نمايید.
 .5دانشهجويان را در فعالیتههای فوقبرنامهه آنههها کمهک کنیهد .آنههها بهه ممايهت شههما ارج
ميگذارند.
 .7از پیشرفتهای مرفهای خود در کار ض آموزش بهرهمند شويد ض کارگاههای آموزشي تشهکیل
دهید.
 .6بسیار مرفهای عمل کنید ض اعتماد به نفس دانشجويان را مورد توجه قرار دهید.
 .9از معارف بینرشتهای به نحو امسن برخوردار شويد ض در اين زمینهه از سهاير اسهتادان مهدد
بجويید.
 .3توفیقات خود را اعالم کنید ض بهه بهانهه آنهها جشهن بگیريهد؛ در عهین مهال هرگهز اشهتباه
دانشجويان را به رخ شان نکشید.
 .30يادگیری را با عمل تجربه کنید .توجه داشته باشید که محفوظات جای معلومات را نميگیرد.
ضرجاضنههد (3009ر اظهههار مههيدارد کههه ايههن رضش را بهها ايههن ضيژگههيههها چنههدين سههال در
دانشگاههای مختلآ بکار گرفته ض با استادان همکار خود درباره آن بحس نموده ض از توفیق آن در عرصه
آموزش اطمینان ماصل کرده است .بر اين اساس اض به استادان رشته اقتصاد بهطور خهاص ض بهه اسهتادان
ساير رشتههای علوم انساني بهطور عام بهکارگیری رضش سخنراني اصالحشده را توصیه کرده است.

نتیجهگیری ض بحس :آيا ميتوان رضش ،الگو يا راهبردی برای تدريس توصیه کرده
بررسي پژضهشهای انجامشده نشان ميدههد کهه در اسهتفاده از رضشههای تهدريس ،الزم
است متغیرهای متعددی را موردتوجه قرارداد .هفت مورد از اين متغیرهای مهرثر بهه ايهن شهرح
است :هدفهای آموزش؛ موعوع آموزش؛ زمهان آمهوزش؛ ضعهعیت مخاطبهان؛ سهطح (مقطه ر
آموزش؛ موقعیت آموزش؛ ض امکانات آموزش .گرچه متغیرهای ديگری نیز ميتوان ذکر کهرد کهه
67

فصلنامه مطالعات برنامه درسي ،شماره  ،23سال هشتم ،بهار 3232

بر موفقیت رضشهای تدريس تأثیر دارند؛ اما آنچه بیان شد دارای نقش اساسي است .بخصهوص
در میان متغیرهای مذکور ،موعوع ض سطح آموزش مائز توجه ضيژه است .در ارتباط بها موعهوع
آموزش ،رشتههای تحصیلي در مراکز تربیتمعلم ض تربیت دبیر ض در ارتبهاط بها سهطح ،دض دضره
تحصیالت کارداني ض کارشناسي ض تحصیالت تکمیلي (بر اساس نظام آموزش عالي ايهرانر مهي-
تواند مبنای جم بندی نتايج باشد.
 .3آنچه از بررسي موارد مطرح شده ميتوان دريافهت آن اسهت کهه «ههیچ رضش مشخصهي بهرای
تدريس موعوع خاصي در دضره تحصیلي معیني قابل دفاعتر از رضش ديگر نیست» .همچنین مهي-
توان اين نکته را بر آن مدعا افزضد که« :هیچگاه نمهيتهوان شهاهد بههکارگیری يکسهان يهک رضش
تدريس توسط دض استاد يا توسط يک استاد در دض مکان يها زمهان بهود» .بهه عبهارت ديگهر ،رضش
تدريس دربردارنده تعامالت خاص استاد ض دانشجو در موقعیت آموزشهي اسهت ض ايهن تعهامالت
چنان ضيژه هستند که هرگز عیناً تکرار نميشوند .البته ،در دنیای فرعي ض در سطح کلي ميتهوان از
تکرار اين تعامالت سخن گفت ض برای آنها انهواعي از رضش تهدريس را پیشهنهاد کهرد .ضلهي در
دنیای ضاقعي نميتوان شاهد تکرار شرايط بود ض بنهابراين ،نمهيتهوان انتظهار داشهت کهه يهادآضری
رضشهای تدريس مدضن شده راهنمايي کامل برای عمل فراهم کند .اين يافتهه را مهيتهوان تکهرار
همان ايدهای دانست که شواب (3373ر مطرح ميکرد ض تأکید داشت که اعتماد نسنجیده به نظريهه
ميتواند خطرناك باشد .پس برای اقدام به تدريس چه بايد کرده
 .3بررسي نتايج تحقیقات انجام شده نشان ميدهد که برخي «راهنماييها» برای تدريس در محیط-
های دانشگاهي ضجود دارد که اگر از سوی استادان «ادراك» شوند ض بعد برای عمل در هر موقعیت
«بازبیني» گردند ،سپس ميتوانند در فرايند ضاقعي تدريس ،مبنای «ساختن» نوع خاصهي از تهدريس
«متناسب» با شرايط قرار گیرند .آشنايي با اين راهنماها فقط برای کساني مفیهد خواههد بهود کهه از
ضيژگيهای پايه برای «معلمي کردن» برخوردار باشند؛ که عمدهترين آنها «قابلیت تولیهد رضش بهر
اساس دانش» است« .قابلیت تولید رضش بر اساس دانش» در ارتباط بها عمهل «معلمهي کهردن» بهه
معنای برخورداری از توانهای چندگانه برای بازآفريني دانش ،خلق سهاختارهای انسهجامآفهرين ض
خلق رضشها ض تکنیکهای عمل است؛ که از مجموعه آنها ميتوان به «تهدريس دانهش پژضهانهه»
ياد کرد .ضقتي ميتوان شاهد چنین رخدادی بود که قابلیتهای مامي آن به فعلیت رسهیده باشهند.
اين قابلیتها را ميتوان «شايستگي عملي» نامید که جلوههای ظهور آن عبارتاند از :تفکر انتقادی،
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تفکر ترکیبي ،خطرپذيری ،مساسیت ،دانش ،تجربه عملي در موعهوع ض تسهلط بهر خويشهتن .بهه
عبارت ديگر در «عملي» ،آنطور که شواب (3360ر مبدع آن اسهت ،فراينهد تصهمیمگیهری مطهرح
است؛ فرايندی که نميتواند فقط متأثر از نظريه هنجاری خاصي در قلمرض برنامه درسي باشد بلکهه
برعکس از قرار گرفتن در مبس ض مصار يک نظريه خاص پرهیز دارد ض تأکید ض تصريح مهيکنهد
که اصول ض قواعدی (به تعبیر شوآب هنرهايير بايد بر رفتار ض تصهمیمات آموزشهگر در موقعیهت
عمل ماکم باشد .اين موع مکايت از نگاه تکثرگرايانه ض خادمانه به نظريهها دارد (مهرمحمهدی،
3232ر .بنابراين« ،معلمي کردن» با خاص بودن ض خود بودن همراه است ض به هر میزان تمايز بیشتر
شود ،اثرگذاری افزضن ميگردد .در اين نگاه به «معلمي کردن» ،پرهیز از توصیه برای نوعي از بودن
(استفاد از رضش تدريس خاصر در سرلومه افکار ض اعمال قرار ميگیرد ض آنچه دنبهال مهيشهود
کمک برای کسب اطالع از گونههای متعدد عمل معلمهي اسهت (دانهش پژضههير؛ ض آنههم بهرای
افزايش دانش پايه نه تبعیت بهمنظور فراهم کردن الگوی عمل خاص.
 . 2هر استادی برای معلمي کردن به آگاهي از نحوه عمل ديگران نیاز دارد تا دانش الزم برای تولید
نحو عمل خويش را فراهم کند .بر همین پايه ،بايد تأکید کرد که دانهايي دربهاره تهدريس (دانهش
تدريسر شرط الزم معلمي کردن است .اين دانايي ههم از طريهق آگهاهي از عمهل ديگهران کسهب
ميشود (الگوگیریر ض هم از طريق آگاهي از عمل خود (تأملر؛ که بها ثبهت ض نگههداری تجهارب
عمل خويش ض تأمل بر آنها به دست ميآيد .در شناخت عمل ديگران نیز نبايهد بهه دضردسهتهها
چشم دضخت؛ در پیرامون هر استادی ض معلمي دهها تجربه معلمي کردن موجود است که همچهون
بسیاری ديگر از خزاين خاموش ،نامکشوف ماندهاند .چه کسي همّت ميکند کهه بهه ايهن اکتشهاف
سخت ،تن بسپارد ض خود را در تجربۀ بيمانند آنان شريک گردانده
 .1کسي ميتواند به معلم شدن ديگران کمک کند که خود در معلمي کردن به استادی رسیده باشد؛
اما آيا همه آنان که در کار تربیت معلمان ض مدرسان آينده (در همه سطوح از آموزگاری تا استادیر
نقش ايفا ميکنند ،ابتدا از «استادی» خويش اطمینان يافتهانده آيا آنان آنچه را بر زبان ميآضرنهد ،در
عمل خويش آشکار ميسازنده آيا آنان برای کسب آگاهي از تجارب معلمي کردن ،به مطالعه اقدام
ميکنند ،به گفتگوی با ديگران (دانشجويان ض همکارانر مينشینند ،به ثبهت تجهارب خهويش مهي-
پردازند ض به تأمل در آنها همّت ميگمارنهده آيها آنهان از تبلهور معلمهي کهردن خهويش در نظهر
مخاطبان آگاهانده ض آيا آنان برای گسترش تجربه معلمي خود ،هزينه ميکنند ض به آن مبادرت مهي-
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ضرزنده اينها را ميتوان در يک ضيژگي خالصه کرد« :عمل فکورانهه» .شهوآب بها طهرح رضيکهرد
عملي ،به معرفي کلیدضاژه عمهل فکورانهه ،3بههعنوان رضش عملهي اقهدام کهرد ض آن را متفهاضت از
رضشهای استقرايي که برای تعمیم يافتهها يا تفسیر آنها به کار گرفت .بهزعم اض« ،عمل فکورانهه»
با موارد ضاقعي سر ض کار دارد ،نه تعمیم ض انتزاع .مورد ضاقعي به خاطر برخي ضيژگيهايي کهه دارد
نمي تواند تاب قواعد يا اصول کلي باشد .در بطن عمل فکورانه مالمظهات اخالقهي ض ارزشههايي
نهفته است .در اين راستا ،شوآب (3360ر يادآضر ميشود که فرايند انتخاب بهترين ،سنجیدهترين ض
از منظر اجتماعي عادالنهترين راه مل ه که با پیچیدگيهای خاصي همراه است ه را بايهد ماصهل
تعهد اخالقي ض اجتماعي دانست.
 .5اگر بر اساس تصويری که کانلي (3003ر از نظريه شواب ارائه ميکند ض آن را بهعنوان نظريهای
«بینابین» 3همچون «کوهپايه» که نه متعلق به ارتفاعات است ض نه متعلق به دشت صاف معرفي کرده
به فهم تدريس اقدام شود ،آنگاه ميتوان به الگويي برای تبیین آن ارائه کرد« .قله در اين استعاره
معرف نظريه ض دشت معرف صحنه عمل است .اين تبیین بینابیني يا کوهپايهای کانلي از نظريه
شواب ،از دل نقدی تند برميخیزد که مواله جايگاه سنتي تووری ميشود .در اين نقد ،البته نفي
تووری زدگي ،تووری پرستي يا استفاده مخدضممنشانه از نظريه نهفته است .نظرضرزی ض نظريه-
پردازی برخالف آنچه به دلیل نقد تند رضيکرد عملي به جهتگیری تووريک در پژضهش ض عمل به
ذهن متبادر ميشود ،مورد نفي ض انکار قرار نميگیرد .در عملي ،تووری نیز نهفته است ض اين دض به
يکديگر ضابستگي ضجودی دارند .در اين ضابستگي ضجودی نسبت میان دض طرف ،يعني نظر ض عمل،
از آنچه در سنت مغرب زمین جاری ض ساری بوده است ،بايد متحول شود .برخالف اين سنت،
ديگر تووری بر عمل مکم نميراند ض برای آن نسخه نميپیچد .تووری سلطان نیست ض عمل
رعیت .اگر رعیت ض سلطاني در میان باشد؛ سلطان ،عملضرزان ض رعیت ،نظريهپردازانند .بنابراين،
نظريهپردازی ض بسط ض توسعه آن از نظر شواب همچنان «موعوعیت» خود را مفم ميکند ض آنچه
از میان ميرضد البته «اصالت» تووری است ،که همان تووریزدگي يا تووریپرستي 2است .اصالت
متعلق به عمل ض تدبیر هوشمندانه برای مسائل عملي در موقعیت خواهد بود ،که به دست عمل-
1. deliberation
2. In between
 .2اشاره به همان تقدسي که در سنت غرب ،تووری از آن برخوردار بوده است.
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ضرزان ض البته با استفاده خادمانه يا بهگزينانه 3ض فکورانه 2از تووریها انجام ميپذيرد» (مهرمحمدی،
3232ر .با چنین نگاهي به ضاقعیتهای تدريس ،معلمي کردن تعاملي بین استاد ض دانشجو است؛ که
بهگونهای آغاز ميشود ،به شکلي استمرار مييابد ،به طريقي اثربخش ميگردد ض به شیوهای خاتمه
پیدا ميکند ،پس ميتوان از تعامل دض شخص شريک در تدريس طي چهار مرمله سخن به میان
آضرد :ايجاد ارتباط ،استمرار ارتباط ،اثربخش ساختن ارتباط ض ارزشیابي ض اتمام ارتباط .در هر يک
از اين مرامل ،يکي از اين اشخاص ممکن است دارای نقش برجسته (غالبر باشد يا هر دض دارای
نقش برابر (متعادلر .براساس اينکه چه نقشي هريک از اشخاص مشارکتکننده در هر يک از
مرامل تدريس داشته باشند ،شقوق مختلفي از تدريس قابل بازشناسي است؛ که از آنها ميتوان
برای توصیآ اعمال تدريسي آموزشگران در عرصه ضاقعي تدريس استفاده کرد ض نام «راهبرد
تدريس» بر آنها نهاد .اما تأکید ميشود که بدضن عنايت به «موقعیت تعامل»« ،هدفهای موردنظر»
ض بدضن لحاظ کردن «هزينه دستیابي به هدفها» ،هیچ يک از آنها بر ديگری ترجیح ندارند (جدضل
3ر.
بر اساس اين ديدگاه ،طیفي از راهبردهای تدريس شکل مهيگیهرد کهه در يکسهوی آن راهبهرد
مستقیم ض در سوی ديگر راهبرد غیرمستقیم قرار ميگیرد .در میانه اين دض قطب ،انواعي از راهبردها
معنا مييابند که میزاني از مستقیم يا غیرمستقیم بودن را با خود دارند ض بهتناسب ترکیهب ،بهسهوی
يکي از دض قطب مشارکتکننده در فرايند تدريس ،گرايش مييابنهد .در طبقههبنهدی کلهي از میهان
شانزده راهبرد معرفيشده ،در میانه دض قطبِ «راهبرد کامالً مستقیم» ض «راهبهرد کهامالً غیرمسهتقیم»،
چهارده راهبرد ديده ميشود که در چهار مورد نقش غالبِ «استاد» ض در چههار مهورد نقهش غالهبِ
«دانشجو» ديده ميشود .در شش راهبرد باقیمانده ترکیب تقريبهاً مسهاضی (متعهادلر نقهش اسهتاد ض
دانشجو ماکم است .در اين دسته از راهبردها نیز اگر به جايگاه هر يک از مرامهل تهدريس توجهه
شود ،سه راهبرد ديده ميشود که در آنها نقش اساسي را استاد بر عهده دارد ض در سه راهبرد نقش
اساسي بر عهده دانشجو است (جدضل شماره 3ر.
جدضل  :3راهبردهای تدريس ماصل ترکیب نقش افراد مشارکتکننده در مرامل تدريس
راهبرد

نقش غالب

ايجاد ارتباط

استمرار ارتباط

اثربخشي ارتباط

ارزشیابي ارتباط

3

استاد

استاد

استاد

استاد

استاد

3

استاد

استاد

استاد

دانشجو

استاد

2

استاد

استاد

دانشجو

استاد

استاد
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1

استاد

دانشجو

استاد

استاد

استاد

5

دانشجو

استاد

استاد

استاد

استاد

7

استاد

دانشجو

دانشجو

استاد

استاد -دانشجو

6

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد -دانشجو

9

استاد

استاد

دانشجو

دانشجو

استاد -دانشجو

3

دانشجو

دانشجو

استاد

استاد

دانشجو -استاد

30

دانشجو

استاد

دانشجو

استاد

دانشجو -استاد

33

دانشجو

استاد

استاد

دانشجو

دانشجو -استاد

33

استاد

دانشجو

دانشجو

دانشجو

دانشجو

32

دانشجو

استاد

دانشجو

دانشجو

دانشجو

31

دانشجو

دانشجو

استاد

دانشجو

دانشجو

35

دانشجو

دانشجو

دانشجو

استاد

دانشجو

37

دانشجو

دانشجو

دانشجو

دانشجو

دانشجو

شانزده راهبرد مورد بحس ،فقط ميتواند برای «فهم» فرايند تهدريس بهه کهار گرفتهه شهود .ايهن
طبقهبندی فرصتي ايجاد ميکند تا نقشهای انساني فرايند تدريس با ضعوح بیشتری ديده شهوند ض
مان اين برداشت شوند که يکي از طرفین به نبود ديگری چشم بدضزد .راهبردهای مذکور ،درعین-
مال ،نشان ميدهند که در هر يک از مرامل تهدريس ،شهرضع اقهدامات بها کهدامیک از مشهارکت-
کنندگان تدريس است .بر اساس اين طبقهبندی ممکن است گفته شود که چهار رضش اضل از سوی
تدريس مستقیم برای دضرههای تحصیلي کارداني ض چهار راهبرد آخر برای دضرههای دکترا مناسب-
تر هستند .اما همواره يک مدرس دانشگاهي ميداند که «هدف» ض «زمان» دض متغیری هستند کهه در
ارزيابي مناسبت راهبرد ،نقش جدی دارند .پس کهدام راهبهرد مناسهب اسهته در پاسهخ مهيتهوان
بهضعوح از تعیین تکلیآ اين پرسش در موقعیت خاص سخن به میان آضرد کهه مبتنهي بهر اصهول
مختلآ (چه ثابت ض چه متغیرر به انجام ميرسد ض تصمیمي را شکل ميدهد.
بر بنیاد فهمي که از «انگاره عملي» ض تحلیلي که از راهبردهای تدريس ارايه شد ض با عنايت بهه
چالشهای تدريس رشتههای مختلآ تحصیلي ،ميتوان گفت که «تدريس مرثر» از طريق توسل به
موقعیت ،هدفها ض هزينهها شناسايي ميشود .هر يک از راهبردهای تدريس از میس میزان کمکي
که با صرف هزينه خاصي به تحقق انواعي از ههدفهها در موقعیهت خاصهي مهيکنهد ،مهيتوانهد
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مدافعاني داشته باشد .بنابراين ،مناسبتر آن است که استادان در عمل خويش ض در آموزش ديگران
از بالمعارض جلوهدادن راهبرد يا راهبردههايي پرهیهز نماينهد ض بههجای آن بهه گهزارش صهادقانه
راهبردها ض تبیین متفکرانه دستاضردهای آنها بپردازند .آنان نیاز دارنهد تها شايسهتگي «تولیهد رضش
مناسب» را با توسل به دانش ض تجربه ،بیاموزند ض بیاموزانند ض از اين طريق به خود ض ديگران کمک
کنند تا تحلیلگراني نقّاد ض عملکنندگاني فکور باشند ض به آنچه ضيژه آنان ض قابل عرعه به همگهان
است ،افتخار نمايند.
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