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 1يمیجمال سل

 هايبخشو ها )يادگیرندگان، خانواده آموزش ذينفعانانتظارات  :چکیده
و  ترمتنوعبسي  هرسالهاقتصادي جامعه(  مختلف فرهنگي، اجتماعي و

بسیار  هايدستهو اين امر باعث شده که معلمان با  گرددمي ترگسترده
مواجه شوند و در محیطي از ها ، عاليق و خواستههافرهنگاز  ترگوناگون

شک و ترديد و ابهام کار کنند. تغییرات اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و 
جديد  هايراهمعلمان به دنبال يافتن  فرهنگي اين رويه را ايجاد کرده است و

ده و انطباق درست در و ايجاد تعامل سازنها براي مواجهه با اين تنوع
 یفيامورات آموزشي هستند. در اين پژوهش سعي شده تا با روش ک

در  آموزدانشروابط متقابل بین معلم و  هايگونهپديدارنگاري به جستجوي 
نفر از  02در پژوهش شامل  کنندگانمشارکتامور آموزشي پرداخته شود. 

هستند که در مدارس  سال و باالتر 11معلمان داراي تجربه آموزشي حداقل 
تعداد  اينو تدريس مشغول هستند.  آموزشمتوسطه شهر سنندج به فعالیت 

اطالعات  آوريجمعمالکي انتخاب و تا حد اشباع نظري  گیرينمونهبا روش 
و اطالعات مصاحبه نیمه ساختارمند و  هادادهادامه داشت. روش گردآوري 

 میش استقرايي انجام شد. با ترسبا استفاده از روها تجزيه و تحلیل مصاحبه
. ديگرد يپژوهش طراح جهینت يفضا ت،يدر نها ،يرونیو ب يدرونهاي افق

معلمان امور  که در آن دهدمينتايج پژوهش، شش روش متفاوت را نشان 
را در طبقات  هاآن ؛ کهکنندميتجربه  آموزدانشآموزشي را در ارتباط با 

اطالعات؛ تسهیل  دهندهارائهراهم کننده و ، فهامهارتدهنده  آموزشتوصیفي 
؛ مربیگري )ناظر و راهنما( و کنندههدايتگر يادگیري؛ حضور مشارکتي و 

کرديم. نقش معلمان در يک پیوستار از  يبنددستهانه ورزانديشهروشنگري 
که در آن معلمان « انهورزانديشهروشنگري »شروع و با « دانش دهندهانتقال»

که نفوذشان  شونديآموزان ظاهر مدانشص خاصي در زندگي اشخا عنوانبه
تحصیل در مدرسه، در کل زندگي  هايسال وفراتر از ديوارهاي کالس 

تعامل داراي  هايسبک. همچنین هر کدام از اين يابدمياجتماعي آنان ادامه 
خاص در ارتباط با نقش معلم، يادگیرنده، جو کالس، برنامه  هايويژگي

 هستند. ...درسي و 

؛ آموزدانش: تعامل آموزشي؛ تجارب معلمان؛ پديدارنگاري؛ هاکلیدواژه
 يادگیرنده -تعامل معلم

Jamal Salimi 
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

مواجه هستند که هر کدام به  روزافزونی هایدرخواستامروزه مدارس و مراکز آموزشی با 

هستند درسی  هایبرنامه، تدريس، محیط آموزشی، معلمان و آموزشنوين از  هایگونهدنبال 

انی با يک مجموعه آموزدانشبا  مؤثر(. مدارس و معلمان انتظار دارند به طور 2949، 4ارنست)

پیشینه فرهنگی و خانوادگی متفاوت که نسبت به  و یانهیزمشیپه زبانی، دانش گسترد

(. همچنین 4833، گردبیابانباشند )، تعامل سازنده داشته باشندمیفرهنگی حساس  هایمقوله

ان آموزدانشبه  مؤثرهم صبر و هم جذابیت اجتماعی را در خود بايد ارتقاء دهند، به طور 

نی که دارای مشکالت يادگیری و رفتاری هستند پاسخ دهند و از همه اآموزدانشمحروم و 

؛ به نقل از 2998، 2سوداککنند )آموزشی استفاده  مؤثرجديد و  هایفناوریبتوانند از  ترمهم

که با سرعت  -دانش روز هایواقعیتبردارند تا با  هايی را(. آخر اينکه بايد گام4833ملکی، 

استاندارد برای ارزيابی  هایروشدر ارتباط باشند و به  -است بسیار زياد در حال گسترش

 ان مجهز شوند.آموزدانش

چه به لحاظ سازمانی و چه به ) ترپیچیدهخالصه، به نسبت گذشته، معلمان با دنیای  طوربه    

(. دنیايی که مشخصه 2999، 8هارگريوس و فوالن) کنندمیلحاظ مديريت کالس درس( کار 

بر  هاآنیر و تحول است و جوامعی که در آن رونق اجتماعی و موفقیت اقتصادی اصلی آن تغی

(. معلمان به 2998، 1)لوات و مکنزی شودمی گیریاندازهشهروندان ماهر و تربیت شده  اساس

با تغییرات عمیق و سريع  روزافزون طوربهانی هستند که آموزدانشدنبال ايجاد ثبات در زندگی 

ولوژی، فرهنگ، و جابجايی مرزهای مجازی و تهديدات جهانی مواجه تکن هایعرصهدر 

ان زيادی هستند که دارای حداقل يک لنگرگاه آموزدانش(. 2995، 5فینشتاين و ساباتهستند )

با آن  و موفقیت آنان به میزان روابط مسالمت آمیز، احترام آمیز و معقوالنه باشندمیيادگیری 

                                                 
4. Ernest 

2. Soodak 

8. Hargreaves & Fullan 

1. Lovat & MacKenzie 

5. Feinstein & Sabates 
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(. اين لنگرگاه يادگیری بزرگ 2995، 4شولیر، دالتون و لواچیچ) ودشمیاصلی، سنجیده  گاهتکیه

نام برده  -انآموزدانشدر جهان يادگیری  –صاحبان نفوذ و قدرت  عنوانبه هاآنکه از 

 (.2948يونسکو، ) باشندمی، معلمان شوندمی

 طوربهرا  هاآنکه افراد جوان با معلمان دارند،  ایگستردهکه تماس  دهدمیات نشان قتحقی     

و  سازندمیرفتاری موفق آماده  هایمدلاجتماعی و ارائه  هاینقشايده الی برای عمل به 

تهديدی برای سالمتیشان  عنوانبهکه شرايط زندگی را پراسترس و  هايیآنويژه به  طوربه

و کیفیت  آموزدانشطبیعت تعامالت آموزشی بین معلم و  (.2942، 2، کمک کند )نامیتادانندمی

در مدرسه  آموزدانشکلیدی هستند که بر موفقیت  هایعاملو تجارب آموزشی آنان ها فعالیت

(. معلمان، نسبت به 2949، 8)پاتال، کوپر و واين گذارندمی تأثیرو حتی در بیرون از مدرسه 

در ايجاد تغییر در  تریبرجستهنقش  -ديگر هایرسانهاز جمله مدرسه و  -هاعاملديگر 

(. به عالوه اصالح روابط و تعامالت يادگیرندگان و 2993، 1دارند )ونتزل آموزدانشپیشرفت 

به اصالح  آموزدانش( و ايجاد روابط قوی مثبت بین معلم و 2993، 5معلمان )میلز و استیپک

(. همچنین ايجاد رابطه مثبت، 2942، 3اشنايدر، کات و گرومن)اجتماعی منجر خواهد شد 

زمانی که پر است از عصبانیت،  -الم بین معلم و شاگرد در زمان معاصر صمیمانه و س

، 7است )جوون، اسپینوزا و نايفسنت ترناممکنبسی مشکل تر و  -سردرگمی و پیچیدگی

آن  تأثیر(. اهمیت اين تعامالت در مباحث علم روانشناسی و علوم تربیتی در خصوص 2942

ان اثبات شده آموزدانشاعتماد به نفس و خالقیت موفقیت و پیشرفت تحصیلی،  یهامؤلفهبر 

است که در  آموزدانشرابطه بین معلم و  هایگونههدف اين پژوهش جست و جوی  است.

 :شودمیاصلی مطرح  سؤال قالب دو

                                                 
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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را در چه طبقاتی  آموزدانش-معلمان، تعامالت آموزشی معلم یهاتجربهبر اساس  -4

 جای داد؟ توانیم

)نقش معلم و  آموزشمختلف تعامالت، بر حسب عناصر  هایگونه و ابعاد هاويژگی -2

 ( کدامند؟...، جو کالس، روش تدريس و آموزدانش

 پژوهش روش

پديدارنگاری يک روش تحقیق کیفی، در درون پارادايم تفسیرگرا است که با استفاده از 

به و يا در مورد را تجرها متفاوتی که در آن مردم پديده یهاراهخاص به بررسی های روش

منتشر شده در  هایپژوهش(. اين رويکرد در 4333، 4مارتنپردازد )می انديشند،ها میآن

( اساساً اين روش 4333 و 4334ظهور پیدا کرد. )مارتن،  4339نشريات تربیتی ابتدای دهه 

ف برگرفته از يک مبنای تجربی است تا اينکه برخواسته از يک انديشه فلسفی يا تئوری صر

(. پديدارنگاری دوگانگی و جدايی بین ذهن و عین را به رسمیت 2995، 2آکرلیندباشد )

رابطه درونی میان اين دو است، چرا که معتقد است تا فاعل شناسا  ینوعبهو قائل  شناسدینم

دانايی فرد و کاظمی و داشت )وجود نداشته باشد، چیزی به نام عینیت نیز وجود نخواهد 

از: جهان  اندعبارتاست که  یاشناسانه. اين روش دارای مفروضات هستی (4839مقصودی، 

کنند اما هیچ می متفاوتی آن را بازنمايیهای واقعیتی عینی است و افراد مختلف به شیوه

 (.4337، 1؛ مارتن و باس2995، 8باودنندارد )دوگانگی در اين بین وجود 

گوناگونی است که مردم در  یهاراهبی گفت که پديدارنگاری مطالعه تجر توانیم     

متفاوتی  یهاراهيافتن  هاپژوهشبه عبارت ديگر هدف اين نوع از ؛ انديشندمی خصوص جهان

های کنند و جنبهمی است که مردم جهان و اجزاء پیرامون را تجربه، مفهوم پردازی و درک

در حقیقت پديدارنگاری  (.4332مارتن و همکاران، کنند )می مختلف يک پديده را شناسايی

                                                 
4. Marton 

2 Akerlind 

8. Bowden 

1. Marton & Booth 
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تجربه پديدهای معین های معین، روشهای يک پديد يا پديده یجابهتا  آن استبه دنبال 

(. نتايج يک مطالعه پديدارنگاری، تعداد محدودی 2993، 4هیچکاککند )توسط افراد را بررسی 

روه است که هر يک معرف مفهومی متفاوت از يک پديده معین در نزد گ 2طبقات توصیفی

 ارائههمچنین برای  نگاران داريپد(. 8،2948خاصی از افراد هستند )پنولوپه، آندراس و الرس

يک پديده، طبقات توصیفی مذکور را در قالب چارچوبی   تصويری کلی و چندبعدی از

(. 4337)مارتن و باس،  سازندیمو منظم  یبنددسته، شودیمنامیده  1فضای نتیجه که تربزرگ

نتايج مطالعات پديدارنگاری برای درک عمیق مفهوم يک پديده از منظر گروه  بیترتنيابه

 .(4834خاصی از افراد بسیار سودمنداست )برخورداری و باقری،

از تجربیات  ایمجموعهپديدارنگاری بر توصیف و فهم  یهایبررسگفت که  توانیمپس    

(. در اين 2993، هاريس، 4333، مارتندارد )توصیف و فهم تجربیات فردی تمرکز  گروهی و

که در آن معلمان تعامل  شودمیمختلفی استفاده  هایروشمقاله، پديدارنگاری برای نشان دادن 

سبک تعامالت آموزشی(. در اين مورد محقق به ) کنندمیان تجربه آموزدانشآموزشی را با 

 بندیطبقهتا به يک  پردازدمیاز منظر معلمان  آموزدانشبررسی تعامالت آموزشی بین معلم و 

 کنندمیکلیدی پديده را توصیف  هایجنبه، اين طبقات طورهمیناز اين سبک تعامالت برسد. 

تحقیق )معلمان( را توصیف  کنندگانشرکتکه چگونگی ظهور تجربه بر  کنندمیو تالش 

 نمايند.

 :هادادهو تجزيه و تحلیل  آوريجمعشیوه 

، 3کاپو، سارنپا، تیاينن و پاکی ؛ به نقل از2991) 5نظر جاروينن شیوه اجرای پژوهش بر اساس

پديده  -(4( در خصوص شیوه اجرای مطالعه پديدارنگارانه، به اين صورت بود: 2993

از آن تعريف و بعضاً تحديد گرديد: در اين مرحله سعی شد  ایجنبهيا  )موضوع پژوهش(

                                                 
4. Hitchcock 

2. Categories Description 

8. Penelope, Andreas & Lars-Owe 

1. outcome space 

5. Jarvinen 

3. Kaapu; Saarenpää; Tiainen & Paakki 
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فردی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت  سبک تعامالت آموزشی( در سطوحنظر )پديده مورد 

قرار داد. همچنین در اين  هادادهسطح تحلیل  عنوانبهو پژوهشگر در نهايت سطح شخصی را 

مرحله با بررسی پیشینه پژوهش، در سه بعد اطالعات الزم حاصل شد: تکمیل دانش در 

 4محرک سؤاالت ؛ تهیههامصاحبهخصوص پديده مورد مطالعه و کسب آمادگی برای انجام 

 متفاوت تجارب پژوهشگران هایبرداشتی نیمه ساختارمند؛ توانايی تحلیل هامصاحبهبرای 

به ها مصاحبه -(8جمعیت انتخاب شده برای کانون مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند؛  -(2

نتايج تحلیل شده در  -(5تحلیل گرديد؛ ها مصاحبه -(1دقت پیاده سازی گشت؛ 

اطالعات بیست معلم از شش  آوریجمعتوصیفی قرار داده شدند. برای  یاهیبندطبقه

دبیرستان شهر سنندج برای اين تحقیق انتخاب شدند. معیار ادامه پژوهش به اين صورت بود 

معلم به درجه  29متغیرها پس از  گیریاندازهو میزان ادامه مشاهده و  کنندگانشرکتکه تعداد 

که  باشدیمديدارنگارنه اين پژوهش به دنبال شناسايی متغییرهايی اشباع نظری رسید. بررسی پ

تعامل آنان با  هایسبکتجارب معلمان از تحقیق )از طريق آن پديده مورد بررسی اين 

ان( را بهتر تبیین نمايد. لذا نمونه هدفمندی از معلمان بر اساس اين معیارها انتخاب آموزدانش

مد نظر نبوده تالش شده  اثرگذارمتغیر  عنوانبهچون جنسیت )شدند: میزان عالقه به مشارکت، 

از هر دو جنس انتخاب گردد(، تجربه آموزشی آنان، تجارب مديريتی مراکز آموزشی و مقدار 

کیفی -يک توصیف کمی 4میزان ساعات موظفی آنان(. جدول ان )آموزدانش زمان تماس با

از  یادهيگزاصلی نمونه مورد مطالعه( و  یهامالکاست از جامعه آماری پژوهش )که بیانگر 

 ديدگاه آنان در خصوص تعامل آموزشی است.

اطالعات در اين بررسی بودند. هر معلم  آوریجمعی نیمه ساختارمند منابع هامصاحبه      

اصلی همراه با ديگر  سؤاالتبا استفاده از  -دقیقه 89به مدت تقريبی -فردی  صورتبه

، در طی دوره مصاحبه مورد شدیمکه در حین مصاحبه اضافه  یسؤاالتيا  و باز پاسخ سؤاالت

 آموزدانشعبارت بودند از: چگونه در کالس درس با  سؤاالتاز  یانمونهآزمون قرار گرفتند. 

آنان تعامل برقرار ان يا با گروهی از آموزدانش؟ چه زمانی با یکنیمارتباط و تعامل برقرار 

                                                 
4. Trigger 
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 تأثیران بر روند کالس و يادگیری آموزدانشتعامالت دوطرفه با  ؟ چگونه اينیکنیم

چیست؟ کالس درس برای شما  آموزدانش؟ برداشت شما از تعامل دوطرفه معلم و گذاردیم

ی برای نشان دادن تجربیات فردی معلمان از هامصاحبهدر  باز پاسخ سؤاالتچه معنايی دارد؟. 

کامل ضبط شد و بعد از  به صورتها ده شد. مصاحبهروابط آموزشی تجربه شده آنان استفا

 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     

 کدگذاری هادادهمکرر بازخوانی شدند و قبل از اينکه  طوربه هارونوشتاست. در طی فرايند، 

و يادگیری و روابط متقابل )تعامالت( معلم و فراگیر مرور  آموزششوند، نظرياتی در ارتباط با 

تحقیق مشخص شدند. بعد از پیاده سازی  هایيافتهرونويسی شده و  هادادهو در نهايت 

، عمل 4، با استفاده از روش کد گذاری بازهادادهتحلیل منظم و منطقی  منظوربه، هامصاحبه

انجام شده بر اساس بخشی از يک مصاحبه را  هایکدگذاریاز  اینمونهکدگذاری انجام شد. 

 .بینیدمی( 4در شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4. Open coding 

درس معلم ار بود سرلوحه کار من همان شعر مشهور است که  ...نیستم قانون خشک و خالیمن معتقد به 

البته بعضی از دوستان معتقدند که در دروس علوم  .../جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای رازمزمه محبتی

گویم که فیزیک و شیمی هم باید بر این اصل تدریس شود. تا من اندیشید اما من می نیچننیاتوان انسانی می

را در کالس درس ایجاد کنم، با یک سری قوانین خشک اداره کالس،  فضای ارتباطی درستیمعلم نتوانم 

ن چیزی از یک کالس درس ضرورتا هما تجارب به دست آمدهاست برسم.  یادگیریبه هدف اصلی که  توانمینم

از حد کتاب  و بیشتر ترمتنوعتواند بسی آید بلکه این تجارب میبه دست می کتاب درسینیست که از یک 

 .درس باشد

کدهای حاصل از این 

 بخش از مصاحبه

روابط مبتنی  -نبود قوانین خشک در اداره کالس

یک اصل  عنوانبه آموزدانشبر محبت بین معلم و 

 -کالس درس تردرستفضای ارتباطی  -در تدریس

تنوع  -تحقق یادگیری در نتیجه تعامل آموزشی

 تجارب در یک فرایند یادگیری

 

ی از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک انمونه: 1شکل 

 مصاحبه
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 کیفی است از جامعه آماری پژوهش و نمايی از ديدگاه تربیتی آنان در تعامالت آموزشی-: توصیف کمی4جدول 
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 انآموزدانشکلیت ديدگاه تربیتي معلم از تعامالتش با 

است و تعامل او  آموزدانشاطالعات به  دهندهارائهمعلم فراهم کننده و  شناسیزيست 45 (4)
 کندمیان در اين چارچوب معنا پیدا آموزدانشبا 

است.  آموزشدانمشاور، راهنما و ناظر بر يادگیری  عنوانبهمعلم  رياضیات 47 (2)
 گیردمیتعامالت بر اساس احترام متقابل شکل 

ادبیات  45 (8)
 فارسی

اطالعات است. تعامالت تنها بر پايه مراودات علمی و  دهندهارائهمعلم 
 .گیردمیمباحث تخصصی شکل 

او شکل  تراصلینقش متخصص موضوعی دارد بلکه وظیفه  تنهانهمعلم  شیمی 43 (1)
است. تعامالت بايد مبتنی بر روابط صمیمی  آموزانشددادن به انديشه 

 و در عین حال انتقادی باشد.
. تعامالت بايد بر مبنای هاستمهارتاطالعات و  دهندهارائهمعلم  فیزيک 47 (5)

 روابط حاکم بر امر تدريس باشد.
معلم نقش راهبر و مشاور دارد و وظیفه او روشنگری و هدايت  رياضیات 43 (3)

است. تعامالت کالسی چیزی فراتر از ارائه يک يا چند  آموزدانش
 را ببیند. بلندتری هایافقموضوع درسی است بلکه معلم بايد 

دارد. تعامل کالسی مبتنی بر  آموزشدر  کنندهمشارکتمعلم نقش  روانشناسی 28 (7)
 و هدايت و تسهیل گری معلم است. آموزدانشپیشرفت فردی 

. تعامالت کندمینقش تسهیل گر و روشنگر يادگیری را ايفا  معلم فلسفه 43 (3)
 کالسی بايد مبتنی بر احترام و توجه به عاليق يادگیرنده باشد.

اطالعات را دارد. تعامل يعنی تدريس مستقیم از  دهندهارائهمعلم نقش  مکانیک 45 (3)
 طرف معلم و هدايت بحث از طرف خود او

بايد ها اعتماد و احترام در کالس درس است. انگیزه معلم خالق جو فیزيک 43 (49)
 درونی و عاليق فرد بايستی در اولويت باشد.

و از  سويهيکآن است. تعامل در کالس  دهندهارائهمعلم منبع دانش و  رياضیات 45 (44)
 است. آموزدانشطرف معلم به 

است. تعامل  آموزدانش بهها مهارتاز  ایدسته ایدهندهارائهمعلم  مکانیک 47 (42)
الزم در هر درس تخصصی  هایمهارتو وظیفه معلم ارائه  سويهيک

 است.
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 انآموزدانشکلیت ديدگاه تربیتي معلم از تعامالتش با 

اطالعات معلم منبع اطالعات و دانش است. کار او ارائه اين دانش و  شیمی 43 (48)
است و تعامل هم يعنی تدريس مبتنی بر  آموزدانشدانش ثابت( به )

 معلم.
فاقد آن  آموزدانشرای مهارت، تخصص و دانشی است که معلم دا زبان انگلیسی 24 (41)

است و در راستای ارائه دانش به يادگیرنده تعامالتی در همین اندازه 
 گیردمیشکل 

ی جزء وظايف اصلی اوست. ورزانديشهمعلم فردی روشنگر است که  رياضیات 43 (45)
 ت.تعامالت فی مابین دوسويه و مبتنی بر نقد و احترام متقابل اس

جبر و  22 (43)
 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 

 آموزدانشيادگیری از طرف 
منطقی جلو خواهد ها معلم راهبر و تسهیل گر يادگیری است. بحث شناسیجامعه 47 (47)

فراهم گردد. تعامالت در  آموزدانشفرصت انديشیدن برای  رفت اگر
 حد بسیار خوب، دوسويه و مبتنی بر بحث دوطرفه است

احترام  آموزدانش دهیعقمعلم نقش مشاور و دوست را دارد. بايد به  شیمی 43 (43)
 گذاشته شود. تعامل انسانی و مبتنی بر احساس طرفین است.

-فلسفه 22 (43)
 شناسیجامعه

 آموزدانشمعلم نقش راهنمای زندگی را دارد نه تدريس کننده. بايد به 
کمک کرد تا آينده را ببیند نه فقط زمان حال. تعامل مبتنی بر يک رابطه 

 متقابل و دوطرفه است
معلم خالق جو يادگیری مبتنی بر احترام است و کار او مشارکت در  فیزيک 43 (29)

است.  آموزدانش یهارغبتو تمرکز بر فرايند يادگیری، تسهیل فرايند 
 است. آموزدانشبین معلم و  دوجانبهتعامل متمرکز بر تعامل 

 

فردی و همچنین  صورتبه ، نظرات انتخاب شدههادادهبرای يافتن منبع توافق و تفاوت در اين 

 ،4؛ پروسر4331پروسر و همکاران، شده )ی انجام هامصاحبهبا ديگر  ایمقايسه صورتبه

                                                 
4. Prosser 
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با هم و نهايتاً تشخیص  هاآنکدها و موضوعات  مقايسه اين( بررسی شدند. با بررسی و 2999

( شکل گرفت. پس از 4اصلی هایزمینهيا همان توصیفی )، طبقات هاشباهتو ها تفاوت

مطرح شد که آيا طبقات استخراج شده توان توصیف کنندگی  سؤالحصول طبقات اولیه، اين 

را دارند يا خیر؟ اين فرايند اصالح و بازنگری تا جايی ادامه داشت که  هادهداو داللت کافی بر 

سازگار شدند. مرحله بعد ارائه مفاهیم حاصل شده ها ی مصاحبههادادهطبقات اصالح شده با 

عنصر ارجاعی، عنصر مفهوم )در قالب طبقات توصیفی بود که دارای ساختار کامل يک 

 .کنیدمیمالحظه  2از اين مورد را در شکل  اینمونه( است. 2ونیساختاری، افق بیرونی، افق در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش هاييافته

، در دو بخش ارائه شده است. بخش اول: شامل طبقات هادادهنتايج حاصل از تحلیل و تفسیر 

است ارائه شده است. در اين  آموزدانشتعامالت آموزشی معلم و  هایسبکتوصیفی که بیانگر 

                                                 
4. Theme 

 . اين نوع تحلیل از منبع زير اخذ شده است:2

Bruce, C., Pham, B. & Stoodley, I. (2002). The Collective Consciousness of Information 

 Higher in Studies. Technology Research: The Significance and Value of Research Projects

238.-), pp219, 29 (2Education 

 اطالعات: دهندهارائهطبقه اول: معلم فراهم کننده و 

یک موضوع را در پیش خود دارد و به  ی از دانش و اطالعات درست راجع بهابهرهمعلم واقعی کسی است که 
 دنبال راهی جهت ارائه این اطالعات به یادگیرنده است.

 
 
 

 معلم
منشاء دانش و انتقال 

 دهنده آن
دارای دانش تخصصی در رشته و موضوع مورد 

تدریس است و دانش در اینجا به منزله 

ی ثابت است که از معلم به یادگیرنده ادهیپد

 نوعیدگیری مبتنی بر شود و یامنقل می

 انگیزش بیرونی است.

هستند.  شدهنییتعها و تجارب یادگیری از قبل فعالیت

)معلم به شاگرد(  هیسوکجو کالس مبتنی بر ارتباط ی

است. بعد کمی تدریس یعنی رعایت حداکثر سقف 

زمانی برای تدریس و تدریس موضوعات بیشتر، از 

یری مبتنی بر اهمیت برخوردار است. موفقیت در یادگ

میزان حصول کمی )مبتنی بر نمره( به اهداف تدریس 

 است.

عنصر 

 ارجاعی

عنصر 

 ساختاری

 عناصر دوگانه تجربه معلمان از تعامالت آموزشی :2شکل 
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نیز  هادادهدرونی و بیرونی حاصل از کدهای به دست آمده از نتايج تحلیل های سمت افقق

 آموزشاصلی هر کدام از طبقات بر اساس ابعاد  هایويژگیترسیم شده است. بخش دوم: 

، جو کالس و شیوه تعامالت آموزدانشان، نوع و منبع انگیزش آموزدانشبر  آموزش)اثرات 

و میزان  آموزشدر فرايند  آموزدانشتجارب آموزشی، نقش معلم و و ها کالسی، فعالیت

حاصل شده از  -هاآنتمرکز بر تدريس و يادگیری( توصیف شده است. طبقات و ابعاد کلی 

ارائه شده است. مرحله نهايی يک پژوهش پديدارنگارانه، طراحی  2در جدول  –ها مصاحبه

آمده، جهت دستیابی  به دستبقات توصیفی فضای نتیجه پژوهش است. فضای نتیجه ترکیب ط

از پديده مورد مطالعه است. در حین تحقیق ممکن است چندين فضای  ترکاملبه تصويری 

نتیجه تشکیل و اصالح شوند تا محقق به نسخه نهايی برسد. سه روش برای تشکیل فضای 

طبقات  -2متغیر؛ بیرونی  هایافقطبقات عمودی: افق درونی ثابت در  -4نتیجه وجود دارد: 

طبقات سلسله مراتبی: افق درونی و بیرونی  -8درونی متغیر؛  هایافقافقی: افق بیرونی ثابت با 

بیرونی متغیر، از روش های درونی ثابت و افقهای متغیر. در پژوهش کنونی به دلیل وجود افق

 کنید.می همالحظ 8طبقات عمودی برای ترسیم فضای نتیجه استفاده شده است که در شکل 

و  هاداده)دروني و بیروني( حاصل از تحلیل هاي بخش اول: طبقات توصیفي و افق

 کدهاي حاصل شده

مطالعه شش روش متفاوت را که در آن معلمان تعامالت آموزشی با  اين ی حاصل ازهاداده

را  . طبقات توصیفی که روابط متقابل آموزشیدهدمینشان  اندکردهان را تجربه آموزدانش

دادن و تربیت،؛  آموزشاطالعات؛  دهندهارائهفراهم کننده و » از: اندعبارت کندمیتعريف 

ناظر و راهنما( و آموزشی )؛ مشاوره کنندههدايتتسهیل گر يادگیری؛ حضور مشارکتی و 

 «انهورزانديشهروشنگری 

 

 :اطالعات دهندهارائهطبقه توصیفي اول: فراهم کننده و 

نديشه کلیدی که بر روابط آموزشی متقابل )تعامل آموزشی( معلمان با در اين طبقه، ا

ان آموزدانشاطالعات( با نظم مشخص برای دانش )ارائه بخشی از  کندمیان تمرکز آموزدانش
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 ( باز پس دهند.هاتستاين دانش را در قالب امتحانات ) دوباره رودمیکه انتظار  باشدمی

در ضمن تعامالت کالسی آن  آموزشاستراتژی کلیدی  نوانعبهمستقیم  آموزشمعلمان از 

با تمرکز اصلی بر  آموزدانش، ذات روابط بین معلم و بندیطبقه. در اين کنندمیاستفاده 

 باشدمیآن موضوع و ...  یشناسروشموضوع، ارائه و تدريس محتوای خاص، بیان  آموزش

خوبی ارائه و فراهم شود در اين صورت (. معلمان معتقدند که اگر دانش به 2942، 4)آديمو

 .2دهدمیرخ  یخودخودبهيادگیری به صورت 

را برای امتحان ها بايستی بچه ؛ وبايستی در زمان مشخص مقداری کار معین را انجام دهیم»
ممکن است برخی  ...که وظیفه من دادن اطالعات و دانش است کنمیممن فکر  ...آماده کنم

ی يا غرور ببینند اما از ديدگاه من معلم مساوی با تدريس و ی خود برتربیناين را به منزله نوع
مصاحبه ) «شودمیتعريف  آموزدانشتدريس مد نظر من مبتنی بر ارائه اطالعات از معلم به 

 (.3شونده 
افق 

 بیرونی

افق درونی، عنصر ثابت )کانون 

 توجه(

 های کانون توجه()بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 

 وياندانشج

 عنوانبهبرداشت از نقش معلم 

 اطالعات دهندهارائه

 در قالب نتايج سنجش کیفی() تحصیلیبر عملکرد  تأکید

 انگیزش بیرونی

 تعامالت کالسی اندک

 مستقیم آموزش

 متخصص و منبع اطالعات عنوانبهمعلم 

 کمیت و کیفیت انتقال دانش توسط معلم

 هامهارتدادن  آموزشطبقه توصیفي دوم: 

و  هامهارت دهندهارائه عنوانبهدومین مقوله از روابط متقابل )تعامالت( آموزشی تعريف معلم 

ان در اکتساب و آموزدانشو کمک به  آموزش. تمرکز اصلی در اين مقوله بر باشدمیفنون 

م و مقررات، است که بر پايه نظ يیهاتیفعالشامل  هامهارت. هاستمهارتاز  ایدستهکاربرد 

                                                 
4. Adeyemo 

 ها به صورت ايتالیک و در داخل گیومه قرار دارندحاصل از مصاحبه یهاقول. در تمام طول مقاله، نقل2
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خاص مثل نوشتن، ارزيابی کردن، به کار بستن  یهایاستراتژمدل آموزشی خاص و يادگیری 

(. تالش جهت اکتساب مهارت و تمرين و تکرار 4839)شعبانی،  گیردمیو چک کردن انجام 

ان فراهم آموزدانشرا برای معلمان و  تریبزرگ یهافرصت، هاآن یریادگيبرای بهبود کیفیت 

خود را از  آموزشکه در فرايند آموزشی با هم تعامل داشته باشند. در اينجا معلم  کندمی

کنونی  هایدانسته)نقطه شروع يادگیری،  کنممیشروع  دانندمیو  توانندمی هاآنکه  اینقطه

کمک کند، روی ها مهارتبه او در ارائه اين  تواندمیکه  هايیاستراتژی( و سپس به هاستآن

)اوگابو و  کندمی سازیمدله و سپس اين استراتژی را بر اساس نقطه شروع خاص آورد

 (.2949، 4اشیبی

که سیستم آموزشی به جای ارائه اطالعات و دانش خاص، بايستی يک سری  کنممیمن فکر »
که الزمه يادگیری هستند را مد نظر قرار دهد. لذا آنچه برای من مهم است  يیهامهارتاز 

مصاحبه شونده «)است آموزدانشو اکتساب آن توسط  و کیفی آموختن اين مهارت میزان کمی
42.) 

افق 
 بیرونی

افق درونی، عنصر 
 ثابت )کانون توجه(

 های کانون توجه()بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 
 دانشجويان

برداشت از نقش معلم 
 آموزش عنوانبه

 هامهارتدهنده 

 بر عملکرد تحصیلی تأکید
 بیرونی انگیزش

 آموزدانشاز طرف معلم به  طرفهيکبر روابط  تأکید
 مستقیم و تمرين و تکرار آموزش

 فرد ماهر و دارای هنر خاص عنوانبهمعلم 
 هامهارتاکتساب  کمیت و کیفیت

 

                                                 
4. Ogaboh & Ashibi 
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 قه توصیفي سوم: تسهیل گر يادگیريطب

مالت آموزشی( خود با تعاآموزشی )مقوله( معلمان، طبیعت روابط طبقه )در سومین  

 آموزدانش آموزش. معلمان بر بینندمی آموزدانشيادگیری  کنندهتسهیلان را در نقش آموزدانش

مقوله  برخالف. اين مقوله کنندمیتمرکز  تنیدهدرهممرتبط و  هایمهارتبر حسب موضوع يا 

 عنوانبهاز معلم و  تأکیدان آموزدانشتوصیف شده قبلی که تا حدی کلی است، بر عمق فهم 

که از نظر  دهدمی. در اينجا تجربه معلمان نشان شودمیآسان کننده فهم و يادگیری نام برده 

پیانتا، هامر ) شوندمیفعال در فرايند يادگیری ديده  کنندگانمشارکت عنوانبهان آموزدانشآنان، 

د يادگیری بسیار از اهمیت در فراين آموزدانشمعلم و  دوسويه( و روابط متقابل 2942، 4و آلن

تسهیل گر  ان در قالبآموزدانشمعلمان روابطشان را با  کهوقتیبرخوردار است. در اينجا 

 که در اين طبقه از تعامالت آموزشی، آيدمیاز تجربیات معلمان چنین بر  ،کنندمیتوصیف 

ورد استفاده قرار مکرر م طوربهو اصطالحاتی چون محاوره، مباحثه، جدل و استدالل  هاواژه

(. معلمان همچنین از اهمیت روابط بین 4832)آريا پوران، عزيزی و ديناروند،  گیرندمی

 .کنندمیهمساالن در فرايند تسهیل کردن يادگیری صحبت 

، زنمیمحرف  هاآنبا  رومیم و من هم در اطراف کالس دننکیمنها با يکديگر و با من بحث آ»

اصلی از دل تجارب  حلراه. من دوست دارم مفاهیم و کنیدمیزنده  راها بنابراين شما بحث
ان با همديگر حاصل شود و خودم در حین اين کار مداخله آموزدانشزنده و رو در روی 

 (.47)مصاحبه شونده «نکنم
افق 
 بیرونی

افق درونی، عنصر ثابت )کانون 
 توجه(

 های کانون توجه()بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 
 جوياندانش

 عنوانبهبرداشت از نقش معلم 
 تسهیل گر يادگیری

 بر عملکرد تحصیلی و بهبود و رشد فردی تأکید
 انگیزش درونی

يک شخص  عنوانبهشاگرد )بین معلم و  دوسويهروابط 
 برقرار است (منحصر به فرد

 یهاتیفعالو تجارب آموزشی و تمرکز بر ها تنوع فعالیت
 گروهی

بر اساس میزان  آموزدانشايند رشد و يادگیری ترسیم فر
 خود یهایتوانمند

 آموزدانشکیفیت تعامل و روابط متقابل معلم و 

                                                 
4. Pianta, Hamre & Allen 
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 :کنندههدايتطبقه توصیفي چهارم: حضور مشارکتي و 

که در آن معلمان درباره چگونگی کمک و  باشدمی یامقولهن تريبرجستههدايت يادگیری 

خودشان را بر عهده بگیرند، در موردش  آموزشه قرار است مسئولیت انی کآموزدانشياری به 

ان حرف آموزدانشبرای  هايیفرصت. در اين مقوله معلمان درباره فراهم کردن کنندمیبحث 

فرد هدايتگر يا  عنوانبهآموزشی را با نگاه به معلم  هایفعالیتکه تجربیات و  زنندمی

(. همچنین در اين 2944، 4دجیجیک و استلجیکوفیچ) نگرندمیکالسی،  هایفعالیت ايجادکننده

 است. آموزدانش آموزشنوع از تعامل، تمرکز بیشتری بر کیفیت و عمق 

نقش  من دوست دارم يادگیری توسط خود فرد دنبال شود و من فقط در اين فرايند»

اين کار و انجام  چطور...کنممی تأيیدبگويم که اين بازخورد را  ...داشته باشم  کنندههدايت
که به  کندمیرا وادار  هاآن، سؤاالتدادی؟ برايم بنويس يا به صورت شفاهی توضیح بده. اين 

 (.7)مصاحبه شونده  «طور مداوم و ثابت فکر کنند که چگونه يک کار را بايد انجام داد
 

افق درونی، عنصر ثابت )کانون  افق بیرونی
 توجه(

 ای کانون توجه(ه)بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 
 دانشجويان

 عنوانبهبرداشت از نقش معلم 
 گرهدايتو  کنندهمشارکت

 بر بهبود و رشد فردی تأکید

 انگیزش درونی

 دوسويه روابط مبتنی بر احترام بسیار همراه با حمايت و

بر  مجادلهآموزشی و مباحثه و  هایفعالیتتنوع تجارب و 
 انآموزدانشتوسط  سر انتخاب تجربیات يادگیری

يک فرد حمايت کننده که دارای تجربه  عنوانبهمعلم 
 است

 کیفیت رابطه فردی معلم و يادگیرنده

 

 

                                                 
4. Djigic & Stojiljkovic 
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 ناظر و راهنما(آموزشي )طبقه توصیفي پنجم: مشاوره 

پژوهش کنونی و در  هایيافتهين مقوله روابط آموزشی است که از ترپیچیدهمشاوره آموزشی  

ان حاصل شده است. در اين مقوله، آموزدانشتعامالت آموزشی معلم و  خصوص روابط و

اين  .باشدمیو کیفیت و طول اين مشارکت  آموزدانشبین معلم و  دوجانبهتمرکز بر تعامل 

نگريسته  مدتطوالنیروابط  عنوانبه آموزدانشمعلم و  که تعامالت طلبدمینوع از مشارکت 

)افريم، گوکچ  شودمیفراتر از سالیان تحصیل بسط داده  هایانزمشوند، که حتی اثرات آن به 

 عنوانبهشرکا در امر يادگیری و  عنوانبهخودشان را  (. در اين رويکرد، معلمان2993، 4و انیسا

 .کنندمیانشان تصور آموزدانشيکی از اعضای مهم در زندگی 

سپری  هاآنچون زمان زيادی را با  که بینندمیشخص  عنوانبهان ما را آموزدانش کنممیفکر »
را به فراتر از آنچه کنون هستند هدايت کنیم و در اين راستا من فکر  هاآن خواهندمی، کنیممی

همگی در درون و بیرون مدرسه با هم کار کنند تا  آموزدانشو  معلم که بايد مادر، پدر، کنممی
 (.43)مصاحبه شونده « يادگیرنده مفیدی تربیت شود

و  آموزشاز شور و شوقشان برای  ایويژهدر هدايت اين نوع تعامالت، معلمان به طور      

. اين شور و شوق فراتر از زدندمیان حرف آموزدانشيادگیری و تقسیم اين شور و شوق با 

. اين برداشت الزمش آن يابدمیبرای کل زندگی بسط و گسترش  به اشتیاق ایمدرسهيادگیری 

نمود و  يادآوریان را به آنان آموزدانش هایتوانمندیو نقاط قوت و ضعف ها است که حوزه

ان را از مخاطرات احتمالی که ممکن است در آينده شغلی آموزدانشمعلم  بساچهدر اين راستا 

(. در تعامل 2997، 2و يا زندگی شخصی بر سر راهشان باشد آگاه سازد )کانتر، بامرت و کولر

که روابط نزديک میان فردی، با  کردندمیمربی گرايانه، معلمان ابراز مبتنی بر رويکرد 

 .شودمیان منتهی آموزدانشبهبود احترام متقابل بین معلم و  امر بهان دارند که اين آموزدانش

و  دهممیزندگی خودم حرف بزنم من کار خودم را در کالس فیزيک انجام  درباره توانممی»

که ازشون  دهدمیبه من اين فرصت را  موضوع چیه؟ کنندمیو از آن سؤال  بینندمیآنر ا  هاآن
که برای من اين رابطه همراه با شور و  زنممیحدس  ...سؤال بپرسم در مورد همان چیزها 

                                                 
4. Evrim, Gökçe & Enisa 

2. Kunter, Baumert & Köller 
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بايد مبتنی بر تعامالت مثبت معلم و  آموزشاز نظر من ماهیت  کهچون باشدمیشوق زياد 
 (.29مصاحبه شونده «)باشد آموزدانش

 
افق 
 بیرونی

افق درونی، عنصر ثابت 
 )کانون توجه(

 های کانون توجه()بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 
 دانشجويان

برداشت از نقش معلم 
آموزشی مشاوره  عنوانبه

 ناظر و راهنما()

 يک فرايند مادام العمر مثابهبه آموزشبر رشد فردی و نگاه به  تأکید
 انگیزش درونی

 تنی بر تعهد و احترام حمايتی و متقابلروابط مب

و تجارب يادگیری متنوع و انتخاب موضوعات توسط ها فعالیت
 انآموزدانش

 آموزدانشبر زندگی  بلندمدتفردی باتجربه که در  عنوانبهمعلم 
 گذاردمی ریتأث

 کیفیت و میزان دوام رابطه معلم و يادگیرنده

 

 انهورزانديشهطبقه توصیفي ششم: روشنگري 

حاصل شد دال بر تعريف يک رويکرد جديد از ها برخی از آنچه از نتیجه تحلیل مصاحبه

است. معلم « روشنگری»بهترين عنوان برای آن اصطالح  است که آموزدانش -تعامالت معلم

 تواندمی آموزدانشبر فکر و انديشه و همچنین بر شخصیت کلی  رگذاریتأثعامل  عنوانبه

 یهاتیمسئولارتباط با  کالس درس را به ابزاری برای روشن ساختن ذهنیت افراد درمحیط 

 یهامباحثهاهمیت دارد کیفیت  آنچه(. در اينجا 2949، 4فردی و اجتماعی تبديل کند )ارنست

و بعضاً معلم، وارد  آموزدانشکه ممکن است بر نظر و رفتار  است یانتقادکالسی و همچنین 

 شود.

دارم و آن  آموزدانشکه غیر از تدريس درس رياضی، وظیفه ديگری در قبال  کنممیمن فکر »

از زندگی فردی و  زتریآمتیموفقبهتر و  یهاتجربهیدن به او برای داشتن بخشآگاهیهم 
ان کنونی ما سردرگمی آموزدانشمشکل اصلی (. »45)مصاحبه شونده « اجتماعی خود اوست

که اگر فقط به تدريس شیمی  کنممیست. من احساس ا مسئولیتهويتی و عدم احساس 
 (.1مصاحبه شونده «)امندادهبپردازم، بدون توجه به اين دو مقوله، کار خودم را صادقانه انجام 

                                                 
4. Ernest 
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افق درونی، عنصر ثابت  افق بیرونی

 )کانون توجه(
 های کانون توجه()بخش متغیرافق درونی، عنصر 

 
 دانشجويان

برداشت از نقش معلم 
 ورزانديشهروشنگر  عنوانبه

 بر رشد اجتماعی و توسعه آگاهی فرهنگی و فردی تأکید
 انگیزش درونی و بیرونی

کالس درس نمودی از زندگی اجتماعی و مبتنی بر روابط بین 
 گروهیدرونگروهی و 

يادگیری مبتنی بر زندگی روزمره و ورود  هایفعالیت
 درسمتنوع فردی به کالس  هایتجربه

به دنبال توسعه  آموزدانشو منتقد و  بخشآگاهیمعلم 
 ی و تفکرورزانديشه

 عمل انديشه پرورانه مثابهبهتدريس 

 

 آموزدانش -مختلف تعامالت معلم هايگونهو ابعاد  هاويژگي بخش دوم:

 اثرات درک شده(ان )آموزدانشبر  آموزشاثرات  -4

یدی برای توصیف میزان و چگونگی مفید واقع شدن هر ان متغیر کلآموزدانشبر  آموزشاثر 

است. در دو سبک تعامل اول )فراهم کننده و  آموزدانشسبک از تعامالت آموزشی بین معلم و 

ان به چارچوب آموزدانشادراکی معلمان بر  تأثیردادن و تربیت(  آموزش اطالعات؛ دهندهارائه

. هدف اصل يابدمیاز کالس درس بسط نو فراتر  شودمیجغرافیايی کالس درس محدود 

نه به خاطر  یریادگي، به عبارت ديگر، باشدمیيادگیری در اين دو سبک يادگیری ابزاری 

خودش )بالذات( ارزشمند است بلکه برای نائل شدن به بعضی از اهداف ديگر مثل حفظ و به 

)مک  باشدمی ...اطالعات، نشان دادن تسلط بر موضوع و محتوای درسی خاص و  يادآوری

 (.2993، 4کان و ونشتاين

میزان موفقیت تحصیلی  گیریاندازهبه  معموالًاهداف يادگیری در اين دو رويکرد      

. معلمان در سبک اول باشندمی)پیشرفت تحصیلی( و بر مبنای دستاورد حاصل از امتحانات 

ناس و متخصص برای کارش عنوانبهاطالعات( خودشان را  دهندهارائه)فراهم کننده و 

ی هستند که هايمهارتکه دارای دانش و  دهندیمو چنین نشان  کنندمیان معرفی آموزدانش

                                                 
4. McKown & Weinstien 
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 آموزشان بعداً، در زمان ارزيابی، به آن نیاز خواهند داشت. در دو رويکرد اول آموزدانش

 شودمیديده  ريپذانعطاف ترکمامری از پیش طراحی شده، مبتنی بر اهداف مشخص و  عنوانبه

و ايجاد جو تعامالت بین معلم و  آموزدانشکه در آن فرصتی برای ايفای نقش توسط 

فراهم نخواهد شد. غافل از اينکه روابط احساسی قوی و ايجاد مفاهمه بین معلمان  آموزدانش

 ( و معلمان بايستی2993، 4)ناگنت باشدمی ترتیفیباکبرای يادگیری  یاهيپاان آموزدانشو 

و از راهکار دستاورد علمی و آکادمیک  ان تنها از طريقآموزدانشبپذيرند که نفوذشان بر 

 .کندمیگسترش پیدا ن

بايد اين نکته يادش باشد که آنچه در امتحان و آزمون پايانی به دردش  آموزدانشباالخره »

که اين  انددیماو  ؛ وهمین موضوعات کالسی و اطالعات ارائه شده در کالس است خوردیم
اطالعات از آسمان براش نمیاد بلکه بايد وقتش را بر يادگیری اين مطالب متمرکز 

بايستی ياد بگیرد.  آموزدانشمعلم منبع اصلی اطالعاتی است که »(؛ 4مصاحبه شونده «)نمايد
 (.48)مصاحبه شونده  «من بايد تمام وقت خود را صرف ارائه اين اطالعات کنم

مسن که به  و باتجربه: يک شخص کنندمیتوصیف  نیچننيايک معلم را  بعضی از افراد    

از طريق هدايت فرايند  ترجوانو دانش در يک شخص ها دنبال ايجاد بهبود در صالحیت

ها، قوانین غیر منعطف و کنترل کامل بر تک تک او بر اساس يک سری از دستوالعمل يادگیری

که رابطه اين فرد جوان نسبت به مربی بر پايه  رودیمانتظار . طبیعتاً باشدمیاجزاء اين فرايند 

 (.2942، 2ويژگی احساسی احترام، وفاداری و قدرشناسی باشد )آديمو

يک  جهیدرنتبر يادگیری  آموزشدر خصوص چهار سبک تعامل آموزشی ديگر، اثرات    

ترش زمینه فعالیت ، مبتنی بر احترام متقابل به دانش و توانايی همديگر، گسدوسويهتعامل 

و  آموزشمشارکتی در امر  هایروشو برجسته نمودن  آموزشدر فرايند  آموزدانشبیشتر 

. البته اين امر به معنای نفی دو سبک اول نیست. يعنی ارائه دانش و آيدمیيادگیری، به دست 

امورات آموزشی باشد.  رأساطالعات و همچنین پرداختن به موضوعات تخصصی بايد در 

                                                 
4. Nugent 

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

 است.

. گیرندمینظامی و کارگری اشتباه  یهاطیمحبعضی از همکاران محیط کالس را با  متأسفانه»
از  کدامچیهبه اين امر واقفم که نبايد  کامالًفیزيک مشغول هستم و  آموزشمن خودم به امر 

کالس  باحث اصلی درس باقی بماند اما به اين نتیجه رسیدم که فضايی که برای خودم درم
فضای دوستانه بايد باشد که در آن بخشی از يادگیری به  -سال تدريس 43بعد -کنممیايجاد 

محول شود و معلم بعضی وقتا در کسوت راهنما و مشاور بايد ظاهر  آموزدانشخود 
 (3مصاحبه شونده «)گردد

 وع و منبع انگیزشن -0

دادن و تربیت( موفقیت  آموزش اطالعات؛ دهندهارائهدر دو سبک تعامل اول )فراهم کننده و 

قلمداد  آموزدانشغیب و تشويق تر اصلیو عامل  آموزشهدف کلیدی  عنوانبهدر امتحانات 

از تنبیه  . در اين مقوله، معلمان از معانی و اصطالحاتی چون پاداش، )جايزه( و ترسگرددمی

 (.2949، 4دال، اسپیس، چامپن، گرر، دولی و ترنر) کندمیان استفاده آموزدانشبرای ترغیب 

 یهاقيتشوتجربه من نشان میده که معلم برای ايجاد انگیزه و تداوم آن بايستی از نمره و »
بدنی ديگر مطرح  البته امروزه تنبیه امروزی تنبیه هم الزم دارد!!!. آموزدانش ...ديگر استفاده کند

به دست معلم ها من معتقدم بايد تمام امتحانات در تمام نوبت»(؛ 5)مصاحبه شونده « نیست
باشد تا بتواند از اين ابزار  آموزدانشدر خصوص  رندهیگمیتصمبرگزار و معلم تنها 

 (43)مصاحبه شونده  «تشويقی}نمره{ استفاده کند
از ايجاد شور و شوقی در يادگیرنده در ارتباط با چهارگانه ديگر، معلمان  هایسبکدر    

که چگونه محبت عمیق و ايجاد حس  کنندمیو توصیف  دهندیميادگیری خبر  موضوع

 .شودمیمشترک، به نسبت مقررات خشک و غیر منعطف، به ترغیب بیشتر منتهی 

ست که درس سرلوحه کار من همان شعر مشهور ا ...من معتقد به قانون خشک و خالی نیستم» 

البته بعضی از دوستان  ...معلم ار بود زمزمه محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل گريزپای را

                                                 
4. Doll, Spies, Champion, Guerrero, Dooley & Turner 
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که فیزيک و  ميگویمانديشید اما من  نیچننيا توانیممعتقدند که در دروس علوم انسانی 
من درس فلسفه تدريس »(؛ 49)مصاحبه شونده «شیمی هم بايد بر اين اصل تدريس شود

پس مهم ايجاد نیاز  ... آب کم جو تشنگی آور به دستشعر مولوی بسیار معتقدم که  . بهکنممی
 (3مصاحبه شونده «)درونی در يادگیرنده است

 جو کالس و شیوه تعامالت کالسي -3

دادن  آموزش اطالعات؛ دهندهارائهدوگانه اول )فراهم کننده و  هایسبکمشخصه اصلی 

ان آموزدانشر انجام تکالیف از طرف دو گروه معلمان و بر جو کالسی مبتنی ب تأکید( هامهارت

آنچه وظیفه من است ارائه درس و وظیفه ...باالخره کالس يک چارچوب مشخص دارد»است. 

 «هم درک مفاهیم، حل مسائل و نشان دادن میزان تسلط بر يک موضوع است آموزدانش
را بر اين بحث متمرکز سازد که کالس  وقتتماممن معتقدم معلم بايد »(؛ 41)مصاحبه شونده 

؟ محیط کالس جای پیشرفت فردی است ریخ ايآيا توانسته موضوع مورد نظر را انتقال دهد 
 (48مصاحبه شونده «)اگر وجود داشته باشد رابطه معلم و شاگرد است و بس یارابطهلذا 

ن دسته اصلی جو کالسی در اي یهایژگيوگفت که  توانیمديگر  هایسبکدر خصوص     

 یجابه)ديالوگی  دوسويهاز تعامالت مواردی چون حمايت از يادگیرنده، ارتباطات 

. همچنین در اين گیردمیو بین گروهی را در بر گروهیدرونمونولوگی(، احترام متقابل، روابط 

)جنینگز و  کنندمیباال را تسهیل  تیفیباکيادگیری  حمايتی کالسی، یهاطیمحايجاد  هادگاهيد

 (.2993، 4يبرگگر

در اينجا فقط حمايت علمی نیست  ...افتدینممعلم اتفاق  جانبههمهيادگیری بدون حمايت »
تجربه به ( »3مصاحبه شونده «)بلکه حمايت روحی و عاطفی از اهمیت بیشتری برخوردار است

 که شايد يکی از داليلی که من نتوانستم در يادگیری زبان انگلیسی موفق شوم ديگویممن 
سبک کالس معلمم بود که در ان همیشه با استرس وارد کالس شدم و هرگز فرصتی برای 

يکی از داليل ترغیب معلمان به سبک » (؛2؛ )مصاحبه شونده «تعامل عاطفی پیش نیامد
که  دهدمیخشک و مقرراتی، ترس در اداره کنترل کالس است اما تجربه من نشان  یهاکالس

                                                 
4. Jennings & Greenberg 
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او محیط کالس  یهادلو بعضاً درد ها و همگامی با برخی از دغدغه آموزدانشتوجه به عاليق 

 (.49مصاحبه شونده «)دهدمیيادگیری بیشتر و بهتر سوق  تیباقابلرا به سمت جوی 

 و تجارب آموزشيها فعالیت

اطالعات و  دهندهارائهفراهم کننده و  عنوانبهتعامل تربیتی که معلم خود را  یهاسبکدر 

نمايش  آموزدانشو  ، اساس روابط معلمداندیمدادن و تربیت کردن صرف  آموزش متولی

مستقیم در  یهاآموزشو غالباً  سويهيکآموزشی معلم و گونه ارتباط در قالب  هایفعالیت

موضوعات  ترآسان. ساختار مستقیم آموزشی کلیدی اثرگذار در فهم گیردمیدستور کار قرار 

آموزشی از طريق رويکرد تمرين  هایفعالیتشته از تجارب و است که بعضاً و در قالب يک ر

(. در بررسی پديدار نگاری تجارب معلمان 2944، 4)هاگز و چن کندمیو تکرار نمود پیدا 

 :گرددمینکاتی در اين خصوص نمايان 

 ريپذامکانمعلم محور  آموزشآن غیر از روش  آموزشمن معتقدم تمرينات رياضی و »
مام تالش برای ارائه يک موضوع انجام گیرد و در اين راستا بايد معلم تالش بايد ت ...نیست

کالس درس اگر بر موضوع خاص متمرکز نشود و »(؛ 44مصاحبه شونده «)آموزدانشکند نه 
در فرايند بحث زياد دخالت داشته باشد شیرازه کار از دست من خارج  آموزدانش

اداره کنم اگر خودم مديريت بحث را در  توانممی من درس ادبیات را چگونه مثالً...شودمی
 .(8مصاحبه شونده «)دست نداشته باشم

در بحث، مشاور و  کنندهمشارکتتعاملی که معلم نقش تسهیل گر يادگیری،  هایسبکدر     

 ترپیچیدهيادگیری  یهاتیفعالناظر را دارد فعالیت يادگیری شامل کار گروهی، بحث و 

صرف ارائه  يیتنهابهيادگیری  زمانمدت(. در اينجا 2998، 2اگز. کاول)مهان، ه باشدمی

موضوعات نخواهد شد بلکه تجارب يادگیری از يک نوع تنوع و گستردگی برخوردار است که 

. همچنین معلم در برخی از موارد پا فراتر نهاده نامندیم« 8آموزشی چندگانه هایفعالیت»آن را 

                                                 
4. Hughes & Chen 

2. Meehan, Hughes & Cavell 

8. Multiple instructional act 
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 منطقی و انتقادهای اصولی تبديل خواهد کرد یهابحثرای و کالس درس را به محیطی ب

 (.2993، 4)ويلمز، فريسن و میلتون

ضمن يادگیری  آموزدانشبه نظر بنده کالس درس فقط برای ارائه موضوعات درسی نیست، »

يک موضوع ممکن است تجارب آموزشی ديگری داشته باشد، از رفتار معلم، از افکار او، از 

با همديگر بیشتر از تدريس يک  یهامجادلهو يا ممکن است از  شيهایالسهمکنقطه نظرات 

که ما در مقابل  همکارانبه  ميگویممن »(؛ 49مصاحبه شونده «)موضوع چیز ياد بگیرد

ما فقط ارائه موضوع درسی نیست، محیط  مسئولیتهستیم.  مسئولان آموزدانش یسازآگاه
 مصاحبه شونده«)ان{ باشدآموزدانشما و کودکان}کالس بايد چیزی مجزا از زندگی واقعی 

در تقديم اثر خود به معلمش، نوشته بود: تقديم به  یاسندهينويک جمله زيبايی ديدم که »(؛ 43
 اددادني نديگویمدر روانشناسی  ...، انديشیدن را به من ياد داده استهاشهياند یجابهکسی که 

 .(3)مصاحبه شونده  ...«سفه، شیمی و است تا تدريس فل ترمهمشیوه يادگرفتن 

 آموزشان در فرايند آموزدانشنقش معلمان و  -4

منبع اطالعات و  عنوانبه، غالباً آموزدانشتربیت  مسئولاطالعات و  دهندهارائهمعلم در کسوت 

. در چنین شرايطی يادگیرنده چیزی گرددمیظاهر  آموزشتربیت و  هایروشمنبع اصول و 

، بدون آگاهی و مبتدی که به دنبال پوشش خالء دانش و يادگیری در خود جز يک فرد خام

 توانممیرا دارم و ن آموزشتدريس و  مسئولیتمن »(. 2942)آديمو،  شودمیاست، ديده ن
مصاحبه شونده «)ان صرف کنمآموزدانشبیهوده بین  یهابحثجانبی و يا  یهابحثوقتم را به 

مراه، مشاور و راهنما قلمداد کند، قطعاً نقش برجسته او نظارت اما زمانی که معلم خود را ه (8

 آموزدانشبر عملکرد و تالش برای راهبری درست يادگیری است. در اين حال، نقش 

 عنوانبهبسی واالتر از آن است که  آموزدانشاز ديدگاه من جايگاه » خواهد بود. ترفعاالنه
باالخره بايد به عاليق و خواسته او هم توجه  ...موجودی خالی از اطالعات به او نگاه شود

سهیم  آموزشاو را در امر  تواندمیاما معلم  کندمیبه اين موضوع توجه  ترکمسیستم ما  ...شود
 (43)مصاحبه شونده  «کند

                                                 
4. Willms Friesen & Milton 



نزاآموپديدارنگاری تعامالت آموزشی بین معلمان و دانش  

19 

 

 

 تمرکز بر تدريس و يادگیري

ات را به ، انتقال مقدار کمی از اطالعدانندمی معلمانی که خود را فراهم کننده اطالعات

چیزی  آموزدانش. در اين نوع نگاه، کنندمیوظیفه معلمی خود توصیف  عنوانبهان آموزدانش

توسط معلمان و متون پُر کنند  شدهفراهمبرای انجام دادن ندارد، جز اينکه خود را با دانش 

را به يک تعداد معین موضوع  تواندمیتدريس يعنی معلم تا چه حد »(. 2949)اوگابو و اشیبی،
مصاحبه «)و اين میزان موفقیت معلم است ردیبگ اديرا  هاآنبايد  آموزدانشخوبی ارائه کند و 

 (41شونده 

، چرا که در آن به جای تمرکز شودمیسبک تسهیل گر به نقطه مقابل رويکرد اولی تبديل     

يا مهارت به  تمرکز بر محتوا یجابهو ها و يادگیری و کمیت آن به کیفیت آموزش آموزشبر 

(. در بهترين حالت، 2949، 4)البرستون، براکت، وايسبرگ کندمی تأکیدان آموزدانشتمرکز بر 

همچنین از کیفیت و زمان ها . معلمان در مصاحبهشودمیو يادگیری به کالس محدود ن آموزش

. کنندمیو همچنین عشق درونی يادگیری صحبت  شانيهاخانوادهان و آموزدانشروابطشان با 

و  کنندمیان ايجاد آموزدانشدر سبک معلم مشاور و ناظر، معلمان عالقه به يادگیری را در 

 هایسالقسمتی از سفر مداوم در طول زندگی، نسبت به تمرکز بر طول  عنوانبهيادگیری 

ياد  آموزدانشماهی، ماهیگیری را به  یجابهمعلمی يعنی بايد ». شودمیتحصیلی، نگريسته 
باقی خواهیم ماند در هر پست و  آموزدانشهر کدام از ما همیشه به حالت  ميگویممن  ...بدهد

« مقامی و در هر درجه علمی که داريم. مگر کسی که دکترا دارد ديگر نیاز به يادگیری ندارد؟

 (2)مصاحبه شونده 
 

 
 

 
 

 

                                                 
4. Elbertson, Brackett & Weissberg 
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 هاآن: طبقات توصیفی مربوط به نوع تعامالت آموزشی و ابعاد 2جدول 
 هايگونهاد ابع

مختلف 
 تعامالت

 (آموزدانش-نوع تعامالت آموزشي معلمتوصیفي ) طبقات

فراهم کننده و 
 دهندهارائه

 اطالعات

دادن  آموزش
 و تربیت

تسهیل گر 
 يادگیري

حضور 
مشارکتي و 

 کنندههدايت

مشاوره 
آموزشي )ناظر 

 و راهنما(

روشنگران 
 ورزانديشه

 آموزشاثرات 
ان آموزدانشبر 

ات درک اثر)
 شده(

عملکرد -
شايد تحصیلی )

نمونه آشکارش 
میزان پیشرفت 
 تحصیلی است(

عملکرد 
 تحصیلی

عملکرد -
 تحصیلی

بهبود و رشد  -
 فردی

عملکرد -
 تحصیلی

بهبود و رشد  -
 فردی

رشد  -
تحصیلی و 

 فردی

نگاه به  -
 عنوانبه آموزش

يک موضوع و 
يا فرايند مادام 

 العمر

 رشد اجتماعی -

گی و آگاهی فرهن-
 فردی

نوع و منبع 
انگیزش 

 آموزدانش

 درونی و بیرونی درونی درونی درونی بیرونی بیرونی

جو کالس و 
شیوه تعامالت 

 کالسي

مبتنی بر  -
تالش و 
پیشرفت 

 شخصی است

فاصله عاطفی  -
 وجود دارد

تعامالت  -
کمتری بین 

معلم و 
 آموزدانش

 وجود دارد

روابط -
 شخصی است

نمود ارتباط -
 عمدتاً

از  طرفهيک
طرف معلم 

 آموزدانشبه 

را  آموزدانش -
يک  عنوانبه

شخص 
منحصر به )

فرد( و يک 
يادگیرنده 

 نگردیم

روابط  -
بین  دوسويه

معلم و شاگرد 
 برقرار است

احترام بسیار  -
همراه با 

 حمايت مناسب

يک تعامل  - 
دوسويه 

دوطرفه بین 
معلم و شاگرد 

 برقرار است

تعهد و  -
تی احترام حماي

 و متقابل

روابط  - 
و  دوطرفه
گسترده 

و  گروهیدرون
گروهی بین 

رابطه بین )
معلمان با هم و 

ان آموزدانشبا 
 و برعکس(

کالس درس  -
نمودی از زندگی 

 اجتماعی است

روابط بین گروهی  -
بسیار  گروهیدرونو 

محکم و مبتنی بر 
 انتقادپذيری

و ها فعالیت
تجارب 
 آموزشي

 شآموز مستقیم آموزش
مستقیم و 
تمرين و 

تکرار جهت 
ايجاد 

 هامهارت

تنوع  -
و ها فعالیت

تجارب 
 آموزشی

تمرکز بر  -
 یهاتیفعال

 گروهی

تنوع تجارب و 
 هایفعالیت

آموزشی برای 
 انآموزدانش

مباحثه و 
بر سر  مجادله

انتخاب 
تجربیات 

يادگیری توسط 
ان آموزدانش

خود در )
انتخاب تجارب 
يادگیری سهیم 

قل و يا حدا
مشارکت داشته 

 باشند(

و ها فعالیت -
تجارب 

 يادگیری متنوع

انتخاب  -
موضوعات 

توسط 
ان با آموزدانش

رغبت فردی و 
بر اساس رويه 

 منطقی

 هایفعالیت -
يادگیری مبتنی بر 

زندگی عادی و 
 روزمره

 هایتجربهورود  -
متنوع فردی به کالس 

و تالش برای نقد 
 هاآن

 نقش معلم و
ر د آموزدانش

 آموزشفرايند 

 عنوانبهمعلم  -
متخصص و 

 منبع اطالعات

 آموزدانش-

معلم  -
فرد  عنوانبه

ماهر و دارای 
 هنر خاص

معلم دانش  
اولیه 
را  آموزدانش

 کندمیارزيابی 

 عنوانبهمعلم 
يک فرد 

 کنندهتيحما
که دارای 

 عنوانبهمعلم 
فردی باتجربه 

در رابطه 
با  مدتطوالنی

 بخشآگاهیمعلم  -
 و منتقد

فرديست  آموزدانش -
که مداوم به دنبال 
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 گیرينتیجه

مل( را تجربه تعاآموزشی )اين مطالعه پديدار نگاری نشان داد که معلمان شش نوع رابطه 

مربیگری )نظارت و مشاوره( و  ين سبک پديدار شده سبک تعامل مبتنی برترپیچیده. اندکرده

اشخاص مهم در زندگی  عنوانبهکه در آن معلمان خودشان را  باشدمیانه ورزانديشهسبک 

ر نگرش فراتر از کالس و سالیان تحصیل، ب توانندمیکه با بسط نفوذشان  بینندمیان آموزدانش

 باشند. رگذاریتأث و بر زندگی اجتماعی و شخصی آنان

( نیز 2993ان در مطالعه ونتزل )آموزدانشتجربه رابطه قوی روابط مربیگری بین معلم و     

. اين باشدمیبرجسته شده است. هرچند که اين عقیده )تصور( از مربیگری مفهوم جديدی ن

. گیردمیر در اساطیر يونان باستان سرچشمه قبل از میالد از طرف هوم 399عبارت حدود 

راهنما،  عنوانبهبود. مربی  4انآموزدانشهدايت و راهنمای  مسئولیتمربی اصلی و اولیه دارای 

افريم، گوکچ و است )و حامی برای فرايند و عملکرد يادگیری  آسان کننده و پشتیبانی کننده

 هایمسئولیتکه مربیان و معلمان دارای  درسمی(. در مفهوم مربیگری، به نظر 2993انیسا، 

 -. همچنین از اين بررسی چنین پديدار شده است که مربیانباشندمیان آموزدانشمشابهی با 

آموزشی و به طور کلی يادگیری، دارای شور و شوق زيادی هستند.  هایفعالیتمعلمان برای 

                                                 
 نامندمی گفتند و عمل تربیت را پداگوژیمی را پداگوگ هاآنهمین دلیل . به 4

افراد  عنوانبه
مبتدی و 

 یارحرفهیغ

 آموزدانش-
افراد  عنوانبه

مبتدی و 
 یارحرفهیغ

ارزيابی )
 تشخیصی(

 آموزدانش
رايند رشد و ف

يادگیری خود 
را، بر اساس 

میزان 
 هایتوانمندی

خود، ترسیم 
 کندمی

تجربه زيادی 
 است

ی ورزانديشهتوسعه  فراگیران است
و تفکر در خود است 

 نیچنهمو معلم 
فضايی را برايش مهیا 

 خواهد ساخت

تمرکز بر 
تدريس و 

 يادگیري

کمیت و  -
کیفیت انتقال 
دانش توسط 
و معلم و فهم 

آن از  یریادگي
 طرف يادگیرنده

کمیت و 
 کیفیت

اکتساب 
 هامهارت

کیفیت تعامل و 
روابط متقابل 

معلم و 
 آموزدانش

فیت رابطه کی
فردی معلم و 

 يادگیرنده

کیفیت و میزان 
دوام رابطه معلم 

 و يادگیرنده

استفاده از تدريس  -
يک عمل  عنوانبه

 انديشه پرورانه

تالش برای ايجاد  -
فردی  مسئولیتحس 

 و اجتماعی برای فرد
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 باشدمیيک خصیصه شخصی نکه شور و شوق  کنندمی( بیان 2993) 4رادسیل و ريم کافمن

به مقوله يادگیری  اما ورود آن؛ که بعضی از مردم آن را دارا باشند و بعضی ديگر فاقد آن باشند

بعضی از  هایمهارتو قابل تولید جزء  آموزشو تبديل آن به يک موضوع قابل اکتشاف، قابل 

 .باشندمیمعلمان 

را در معلمان تقويت کنیم؟ ها ويژگیاين  میتوانیماصلی اين است که ما چگونه  سؤالاما     

و به  کنندمیان را درگیر آموزدانشمعلمان ذهن  -که در آن مربیان هايیروشبه طور قطع، 

نشان دهند.  آموزشتا عالقه و اشتیاق بیشتری از خود برای يادگیری و  دهندمیفرصت  هاآن

یده که عالقه عمیق به موضوع ممکن ( به اين نتیجه رس2993) 2فرايبرگ، هازينس و تمپلتون

 است توسط میل به تقسیم اين شور و شوق با ديگران بیان شود.

خود  آموزشيکی ديگر از نتايج پژوهش آن است که ممکن است معلم در تعامالت     

تعاملی استفاده نکند. لذا ممکن است يک فرد -تنها از يک سبک و روش ارتباطی ضرورتاً

که معلم بايد در کار تخصصی خود فردی سرآمد باشد و وظیفه اصلی خود ضمن اعتقاد به اين

متمرکز سازد، به اين سبک هم  -در راستای موضوع تخصصی خود -و تربیت آموزشرا بر امر 

در تعامالت خود توجه کند که معلم يک نقش تسهیل گر و مشاور و راهنما را هم بايد ايفا کند 

اشاره کرد  توانمیر گردد. در تحلیل نتايج به اين نکته هم و بعضاً در کسوت يک روشنگر ظاه

خصوص روابط آموزشی معلم و فراگیر، معلمان درباره اهمیت عوامل انگیزش درونی  که در

. ادراکات معلمان از جو کالس و روابط با کنندمی تأکیدان به يادگیری آموزدانشدر تشويق 

که در آن، از يک شخص مقتدر و فرمان دهنده تا  گیردمیبر يک پیوستار قرار  انآموزدانش

. در گیردبرمیرا در  (فردی با توانايی حمايتی باال )حمايت از استقالل يادگیرنده و راهنمايی او

که به طور  بینندمیافراد باتجربه  عنوانبهسبک ناظر و مشاور آموزشی، معلمان خودشان را 

 حمايت متقابل را در کالس ايجاد کنند.جوی از احترام و  کنندمیآگاهانه تالش 

 

                                                 
4. Rudasill & Rimm-Kaufman 

2. Freiberg, Huzinec & Templeton 
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