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 نسبت يادگيري با آموزش-6-4-2

 

  1دكتر منيره رضايي 

 

  
  هاي فرايند ياددهي و يادگيري ويژگي

يكي . هايي باشد كه تدريس ناميده شود گيرد بايد واجد چه ويژگي فعاليتي كه در فرايند ياددهي و يادگيري صورت مي    
هاي برجسته چنين فعاليتي اين است كه دو فرد در آن درگير هستند و درگير شدن هر يك از آنها به شيوه  يژگياز و

فهمد يا قادر است كاري را  داند، مي سو فردي قرار دارد كه مي در نگاه اوليه به ماهيت اين درگيري، در يك. خاصي است
ند انجام دهد، با فرد ديگر در ميان گذارد؛ يعني، فردي كه واجد آن توا داند يا مي كند آنچه را مي انجام دهد و سعي مي

خواهد يا تالش  دانش يا مهارت است قصد دارد آن را به شخص ديگر منتقل كند اما پرسش اين است كه آيا فرد ديگر مي
براي درگيري آنها به هر حال انتقال چيزي از فرد اول به دومي موقعيتي . كند كه آن دانش يا مهارت را كسب كند مي

هاي  ها تا عقايد، عواطف، و خصيصه الزم به ذكر است كه از هر چيزي از دانش، شناخت، و مهارت. سازد فراهم مي
  .ها را تحت عنوان كلي محتوا برشمرد توان همه اين تواند از اولي به دومي منتقل شود كه مي شخصيتي مي

ه بين فرد دارنده دانش و مهارت و فرد گيرنده دانش و مهارت در ارتباط ويژگي ديگر اين ارتباط، عدم تعادلي است ك    
شود و با خود او در حالي كه داراي محتوا شده  اين رابطه با فرد دومي كه فاقد محتوا است؛ آغاز مي. با محتوا وجود دارد

ننده يا يادگيرنده بايد بخواهد يا موضوعي كه در اين ارتباط قابل تأمل است آن است آيا دريافت ك. پذيرد است؛ پايان مي
آيا يادگيرنده بايد به واقع در صدد باشد كه محتوا را . كه آموزشي صورت گيرد قصد كند كه محتوا را كسب كند قبل از آن

بايست گيرنده يا دومي آنچه  كه در نهايت اولي تدريس كند مي ممكن است برخي استدالل كنند كه براي اين. كسب كند
 .تواند وجود داشته باشد كند كسب كند؛ يعني بدون يادگيري تدريسي نمي دريس ميرا اولي ت

  ها پيرامون رابطه ميان تدريس و يادگيري ديدگاه
پيوند اين دو  .اي را موجب شده است آموزان توجه قابل مالحظهروي يادگيري دانش 2تأثير اعمال آموزشي معلم     

پيوندي پيچيده است و به همين دليل رابطه بين تدريس و يادگيري از سوي  پديده در هر رابطه ياددهي و يادگيري
). 2009دانل، مك(شود  اي ساخته و پرداخته تلقي نمي عنوان رابطه به 3نظريه استاندارد راجع به ياددهي و يادگيري

رد ليكن اين پيوند از طور كه ممكن است بالفاصله به نظر برسد پيوند تنگاتنگي بين تدريس و يادگيري وجود دا همان
با نفي ) 1986(ماخر . تواند بدون يادگيري وجود داشته باشد نوعي نيست كه از اين ادعا پشتيباني كند كه تدريس نمي

رابطه ضروري بين تدريس و يادگيري، خلط منطقي ميان مفهوم تدريس به معناي عام آن و تدريس موفق يا تدريس 
كه ياددهنده در  گردد و اين ين پرسش كه تدريس چيست به شرايط كلي تدريس برميا. شمارد اثربخش را عامل آن برمي

بنابراين بر خالف ادعاي . شود وظيفه تدريس موفق است يا ناموفق از راه شرح و بسط روي شرايط تدريس تعيين مي

                                                            
  آموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات استاديار.  1

 
2. Teachers, instructional practices 
3. Standard thesis, on Teaching and learning 
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 چنان كه الزم نيستپيشين، ضرورتي وجود ندارد كه يادگيريي تحقق يابد تا بتوان گفت كه تدريسي وجود داشته هم
اي برگزار شده يا چيزي يافت شود تا بتوان گفت كه جستجويي صورت  حاصل شود تا بتوان گفت كه مسابقه ييپيروز

توان شركت او را در مسابقه  همان گونه كه اگر كسي در مسابقه برنده نشود نمي«يعني ). 1998نودينگز،(گرفته است 
يا به عبارت ). 1379مهرمحمدي،( »توان ناشي از عدم تحقق ياددهي قلمداد كرد انكار كرد، عدم تحقق يادگيري را نمي

  .كه يافتني در پي داشته باشد كه پيروزي داشته باشد يا جستجويي بي آن تواند برگزار شود بدون اين اي مي ديگر مسابقه
دهد كه در وابستگي  ميتوضيح  2و رابطه علّي 1شناختي با اشاره به دو مفهوم وابستگي هستي) 1986(ماخر  

اي ضروري بين تدريس و يادگيري وجود ندارد ليكن در وابستگي علّي وجود اين رابطه ضروري  شناختي، رابطه هستي
قدر تنگاتنگ است كه در اين پيوند، به آنشود پيوند بين دو مفهوم تدريس و يادگيري  طور كه مالحظه مي همان. است

اگر چه تا تدريسي صورت نگيرد از يادگيري خبري . ي را با رابطه علّي اشتباه گرفتشناخت توان رابطه هستي سادگي مي
به عبارت ديگر به تجربه ثابت شده است كه گاهي . شود نيست ليكن انجام تدريس ضرورتاً به تحقق يادگيري منجر نمي

در تحقق يادگيري، «يابد چرا كه  ميكند اما شاگرد به نتايج يادگيري مورد انتظار دست ن اوقات معلم مطلب را ارائه مي
 »كنند كه تحت كنترل معلم يا عامل و كارگزار ياددهي قرار ندارند عوامل و شرايط متعددي ايفاي نقش مي

دارند عدم امكان حذف همه عوامل دروني و بيروني،  اظهار مي) 2004(يا چنانكه بيازيت و گري ). 1379مهرمحمدي،(
آموزان در مفهومي از روابط علي و معلولي توضيح داده  تدريس معلم روي يادگيري دانش دهد كه تأثير عمل اجازه نمي

تا . توان به قصد، عزم، اراده و تمايل يادگيرنده براي يادگيري اشاره كرد از جمله اين عوامل، مي. شده و تبيين شود
كند را در خود به وجود نياورد  مي تعبير» 3شاگردي كردن« )1986(يادگيرنده عزم و اراده الزم براي آنچه ماخر 

البته لزوم قصد و اراده و تمايل يادگيرنده براي يادگيري نفي اين نيست كه وظيفه . هاي معلم مثمرثمر نخواهد بود تالش
با همين مالحظه، پائول . معلم پشتيباني تمايل يادگيرنده براي شاگردي كردن و افزايش ظرفيت او براي اين كار است

داند و اظهار  مشغولي جدي نسبت به يادگيري مي ي ديگر از طرفداران اين ديدگاه، معلمي كردن را مستلزم دليك 4هرست
هايي كه به شناخت بهتر او از  دارد كه معلم عالوه بر قصد و اراده تدريس بايستي از دانش روانشناسي و روش مي

هرست ضمن . آموزان آگاهي داشته باشد هاي فردي دانش كند نيز برخوردار بوده و همچنين از تفاوت يادگيرنده كمك مي
ازآنجا كه ضرورتاً معطوف «كند  كه قطعاً تدريس متوقف بر يادگيري يا متضمن آن نيست اما تصريح مي تأكيد بر اين

ي هاي فرد هرگز نتواند نتايج قصد شده يادگيري را برا قصد و اراده آموختن چيزي به ديگران است چنانچه فعاليت به
به نقل ( »رسد عنوان تدريس، بسيار غريب و غير معقول به نظر مي ها به مخاطبان به دنبال داشته باشد توصيف اين فعاليت

  )1379از مهرمحمدي،
صورت الزم و ملزومي تبيين كرده و با  در مقابل، ديويي از جمله كساني است كه رابطه بين تدريس و يادگيري را به     

. نمايد فروش، رابطه ميان ياددهي و يادگيري را از جنس رابطه ميان خريد و فروش توصيف مياستفاده از تمثيل 
گونه كه تا خريدي اتفاق نيفتد در حقيقت فروشي صورت نگرفته است تا زماني كه يادگيري محقق نشده باشد  همان«

كه تدريس  ن ديدگاه عالوه بر ايندر اي). ، همان1910ديويي ( »توان گفت ياددهي يا تدريس اتفاق افتاده است نمي
گيرد، بايد لزوماً به دستاورد يا موفقيتي كه همان  قصد انتقال محتوا به يادگيرنده صورت مي كوششي آگاهانه است كه به

فقط انجام يك  به عبارت ديگر، تدريس نه. يادگيري است؛ منتهي شود در غير اين صورت تدريس اتفاق نيفتاده است
اين اثرات . شود تدريس با اثرات و نتايج شناخته مي«در اين معنا . وف به هدف و منوط به موفقيت استوظيفه بلكه معط

                                                            
1. Ontological dependence 
2. Causal relation 
3. Studenting 
4. Paul Hirst 
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گويد  ديويي در ادامه به نقش يادگيرندگان توجه و اشاره كرده و مي) 1994آيزنر،( »و نتايج، همان يادگيري هستند
راند بايد از جانب  اما آن انرژي كه قايق را به جلو مياو هدايت قايق را به عهده دارد . معلم يك راهنما و راهبر است«

بنابراين در اين ديدگاه هم انرژي به جلو راندن قايق بايد از سوي ). همان(» كساني تأمين شود كه به يادگيري مشغولند
بتوان اف، نلر را شايد . كند يادگيرندگان تأمين شود و قصد و اراده معلم براي ياددهي، به تنهايي تحقق آن را تضمين نمي

رفتار معلم كه متغير مستقل ) 1: بندي كرد چراكه او معتقد است تعليم مشتمل بر سه متغير است هم در اين دسته طبقه
ها كه  امور مختلف مفروض نظير خاطرات، معتقدات، نيازها و استنتاج) 3آموز كه متغير وابسته است  رفتار دانش) 2است 

اگر مقصود از تدريس طريق خاص آشنا كردن ديگران با مطالب باشد، در اين حال «ظر او به ن. متغيرهاي دخيل هستند
در . شوند اند ولي در جهت يادگيري هدايت مي توان نظام اعمالي دانست كه از جهت شكل و محتوا متنوع تدريس را مي

اگرچه به ). 1377بازرگان،( »پذيرد آموزان است كه يادگيري صورت مي اين اعمال و نيز در تعامل ميان معلمان و دانش
كند ليكن  الزم و ملزومي صرف را به ذهن متبادر مي  كاربردن تعبير متغير مستقل و متغير وابسته در ابتدا نوعي رابطه

نوعي تأييدي بر نكته مورد اشاره ديويي در  آموز در فرايند ياددهي و يادگيري به توجه به رابطه تعاملي ميان معلم و دانش
  .وص انرژي يادگيرندگان استخص

  ها تقريب ديدگاه
دهد نشانگر آن است كه همه متغيرها اعم از اعمال معلم،  آنچه عمالً در اين رابطه تعاملي و در جريان تدريس رخ مي     

به دنبال . هاي متعددي به هم مربوطند آموز، و امور مفروض مشتمل بر آنچه در باال به آنها اشاره شد به شكل اعمال دانش
تواند اين حاالت  اگرچه معلم نمي. كند آيد كه او را وادار به برخي رفتارها مي آموز پديد مي كارهاي معلم حاالتي در دانش

تواند اين امور را از رفتار آشكار  ها و نظاير آنها باشد اما مي را مشاهده كند و قادر نيست شخصاً گواه عاليق، نيازها، انگيزه
آموز نيز منتهي به حاالت مختلفي در  ر، اعمال دانشاز طرف ديگ. كند گيري كند و غالباً نيز چنين مي آموز نتيجه دانش

يابد تا  فرايند تدريس به اين شيوه ادامه مي«. شود شود كه آن حاالت، بروز اعمالي را از سوي معلم سبب مي معلم مي
اكنون از  كه آموز آنچه را معلم قصد ياد دادنش را داشته ياد گرفته است يا آن گيرد كه يا دانش جايي كه معلم نتيجه مي

  ).همان( »شود تدريس به وي هيچ طرفي بسته نمي
ها در خصوص نسبت آموزش و يادگيري روي طيفي قرار  شود نظرات و ديدگاه طور كه مالحظه مي به اين ترتيب همان     
دگاهي كه در دي. گيرد كه به لحاظ ميزان توجه به مسئوليت ياددهنده يا يادگيرنده در فرايند تدريس متفاوت هستند مي

ديگر  به رابطه ضروري بين آموزش و يادگيري قائل نيست مسئوليت اصلي متوجه يادگيرنده است در حالي كه در ديدگاه
البته تفاوت بين . داند، مسئوليت اصلي متوجه ياددهنده و معلم است كه آموزش و يادگيري را الزم و ملزوم يكديگر مي

از يك سو، هرست با وجود عدم اعتقاد به رابطه ضروري . آنها را از هم متمايز سازدها به حدي نيست كه كامالً  اين ديدگاه
كند و  هاي الزم براي تدريس اشاره مي بين تدريس و يادگيري، بر لزوم مجهز شدن معلم به دانش روانشناسي و آگاهي

كند، از طرف  رمعقول قلمداد ميعنوان تدريس، غي هاي ناكام در نيل به نتايج قصد شده يادگيري را به توصيف فعاليت
عنوان حاميان ديدگاه ديويي در مورد رابطه الزم و ملزومي ميان  به - 1ديگر، بروس جويس، مارشا ويل، و بورلي شاورز

ما . دارند كه در واقع الگوهاي تدريس الگوهاي يادگيري هستند اعالم مي 2در كتاب الگوهاي تدريس -ياددهي و يادگيري
هاي تفكر، و ابزار ابراز نظر خود  ها، راه الگوها در حالي كه به شاگردان در كسب اطالعات، نظرات، مهارت با استفاده از

  ).1384جويس و همكاران،(آموزيم  كنيم، نحوه يادگيري را نيز به آنان مي كمك مي

                                                            
1. Bruce Joyce, Marsha Weil & Beverly Showers 
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ر و يكي يا سياه و سفيد صورت صف اي كه به اين مسئله به با حمايت از نظريه) 1392(در اين ارتباط، مهرمحمدي      
نگرد و با تبيين نگاه خاكستري به موضوع نسبت ميان تدريس و يادگيري و رفع دوگانگي ميان مواضع تكليفي و  نمي

وي در همين راستا به اثري . كند اي از تلفيق و تركيب دو ديدگاه تكليفي و دستاوردي ارائه مي دستاوردي، ويراست تازه
در اين اثر، ماخر متأخر به صراحت بيان . نمايد نگاشته است اشاره مي) 2001(ريچاردسون  كه فنسترماخر با همكاري

آموزان باشد اما ضرورتاً بايد حساس نسبت به  دارد كه اگر چه ارزيابي عملكرد معلم نبايد وابسته به يادگيري دانش مي
كه اين حساسيت به شكل حقيقي بروز و ظهور  اين كنند براي ماخر و ريچاردسون در اين مقاله تأكيد مي. باشد 1يادگيرنده

به نقل از . (يابد معلم بايد سه نوع كفايت منطقي، روانشناختي، و اخالقي را در باالترين حد از خود نشان دهد
  )1392مهرمحمدي، 

د، يادگيري يا به عبارت باش اي كه نهايتاً از تدريس يا آموزش مورد انتظار مي  ها، نتيجه بنابراين عليرغم تفاوت ديدگاه    
از تدريس است ) 1374(مؤيد اين ادعا تعريف گيج . منظور تحقق يادگيري است بهتر تمهيد مقدمات و تسهيل شرايط به

طور كه  همان. پذيرد منظور تسهيل يادگيري فرد ديگري انجام مي كند كه از جانب يك فرد به كه آن را فعاليتي تعريف مي
تر و مؤثرتر  كنند در واقع استعداد افزوده شاگردان براي يادگيري آسان گيري مي كيد و نتيجهجويس و همكاران نيز تأ

كنند و به علت چيرگي آنان بر  تواند مهمترين نتيجه درازمدت آموزش به علت دانش و مهارتي كه كسب مي آينده مي
مكان وجود دارد كه زماني معلم به اين گونه كه در سخن نلر مالحظه شد اين ا اگر چه آن. فرايندهاي يادگيري باشد

بندد اما در مجموع و در درازمدت بدان سان كه جويس و همكاران اذعان  نتيجه برسد كه اكنون از تدريس طرفي نمي
كه همه الگوهاي  آنها با اشاره به اين. دارند نحوه تدريس تأثير بسزايي بر توانايي شاگردان در آموزش به خود دارد مي

هاي معين و متفاوت يادگيري بيفزايند تأكيد  آموزان در حصول به هدف توانند بر توان دانش رد بحث آنها ميتدريس مو
  ).همان(شود  كنند كه در واقع افزايش توانايي يادگيري يكي از مقاصد اساسي اين الگوها محسوب مي مي
اي از معرفت  لط در مهارت يا فراگيري حيطهدر جريان آموزش، معلمان به فراگيران خود در كسب تجارب الزم و تس    

ترين وجه در خدمت رشد  يادگيري بايد به روشن –هم برنامه درسي و هم فرايند تدريس «بنابراين . كنند كمك مي
آموزان  هاي بالفعل دانش ها و تجارب يادگيري كه قابليت بيني فعاليت هاي شناختي قرار گيرند و از طريق پيش قابليت

آميز آنان كافي نيست زمينه تغيير و انطباق مستمر ساختار شناختي را فراهم  م دادن موفقيتبراي انجا
اي آماده شود كه امكان تحقق يادگيري با كيفيت  گونه البته مطلوب آن است كه زمينه و شرايط به). 1387رضايي،(»آورند

گذاري بر روي تدريس  جاي سرمايه آموز به دانش گذاري بيشتر بر روي خود الزمه يادگيري كيفي سرمايه«. را فراهم سازد
حتي ). 1385خرازي،(»آموز بايد در يادگيري خودكار باشد و وظيفه ما آموختن نحوه يادگيري به اوست دانش. به اوست

ها  به نظر آن. كنند نقش عمده تدريس را پديدآوردن يادگيرندگان قدرتمند قلمداد مي) 1384(جويس و همكاران 
  .برند طور مؤثر به كار مي گيرند و منابع يادگيري را به موفق اطالعات، نظرات، و درايت را از معلمان خود ميفراگيران 
  گيري نتيجه

هايي است  تدريس يكي از معدود حرفه. تدريس هسته مركزي آموزش و پرورش و تالشي براي تحقق يادگيري است      
كند  هم تاييد مي) 1986(گونه كه ماخر  همان) 1378، 2جارويس(كه هدف آن مستقل كردن مشتري طرف مقابل است 

كنند و وظيفه اصلي  هاي تدريس را تكميل مي هاي مرتبط با شاگردي كردن وجود دارند كه فعاليت اي از فعاليت دامنه
. ه ياد بگيردآموز كه چگون آموز براي انجام وظايف يادگيري، و آموختن به دانش تدريس عبارت است از قادر ساختن دانش

اي جريان يابد كه به جاي تربيت يادگيرندگان از طريق اتكاي بر ديگران،  بنابراين فرايند ياددهي و يادگيري بايد به گونه
                                                            

1. Learner Sensative 
2. Jarvis 
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آموزان با  دانش. يادگيرندگاني را تربيت كند كه مهارت در يادگيري را كسب كنند و ياد بگيرند كه چگونه بايد ياد بگيرند
تر به انجام  توانند انواع بيشتر يادگيري را مؤثرتر و خوب كنند و مي هبردهاي يادگيري خود تغيير ميرا  افزايش اندوخته

جاي آنكه در رشد خود متكي بر ديگران  كند به آموز از طريق تجربه شخصي خود رشد مي به اين ترتيب دانش. برسانند
 .آموز است ي دانشوظيفه معلم نيز صرفاً فراهم كردن شرايط و تسهيل يادگير. باشد
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