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1دکتر منیره رضایی

  شناسی تدریس مفهوم

هاي تعلیم و تربیتی، نیازهاي شخصی و نیز تنوعی از عقاید  ریزي درسی است که از طریق ارزشتدریس جنبه مهمی از فرایند برنامه    

داند که از جانب یک فرد به منظور فعالیتی می«تدریس را ) 1374(گیج . شودپندارد؛ هدایت میهایی که معلم آنها را صحیح می یمیا تعم

حتی تدریس . پذیرد اگر چه این فعالیت معموالً با زبان سروکار دارد ولی این کار الزامی نیستتسهیل یادگیري فرد دیگري انجام می

هاي صامت و یا الگوهایی که توانیم از طریق فراهم کردن نمایشما می. اري بر فرایندهاي عقلی و منطقی نداردنیازي به تکیه انحص

هاي منطقی آنها تحت ها که مؤلفهها و ارزشتوانیم با ترغیب نگرشهمچنین می. یادگیرندگان بتوانند از آنها تقلید کنند تدریس کنیم

  . »وزش بپردازیمالشعاع عواطف و احساسات است به آم

این رابطه تعاملی وقتی که در «وي در تعریف تدریس  بر رابطه تعاملی بین یاددهنده و یادگیرنده تأکید کرده و بر این باور است که     

که توسط هایی گیرد و عبارت است از مجموعه فعالیتشود تدریس نام میآموزان برقرار مییافته و بین معلم و دانشهاي سازمانموقعیت

-به عبارت دیگر، تدریس قراردادي بین یک دانش). همان(» رسدمعلم به منظور تسهیل یا هدایت یادگیري در یادگیرندگان به انجام می

هایی نسبت به یکدیگر دارند  ها و نیز الزامآموزان توافقاین قرارداد حکایت از آن دارد که معلمان و دانش. آموز و یک معلم است

-هاي فعالیت تدریس را به شرح زیر بیان میبه منظور ارائه یک مفهوم کلی از تدریس، ویژگی) 1986(3فنستر ماخر). 2،1999جنکینز(

  :دارد

فردي وجود دارد که دارنده و مالک چیزي است،-

محتوا و کسی که،-

قصد دارد محتوا را منتقل کند یا تأثیر بگذارد بر روي،-

محتوا است و به این ترتیب، فرد گیرنده یا کسی که اساساً فاقد-

. شوند تا دومی یا گیرنده، محتوا را کسب کنداي درگیر میاولی و دومی در رابطه-

- ها و اقداماتی که انجام  میشود در یک سوي جریان تدریس معلم قرار دارد که از طریق فعالیتبنابراین همان طور که مالحظه می   

ها در قالب محتوا و در این فعالیت. کندکه در طرف دیگر این جریان قرار دارد؛ تسهیل و هدایت میدهد تحقق یادگیري در یادگیرنده را 

تدریس و یادگیري «توان گفت که در واقع، می. شودگیرد؛ انجام میجریان روابطی که با هدف تحقق یادگیري بین آنها شکل می

تر به آنچه که یادگیري چیست ممکن است منجر به داشتن نگاهی نزدیک هاي وابسته به هم هستند به شکلی که پرسش از اینفعالیت

، 4دسوس و همکاران(توانند موجب یادگیري مؤثر گردند؛ بشود دهند و اصول زیربنایی آنها که میهاي تدریس را تشکیل میکه مؤلفه

2008 .(  

  هاي یادگیري  تغییر مفهوم تدریس و نقش معلم به تبع تغییر پارادایم

شود معلم به عنوان یاددهنده در در آموزش سنتی که یادگیري به منزله کسب معلومات و اطالعات از سوي یادگیرنده قلمداد می   

 –در این نقش، هدف اولیه معلم آگاه کردن یادگیرندگان از طریق آموزش مستقیم است «. جریان تدریس، نقش اصلی را به عهده دارد

در نقطه مقابل، در نظام ). 2012، 5ویگینز و مک تایگه(» هاي درسیمدتاً پشتیبانی شده به وسیله کتابیعنی گفتن و سخنرانی کردنِ ع
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آموزان است، به نقش تجربه و فعالیت  آموزش و پرورش پیشرو که نقش اصلی و اساسی در فرایند آموزش و یادگیري به عهده دانش

ما معلم را در حکم یک ارائه «گویند باره میدر این) 2000(6دن و کراس بايهار. شود یادگیرنده در جریان یادگیري اهمیت داده می

کند تا براي کسب اطالعات خود مسئولیت به آموز را ترغیب می بینیم که دانش گر یادگیري می کننده اطالعات و نیز به عنوان یک تسهیل

  .»کند تا یاد بگیرندآموزان کمک می عهده بگیرد و به دانش

بجایی از آموزش سنتی به آموزش پیشرو  منتج از تغییرات پارادایمی در حوزه یادگیري است و بدیهی است که هر نظریه این جا   

بر اساس . دهد یادگیري، الزامات و مقتضیات خود را دارد و بالتبع، عمل تدریس و نقش معلم در کالس درس را تحت الشعاع قرار می

هاي  آموزان به خاطر پاسخدانش. افتد که دانش به قطعات کوچکتري تقسیم شود گامی اتفاق میهاي رفتارگرایی، یادگیري هنمفروضه

یادگیري شامل تکرار و تداعی است و تا حد زیادي . سازي رفتار یادگیرنده تمرکز دارد آموزش روي شرطی. شوند موفقیت آمیز تشویق می

شود تا به صورت  تارگرا روي یک الگوي رفتاري تمرکز دارند که تکرار میها، معلمان رفبا توجه به این مفروضه. باشد مکانیکی می

لذا نقش معلم رفتارگرا، فراهم کردن مواد محرك و تقویت پاسخ صحیح است در حالی که نقش یادگیرنده آن است که . اتوماتیک درآید

  . )7،2005براون(کننده پاسخ اطالعاتی باشد تا تغییر رفتار پایدار شود یک دریافت

هاي یادگیري مناسب استفاده کند و یادگیرنده  گرا کمک به یادگیرنده است تا از استراتژي علیرغم موضع رفتارگرایان، نقش معلم شناخت

دانش، . کندهاي ناموفق براي درك و شناخت تلقی می ها را به عنوان تالش گرا اشتباه معلم شناخت. در فرایند یادگیري فعال است

اي از ساختارهاي ذهنی و فرایندهاي حل مسأله است که یادگیرنده در پاسخ به اطالعات و تجربه جدید دستکاري موعهسازمان دادن مج

  ). همان(دهد کرده و دوباره سازمان می

کالس درس دیگر جایی . شودآموزان جابجا می در مکتب ساخت و سازگرایی با گام دیگري به پیش، تمرکز از معلم به سمت دانش   

. شودآموزان منفعل منتقل سازد چرا که در چنین کالسی دانش به جاي آن که دریافت شود، خلق می یست که معلم دانش را به دانشن

یادگیرنده معنا را از راه ایجاد پیوندهایی . شوددانش به طور شخصی و نیز به شکلی فعال از طریق تجربه و زبان توسط افراد ساخته می«

هاي اجتماعی، اساسی براي یادگیري است و به هنگامی اتفاق  سازد و تعاملهاي جدید یادگیري میم قبلی و موقعیتبین تجارب و مفاهی

» کنندهاي خویش را با یادگیرندگان دیگر به اشتراك گذارده و آنها را بررسی میکنند و اندیشهآموزان بحث می افتد که دانشمی

ساخت و سازگرایی که بر روي بازاندیشی، ساختن، کاوش کردن، گفتگو، نوشتن، و یادگیري با   پداگوژي«معلمان از ). 8،2000فاینلی(

آموزان کمک کنند که رشد کنند، تغییر یابند و گیرند تا به دانش، بهره می)9،2000روینولدز –هولت (» محوریت پروژه تأکید دارند

  . بیاموزند

شود و ابتدا، ما یک دیدگاه متغیر از آنچه که به عنوان دانش قلمداد می. دو سطح وجود داردبنابراین یک جابجایی پارادایمی واقعی در     

سازند،  آموزان چگونه دانش را می هاي مربوط به این که دانش تغییر در دیدگاه. کنیمشود را مالحظه می این که دانش چگونه تولید می

تصور . کنند؛ را تحت تأثیر قرار داده است ها عمل می آموزند و چگونه به آموخته که معلمان چگونه راجع به تدریس میشناخت درباره این

مدارسی که در آنها دانش علمی، تفکر . کنداي هم در این بافت و بستر اهمیت پیدا میاز مدارس به مثابه اجتماعات یادگیري حرفه

جابجایی از دیدگاهی درباره دانش به عنوان امري عینی و آشکارشده «. دهندآموزان توسعه میهاي نوآورانه را در دانشانتقادي، و مهارت

هایی براي این که معلمان چگونه و چه شود، داللتبه دیدگاهی در مورد دانش به عنوان امري که به لحاظ شخصی و اجتماعی ساخته می

» آموزند؛ داردلمان چگونه و براي چه میگیرند و نیز این که مع چیزي را تدریس و دانش آموزان چگونه و چه چیزي را یاد می

آموز کسب این هاي مجزایی از اطالعات در مورد موضوعی خاص است و یادگیري دانش از نظر برخی معلمان دانش تکه). 2000فاینلی،(

ود درباره دانش را هاي اطالعات از طریق تکرار، حفظ کردن و آزمون یادآوري آنها است در حالی که از نظر معلمانی که دیدگاه ختکه

در این زمینه . آموز کار بیشتري براي شناخت مفاهیم و قابلیت استفاده از شناخت آنها براي حل مسائل دارد اند یادگیري دانش تغییر داده

یک کارگزار و بستر است که ما یک جابجایی از دیدگاه راجع به معلم به عنوان یک تکنسین تا دیدگاهی از معلم به عنوان یک یادگیرنده، 

ها و عملکردهاي در این بافت، پاسخ معلمان به موقعیت، ماوراي حقایق، نظریه). همان(کنیم  فکور، و یک آفریننده دانش را مالحظه می

هاي بدیع  و متفاوت به خلق راهکارهاي جدید نایل  اي، با چارچوب بندي توانند در مواجهه با موقعیت مبهم و مسأله موجود است و می
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اي جدید شوند  د و با سنجش پیامدها و نتایج این راهکارها، موجب گسترش ادراك خویش و در مواردي قادر به خلق دانش حرفهشون

  )1385امام جمعه،(

رویی با  سازد که تغییرات تکنولوژیکی و الزامات زندگی در عصر اطالعات و روبه نگاه به این موضوع از منظري دیگر آشکار می    

. هایی را که در فرایند تدریس براي معلمان ضروري است دگرگون ساخته است ها و مهارت اي روزافزون و متنوع، نوع تواناییه نیازمندي

در شرایط کنونی به دلیل انفجار دانش و کمبود فرصت معلم براي کسب اطالعات الزم در حوزه تخصصی خویش، ابتناء تدریس و آموزش 

در این معنا، تدریس فرمی از اقدام انسانی است که در آن بسیاري از اهدافی که . کار اهمیت مضاعف داردبر تفکر، تحقیق، خالقیت، و ابت

در این فرم . شوند به جاي آن که از پیش اندیشیده باشندآموزان یافت میشوند نوپدید هستند یعنی در جریان تعامل با دانشحاصل می

هاي جدید تدریس در روش. که در آن محصوالت مطابق با جزئیات پردازش و فرآوري شوند از اقدام انسانی، معلم مدیر خط تولید نیست

آموزان منتقل نمایند و از آنها بخواهند هاي علمی را به دانش یعنی معلمان به جاي این که یافته. تأکید بر فرایند تدریس و یادگیري است

آموزان و فراگیران را فعاالنه اند و دانش که این مطالب را به خاطر سپرده و به صورت محفوظاتی پس دهند، تأکید را روي فرایند گذاشته

  ) 1381زمانی و لیاقتدار، . (دهند در فرایند و روند یادگیري قرار می

اي از یک مدل انتقال آموزش مدرسه. شود گذاري هم شواهدي از یک تغییر مهم مشاهده می سیاستپردازي و حتی در سطح ایده   

تر از ساخت و ساز  تر و تعاملی ها و عادات ذهن به یک فرایند سیال محتواي از پیش تعریف شده و پرورش منظم و سیستماتیک مهارت

بجایی به سمت هوش عملی راجع به چرا، چگونه و با چه اثراتی است این جا. گري تغییر کرده است دانش، تفکر انتقادي و آزمایش

خواهند یاد بگیرند که  شود که مدرسان تربیت معلم از معلمان جدید می تر مالحظه می و در سطحی پایین) 10،2004اسکیل بک و کانل(

هاي جدیدتر،  ي کمک به آنها که فهم و ادراكآموزان را استخراج و استنباط و سپس به عنوان مبنایی براهاي موجود دانش چگونه ایده

  .  تر را بسازند؛ استفاده کنند یافته تر، و نظم تر، صحیح منطقی

باالبردن سطح محفوظات افراد و وادار کردن شاگردان به حفظ مطالب «شود که به جاي از این رو و در پاسخ به این نیازها احساس می  

آورد باید تالش کرد شاگردان رك روشنی از مفاهیم، اصول و قوانین در ذهن شاگردان به وجود نمیو تکرار موبه موي سخنان معلم که د

با اشاره به دیدگاه ) 1986(ماخر). 1374گیج،(به برداشت و درك صحیحی از آموزش برسند و خود به یادگیرندگانی مستقل تبدیل شوند 

در دیدگاه تجدید نظر «دارد که ادگیري دستاورد تدریس است، اظهار میسنتی درباره تدریس که مبتنی بر این پیش فرض بود که ی

دهد که چگونه محتوا را از معلم، آموز آموزش میدر عوض معلم به دانش. کندرساند و منتقل نمیآموز نمیشده، معلم محتوا را به دانش

به همین دلیل است که . »گیردیابد، یاد میمحتوا مهارت میآموز در کسب به موازاتی که دانش. متن درسی، یا منابع دیگر به دست آورد

  ).همان(باید روش تدریس و آموزش را متحول ساخت و آموزش را بر تفکر و تحول بنا کرد 

را  آنها باید موقعیت مطلوب یادگیري. هاي علمی نیستبنابراین در دوران کنونی وظیفه معلمان در فرایند آموزش تنها انتقال واقعیت    

اگر روش آموختن را به آنها یاد بدهند شاگردان خود خواهند . فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند

ترین کار معلمان به واداشتن شاگردان به تفکر و اندیشه اصلی. شاگردان براي اقدام به آموختن باید به تفکر مستقل عادت کنند. آموخت

معلم کارآمد کسی است که یادگیرندگان را با مسائلی روبه رو کند و براي حل مسایل مطرح شده آنها را به اندیشیدن . رودشمار می

هاي تازه به جاي تغذیه  آموزان و تشویق آنها به کشف نتایج و نظریهمعلم همچنین باید در پرسش از دانش) 1374گیج، (ترغیب کند 

آموز و نوع تعامل معلم و شاگرد هم بنابراین با تغییر نقش معلم در شرایط کنونی،  نقش دانش. هر باشداطالعات از یک منبع اصلی، ما

با اشاره به این که اگر چه یکی از فوري ترین وظایف معلم این است که یادگیري محتواي ) 1986(ماخر . دستخوش تحول شده است

است؛  11کید دارد که وظیفه تدریس قادر ساختن دانش آموزان به دانش آموزيعلمی توسط دانش آموز را مقدور سازد، بر این مهم تأ

آموزي کردن است تا یادگیري اي مدرن بیشتر دانشبا این حال، در بافت آموزش مدرسه. آموز که چگونه یاد بگیردآموزش به دانش

معلمان، دست و پنجه نرم کردن با همتایان، و حل آموزي کردن شامل پیش رفتن همراه با در موقعیت مدرسه، دانش. چگونه یاد گرفتن

هاي غیر علمی زندگی مدرسه هم مواجهه و برخورد آموز باشد و با جنبهخواهد یک دانشو فصل این مسئله با والدین است که فرد می

  . داشته باشد

                                               
10. Skilbeck & Connell
11. Studenting
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اي از معلمان جدید شند بلکه به طور فزایندهشوند که انتقال دهنده دانش با به تبع این، دیگر معلمان صرفاً براي این تربیت نمی   

آموزان را برانگیزند و سپس از آن آموز را جلب کنند، چگونه مشارکت دانششود یاد بگیرند که چگونه مشارکت دانشخواسته می

به پدیدآیی ) 2000(دز رینول –هولت . شود؛ انجام دهندمشارکت به عنوان بستري استفاده کنند که در آن کاري را که تدریس نامیده می

. کندکنیم؛ اشاره میهاي مشارکت در گفتمانی که ما در حال حاضر براي گفتگو درباره تدریس و یادگیري استفاده می استعاره

ه طور آموزانی که ببنا بر نظر آنها دانش. گیرندهاي مشارکت به عمد و با دقت، یادگیري را با فعالیت و با انجام دادن مساوي می استعاره

هاي درس منفعل هستند یاد آموزانی که در کالسدر حالی که دانش.  گیرنددهند یاد میهاي درس  انجام میفعال کارها را در کالس

  . گیرند نمی

اي دامنه وظایف حرفه«به عبارت دیگر، . دهندها را انجام میاي از نقششود معلمان در عمل تنوع گستردههمان طور که مالحظه می   

آموزان در کانون و قلب تر از همه این است که، ارتقاء یادگیري براي همه دانشانجام شده توسط معلمان گسترده و فراگیر است اما مهم

معلمان باید هم در محتواي خودشان اطالعات زیادي داشته باشند و هم در دامنه ). 2008دسوس و همکاران، (نقش معلم، قرار دارد 

معلمان کمک کرد تا «لذا باید به . آموز داراي مهارت باشندردهاي تدریس براي تأمین نیازهاي متعدد یادگیري هر دانشوسیعی از رویک

-آموزان میها آنچه را که دانشآموزان را برانگیزند، همه اینآموز مداخله کرده و دانشیاد بگیرند که به صورت هنرمندانه در کار دانش

  ).2000فاینلی،(» دهدنجام دهند تحت تأثیر قرار میتوانند یاد بگیرند که ا

  گیري نتیجه

توان نتیجه گرفت که یادگیري الزم براي مواجهه با آینده فراتر از یادگیري صرفاً مبتنی بر کسب دانش از مجموع آنچه گفته شد می     

ي اطالعات، ارتباط و یادگیري، چند تغییر مهم در همان طور که مالحظه شد بحث درباره فناور. باشداست که در مدارس سنتی رایج می

  نقش معلم را برجسته ساخته است که از آن جمله می توان به 

تغییر در روابط با شاگردان

کندگر و مدیري که از یادگیري پشتیبانی و حمایت  میتغییر در نقش معلم و تبدیل شدن او به تسهیل

تغییر در محتوا و دامنه تدریس

کز کنترل از معلم به یادگیرندهتغییر مر

  .به این ترتیب، معلمان آینده نیاز به رویکرد جدیدي به شغل خود و نیز دیدگاه جدیدي درباره آموختن و یادگرفتن دارند. اشاره کرد
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