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 چکیده

در این راستا، با . این مطالعه با هدف فهم تدریس به منزله عملی فرهنگی انجام شده است

توجه به هدف، رویکرد مطالعه کیفی است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده، از 

نمونه پژوهش، نمونه هدفمند منابع در دسترس . روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است

از اطالعات، جستجو در منابع پایگاه داده ها شامل یافته های حاصل  بوده و روش گردآوری

در منابع انگلیسی در پایگاه داده گوگل اسکوالر و ساینس مرتبط  پیشینه مطالعات و مقاالت

و ( با جستجوی مفاهیم تدریس، فرهنگ، تدریس و فرهنگ، تدریس به مثابه فرهنگ)دایرکت 

روند انجام . وضوع به زبان فارسی با همین مفاهیم بودجستجو در مقاالت و کتب مرتبط با م

تحلیل نیز ابتدا بررسی مفاهیم فرهنگ و تدریس و سپس ارائه یافته ها و مصادیق مرتبط با 

موضوع این مطالعه در مطالعات تطبیقی و تحلیل پیشینه پژوهش برای فهم تاثیرات فرهنگی 

یافته ها نشان می دهد سه مولفه . است یادگیری بوده/ بر مفهوم تدریس و فرایند یاددهی

ارتباط،انگیزش و راهبردهای شناختی یاددهنده و یادگیرنده که در فرایند تدریس و یاددهی 

یادگیری نقش عمده ای ایفا می کنند صرفا مفاهیمی روانشناختی نبوده و متاثر از فرهنگ 

گرفت که در اینصورت عالوه هستند، و تدریس را به منزله عملی فرهنگی نیز می توان در نظر 

بر عوامل موثر بر تدریس از حیث مبانی روانشناختی، ضرورت دارد به این عوامل از حیث 

خاستگاه جامعه شناختی و فرهنگی نیز توجه داشت که در نتیجه سبب درک موسّع و فهم 

 . بهتر از مفهوم تدریس خواهد شد

 .تدریس، فرهنگ یادگیری، :واژگان کلیدی

 

                                                      
 01/0/1055: تاریخ پذیرش مقاله – 01/0/1055: تاریخ دریافت مقاله  
پردیس  ،عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیاندکترای تخصصی برنامه ریزی درسی   
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 و بیان مسالهمقدمه 

، در معنای مجموعه اقدامات معلم به منظور ایجاد یاد گیری در یاد گیرندگان، 1تدریس

تواند به تدوین برنامه  کانون هر برنامه درسی است و شناخت ماهیت این اقدامات می

به دلیل و  (1063مهرمحمدی و عابدی، )های تربیت معلم، کمک مؤثری نماید درسی دوره

کنند  ای تصور می فراوانی که تدریس در آموزش و یادگیری دارد، عده اهمیت و تأثیر

که تدریس بخشی از آموزش است که معموالً توسط  آموزش همان تدریس است، درصورتی

ها است که قصد و غرض آن تحقق  ای از فعالیت شود، ولی آموزش مجموعه مربی انجام می

یس جز آموزش است، آموزش اهداف آموزشی است، درواقع آموزش کل است و تدر

مقصد . یابد تواند بدون تدریس انجام گیرد، اما تدریس خارج از آموزش معنا نمی می

 ،ملکوتی)تدریس یادگیری است ولی هدف آموزش تحقق اهداف آموزشی و پرورشی است 

تدریس را به عنوان مجموعه اعمالی که به قصد ایجاد یادگیری از ( 1550)2دمبو(.1066

و  0، ریو0ادانل(00، 1064نقل از سیف،)انجام می شود تعریف کرده است سوی معلم

تدریس را کوششهای بین فردی برای کمک به یادگیرندگان در کسب (2331) 9اسمیت

نقل از )دانش، فراگیری مهارت ها و درک توانمندیهای خود تعریف کرده اند

افراد مختلف  یمختلف برا یزهایچ یبه معنا 4«یادگیری» (.1064،00سیف،

درباره پاسخ دهندگان را  ادراکدر مطالعه مصاحبه محور خود ( 1515)1سالجو.است

 :کرد یبه پنج دسته طبقه بندیادگیری 

مقادیر عمده ای از کسب  یادگیری. در دانش یکم یشیافزا منزله یبه  یادگیری. 1

 .تلقی می شود «یادیز یزهایدانستن چ» یااطالعات 

توانند  یاست که م یاطالعات یرهذخ یادگیری. حفظ کردن له یمنزبه  یادگیری. 2

 .شوند بازتولید

                                                      
1  . Teaching 

2  . Dembo 

3.ODonell  
4 . Reeve 

5  . Smith 

6  . learning 

7  . Säljö 
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که در صورت لزوم  یی، مهارت ها و روش ها یقبه حقا یابیدست منزله یبه  یادگیری. 0

 .شود یحفظ و استفاده م

 تبطمر یشامل بخش ها یادگیری. اانتزاع معن یامعنا منزله ی ساخت به  یادگیری -0

 .است یواقع یایو دن یکدیگربا  اتموضوع

شامل درک  یادگیری. متفاوت یبه روش یتو درک واقع یرتفس منزله یبه  یادگیری. 9

 . دانش است یرتفسباز از طریقجهان 

یافته های مطالعات گوناگون نشان می دهد که ویژگی های شاگرد، از جمله هوش، 

؛وانگ، 1،1550لوین)یادگیری دارد -تجارب، تفکر و زبان، او نقش مهمی در فرایند تدریس

تدریس فعالیتی بین ( 161، 1060نقل از لطف آبادی،/ 2،1550هارتل و والبرگ

االشخاصی و تعاملی است که مبتنی بر ارتباط کالمی و معطوف به یادگیری یا تغییر روش 

 (.1060موسی پور، )های رفتار کردن یک یا چند شاگرد می باشد 

در جنـوب غربـی آالسـکا،      0روی بچه های اسـکیموی یوپیـک   ای در مطالعهپژوهشگران 

در . آالسکا را مورد بررسی قرار دادند در جوامع روستائی و عملی هوش مدرسه ایاهمیت 

حالی که بچه ها در مهارت های مورد تاکید در نظام سنتی مدرسه ای ، عالقه و پیشرفتی 

ان کار، ماهیگیری، جمع آوری گیاهدر همان زمان، آنها مجذوب ش از خود بروز نمی دادند

آنهـا   به عنوان مثال، . قادر به انجام آن نبودندکه معلمان  بودند و دیگر موضوعاتیدارویی 

 تـا از روسـتای خـود   شـرکت کننـد و    0با سـگ  رانی یک مسابقه سورتمهدر ند ستمی توان

معلمـان آنهـا، در    در مقابـل، . دنراه خود را پیدا کنی دیگر را در زمستان بپیمایند و روستا

این کار می مردند چرا که قادر به تعیین مسیر و یـافتن راه نبودنـد و گـم    صورت اقدام به 

کـه  داشـتند  ی انطبـاقی مربـوط بـه محـیط خـود      یمهارت هابنابراین، بچه ها، . می شدند

  را جامعـه  رسـمی  هـای  مجوزهـای کـه   بودنـد معلمـان   اینالبته، . آن بودند فاقدن معلما

نیسبت (. 193، 9،2331اشترنبرگ)، و نه دانش آموزاندر دست داشتندام ارزیابی برای انج

تفکـر  آسـیایی، تمایـل بـه     فرهنگ هـای برخی از فرهنگ ها، به ویژه  پی برد که (2330)

                                                      
1.  Levin  
2.  Wang , Hartel & Walberg 

3  . Yup'ik 

4  . dogsled 

5  . Sternberg 
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و آمریکـای   ییاروپـا  فرهنگ هایاز جمله  ، در حالی که فرهنگهای دیگر،دیالکتیکی دارند

را و افراد در فرهنگ های مختلف ممکن است مفـاهیم   به تفکر خطی دارند شمالی، تمایل

 آنچه تفاوت در هوش کلی بـه نظـر مـی    .بسازند و درک کنندکامال متفاوت  به شیوه های

 دیلـورنز ، ون   هلمـز ) باشـد  فرهنگـی دارایـی هـای   در واقع ممکن است تفاوت در  ،رسد

زمانی که به بچه ها به شیوه ای که با دانـش اندوختـه شـده    (. 2330  ،1و پورتینگا ویجور

فرهنگی آنها مطابقت بیشـتری دارد، تـدریس مـی شـود، عملکـرد تحصـیلی بهبـود مـی         

جامعـه  از هفـت   کالس ششمدانش آموزان به عنوان نمونه (. 191، 2331اشترنبرگ،)یابد

 .یات شـرکت کردنـد  در طرح برنامه درسی ریاض ،در آالسکا ای سه مدرسه های در منطقه

ـ  تبطمفـاهیم مـر   آن را هنگامی بهتر یاد می گرفتنـد کـه   مفاهیم هندسی ،کودکاناین   اب

از طریـق   و روش هـای متعـارف   با آنها که به تدریس می شد تا زمانی زندگی روزمره آنها

 .تدریس می شدکتابهای درسی عادی 

دوختـه شـده فرهنگـی و    با توجه به یافته های مطالعات فوق تدریس مبتنـی بـر دانـش ان   

تجارب و زبان و تفکر که از عناصر فرهنگ هستند، می تواند منجر بـه بهبـود یـادگیری و    

اثربخشی تدریس شود، بنابراین این مطالعه بـا بررسـی مفهـوم تـدریس و بیـان مصـادیق       

اثرگزاری فرهنگ بر تدریس و یادگیری قصد دارد تا تدریس را به عنوان عملی فرهنگی از 

 :بنابراین اهداف این پژوهش عبارتند از. ری توصیف و تبیین نمایدحیث نظ

 درک معنای مفهوم تدریس با توجه به مفهوم فرهنگ و عناصر آن

 مصادیق اثرگزاری فرهنگ بر تدریس و یادگیری در مطالعات تطبیقی 

 

 تحقیقروش 

 پژوهش کیفی یا تفسیری یا. با توجه به اهداف رویکرد این مطالعه کیفی است

توصیفی یا ژرف نگر، شبیه کامل کردن یک تصویر از طریق کنار هم گذاشتن قطعات جدا شده 

آن است محقق در روش کیفی پاره ای از اطالعات را جمع آوری می کند که راهنمایمرزهای 

تحلیلی است و از نظر هدف با  توصیفی ،روش پژوهش (.1069عابدی،)یک مفهوم جدید باشند

مورد تدریس و یادگیری و ارتباط این  مطالعه ادبیات موجود در  با داردسعی توجه به اینکه 

                                                      
1  .  Helms- Lorenz, Van de Vijver, & Poortinga 
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در  .نظری است-مروری به تبیین این دو مفهوم و ارتباط بین آنها بپردازد،  مفاهیم با فرهنگ

شود، بدین معنا که واحدها به جای گیری هدفمند به کار برده میهای کیفی نمونهپژوهش

های آنها نسبت به پدیده مورد مطالعه انتخاب می ویژگیانتخاب تصادفی با توجه به 

گیری هدفمند کند که از نمونهماهیّت کیفی این پژوهش نیز اقتضا می(. 1065دالور، )شوند

 پیشینه مطالعات و مقاالتاز روش جمع آوری داده ها و نمونه در این تحقیق .استفاده شود

و مقاالت و کتب 2و ساینس دایرکت 1اسکوالر در منابع انگلیسی در پایگاه داده گوگلمرتبط 

و فرهنگ،  یسفرهنگ، تدر یس،تدر یممفاه یبا جستجو)مرتبط با موضوع به زبان فارسی 

با توجه به مفهوم فرهنگ و عناصر  یسمفهوم تدر ینابرای فهم مع( به مثابه فرهنگ یستدر

یقی و پیشنه نظری در مطالعات تطب یادگیریو  یسفرهنگ بر تدر یاثرگزار و ذکر مصادیق آن

 .و تجربی مطالعات انجام شده بوده است

 ارتباط مفهوم تدریس با فرهنگ 

و نظـام مدرسـه ای   بـا   «معلـم »و  «یستـدر »، کلمـات  اغلب اوقـات در (2316)به زعم اسمیت

 یستـدر »سـؤال  پاسـخ  شـدن بـه    یکنزد یاز راهها یکی. بکار می روند آمیخته شده و مدارس

 یـا  یاتشـود و سـپس خصوصـ    یدهنـد، بررسـ   یاست که آنچه معلمان انجام م ینا «یست؟چ

البتـه توجـه بـه    . شـود  یمکنـد ، ترسـ   یجدا مـ  یگر فعالیتهارا از د تدریسکه  یاصل یتهایفعال

فعالیتهای معلم برای دستیابی به مفهوم تدریس به جهت این که بسیاری از فعالیتهای شغلی و 

نقشهای معلمی با تدریس در هم تنیده است و تفکیک برخی از ایـن نقشـها از تـدریس میسـر     

له و حل مسـا  یادگیری یندو فرا یتو ترب یمتعل یتماه( 1544)برونر . نیست، کار دشواری است

 یاهداف آموزش یذهن ینرا مجبور به تلق یکه و یستن ینا... یآموزش به فرد»نموده یحرا تشر

 یجـاد شـرکت کنـد کـه امکـان ا     یندیکه در فرآ یمبده یاداست که به او  یندر عوض ، ا. یدکن

 یزنده کـوچک  یکه کتابخانه ها ینا ینه برا یمکن یم ریستد یما موضوع. دانش را فراهم کند

فکر کنـد ،   یاضیدانبلکه دانش آموز را به تفکر سوق دهد تا مانند ر  یمکن یدضوع تولدر آن مو

 یـک کسـب دانـش   . کسب دانش، فعال باشد یند، در فرایردمورخ در نظر بگ یکمسائل را مانند 

 (.12، 1544)«محصول یکاست نه  یندفرا

                                                      
1. Google Scholar 

2 .scienceDirect 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Annu+Rev+Psychol&title=Human+abilities.&author=RJ+Sternberg&author=JC+Kaufman&volume=49&publication_year=1998&pages=479-502&pmid=9496630&
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 یرادارد ز یاتیح یتاهم یستدر ماهیت و چیستیروشن بودن »( 1519)1 یرستهبه نظر 

 یم یرتأث یاربس ،دهند یدر کالس انجام مآنها آنچه که بر  یسدرک معلمان از تدر یچگونگ

 :وی معتقد است تدریس باید شامل موارد زیر باشد.«گذارد 

 .در حال تعلیم استکه  یکس و نیت قصد طراحی و تنظیم همخوان تدریس با -الف

 یتنها در صورت یستدر .تدریس توجه شودافراد در  یازهایبه احساسات ، تجارب و ن -ب

 .یرندشود به کار گ یمتدریس بتوانند آنچه را که  افراداست که  یستدر

راه دیگر دستیابی به مفهوم تدریس و معلم را جستجو در فرهنگ نامه ها و (2319)اسمیت

ت لغت نامه ها از حیث مفهومی و لغوی و جستجوی ریشه کلمات بیان می کندکه در این حال

 :تعاریف زیر مطرح می شوند

 .به کسی که آن را نمی داند یانجام کار یراجع به چگونگ یا آموزش انتقال دانش -الف

 .ایجاد انگیزه یا اسباب فهم و یادگیری مطلبی از طریق ارائه نمونه و مثال و بیان تجربه -ب

اراده ،  یشنما» یمعندر زبان التین می رسد که به  tæcan  ریشه لغوی مفهوم تدریس به

هند و  یشهاز ر 0«نشانه»به  تبطو مر دارد یآلمان ریشه، که  می باشد 2«نشان دادن و کردن

 (.2316اسمیت،)است  ییاروپا

، یازهان فرایند توجه بهعبارت است از  یسدرت: در تعریف تدریس بیان می کند( 2316)اسمیت 

و فراتر از  یرندبگ یادرا  یخاص یزهایا چکه آنه یو احساسات افراد و مداخله به گونه ا یاتتجرب

، گوش دادن پرسیدنمعموالً به صورت سؤال  مداخالت. به آنها ارائه شده است،پیش بروندآنچه 

 و فهم درکسنجش ،  یندفرآ یا، نشان دادن مهارت ها یدهاز پد یبرخ یح، دادن اطالعات ، توض

، یف، نوشتن تکالمباحثه، یبردار یادداشتمانند ) یادگیری یها یتفعال یلو تسه یتو ظرف

 :عناصر اصلی این تعریف از نظر اسمیت عبارتند از .یردگ یصورت م( ینو تمر یساز یهشب

 افراد یازهایو ن یاتاحساسات، تجرب توجه به 

 یبراکه ممکن است  یزیو چرا تدریس کنند قرار است آنها  علماننظر گرفتن آنچه که م در

 یمتفاوت م 9ینتلق ارا ب 0تعلیم و تربیتاست که  یموارد ینتر یاز اصل یکی،  دهد رخآنها 

                                                      
1 . Hirst 

2  . show, present, point out  

3  . token 

4  . education 

5.indoctrination 
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 آن بدون توجه به شواهد یزیاعتقاد به چبرای  افراد دادن به یکردن شامل آگاه ینتلق. کند

 یزو احترام آم یدوارکننده، امراه و روش معقول»توان به عنوان  یرا م در حالی که تربیت. است

 ،را داشته باشند یدر زندگسهیم شدن شانس  یدکه همه با مبتنی بر این باور «یادگیری

،  یقتاحترام به حق یاصل یریاز جهت گ یتو ترب یمتعل روند(. 2319 یت،اسم) کرد یفتوص

 الزم است معلمان  بنابراین .نشات می گیردو خود، و جهان  یگراند

 آتیو  آنی یو خواسته ها یازهانتوجه به 

 .باشدخوب ( یمکن یم یکه در آن زندگ یو جهان)همه  یبرا آنچه ممکن استنمایان نمودن 

 اساس ینا بر مداخالت خود یزیبرنامه ر

 یتاهمم مغزدر عل یرافراد مشکل ساز است تحوالت اخ یاتاحساسات و تجرب توجه به عدم

 استفاده از ینبنابرا(. 2310 ،1یبرمنل)است  قرار داده یدتأکمورد تجربه را  مبتنی بر یادگیری

 یادگیری یتوضع یاکه در کالس درس  حوزه هایی یاموضوعات  درباره یافراد  یاتتجرب

 .است یاساس یادگیریروند پیشبرد ی، برا تدریس می شود

 خاص یزهایچ یادگیری

را  یخاص یزهایکه آنها چ یاست ، به طور یگرانو تعامل با د یطمح یک یجادشامل ا تدریس

 :وجود دارد یعنصر اصلسه یرند که در این رابطه گب یاد

شفافیت و وضوح درباره اهداف خاص درس،موضوع یا زمینه ای که قرار است )2تمرکز -الف

 (تدریس شود

 یم یستدررا دارند که آنها  یاز موضوعات یقیدانش عم اثربخش،معلمان )0موضوعی دانش-ب 

 ینع قابل توجه، مایردگ یقرار م یتر از سطح مشخص یینکه دانش معلمان پا یکنند و هنگام

 ( 2310 ،0کو و همکاران)دانش آموزان است  یادگیری یبرا

قلب فرایند تدریس، ایجاد اشتیاق و تعهد برای )9یادگیریدر  افرادکردن  یردرگ ییتوانا -ج 

 .(مشارکت و درگیر شدن با جریان یادگیری قرار دارد

 

                                                      
1.Lieberman 

2.Focus 

3.Subject knowledge 
4. Coe et. al. 

5. Engaging people in learning 
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 فراتر از آنچه گفته شده است 

وجود دارد که بر گرفته از  «فراتر از اطالعات داده شده» ایده(2316)اسمیتدر تعریف تدریس 

برونر یادگیرنده را به عنوان عامل کشف کننده و پردازنده ی . آرای برونر و ویگوتسکی است

از  ینیب یشپ» یخود را برا ییخواست توانا یم افراداز فعال دانش در نظر می گرفت و 

 ،1510برونر )توسعه دهند  «ترو احتماالً مثمر ثمر یدجد یاه ینیب یشبه پ یداطالعات جد

تلقی می کرد (20 ،1541برونر ) «متفکران مستقل و خودران»به عنوان برونر افراد را (. 200

یازهای آنها امکان درگیری و مشارکت فعال این احساسات ، تجارب و ن با توجه به که معلمان

 .فراهم می آورندیادگیرندگان را با مفاهیم و موضوعات 

 

 مداخله 

مربوط به روند انجام اقدامات  -انجام مداخالت خاص  - (2316)یی در تعریف اسمیتعنصر نها

مداخالت معموالً به صورت سؤال ، گوش دادن ، .است یتموقع یکشده و هدفمند در  یفتعر

و  یتو ظرفدرک سنجش ،  یندفرآ یا، نشان دادن مهارت  یدهپد یبرخ یحدادن اطالعات ، توض

 یساز یه، شب یفبحث نوشتن تکال ،، بحث  یبردار یادداشتمانند ) یادگیری یتهایفعال یلتسه

 یزن یستدر. شده ، متمرکز و مرتبط با اهداف است یزیمداخالت برنامه ر. می شود (ینو تمر

 ینا با.شده است یزیبرنامه ر میزان تحقق اهداف بررسی یاغلب مستلزم استفاده از آزمونها برا

یزی از قبل طراحی به ندرت طبق برنامه ر یست وگام به گام ساده ن یندفرا یک، تدریسحال، 

  .وفرایندی پویا و پیچیده استرود یم یشپ شده

عالوه بر تعریف اسمیت از تدریس، تعاریف دیگری از تدریس توسط صاحب نظران و 

یک، ذکر شده و ارکان تعریف  پژوهشگران انجام شده است که تعدادی از آنها در جدول شماره

 .نیز بیان شده است

 

 



 صدیقه کاظمی                     تدریس به منزله ی عملی فرهنگی     

29 

 

 بررسی برخی تعاریف تدریس و ذکر ارکان تعاریف: 1جدول شماره

 ارکان تعریف تعریف تدریس سال/پژوهشگر

هر فعالیتی از جانب یک فرد که به منظور  1010، 1گیج

می   تسهیل یادگیری فرد دیگری انجام

  .پذیرد

 .فعالیت است-1

تسهیل یادگیری انجام می به منظور -2

 .شود

 .بین افراد انجام می شود-0

 2هانتر

نقل از سیلور، جی )

 گالن و

 (1016همکاران، 

 

فرآیند تصمیم گیری و اجرای آن قبل ، در 

خالل و بعد از آموزش جهت افزایش 

 احتمال یادگیری 

 

 

 .فرایند است-1

 .شامل تصمیم گیری است-2

جریان قبل و حین و بعد از آموزش -0

 .دارد

به منظور افزایش احتمال یادگیری -0

 .انجام می شود

 شعبانی

(1011) 

دریس عبارت است از تعامل متقابل معلم و ت

شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدف دار 

 معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد  

 .تعامل متقابل است-1

بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم -2

 .انجام می شود

به منظور ایجاد تغییر در شاگرد انجام -0

 .می شود

  0،1561رابرتسون

موسی    نقل از به)

 (1060 ،پور

فعالیتی تعهد آور همراه با قصدی که  

  .موجب یادگیری در دیگری می شود

 .فعالیت تعهد آور است-1

با قصد یادگیری در دیگری انجام می -2

 .شود

  0،1569کلور

موسی    به نقل از) 

 (1060 ،پور

بین االشخاصی معطوف  یتدریس فعالیت  

به یادگیری است و توسط یک یا چند نفر 

 . به انجام می رسد

 .تدریس فعالیتی بین االشخاصی است-1

 .معطوف به یادگیری است-2

 .توسط یک یا چند نفر انجام می شود-0

تدریس فعالیتی بین االشخاصی و تعاملی  1060موسی پور، 

بر ارتباط کالمی و معطوف است که مبتنی 

به یادگیری یا تغییر روش های رفتار کردن 

یک یا چند شاگرد می باشد در این تعریف 

« جریان، تعامل، و تعمد»ویژگی های عمده 

 .به وضوح دیده می شود

 .فعالیتی بین االشخاصی و تعاملی است-1

 .مبتنی بر ارتباط کالمی است-2

ش معطوف به یادگیری یا تغییر رو -0

های رفتار کردن یک یا چند شاگرد می 

 .باشد

تاکید بر جریان، تعامل و تعمد وجود -0

 .دارد

                                                      
1. Gage 

2. Hunter 
3 . Robertson 

4. Klaurer 
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ــفوی، و  1016صــــ

ــه  ــگ نامـــ فرهنـــ

ــرای  ــفورد بــ آکســ

تعریـــــــــــــــف 

نقــــل از )تــــدریس

 (2316اسمیت، 

راجع به  یا آموزش انتقال دانش -الف

به کسی که آن را نمی  یانجام کار یچگونگ

 .داند

 

فهم و یادگیری  ایجاد انگیزه یا اسباب -ب

مطلبی از طریق ارائه نمونه و مثال و بیان 

 .تجربه

 .انتقال دانش یا آموزش است-1

از فردی که می داند به او که نمی -2

 .داند

 .ایجاد انگیزه یا فهم است-0

از طریق ارائه مثال و بیان تجربه -0

 .صورت می گیرد

 فرایند توجه بهعبارت است از  یسدرت 2316اسمیت، 

و احساسات افراد و مداخله  یات، تجرب هایازن

 یادرا  یخاص یزهایکه آنها چ یبه گونه ا

به آنها ارائه شده و فراتر از آنچه  یرندبگ

 .است،پیش بروند

فرایند توجه به نیازها، تجربیات و -1

 .احساسات افراد است

 .شامل انواع مداخله است-2

به منظور یادگیری چیزهای خاصی -0

 .صورت می گیرد

به منظور فراتر رفتن از آنچه به آنها -0

 . ارائه شده است

 

همانطور که در جدول مشاهده می شود در اشتراک تعاریف تدریس می توان از یک فرایند و 

تعامل بین افراد به منظور بهبود یادگیری در یک جریان هدفمند نام برد و با توجه به عناصر 

ه ریزی فرایند تدریس بر اساس نیازها، احساسات و برنام( 2316)مفهوم تدریس از نظر اسمیت

تجربیات فراگیران منجر به پیشبرد یادگیری است و تدریس شامل رابطه ای تعاملی مبتنی بر 

این رابطه تعاملی نیازمند تسلط . تمرکز و شفافیت اهداف درسی یا موضوعی یا زمینه ای است

قلب فرایند تعاملی تدریس، توانایی  معلم بر دانش موضوعی که تدریس می کند نیز هست و

درگیرنمودن و مشارکت افزایی فراگیران در جریان یادگیری است که با در نظر گرفتن تفاوت 

 .های فردی فراگیران و انگیزش آنها ممکن است

برنامه ریزی جمعی ذهنی که یک گروه را از گروه یا ملت »عبارتست از فرهنگ 1هافستدبه باور 

یعنی چیزی که بطور مستقیم مشاهده نمی شود : فرهنگ یک سازه است .ددیگر جدا می کن

از فرهنگ می توان برای پیش  .بلکه می توان آنرا از روی کالم و سایر رفتارها استنباط کرد

نقل از )« بینی رفتارهای مشاهده پذیر و قابل اندازه گیری کالمی و غیر کالمی بهره گرفت

 .(1064آهنچیان،

                                                      
1. Hofsted  
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 نوع رفتار برمی 910مجموعه ای از دیدگاه ها، ارزشها، عقاید و »فرهنگ را (1569) 1بارنو

شمارد که بین گروهی از مردم مشترک است و از یک نسل به نسل بعد از طریق زبان یا برخی 

 .(0، 2،1550نقل از ماتسوموتو)«دیگر از ابزارهای ارتباطی منتقل می شود

تعریف می کنند که  0«شبکه هایی از دانش» برخی روان شناسان نیز فرهنگ را به عنوان 

شامل جریان عادی و دائمی یادگیری تفکر، احساس و تعامل با دیگران است و مانند سرمایه 

، 0بارت)ای از ادعاها و احکام دارای ماهیت واقعی در مورد جنبه های مختلف جهان است 

یک دانش سنتی منحصر  آنها معتقدند که فرهنگ به عنوان( 2331، 9؛ چی یو و هونگ2332

 :به فرد است که

بین مجموعه ای از افراد در حال تعامل که اغلب توسط یک نژاد، قومیت یا ملیت خاص ( الف 

 (.اگر چه به طور ناتمام) نشانه گذاری شده اند، توزیع شده است

توسط نمادهای غنی، مصنوعات، ساختارها و نهادهای اجتماعی، تصاویر فرهنگی، تبلیغات ( ب 

 .و رسانه های گروهی نمود خارجی می یابد

 .از شکل رایج ارتباط میان افراد استفاده می کند( ج 

 . از یک نسل به نسل بعدی و از افراد مسن به افراد جوان منتقل می شود( د 

دانش سنتی که ممکن است تحریف شده باشد یا غیر قابل کاربرد پنداشته جنبه هایی از ( ه

 .شود، توسط نظام اجتماعی جدیدتر و واقعیت متحمل جرح و تعدیل پیوسته واقع می شود

او معتقـد   .فرهنگ را وجه ممیزه هوش انسانی از هوش حیوانی بر می شـمارد ( 2331)4تامسلو

رشد به نوبه خود  و، بوجودآمده استفرهنگی  یسازگار خاطربه که در بخشی  که انسانها است 

توانـایی خـود بـرای درک    از بعـد،   گی بـه ماه نهحتی در نخستین دوره رشد از حدود  می کند

 . ارادی بهره می گیرنددیگران به عنوان عوامل 

                                                      
1 . Barnouw 
2 . Matsumoto 

3. Networks of Knowledge  
4. Barth  
5. Chiu & Hong  
6 Tomasello  
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مفهوم سازی، سنجش و اندازه گیری و رشد هوش بدون توجه به بافت فرهنگی کامـل نخواهـد   

 2331اشـترنبرگ،  .)تی درک معناداری از هوش بدون توجه به فرهنگ میسر نمی شودبود و ح

هـی   ». افزون بر این، جهان به دالیل اقتصادی به سـوی جهـانی شـدن پـیش مـی رود     ( 906،

کشوری در درازمدت نمی تواند در انزوا به سر ببرد و شهروندان هی  کشوری نیز نمی توانند از 

تلفیق فرهنـگ هـا در جامعـه    ( 0، 1،2330لسکز)«دنیا چشم بپوشندروابط با سایر قسمت های 

، 2سـانگ )جهانی، مطالعات بین فرهنگی و درک تاثیر فرهنـگ روی افـراد را مطالبـه مـی کنـد     

2331 ،11.) 

 یستنشده ن یینتع یشاز پ یمقوالتنامند  یم «فرهنگ»را  آنکه  یاجتماع یاشکال زندگ

شود و با  یمربوط م یاجتماع یکه به روابط و نهادها از اعمال است یانواع خاص یجهبلکه نت

یابد بنابراین توجه به عوامل تولید فرهنگ در حوزه تعلیم و تربیت  یگذشت زمان توسعه م

بسنده به عنوان نقطه شروع بحث  و صرفا توجه به فرهنگ اهمیت و ضرورت می یابد

 (.2336، 0واکینز و نوبل)نیست

ای از مهارتها هستند که صرف نظر از موقعیت تدریس،  مجموعهمعلمان، نیازمند آشنایی با 

موضوع درسی و پایه تحصیلی شاگردان، تحقق مؤثر اهداف مورد نظر را ممکن سازند؛این 

اند به  های وابسته به دست آمده مهارتها که از پژوهشهای انجام شده در تعلیم و تربیت و حوزه

ر مقابل این نظر، برخی جنبه موقعیتی تدریس را د.اند ای علمی داده غهبفعالیت تدریس، ص

مهمتر دانسته و بر این باورند که موفقیت اقدامات معلمان بیش از آنکه در گرو تواناییهای 

کسب شده ایشان باشد، در گرو بصیرت و شناخت ایشان از شرایط منحصر به فرد هر کالس 

مهرمحمدی )قبل قابل تعیین نیست داند که از درس است؛این دیدگاه، تدریس را نوعی هنر می

توسعه و  برنامه هایمعلمان و  تربیت یدر برنامه هااین در حالی است که (.1063و عابدی، 

 «چه» - یابد یاختصاص م یس شودتدر «چه»این که به  یادیزمان ز معلمان، یحرفه ا بهبود

 یازن یچه منابعبه  و اده شودپوشش دتوسط معلمان  یدبا حوزه ای از حوزه های یادگیری

نحوه و  به خود اختصاص می دهد یادیز زمان یس نیزتدر 0«چگونگی»و نحوه .است

                                                      
1 Leskes 

2 Sung  
3 Walkins & Noble 
4. how 
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و امثال این چگونگی ها در  یریادگی یبرا یابیکالسها ، ارز یریتدرس، مد سازماندهی طرح

، 1اسمیت)برنامه های تربیت معلم دیده می شود و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد

ممکن  یکند، حت یم اشاره( 0 ،1556) 2پالمر یاوقات، همانطور که پارکر ج یبعض (.2316

 یم برای چهو  یچه اهداف در راستای رسیدن به مثال بپرسیم پرسیده شود، 0«چرا»است سؤال 

تدریس را بر عهده دارد  یکس هچ. مطرح می شود 0«یچه کس»از سوال اما به ندرت ،  یم؟آموز

و  ییچراپاسخ سواالت  چه چیزی، است که  ینا مسئله.  اردو این فرد چه ویژگیهایی د

و هویت معلم یا  یستدر یتماه اگر .گی در گروی پاسخ درست به سوال چه کسی استچگون

 .مربی در تدریس مورد توجه قرار نگیرد، بقیه سواالت نیز به طور دقیق پاسخ داده نمی شود

آمیخته است از طرفی معلم در تعامل با هویت معلم نیز با فرهنگ و تجارب فرهنگی وی 

فراگیرانی است که آنها نیز با داشته های فرهنگی وارد جریان یاددهی یادگیری می شوند و 

برای تعیین سطح ورودی و نقطه آغاز جریان یادگیری و شناسایی عوامل مولد فرهنگی و 

سبک یادگیری و جریان  واالیش فرهنگ، آشنایی با فرهنگ و عناصر ظریف آن و تاثیر آنها بر

 .یاددهی یادگیری آشکار می گردد

 مصادیق اثرگزاری فرهنگ بر تدریس و یادگیری در مطالعات تطبیقی

از عمل فرهنگی اسـت بیـان    4در مطالعه خود که براساس اندیشه بوردیو(2336)9واکینز و نوبل

و  یخاص فرهنگشینه و پیاز سوابق  فراگیراناز  یوجود دارد که برخ یمشترک می کنند ادراک

برخوردارنـد کـه نـوعی گـرایش      (شـود  یمـ  یـاد  1«یتقوم»آنچه معموالً از آن به عنوان )یزبان

عنـوان مثـال ، دانـش آمـوزان      را در آنها شکل می دهد بـه  یتبه موفق یابیدست یبرا فرهنگی

،از نظـر  برخـی از قومیـت هـا   کـه   یبرخوردار هستند، در حـال  یفرهنگ یتمز یناز چن یاییآس

از خـانواده و سـخت    6«یاییآسـ  یارزش هـا »در مـورد   ییها یهفرض. هستند فاقد آن یفرهنگ

                                                      
1 . Smith 

2 . Parker J. Palmer 

3 . why  
4. who 

5. Walkins & Noble 

6. Bourdieu 
7. ethnicity  
8 . Asian values 
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کـه  شـوند   یمـ  تولیـد در رسانه هـا باز  ییها رهو اسطو( 2333،  1ینسونراب)وجود دارد  یکوش

،  2یدافـ ) را مطرح می کنند یاضیاتدر ر «یاییآس»دانش آموزان  یشترب( یعیطب) یها ییتوانا

 یمـ  فـرض  یولـوژیکی ب یمقوله ثابت ، حت یکرا به عنوان  یتقوم ،سطوره هاا ینا( 26.، 2331

 یخـاص دانـش آمـوزان مـ     یگروه هـا  یذات یها یژگیو ی یجهرا نت یلیتحص یشرفتکنند و پ

 یزبان، شباهت هـا : است یژگیو ینبر چند یحس مشترک است که مبتن یک «یتقوم». دانند

 یساخت و ساز اجتماع یک یقتدر حق یتقوم. یرهو غ مذهب، آداب و رسوم، یمل زادگاه، یبدن

 ییخود و شناسا ییشناسا یناز تعامل ب یمشترک ناش یها یژگیو ازبر ادراک  یاست که مبتن

داده هـا   یـل و تحل یـه تجز (.2336، نقل از واکینز و نوبـل،  0،1515باتملی)است  یگرانتوسط د

بلکـه   -وجـود نـدارد    تحصـیلی  پیشرفتمربوط به  یتقوم یعامل جهان ی دهد که ه ینشان م

وجـود دارد کـه نشـانگر     یفرهنگ-یاجتماع یشینهاز پ یتر یعوس ینهدر زم یاساس یتفاوت ها

نسـل اول ، دوم و سـوم اسـت      ینو بـ  یتو جنس ی، زبان، طبقه اجتماعیترابطه قوم پیچیدگی

 (.2332،  9یرل؛ خو و ب 1566،  0و کوپ یسکاالنتز)

 یخاص یفرهنگ یژگیهایکرده است که و یترا تقو یدها ینا، 4«یادگیری یسبکها»مفهوم 

سبک های یادگیری دانش  (1566، 1جنسن)دهند  یرا شکل م یآموزش یجوجود دارند که نتا

آموزان به عنوان مفهومی عام به ویژگی های فردی دانش آموز اطالق می شود که توانایی 

معلم و دیگرانی که به نحوی در  دانش آموز را برای کسب اطالعات، تعامل با همساالن و

 (.0، 6،1554گراشا)تجارب یادگیری مشارکت دارند، تحت تاثیر قرار می دهد

ضمن اشاره به سبک های مختلف یادگیری خاطرنشان مـی سـازد کـه    ( 111، 1064)سیف     

اگر چه در برخی متون روان شناسی پرورشی چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالب را سـبک  

یادگیری نامیده انـد امـا اکثـر روان شناسـان پرورشـی و متخصصـان یـادگیری از جملـه         های 

گفته اند که بر خالف سبک های یادگیری کـه صـرفا    1«رویکرد یادگیری»به آن ( 1569)5بیگز

                                                      
1. Robinson 
2. Duffy 
3. Bottomley 

4. Kalantzis & Cope  
5. Khoo & Birrell 

6. learning styles 

7 . Jensen 
8 . Grasha 

9. Biggs 
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و هـم   2(اسـتراتژی )به ترجیحات یادگیرنده اشاره دارند، رویکـرد یـادگیری هـم شـامل راهبـرد     

 .است 0انگیزه

ــر دو ــالغ ب ــای    ب ــرای رویکرده ــران، پیشــینه محکمــی ب ــادگیری فراگی ــژوهش روی ی ــه پ ده

ــت     ــز اس ــش متمرک ــه روی دو بخ ــت ک ــد آورده اس ــادگیری پدی ــزه: ی ــای  0انگی و راهبرده

طبقــه بنــدی هــای متنــوعی راجــع بــه رویکردهــای یــادگیری دانــش آمــوزان از  . 9شــناختی

مــایزی بــین ســه یــک گــروه از پژوهشــگران ت. ســوی صــاحب نظــران پیشــنهاد شــده اســت

ــز، )رویکــــــرد اساســــــی در فراینــــــد مطالعــــــه، قایــــــل شــــــده انــــــد  بیگــــ

ــتل1561 ــدن 4،1553؛اینتوایسـ ــتل و راسـ ــالجو 1،1560؛اینتوایسـ ــارتون و سـ ؛ 1514، 6؛مـ

 (1561، 5راسدن و اینتوایستل

و یـک جـز   ( انگیزشـی )یک جز عـاطفی : در این نوع طبقه بندی هر رویکرد دارای دو جز است

 (.راهبردی)شناختی

 :ن رویکردها عبارتند ازای

 .انگیزه بیرونی و راهبردهای یادگیری سطحی است: 13رویکرد سطحی -1

 .انگیزه درونی و راهبردهای یادگیری عمیق است: 11رویکرد عمقی -2

رقابـت و راهبردهـای یـادگیری پیشـرفت     / انگیزه دستیابی:12راهبردی/رویکرد سازمان یافته -0

 .است 10مدار

                                                                                                                            
1. learning approach 

2. strategy 
3 . motive 
4 . motivation 
5 . cognitive strategies 
6 . Entwistle 

7. Entwistle and Ramsden 

8. Marton and Sa¨ljo¨ 
9. Ramsden and Entwistle 

10. Surface approach 

11. Deep approach 
12 . organized/strategic approach 

13 . achievement-oriented/strategic learning strategies 
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بین اجزا انگیزشی و شناختی عملکرد تحصیلی در مدل هـایی کـه بـرای    گروه دوم پژوهشگران 

پینـری  و دی  )رویکردهای یادگیری فراگیران ارائه مـی دهنـد ، نـوعی تفکیـک قایـل هسـتند      

 (.0،2332؛ وینشتین و پالمر2،1551برنشتاین و کری-؛اسچمک و گیسلر1،1553گروت

ترجیحـات شخصـیتی و رفتـاری     گروه سوم پژوهشـگران رویکردهـای یـادگیری را مـرتبط بـا     

دانش آموزانی که »فراگیران درباره تدریس تعریف می کنند و به طور مثال عنوان می کنند که 

رویکردهای عمیق را به یادگیری اتخاذ می کنند معموال ترجیحات روشنی نسبت به محیطهای 

ه رویکردهـای  یادگیری که فهم را ارتقا می دهد، نشان می دهنـد در حـالی کـه فراگیرانـی کـ     

سطحی را برای یادگیری اتخاذ می کنند محیط هایی که یاگیری هایی از روی عادت و تکرار را 

همین طور اهداف دانـش  (.161 ،0،1553اینتوایستل و تیت)«تسهیل می کند، مرجح می دانند

. آموزان یا انگیزه آنها برای یادگیری با ترجیحات شان برای انـواع مختلـف تـدریس رابطـه دارد    

دانش آموزانی که به دنبال کسب و کار هستند خواهان ارائه درس به شـکل سـخنرانی هسـتند    

چرا که این شیوه حداقل مطالبی که برای موفق گذراندن امتحان الزم اسـت را در اختیـار انهـا    

در مقابل دانش آمـوزانی کـه   . قرار می دهد و در عین حال روش مستقیم و بی درد سری است

به مباحث علمی و آموزشی می دهند خواهان این هستند که به لحاظ هوشـی   اهمیت بیشتری

 .با مساله درگیر شوند و مطالعه منابع تکمیلی گسترده سخنرانی ها را ترجیح می دهند

انگیـزش  .به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفتـه مـی شـود    9«انگیزش»

نحـوه  ( 1550)4هـاکینز (.1064سـیف،  )تدریس اثرگذار استدانش آموزان بر فرایند یادگیری و 

. مـی دانـد   1«پارسـایی فرزنـد  »انگیزش دانش آموزان آسیای شرقی را برای پیشرفت مبتنی بر 

نقـل از  )چنین انگیزشی بر پایه کسب افتخار، عزت و احتـرام بـرای خـانواده شـکل مـی گیـرد      

 در حـالی  .انسانیت آنها بسـتگی دارد منزلت اجتماعی افراد در شرق آسیا به ( 23، 2331سانگ،

                                                      
1. Pintrich & De Groot 

2 . Schmeck   & Geisler-Brenstein & Cercy 

3. Weinstein & Palmer. 
4. Entwistle and Tait 

5 . motivation 
6 . Hawkins 

7. Filial Piety 
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و در حرفـه ای تخصـص داشـته     «بتوانند کاری انجام دهنـد »که در آلمان افراد به خاطر اینکه 

   .(1،1552ریسک و تانگ)باشند مورد احترام قرار می گیرند

معلمان افراد دانایی هستند و هنگامی که دانش خود را به افرادی که فاقد در فرهنگ آسیایی،  

دانش قدرت است »چون (. 1554، 2رولن و لتندر)گرامی داشته می شوند ،نند انتقال می دهندآ

در  ،کسی که دانشش را در اختیار دیگران قرار دهد بـه نسـبت کسـی کـه یـاد مـی گیـرد         0«

نتیجه اینکه اگر معلمی مجبور شـود از زیـر دسـت خـود      .سلسله مراتب باالتری قرار می گیرد

در آسیا اعتراف معلمان به اینکه مطلبی را نمـی  . نوعی تحقیر تلقی می شودچیزی بیاموزد این 

معلم نیز از دانش آموزانش انتظار ندارد کـه  . دانند بعنوان یک ویژگی ناپسند به حساب می آید

اگر وی دانشی داشته باشد باید آنـرا   .آنها دانشی را خودشان کشف کنند و وارد جزئیاتش شوند

ند و اگر این کار را انجـام ندهـد بعنـوان یـک شـخص دانـا پذیرفتـه نمـی         به دیگران منتقل ک

یک فرآیند یـک طرفـه کـه در آن    . وضعیت تدریس عمدتا یک سویه است. (1554همان، )شود

گونـه   هـی   معمـوال  دانـش آمـوزان  . آگاهی های معلم همواره مربوط و درست ارزیابی می شود

محتوای آموزشی ندارنـد، تنهـا وظیفـه دانـش     حقی در مورد پرسش از مقصود و هدف و حتی 

آموزان این است که مانند یک اسفنج دانش موجود را جذب کنند و هر قدر که بتوانند از دانش 

 .معلم برداشت کنند

در کشورهای اروپایی تدریس بر اساس ویژگی های اثرگذار فرهنگی بیشتر مبتنی بـر گفتمـان   

فراگیران استوار است در حالی که در کشورهای شرق آسـیا  دیالکتیکی و کارگروهی و مشارکت 

با توجه به مواردی که بیان شد در جدول . بیشتر بر سخنرانی، گزارش و نمایش تاکید می شود

مقایسه ای بین سبک های مرجح یادگیری و تدریس در فرهنگ آسیایی و اروپایی به  2شماره 

تباط بین تمـایالت برخاسـته از فرهنـگ را بـر     بیان شده است که ار( 1552)نقل از ری  و تانگ

  .مولفه های تدریس و یادگیری مطالعه نموده است

 

                                                      
1. Reiscw&Tangt 
2. Rohlen&Letender 

3 . Knowledge is power 
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نقل از )در دو فرهنگ آسیایی و اروپایی  تدریسهای مرجح یادگیری و  مقایسه سبک: 2جدول شماره

 (12، 1552ری  و تانگ،

 نگ آسیاییسبک یادگیری و تدریس در فره سبک یادگیری و تدریس در فرهنگ اروپایی
 تکنیک های به یاد سپاری تکنیک های یادگیری مستقل

 سخنرانی، گزارش، نمایش کار گروهی

 دانش سراسر نظری ترکیب دانش نظری و عملی

 مباحثه/ گفتمان 
معلم توضیح می دهد، دانش آموزان   :پذیرندگی

 .خالصه می کنند

 متفاوتتلفیق عقاید  (در دو قطب مخالف قرار گرفتن)بحث 

 ها و محتوا اجرا و کاربرد صحیح هدف محتوا  تجزیه و تحلیل هدفها،

 درک، تفسیر (ها درک تفاوت)مقایسه کردن 

 تمرین کردن آزمایش کردن

 تکنیک های سازگاری کشف مشکالت

 همکاری مشارکت

 تقلید کردن انتقاد کردن

 نوزایی، باز آفرینی دگردیسی

 یادگیری ـ سپس تفکر نخست یادگیری توام با تفکر

 وابستگی به آرمان آموزش وابستگی به عمل

 آگاه کردن، انتقال دادن آموختن

 تعلیم/ منفعل  تخصص /فعال 

 
های فرآینـد   تکرار یکی از ویژگیتصریح می کنند که در فرهنگ آسیایی، ( 1552)ری  و تانگ

سبک یادگیری خیلی دشوار است این  .تدریس است و مرتبا بدون تغییر در محتوا بکار می رود

و کوشش زیادی می طلبد، اما دانش آموزان آسیایی برای این نوع یـادگیری تربیـت شـده انـد،     

مشارکت فعال  .آنها می دانند که سرانجام دانش به کسب موفقیت و پایگاه اجتماعی می انجامد

دیگر دانش آموزان در یادگیری و مطالبه آن مرسوم نیست و عجیب به نظر می رسد و از طرف 

از گفتن مطلب نادرست احساس ترس و خطر می کنند چرا که باعث آبروریزی و خـیط شـدن   

 .دانش آموز در کالس می شود
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اسـت اشخاصـی کـه     در نتیجه چون آموزش نظری اولویت اول را در مقابل عمل بدسـت آورده 

مقایسـه   شماره سه جدولدر .مشاغل عملی دارند حقیقتا از پایگاه اجتماعی کمتری برخوردارند

  .انجام شده است ،در جوامع غربی و آسیا های رایج بین معلم و دانش آموزانای بین رفتار

نقل از ری  و )روابط بین معلم و دانش آموزان در دو فرهنگ آسیایی و اروپایی مقایسه : 0جدول شماره 

 (11، 1552تانگ،

 کشورهای آسیای شرقی (آلمان)کشورهای غربی

 عواطف/کنترل نیازها (علنی، صریح)کردن نیازها  آشکار

 پذیرش، اطاعت درک افکار افراد  بینش،

 احساس یگانگی با دیگران ادعای حق کردن در مقابل افراد

 تاکید بر انجام وظایف فردی تاکید بر حقوق فردی

 صالحیت استقالل

 پاسخگویی در قبال دیگران خود پاسخگویی

 پذیرش اختالف نظرات در عقیده شکل دهی باورهای فردی

 تحمل اجتناب از تعارضات ، رسیدگی و حل و فصل تعارضات

تجزیه یک چیز به اجزا آن، آزمایش 

 کردن، تجزیه و تحلیل کردن
 تمرین کردن

 احترام در رفتار با دیگران مساوات در رفتار با دیگران

 جستجوی یک زمینه مشترک داشتن یک دید انتقادی به هر چیز

 منطق استقرایی منطق قیاسی

 نوزایی فرآوری

 افزایش دادن، ترکیب کردن متمرکز شدن کاهش دادن، 

 عالوه بر این یا این یا آن

 انطباق پذیری نوآوری

 انطباق پذیری ، گوش کردن ، فهمیدن توجیه کردن ، استدالل کردن

 سرمشق دیگران بودن بهتر از دیگران بودن
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دانش آموزان به معلم نه فقط در طول ساعات درسی بلکـه خـارج از محـیط کـار نیـز        در آسیا،

احترام می گذارند و روابط ادامه می یابد اما علیرغم فاصله رسمی و احترام در رابطه با یکـدیگر  

  .دارندرخداد فرآیند یادگیری وقوع  عالقه و نگرانی هوشیارانه ای برای ایجاد همدلی و 

ر د مهمتـرین اصـل پرهیـز از رو   . صوصا در جامعه ژاپن بسیار با اهمیـت اسـت  مفهوم توافق مخ

در آسیا یکنواختی طبقه اجتماعی به . رویی است که از کودکی به بچه ها آموزش داده می شود

افـزایش خشـونت و پرخاشـگری و نافرمـانی در ژاپـن در      . شدت مورد تاکید قرار گرفتـه اسـت  

سبتا ناچیز است تا آنجایی کـه هنـوز جایگـاه معلـم حـائز      مقایسه با وضعیت کشورهای غربی ن

این یافته ها در ارتباط و پیوستگی با تعالیم کنفوسیوس و آیین بودایی است کـه   .اهمیت است

 . نسل به نسل از طریق شیوه های فرزند پروری و اجتماعی کردن در نسل بعد نهادینه می شود

دیده جهانی شدن و آشنایی با فرهنگ هـای دیگـر، بـه    البته با توجه به تاثیر پذیری جوامع از پ

از سـوی دیگـر، بـه دلیـل تغییـرات      . تدریج امکان تغییر الگوهای فرهنگی جوامـع وجـود دارد  

گسترده اجتماعی در عصر حاضر، تغییراتی در نوع مشکالت و مسائل بـه وقـوع پیوسـته اسـت     

ش آموزان چینی نسـل اول در  پی برد که نمرات پیشرفت تحصیلی دان( 2331)1چنان چه چائو

مقایسه با نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آمریکایی و اروپـایی و دانـش آمـوزان چینـی     

دلیل این امر، پیدایش و گسـترش مشـکالت اجتمـاعی و    . نسل دوم، به مراتب باالتر بوده است

؛ 0،2332؛ لـو، زیـن و مـایرز   2،2330هاشـیموتو )هیجانی در نسل دوم دانش آموزان چینی است

کـه کیفیـت پـایین تـر زنـدگی را      ( 23، 2331نقل از سانگ،/ 0،2333لورنس، فراست و رینهرز

 .موجب شده است

 نتیجه گیری

این مطالعه که به منظور درک مفهوم تدریس به عنوان عملی فرهنگی صورت گرفت در پاسخ 

یک فرایند  به عنوانبه سوال اول مفهوم تدریس و عناصر آن را مورد بررسی قرار داد و تدریس 

و تعامل بین افراد به منظور بهبود یادگیری در یک جریان هدفمند مورد توجه قرار گرفت و با 

برنامه ریزی فرایند تدریس بر اساس ( 2316)توجه به عناصر مفهوم تدریس از نظر اسمیت

                                                      
1 .Chao 

2 . Hashimoto  
3 . Lou, Zane & Mayers 

4. Lorenso, Frost & Reinherz 
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رابطه  نیازها، احساسات و تجربیات فراگیران منجر به پیشبرد یادگیری است و تدریس شامل

این رابطه . ای تعاملی مبتنی بر تمرکز و شفافیت اهداف درسی یا موضوعی یا زمینه ای است

تعاملی نیازمند تسلط معلم بر دانش موضوعی که تدریس می کند نیز هست و قلب فرایند 

تعاملی تدریس، توانایی درگیرنمودن و مشارکت افزایی فراگیران در جریان یادگیری است که با 

 .ر گرفتن تفاوت های فردی فراگیران و انگیزش آنها ممکن استدر نظ

تدریس فرایندی تعاملی بین افراد است که به دلیل تعاملی بودن این فرایند، بـه جهـت ایجـاد     

تعامل موثر در راستای بهبود یا ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموز، ضرورت توجه به نیازهـا و  

در تـدریس بـه   . ضـرورت مـی یابـد   ( 2316)احساسات و تجارب طرف مقابل بنا بر نظر اسمیت

زبان )املی هدفمند، عامل فرهنگ نقش ایفا می کند چرا که تعامل نیازمند کاربرد زبانعنوان تع

و تفکر است، زبان از عناصر اصلی فرهنگ به شـمار مـی رود و در   ( شفاهی، نوشتاری، زبان بدن

بستر فرهنگ شکل می گیرند و پرورش می یابد چنانچه مثالهـای متعـددی در پـژوهش هـای     

انجام شده از تاثیر بستر فرهنگـی  ( ز آنها در این مطالعه اشاره شده استکه به برخی ا)تطبیقی 

 . در جریان تعامالت روزانه کالسی و تدریس معلمان و یادگیری دانش آموزان حکایت دارد

پیشینه در  ی فراگیران به عنوان ویژگی هایی روان شناختیشخص یها یژگیبر و یدتأک یرغمعل

یزشـی و رویکردهـای   انگ یـری جهت گ ینهدر زم س و یادگیری،های مرتبط با حوزه تدریپژوهش

مرجح یادگیری فراگیران ضروری است به ویژگیهای جامعـه شـناختی و تـاثرات فرهنگـی نیـز      

دست اندرکاران تعلیم و تربیت، دانشجومعلمان و معلمـان و والـدین و فراگیـران در    . توجه شود

هـا و ارزش   یـت هـا، ظرف  یوهه شب اشته و معرض پدیده های پیچیده ای هستند که برهم اثر د

ذیل عنوان در  پیشینه نظری و تجربی این حوزهاغلب در  و شوند یم فسیر و معنات یخاص یها

و  یـزی برنامـه ر  ییتوانـا به عنوان مثـال   .دنشو یبرجسته م فراگیراندادن به  یزهانگ انگیزش و

از  ینوالـد  یـت ، حمایـادگیری  یمند، اعتقاد به ارزشـ مرکزکنترل و ت ینظارت بر کار، حس قو

، نقل از واتکینـز  2330، 1ینمارت) ، سازماندهی امور و روال کارآمد در خانه یکار فضایاقتدار، 

 حـال کـه کـودک در    ای خانـه  یطبه مح ی هستند کهاز موارد یبخش عمده ا( 2336و نوبل، 

و در آن زندگی می کند و محیط پیرامونی اجتماعی و فرهنگی محاط بر آن اشاره دارد  یلتحص

در دانش آمـوز  می توانند  در کنار هماین عوامل . دنکن یمدرسه خود تجربه مآنچه در نه فقط 

                                                      
1. Martin 
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،  ینمـارت ) باشـند  امقابلـه مـؤثر بـا چـالش هـ      ییتوانا یا 1«تحصیلیمقاومت » زمینه ساز ایجاد

و پیشـینه موجـود    یـات وجـود، ادب  یـن بـا ا . (2336به نقل از واتکینز و نوبل،  ،11-13،  2330

تجسـم   یهـا  یژگیوتا  کند یم برخورد یروانشناخت یژگیهایبه عنوان و ین عواملهمچنان با ا

با توجه به تدریس به عنوان عملی فرهنگی، درک . یاجتماع - یفرهنگ یها یهاز رو یناش یافته

ده و تامل و عمل بر اسـاس ادراکـات فرهنگـی و تجـارب متعلـق بـه       حرفه ای معلمان از مشاه

 یمهارت ها ، دانش و رفتارهـا  ایجاد و بهبود گیچگون فرهنگ گسترش یافته و توان موثر برای

 .تقویت می شودمؤثر در مدرسه 

با توجه به یافته های این مطالعه و اهمیت توجه به تدریس به عنوان عملی فرهنگـی پیشـنهاد   

و در روش مواجهه اساتید با دانشـجویان   های تربیت معلم تدوین برنامه درسی دورهمی شود در 

در دروس تربیتی و به ویژه کارورزی، ادراک تدریس به عنوان عملی فرهنگی نیـز مطمـح نظـر    

ار گیرد تا با زاویه دیدی بازتر و موسّع تر به جریان یاددهی یـادگیری توجـه شـود و    طراحان قر

تفاوت های موجود بین نسل اول و دوم و سوم، تفاوتهای قومیتی، جنسیتی، و سایر متغیرهـای  

 . اثرگذار با نگاهی نه صرفا روانشناختی بررسی شود

عملی فرهنگی ضرورت پژوهش های همچنین در راستای توسعه نظری مفهوم تدریس به مثابه 

 . گسترده تری در قالب رساله ها و پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی وجود دارد
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1. academic resilience 
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