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پیشگفتار
در عص��ر حاضر هدف نظام ه��ای تعلیم و تربیت،
ایج��اد تغییرات مطلوب در نگرش ،ش��ناخت و رفتار
انس��ان ها ،پرورش تفکر انتق��ادی و خالقیت ،توانایی
ح��ل مس��أله ،اس��تفاده از تکنول��وژی روز ،پرورش
ش��هروندان دموکراتیک و همچنی��ن تربیت نیروهای
انسانی کارامد برای جامعه است.
تحقق اهداف و رس��الت های نظام تعلیم تربیت از
دوره های مقدماتی و ابتدایی تا آموزش عالی ،صرفا»
مس��تلزم در نظ��ر گرفتن م��واد ،موضوعات درس��ی،
امکانات و تسهیالت آموزشی نیست؛ چرا که در فرآیند
کلی تعلیم و تربیت ،نحوه ارائه موضوعات درس��ی و
تعامل موثر با فراگیران نیز از جایگاه خاصی در پیشبرد
اهداف نظام های آموزشی برخوردار می باشد .در این

زمينه معلم نقش بسیار مهم و خطيري را بر عهده دارد،
زیرا عالوه بر نقش هدایتی ،حمایتی ،تقویتی و سازمان
دادن به فعالیت های تدريس و يادگيري ،توجه به رشد
هماهنگ و مناسب ابعاد وجودی دانش آموزان نیز بر
عهده اوست ،بر همین اساس محققین همواره به دنبال
تعیین ویژگی های مطلوب برای یک معلم اثربخش و
خوب بوده اند تا بر اساس آن بتوانند زمینه ای را جهت
انجام تدریس موثر توسط معلمان جهت تحقق اهداف
و رسالت های خطیر نظام تعلیم و تربیت فراهم نمایند.
بر همین اساس ،هدف از تالیف کتاب حاضر ،ارائه
معیارهای تدریس موثر بر اس��اس استنادات علمی و با
اس��تفاده از نظریه ها ،دیدگاه ها و پژوهش های انجام
شده در حوزه تدریس ،بوده است.
محتوای اثر حاضر تحت عنوان "تدریس اثربخش

در نظ�ام آم�وزش و پ�رورش؛ نظری�ه و پژوه�ش»،
ش��امل مفهوم تدری�س و یادگیری ،عوام�ل موثر در
کیفی�ت تدری�س ،الگوها و روش ه�ای موثر تدریس

و چالش ه��ای تدریس در آموزش و پرورش اس��ت
ک��ه در فصول جداگانه به تفصیل بررس��ی و تش��ریح
گردیده اس��ت .امید داریم این کتاب زمینه ای را برای
تامل و تفک��ر در مورد تدریس و تحقق تدریس موثر
در نظام آموزش و پرورش ،فراهم کند و یاری بخش
معلمان ،در امر مقدس تعلیم و تربیت باشد.
مولفان این کتاب خود را ب��ی نیاز از دیدگاه های
مخاطب��ان و خوانن��دگان عزی��ز نمی دانن��د و مای��ه
خوشحالی خواهد بود که با ارائه انتقادات ،دیدگاه ها
و پیش��نهادهای ارزش��مند خود ،م��ا را در جهت رفع
نقایص این اثر ،یاری نمایید.1

 .1عالقه منــدان ،مخاطــبان و خواننــدگان عزیز می تواننـد انتـقادات،
دیدگــاه ها و پیشنــهادهای خود را به نشانی الکترونیکــی@F.azizaee
 gmail.comارسال نمایند.

فصل اول

مفهوم تدریس و
یادگیری

مقدمه
کیفی��ت تدریس معلمان نقش��ی مه��م در تحقق
اه��داف نظام های آموزش��ی و تربیت نیروی انس��انی
کارامد دارد .در این زمینه بررس��ی اسناد و کتاب های
نوشته ش��ده در کشورهای پیشرفته به طور عمده نشان
می دهد که نظام های آموزش و پرورش تا قرن بیس��تم
آن چن��ان که باید راه به جایی نبرده اند و بین آموزش
و زندگی ش��کاف به وجود آورده بود .در اواخر قرن
بیس��تم ،جهانیان دریافتند که آموزش و پرورش نباید
از واقعیت ه��ای زندگی دور بماند .این مس��أله ،نظام
آموزش��ی جدی��دی را پی ریخت که معل��م را پایه و
اس��اس ق��رار داد (رؤوف .)1379 ،معلم ،در تدریس
با عوامل مختلف و متعددی س��روکار دارد که کنترل
مجموع��ه ی آنها ممکن اس��ت محیط��ی را به وجود
آورد ک��ه یادگی��ری مطلوب و مؤث��ر درآن صورت

گیرد.بدون ش��ک عواملی همچون ش��خصیت معلم،
زمینه ه��ای علم��ی و تجربی او ،زمینه ه��ای اجتماعی
وخانوادگی شاگردان ،زمینه های علمی و ویژگی های
فردی ش��اگردان ،اهمی��ت موض��وع درس ،قوانین و
مقررات نظام آموزش��ی و به ط��ور کلی جامعه ای که
معلم وش��اگردان در آن زندگی می کنند ،در کیفیت
تدریس معلم تأثیر می گذارد .معلم در ایجاد موقعیت
مناس��ب یادگیری ،ق��ادر به تغییر وکنترل بس��یاری از
عوامل نیس��ت اما تا حدی می توان با تعیین هدف های
صری��ح اجرای��ی واتخ��اذ الگو و روش های مناس��ب
تدری��س و تهیه و به کارگیری تجهیزات الزم و ایجاد
نوع��ی ارتباط س��الم با ش��اگردانش ،کیفیت تدریس
خود را دستخوش تحول کند(.سبحانی نیا .)1385 ،در
این فصل ابتدا تعاریف و مفاهیم تدریس -بر اس��اس
دیدگاه های صاحب نظران -ارائه می ش��ود و سپس به
چهارچوب تدریس ،سازماندهی فعالیت های یاددهی
–یادگی��ری و عوام��ل موث��ر در تدری��س ،پرداخته
می شود.

تعاریف و مفهوم تدریس
ب��ا توجه با تعدد و کث��رت تعاریفی که از تدریس
توس��ط صاحب نظ��ران ارایه ش��ده اس��ت ،نمی توان
به ارایه ی��ک تعریف واحد از تدری��س بپردازیم ،اما
مروری بر تعاریف ارایه ش��ده فوق الذکر در رابطه با
تدریس از منظر صاحب نظران ،نش��ان می دهد که در
مجموع س��ه نگرش کلی در ارتباط با تدریس وجود
دارد ک��ه در اینج��ا نگرش های مورد نظ��ر و تعاریف
مرتبط با هر یک از نگرش ها که توسط صاحب نظران
و نظریه پردازان حوزه تدریس ارایه شده است ،دسته
بندی و تشریح می شود.
 -1نگرش�ی که ه�دف و قصد ب�رای یادگیری را
مورد توجه قرار می دهد :

ای��ن نگرش تدریس را فراین��دی در نظر می گیرد
که تمام فعالیت های آن در راس��تای هدایت فراگیران
به سمت یادگیری اس��ت ،در واقع این نگرش هدف

گراس��ت و به ه��دف و قصد تدریس ک��ه یادگیری
می باشد توجه می کند.برخی از مهم ترین تعریف های
ارایه شده از تدریس با نگرش هدف گرا عبارتند از:
•به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن
به هدف ،با توجه به شرایط و امکانات ،اتخاذ
می کن��د ،روش تدریس می گویند(ش��عبانی،
.)1382
•روش ه��ای تدریس ،ش��یوه کار معل��م را در
کالس ش��کل می دهند و فرصت های مناسب
را ب��رای یادگی��ری دان��ش آم��وزان فراه��م
می کنند(آقازاده.)1384 ،
•مه��ر محمدی ( )1374به نق��ل از گیج.ان .ال
تدری��س را هرگون��ه فعالیت��ی می داند که از
جانب یک ف��رد به منظور تس��هیل یادگیری
فرد دیگری انجام می پذیرد تا یادگیرنده را با

زوایای بیشتری از ناشناخته آشنا کند.
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•تدریس عبارت اس��ت از ارایه کمک صحیح
در فرایند یادگیری.بدین ترتیب تدریس شکل
خاصی از آموزش اس��ت که همواره به انجام
صحیح فرآیند یادگیری می اندیشد(میرلوحی،
.)1382
•«النجرن ،)2001(1تدریس را فرایند پیچیده و
از قبل برنامه ریزی شده ای می داند که توسط
معلم در کالس درس اجرا می ش��ود و هدف
عم��ده اش ایج��اد درگیری و تعام��ل ذهنی
یادگیرنده با مطالب یادگرفتنی است.
•اس��میت  ،)1988( 2تدری��س را فراین��دی از
اعمال می داند که در تهییج یادگیری صورت
می پذیرد.

1. helling
2. Brown & Atkins

•براون واتکینز 2معتقد اس��ت تدریس عبارت
اس��ت از فراه��م س��ازی فرصت های��ی برای
یادگیری دان��ش آموز و فراین��دی تعاملی و
فعالیتی تعمدی است(صادقی.)1389 ،
 -2نگرش�ی ک�ه موفقی�ت در یادگی�ری را مورد
توجه قرار می دهد :

طرفداران ای��ن نگرش معتقدند تدری��س اقدام یا
اقداماتی اس��ت که باعث می شود در فراگیر یادگیری
ب��ه وقوع بپیوندد .این نگرش تدری��س را فرایندی در
نظر می گیرد که مهم ترین ویژگی آن ایجاد یادگیری
در یادگیرن��ده می باش��د ،در واقع این نگ��رش نتیجه
گراست و به موفقیت عمل تدریس که وقوع و ایجاد
یادگیری در فراگیر می باش��د توجه می کند .برخی از
مهم ترین تعریف های ارایه ش��ده از تدریس با نگرش
نتیجه گرا عبارتند از :
•تدریس به معنای فعالیت��ی تعهد آور همراه با

هدفی اس��ت که منجر به ایج��اد یادگیری در
فرد دیگری می شود(رابرتسون .)1987 ،3
•تدری��س نوع��ی فعالی��ت اس��ت ،فعالیتی که
آگاهان��ه و بر اس��اس ه��دف خ��اص انجام
می گیرد و موجب تغی��ی رفتار در یادگیرنده
می ش��ود .برای انتقال اطالعات ،نیاز به روش
مناس��ب داریم ب��ه گونه ای ک��ه روش فرایند
تدریس را منس��جم و هدف دار س��ازد .پس
روش تدری��س عب��ارت از راه تعلیم با قاعده
و منطق��ی ب��رای ارایه درس اس��ت (صفوی،
1
.)1375
•تدری��س فرایند کن��ش هدف دار بر اس��اس
برنامه و با اس��تفاده از روش ها و فنون مؤثر و
نی��ز به کارگیری فناوری متناس��ب با محتوای
1. Lanjern
2. smith
3. Robertson

یک موضوع درسی به منظور ایجاد یا تسهیل
یادگی��ری در یادگیرن��دگان است(س��یف،
.)1386
•آیزنر )1994(1اظهار می دارد ،تدریس زمانی
ص��ورت می گیرد که معلمان توس��ط حس��ن
انج��ام فعالیت ه��ای آموزش��ی خ��ود ،موفق
می ش��وند تا فراگیران ،در کل یا در قسمتی از
موضوع مورد نظر ،به یادگیری قادر شوند.
 -3نگرش�ی که تعامل بین مدرس و یادگیرنده را
مورد توجه قرار می دهد

طرفداران ای��ن نگرش معتقدند تدری��س به منزله
تعاملی در نظر گرفته می ش��ود که بی��ن معلم و دانش
آموز در کالس درس ،در جریان می باشد .این نگرش
مهم ترین ویژگی تدریس را فعل و انفعال دو جانبه و
کنش و واکنش بین مدرس و یادگیرنده در جهت نیل
به یادگیری می داند.برخ��ی از مهم ترین تعریف های

ارایه شده از تدریس با این نگرش عبارتند از :
•تدری��س فعالیتی بین فردی اس��ت که در این
فعالی��ت حداقل دو نف��ر این فعالی��ت دخیل
هس��تند و زمانی تدریس انجام می پذیرد که
معلم با یک یا تع��دادی یادگیرنده در ارتباط
متقابل می باشد(بروور ،2دوژنج 3و استوت،4
.)2001
•تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل
معلم و ش��اگرد ،بر اس��اس طراح��ی منظم و
هدفدار توس��ط معل��م ،برای ایج��اد تغییر در
رفتار شاگرد(میرزا محمدی.)1383 ،
•امی��دون 5و هانت��ر )1967( 6تدریس را یک
جریان تعامل می دانند که در ش��کل ابتدایی،
گفتگ��وی کالس درس را در ب��ر می گی��رد،
بی��ن معل��م و ش��اگردان رخ می ده��د و طی
فعالیت ه��ای کام� ً
لا تعریف ش��ده ب��ه پیش
می رود(موسی پور.)1383 ،

•تدری��س یک فعل و انفعال دو جانبه بین معلم
و فراگیران اس��ت ک��ه فراگیر را ب��ا محتوای
درس��ی درگیر کند و با عالقه مندی و ش��ور
وش��وق ،مفاهیم جدید را از موضوعات ارائه
ش��ده استنباط نمایند و بدین وسیله زمینه تغییر
در نگ��رش خود را فراهم نموده و ارزش های
نوین��ی را خل��ق نماین��د .در چنی��ن حالت��ی
ویژگی ها و رفت��ار معلم بر فعالی��ت و اعمال
فراگیران تأثیر می گ��ذارد و بالعکس معلم از
ویژگی ها و رفتارهای فراگیران متأثر می شود.
به هر حال فعالی��ت تدریس به منظور اطمینان
یافتن از اثر گذاری محتوای برنامه درس��ی بر
فراگی��ران انج��ام می گیرد و بیش��تر فعالیت و
ت�لاش فراگیران را می طلبد تا کوش��ش های
ذهن��ی معل��م در کالس درس را .از طرف��ی
فعالیت درسی بر پایه اصول نظام داری تدوین
و سازماندهی می شود که بر عهده معلم است،
بر اس��اس این طراحی معلم س��اخته ،هدایت

فعالیت ه��ای تدری��س جه��ت درگیر ش��دن
فراگیر با موضوع درس��ی ،وظیفه اصلی معلم
در فرایند تدریس است(شعبانی.)1371 ،
•فلندرز تدریس را یک فرایند کنش و واکنش
تعریف می کند که ای��ن کنش و واکنش بین
معل��م و دان��ش آم��وز جهت نیل ب��ه اهداف
مطل��وب ص��ورت می گی��رد و در نتیجه این
کنش و واکن��ش ،هم معلم و هم دانش آموز
سود می برند(صادقی.)1389 ،
•به عقیده ش��عبانی( ،)1386اگ��ر فعالیت معلم
در کالس به صورت رفتار متقابل و بر اس��اس
ه��دف خاصی صورت نگیرد و موجب ایجاد
تغییر در رفتار ش��اگردان نشود ،به هیچ عنوان
تدریس به آن اطالق نخواهد شد.
در مجموع می توان گفت هریک از این تعاریف و
نگرش های مطرح شده بر جنبه های خاصی از تدریس
تاکی��د می کنند و بر اس��اس این جنبه ه��ا به تعریف و

تش��ریح تدریس می پردازند ،با توج��ه با اینکه امروزه
بر اصل تعامل و مشارکت فراگیران در فرایند تدریس
تاکید بسیاری وجود دارد ،نگرش سومم از طرفداران
زیادی برخوردار است.
چهارچوب تدریس
هم��ان ط��ور ك��ه قورچي��ان( )1374می گوي��د؛
چهارچوب��ی ب��رای تدری��س مترت��ب اس��ت ک��ه
مس��ئولیت های معلمان را نسبت به ش��اگردان بیش از
پیش برجسته می نماید ،در این چهارچوب که براساس
مطالع��ات تجربی و پژوهش های نظری ،عوامل ارتقاء
دهن��ده بهبود یادگیری ش��اگردان هس��تند ،در چهار
حیطه و  22قس��مت تقس��یم و طبقه بندی شده اند که
عبارتند از :
حیطه اول) برنامه ریزی و آمادگی :

الف  :نشان دادن دانش محتوا و آموزش

ب) نشان دادن دانش مربوط به شاگردان
ج) انتخاب اهداف آموزشی
د) نشان دادن دانش مربوط به منابع
هـ) طراحی آموزش منسجم و قابل فهم ،و ارزیابی
یادگیری دانش آموز
حیطه دوم) محیط کالس:

الف) ایجاد محیطی توأم با احترام و صمیمیت
ب) ایجاد فرهنگ یادگیری
ج) روش های کالس داری
د) مدیریت رفتار دانش آموز و سازماندهی فضای
فیزیکی
حیطه سوم)آموزش

ال��ف) برقراری ارتباط واضح و درس��ت ،راه ها و

روش ها و زبان گفتاری و نوشتاری
ب) اس��تفاده از تکنیک های پرس��ش و پاس��خ و
مباحثه
ج)درگیر کردن دانش آموزان در یادگیری
د) دادن بازخ��ورد به ش��اگردان ،و حساس��یت و
انعطاف پذیری نشان دادن
حیطه چهارم) مسئولیت های حرفه ای

ال��ف) تفکر در امر تدریس ،صحت یا درس��تی و
استفاده در تدریس آینده
ب) نگهداری گزارش های درست
ج) برقراری ارتباط با خانواده ها
د) همکاری با مدرسه و ناحیه
هـ) رشد و توسعه حرفه ای و نشان دادن مهارت های
حرفه ای (قورچیان.)1374 ،

سازماندهی فعالیت های فرایند ياددهي-
یادگیری
هم��ان طور كه ش��عباني( )1385س��يف( )1386و
مهرداد ( )1382گفته اند فرایند ياددهي و يادگيري بر
فعالیت هایی مبتنی اس��ت که صاحب نظران آنها را در
سه طبقه كلي فعالیت های قبل از تدریس ،فعالیت های
ضمن تدریس و فعالیت های بعد از تدریس سازماندهی
کرده اند و به منظور اثربخشی این فرایند بر انجام دقیق
و درست هر کدام از فعالیت ها تأکید بسیار دارند.
الف) فعالیت های قبل از تدریس:

از آنجا که این فعالیت ها بیش��تر کاربردی هس��تند
و نش��ان دهن��ده چگونگ��ی انجام عمل ب��ا صراحت،
ظرافت و دقت هرچه بیش��تر به وسیله معلم می باشند،
ب��ه مهارت ه��ای قب��ل از تدری��س هم مع��روف اند.
فعالیت های��ی که در ای��ن مرحله باید به وس��یله معلم
سازمان داده شوند ش��امل هدف گذاری ،طبقه بندی

و تحلیل این اه��داف در حیطه های یادگیری ،تحلیل
آموزش��ی ،تعیین محتوا ،روش و وس��یله و در نهایت
تحلیل نظام ارزشیابی و کاربرد طراحی آموزشی است.
هم��ان طوری که مالحظه می ش��ود عمده ترین مؤلفه
در این قس��مت ،هدف و چگونگی تحقق بخشیدن به
آن اس��ت .بدیهی اس��ت اگر هدف های مورد نظر در
اینجا به درس��تی و صراحت تحلی��ل و اولویت بندی
نش��وند ،امکان حرکت و فعالیت درس��ت و درنهایت
تحقق هدف های آموزش��ی غیرممکن خواهد بود .از
طرفی بی توجه به هدف ،مبنای معتبری برای طراحی
و انتخاب مواد و وسایل ،محتوا و روش های آموزشی
در دسترس معلم نخواهد بود .از این جهت ،عنایت به
این مهارت ها و فعالیت ها و سازمان دادن آنها به وسیله
معل��م موجب معنادار بودن تدریس او و س��هولت امر
یادگیری در دانش آموزان خواهد شد.
ب) فعالیت های ضمن تدریس :

این فعالیت ه��ا و مهارت ها ش��امل الگوها ،روش

ها ،فن��ون و راهبردهای تدریس ان��د .هرکدام از این
مفاهیم جایگاه خاص��ی در فرایند یاددهی ـ یادگیری
داش��ته و آگاهی معلم از آنه��ا کامال" الزم وضروری
اس��ت .در به کارگیری مهارت ه��ای ضمن تدریس،
دانش آموز و ویژگی های او محور اصلی تعیین روش
تدریس معلم اس��ت و امروزه عدالت آموزشی حکم
می کند که به سمت روش های آموزشی انفرادی پیش
برویم ،یعنی آموزش بر اساس توانایی های فراگیران.
بدین منظ��ور ،انفرادی کردن آم��وزش از پدیده های
مهم س��ال های اخیر نظام های آموزش��ی دنیاس��ت و
بر پیش��رفت براس��اس توان ف��ردی ،یادگیری در حد
تس��لط ،تدریس خصوصی ،راهنمایی و به کارگیری
تکنیک ها و روش های مکمل همراه با آموزش سنتی
استوار است .پرواضح اس��ت که بی توجهی به نیازها
و عالیق دانش آموزان و تمرکز بر روش های س��نتی
آم��وزش در فرایند یاددهی ـ یادگی��ری ،زمینه از بین
رفت��ن انگیزه ب��ه تحصیل و حضور ج��دی در کالس
درس و لطم��ه خوردن ارتباط معل��م و دانش آموز را

به وج��ود می آورد و از طرفی ،به دلیل ارتباط تصنعی
مفاهیم آموزش��ی ب��ا ش��رایط واقعی زندگ��ی ،فارغ
التحصیالن ب��ا نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
جامعه بیگانه بار خواهند آمد.
ج) فعالیت های بعد از تدریس :

این مهارت ها ش��امل فرایند بس��یار مهم ارزشیابی
درقال��ب مفاهی��م امتحان ،ان��دازه گی��ری ،آزمون و
انواع ارزش��یابی و روش های مختلف ارزشیابی است.
ضرورت ارزشیابی از دید معلم این است که اطالعات
بس��یار ارزش��مندی را در رابطه با آمادگی و پیشرفت
تحصیلی فراگیران و بازده های کالس درس در اختیار
او ق��رار می دهد ،که بر این اس��اس می تواند در طرح
آموزشی خویش تجدیدنظر و اصالح الزم را به عمل
آورد و دان��ش آم��وزان ه��م بدین وس��یله در جریان
چگونگی یادگیری خویش قرار می گیرند و هم ضمن
کس��ب انگیزه الزم به تحصیل ،ب��ه جنبه های مثبت و
منفی خود در یادگیری آگاه خواهند شد و در نهایت

زمینه خودشناس��ی که از اهداف مه��م تعلیم و تربیت
است در آنها فراهم خواهد گردید(مهرداد.)1382 ،
عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس معلمان
به زعم صاحب نظران عرصه آموزش و یادگیری،
عوامل مهم و مؤثر در تدریس عبارتند از :ویژگی های
ش��خصیتی معلم ،فض��ا و تجهیزات آموزش��ی ،برنامه
و س��اخت نظام آموزش��ی ،ویژگی های ش��اگردان،
ویژگی های شخصیتی و علمی معلم .در ادامه فصل به
تعریف و تشریح این موارد پرداخته می شود.
 -1توانمندی علمی و ویژگی های شخصیتی معلم

اساس��ی ترین عامل برای ایج��اد موقعیت مطلوب
در تحقق هدف های آموزش��ی ،معلم اس��ت .اوست
ک��ه حتی می تواند نقص کتاب های درس��ی و کمبود
امکانات آموزش��ی را جبران کند یا برعکس ،بهترین
موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد

ارتب��اط عاطفی مطلوب ب��ه محیطی غیر فع��ال و غیر
ج��ذاب تبدیل کند .در فرایند تدریس ،تنها تجارب و
دیدگاه های علمی معلم نیست که مؤثر واقع می شود،
بلکه کل ش��خصیت اوس��ت ک��ه در ایجاد ش��رایط
یادگیری و تغییر وتحول شاگرد تأثیر می گذارد.
در فرایند تدریس ،رفتار و کردار معلم از اهمیـّـت
خاصی برخوردار اس��ت .برای شاگردان ،رفتار وعمل
معلم معیار مناس��بی برای ارزش��یابی مطالب ،گفته ها،
وصایا و رهنمودهای اوس��ت .بناب��ر این ،معلم باید در
رفت��ار و اعمالش آنقدر بزرگوار باش��د ک��ه نمونه و
الگوی ش��اگردانش قرارگیرد .ش��اگردانش را آزاده
بار بی��اورد و به آنان بیاموزد که انس��انیت قابل تحقق
اس��ت و خود نیز نمونه ی تحقق یافته یا انسانیت باشد.
معلم هر اندازه دارای رفتار انس��انی مطلوبی باشد ولی
از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی ش��ود ،مورد قبول
شاگردان واقع نخواهد شد .شخصیت متعادل همراه با
تس��لط علمی ضعیف و ناتوان تلقی ش��ود ،مورد قبول
شاگردان واقع نخواهد شد .ش��خصیت متعادل همراه

با تس��لط علمی معلم ،اورا ازنظر شاگردانش با ارزش
واعتبار می س��ازد .معلمی از نظر علمی قوی است که
به روش های ارائه محتوا و چگونگی برقراری ارتباط،
آگاه و بر آنها مس��لط باش��د .معلم باید از نظریه های
جدید ارتباطی از دانش های جدید روانشناسی و علوم
رفت��اری ،به ویژه روانشناس��ی تدری��س و یادگیری،
آگاهی کافی داشته باشد .روش تدریس 1توسط معلم
باید متناسب با اصول آموزش و پرورش وخصوصیات
ش��اگردان انتخاب شود؛ زیرا وظیفه اساسی معلم فقط
درس دادن وپس گرفتن درس نیست ،بلکه مهم ترین
وظیفه او همکاری و راهنمایی یکایک شاگردان برای
رسیدن به هدف های مطلوب تعلیم و تربیت است.
 -2ویژگی های شاگردان

آگاهی از فرایند های ش��ناختی شاگردان در سنین
مختلف از ض��روری ترین وظایف معلم اس��ت؛ زیرا
1. Teching methods

فرایند رش��د ش��اگرد ،عالیق ،میزان انگی��زش ،بلوغ
عاطفی ،سوابق اجتماعی و تجارب گذشته از عواملی
هس��تند ک��ه هم��واره در روش کار معل��م در کالس
درس اثر می گذارند .ش��اگردان صفات زیادی مانند
راستگویی ،دروغگویی ،شهامت ،ترس ،پرخاشگری،
تالش و بس��یاری از صفات مطل��وب و نامطلوب را با
خود از خانواده به درون مدرسه می آورند .اگر معلمی
تصور کند بدون شناخت ش��اگردان و بدون آگاهی
از فرایند رش��د ذهنی و اجتماعی آن��ان و حتی بدون
همکاری والدین می تواند در ادای وظایف آموزش��ی
موفق باشد ،سخت در اشتباه است.
معل��م نمی توان��د ب��دون توج��ه ب��ه ویژگی های
ش��اگردان ،آنان را به کار ک��ردن وا دارد و به عبارت
دیگ��ر ،کار را بر آنان تحمیل کن��د؛ زیرا فعالیت های
عقلی ،اخالقی واجتماعی ش��اگرد تاب��ع اراده ی معلم
نیس��ت .تدریس معل��م باید براس��اس نی��از ،عالقه و
توانایی های ذهنی شاگردان تنظیم شود.

