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  چکیده

بین سعه صدر  پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغیر پیش

اي   معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه110 بدین منظور. انجام شده است

مورد ارزیابی قرار  و پرسشنامه سعه صدر سبک تدریس پرسشنامه  استفاده ازاي انتخاب و با چندمرحله

بسته، تحلیل و تفسیر هم tهاي حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  گرفته و داده

هاي پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال  یافته. شد

هاي انسانگرایی  هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه لفهؤمان مورد مطالعه در مگرایش داشتند و معل

هاي  شود که به آموزه پیشنهاد می،رو از این. اند دست آوردهه ها ب است نمره کمتري نسبت به سایر مولفه

ود و هاي ضمن خدمت توجه بیشتري مبذول ش هاي درسی تربیت معلم و آموزش گرایی در برنامه انسان

محققان بعدي در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و 

  .باالخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند

  

  گرایی  سبک تدریس، انسانسعه صدر،: هاي کلیدي هواژ
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  مقدمه

تربیت پرورش اکثر اندیشمندان بر این قول اتفاق نظر دارند که، غایت اساسی تعلیم و 

 قائمی،(یابی به انسانی کامل است  ابعاد فیزیکی، عقالنی، عاطفی و اخالقی انسان براي دست

و البته براي نیل به این غایت، در نظام آموزش و پرورش هر کشوري، معلم ) 7 ص: 1361

 براي اینکه معلم بتواند این وظیفه را به نحو احسن به انجام. شود  میعنصري کلیدي محسوب

هنر معلمی، الزم است داراي شخصیت   عالوه بر دانش و تخصص و دانستن فن و.رساند

آموزان  ژه با دانش گران و بویبا دی در ارتباط ١داشتن سعه صدردر این راستا . سالمی نیز باشد

جا که نقش معلم  از آن. هاي ضروري براي معلمان تلقی شود عنوان یکی از ویژگیه تواند ب می

ترین عامل در تحقق   معلمان اساسی،این آمادگی اساسی است و طبق نظر محققاندر ایجاد 

هاي درسی و کمبود امکانات  تواند نقص کتاب اهداف آموزشی هستند و معلم است که می

آموزشی را جبران کند یا به عکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در 

زادگان،  رحیم(یطی غیرفعال و بدون جذابیت تبدیل کند ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به مح

 شیوه تدریس معلمان  نقشی که مدارس و مخصوصاً،از این رو). 1388 شعبانی ورکی و کهن،

هاي اجتماعی از قبیل تفاهم و مدارا دارند، نگرش شخصی معلم از اهمیتی  در انتقال ارزش

مدارا «هاي مطلوب تعلیم و تربیت  و روشاي  هاي حرفه بسزا برخوردار است و باید با آموزش

ترین  ترین عامل در یادگیري و شاخص مهم از آنجا که .را جامه عمل بپوشد» کردن با دیگران

کار  عملکرد معلم، تدریس او و روش و فنی است که معلم براي بیان محتواي آموزشی به

آیند و فعالیتی است که در ، و مطابق با نظر محققان، تدریس فر)30 ص: 1381نسینو، (برد  می

کند روش و سبکی که معلم در تدریس خود استفاده میلذا پذیرد،  داخل یک الگو صورت می

؛ نظران بسیاري را به خود جلب کرده است از جمله مسائلی است که توجه محققان و صاحب

 که معلم با آن وظایف یادگیري را مشخص باشد میسبک تدریس یا سبک آموزش معلم 

کند و به عنوان رجحان و تمایل به سمت رفتاري که  کند و فرایند تدریس را هدایت می می

ها و پیشینه فرهنگی و اجتماعی  ها، باورها، نگرش ثر از ارزشأشود و مت منجر به یادگیري می

                                                           
1    - Tolerance  

 صدر با مفاهیم دیگر همچون مدارا، گشودگی اخالقی، سعه) 1387(شرفی الزم به ذکر است، مطابق با پژوهش 

 .تساهل و پذیرندگی مترادف و هم معنا هستند
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از آنجا که جایگاه معلم و نقشی که  .)2007 ،1کابادایی(شود  باشد، شناخته می معلمان می

جاست که   موفقیت نظام آموزشی داشته باشد بر هیچ فردي پوشیده نیست، لذا بهتواند در می

براي بهتر شدن آموزش سعی کنیم و به این عنصر کلیدي در نظام آموزشی توجه بیشتري شود 

ثیري که بر أ در این میان بررسی ویژگی شخصیتی معلم و ت.که معلمان خود را بهتر بشناسیم

دیگر چگونگی نگرش او نسبت به مهمترین عنصري که در زندگی عبارت  تدریس او و یا به

نظر به اینکه دین اسالم براي مدرا و  و . حائز اهمیت است،شغلی خود با آن سرو کار دارد

باشد و   در تعلیم و تربیت میاي مهم مقولهاین امر سعه صدر اهمیت زیادي قائل شده است و 

و این ویژگی  اثرگذار در تدریس معلمانرا  سعه صدر  که)2006( 2 لوپربیاناعتقاد به همچنین 

با مطرح  در این پژوهش ؛داند میثر ؤدر یادگیري شاگردان و برقراري ارتباط با شاگردان مرا 

ال اصلی که معلمان در نظام آموزش و پرورش کشورمان تا چه میزان از ویژگی ؤکردن این س

و ارتباط ن به عنوان یک ویژگی شخصیتی به بررسی سعه صدر معلماسعه صدر برخوردارند؟، 

   .شود ا سبک تدریس مرجح معلمان پرداخته میآن ب

در این راستا ابتدا به تعریف لغوي و اصطالحی سعه صدر از منظر متفکران غربی و 

گیرد   تربیت مورد واکاوي قرار میشود و اهمیت آن در فرایند تعلیم و اه اسالم پرداخته میدیدگ

  .شود هوم تدریس و سبک تدریس بررسی و تشریح میو پس از آن مف

ه لحاظ لغوي، در فرهنگ معین به معناي گشادگی سینه، همت عالی، نظربلند، ب سعه صدر

و در ) 1885 ص: 1377معین، (گشاده دستی، دست و دلباز بودن، آزاداندیشی و آزادفکري 

شادگی سینه، همت عالی و نامه دهخدا به فراخ شدن، گنجیدن در چیزي، فراخی کردن، گ لغت

در اصطالح سعه صدر به معناي ). 12041 ص :1373دهخدا، (است  شده بلندنظري تعریف

شناخت دیگران، درك باورها و اقدامات افراد بر اساس شرایطی که در آن قرار دارند، مطرح 

ي از اي براي تفکر و احساس دانست که برخودار توان شیوه همچنین، سعه صدر را می. شود می

 متفاوت هاي انگیزاند تا ارزش آن، باعث ایجاد آسایش و آرامش در فرد شده و او را برمی

کنند احترام قائل شده و بر اساس   میرا درك نموده، براي کسانی که متفاوت از او فکر انسانی

   ،3، لین و الكرایس (با آنها تعامل مناسب برقرار کند شناخت و درکی که از دیگران دارد،
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2008.(  

ها و  معتقد است سعه صدر در برابر تفاوت) 2005 ( 1ترن که گونه آن، خالصهبه طور 

کند که افراد با موقعیتی  صدر زمانی بروز می سعه به عبارت دیگر،. کند اختالفات معنا پیدا می

شوند و فرد به خاطر مصلحت و هدف باالتري که دارد خود  ناخوشایند و ناشناخته روبرو می

 در نظام این حالت .کند ها رفتار می نترل کرده و با روي باز و گشاده در این موقعیترا ک

هاي  ه این ترتیب که ضمن اجراي برنامهشود، ب آموزش و پرورش به کرات مشاهده می

آموزشی ممکن است مربی از متربی خود نافرمانی ببیند و رفتارهاي او در نظرش نامعقول و 

در این حالت الزم است که مربیان به خاطر هدف واالتري که . دغیرقابل تحمل جلوه نمای

دارند صبر و مدارا از خود نشان دهند و با روش تربیتی مناسب و اعطاي آگاهی و بینش، رفتار 

 بنا به نظر محققان این که معلمان تحت چه .)2005 ترن، (نامناسب متربی را کاهش دهند

و یا این که سعه صدر آنان تحت تاثیر چه عواملی دهند شرایطی از خود سعه صدر نشان می

تجربه معلم، . باشدهاي آموزشی میها و دیدگاهاست، در نتیجه تفاوت در آموزش

بنا به نظر محققان یکی . باشندها، والدین و ارتباطاتی که با دیگران دارند نیز موثر می همکالسی

، این است که بیشتر استانداردهاي شوداز عواملی که مانع بروز سعه صدر در معلمان می

آل است تا کودك گیرند بیشتر نزدیک به کودك ایدهرفتاري که معلمان براي خود در نظر می

. درك و دریافت از رفتار کودك توسط معلم نیز مرتبط با عوامل متفاوت بوده است. واقعی

آموزان و علتی نشهاي معلمان نسبت به رفتارهاي داثیر نگرشأسطح سعه صدر اغلب تحت ت

این پندار معلم از رفتار شاگرد شاید تحت ). 1984، 2سفران(آورند است که براي رفتار آنان می

آموزان باید در  اند که از طریق آن دانش آموزان خود تعیین کرده ثیر نقشی باشد که براي دانشأت

باشد که از نظر ثیر میزان خودکنترلی معلمان أمحدوده معینی رفتار کنند و نیز تحت ت

و ) شناختن خود(روانشناسان خودکنترلی یا همان مدیریت خود در نتیجه آگاهی از رفتار خود 

از نظر گوردون نیز، سعه صدر معلمان بیشتر بستگی به میزان پذیرنده . بهبود درك خود است

ن را قابل تري از رفتارهاي شاگردا بودن آنان دارد، به عبارت دیگر معلمان هرچه محدوده وسیع

 سعه صدر بیشتري خواهند داشت، کنندقبول بدانند و سعی کنند رفتارهاي شاگردان را درك 
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تري   کمي  محدوده،ناپذیري داشته باشند هاي سخت و انعطاف برعکس معلمانی که چارچوب

دانند  کنند و خیلی از رفتارهاي شاگردان را مخل فعالیت کالسی می از رفتارها را قبول می

، مطابق با آنچه تاکنون بیان شد سعه صدر معلم تحت عوامل )111 ص :1381 دون،گورو(

  .ثیرگذار استأمختلفی است ولی با این حال در تربیت افراد بسیار ت

در همین راستا دین اسالم، نیز سفارشات بسیاري به مربیان در خصوص سعه صدر و مدارا 

با معلم و «: فرمایند صلی اهللا علیه وآله می با متربیان بیان کرده است، از جمله رسول گرامی

گردد که  در شرح این حدیث این نتیجه عاید می، )بحار االنوار(» متعلم خود به نرمی رفتار کنید

کند، شیوه  توسل به خشونت و زور در ساختار عقیدتی و فکري اشخاص تغییري ایجاد نمی

مربی . هاي تربیتی است مدارا در روشثر در این زمینه به کارگیري تشویق، رفق و ؤصحیح و م

ها و اصالح رفتارها کمک  خویی و مدارا، از عواطف و احساسات براي تغییر نگرش آگاه با نرم

ها و  نکته دیگري که اسالم در برخورد با دیگران و به ویژه در برابر رفتارها و لغزش .گیرد می

اگر مربی بخواهد در برابر تمامی این این است که  ،کند می هاي رفتاري آنها توصیه ناهنجاري

 از .ثیر چندانی در اصالح و تربیت آنها نداشته باشدأرفتارها واکنش نشان دهد، ممکن است ت

 کند اي که او تصور  گاه الزم است مربی رفتار ناشایست متربی را نادیده انگارد به گونه،این رو

: فرمایندمی) ع(وص امیرمومنان در این خص. اش نشده است کسی متوجه رفتار ناپسندیده

غررالحکم و (» داند ترین اخالق شخص کریم، نادیده انگاشتن چیزي است که می شریف«

همچنین، دین مبین اسالم براي اتحاد، همبستگی و پیوند محبت  ).1384 ایروانی،() دررالحکم

وري اسالمی، اجتماعی جمه - میان افراد جامعه، اهمیت زیادي قائل است و در فلسفه سیاسی

م با صلح و صفا و أهاي غیر معمول و زندگی تو وحدت و همبستگی و پرهیز از اختالف

به دلیل اینکه هر انسانی بالقوه در  ي دارد وا اد وحدت بین مردم، جایگاه ویژهدوستی براي ایج

 و معرض خطا و اشتباه است، شایسته است که افراد در جامعه اسالمی به یکدیگر با دیده الفت

مهربانی بنگرند و عفو و گذشت و مدارا و سعه صدر را راهنماي رفتاري خود قرار دهند 

انجام هاي  پژوهش مطابق با عالوه بر این، ).133- 131ص : 1388جاویدي کالته جعفرآبادي، (

اي که به زعم برخی از  گونه ثیرگذار است بهأشده، سعه صدر معلم در تربیت افراد بسیار ت

 مهم در مسیر آموزش مدارا و تحملهاي  ، این امر یکی از گام)2001( 1مله اسلیترمحققان از ج
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آموزان است، که البته این نوع نگرش باید جایگاه خود را در نظام آموزش و پرورش  به دانش

 کالسی، سیستم اند که در این مسیر باید جو برخی محققان ادعا کرده). 2001اسلیتر،  (بیابد

موضع، از همه  این با هاي تدریس معلمان عوض شوند و هاي درسی و روش مدرسه، برنامه

هاي خود را بهبود بخشند  ها و شایستگی  نگرش،تر الزم است آنها براي تدریس اثربخش مهم

 مورد  کهالزم است و برجسته نکات از معلمان تدریس در این میان، سبک ).2007 ،1نایدو(

 مقاله ي از اینرو، در ادامه.  سعه صدر آنها شناسایی شود آن باي گرفته و رابطه بررسی قرار

   .شود می ي ارائه تدریس به سبک مربوط مباحث

ي تربیت را فراهم   تدریس، یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که زمینه،بنا به نظر محققان

هاي تدریس را یکی از  کند و بسیاري از متخصصان، تسلط و مهارت معلمان بر روش می

هاي اي که این مالك را بر دیگر مالك گونه آورند؛ به شمار می هاي شایستگی آنان به كمال

بنابراین، براي تحقق اصالحاتی که در آموزش و پرورش . دهند صالحیت معلمان ترجیح می

هاي گویی به نیازهاي جامعه داریم بررسی و پژوهش در زمینه کاربرد روش کشور و پاسخ

ها تدریس نشود،  رسد؛ چرا که اگر محتواي آموزشی با بهترین روش مینظر  تدریس بایسته به

بنا به اهمیت تدریس از تدریس تعریف متعددي . نباید انتظار کارامدي و اثربخشی را داشت

تدریس فرآیندي است که معلم با آن شرایط مطلوب آموزشی را پدید : ارائه شده است از جمله

). 1991، 2و انیس ، فیشرکندي(کند  آموزان فراهم می دانشآورد و فرآیند یادگیري را در  می

کنند و از بروز  منظور از سبک تدریس نیز آن روشی است که با اتخاذ آن احساس راحتی می

توان نتیجه  بطور کلی می). 2001 ،3یوهان و باکر(کنند  نظمی در کالس خود جلوگیري می بی

هاي بادوام شخصی است که مشخص  یگرفت که سبک تدریس نمایانگر خصوصیات و ویژگ

 سبک، مرتبط با روش ترجیحی شخصی است که  لذا.کننده نوع رفتار در کالس است

و یک عامل مهم در تفاوت بین ) کند به آن شیوه عمل می(برد  کار می هاي خود را به توانایی

ن وظایف طور کلی انجام داد اشخاص و تفاوت در اموري مانند تفکر، یادگیري، تدریس و به

یکی از : اند نظر کرده در مورد سبک تدریس این گونه اظهار) 2006 (4آپدناکر و دامه. شود می
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هاي  معلم در این سبک با توجه به تفاوت. آموز محور است ها تدریس به شیوه دانش این سبک

جه کند، نقش فعالی در هنگام موا هاي مختلف مبادرت می میان شاگردان خود، به انجام فعالیت

کنند،  آموزان در طول کالس فعال هستند و مشارکت می با مشکالت شاگردانش دارد و دانش

گذارد و بطور مستقیم و غیرمستقیم از  معلم اغلب مشکالتش را با همکاران خود در میان می

آموزان با آنان ارتباط صمیمانه برقرار  کند، به منظور رشد دانش تدریس خود ارزشیابی می

. کند آموزان تمرکز می  و خود دانش،توان گفت این سبک تدریس بیشتر به یادگیري می. کند می

هاي فردي شاگردان و رشد  باشد که به تفاوت سبک مقابل این، مبتنی بر موضوعات درسی می

آموزان را در  شدهد، موضوعات درسی و تسلط بر آن توسط دان شخصیتی آنان کمتر بها می

   ).2006 و دامه، دناکرآپ(دهد  رأس قرار می

بندي متفاوتی از  ي خود تقسیمها ها و نظرگاه اندیشمندان تعلیم و تربیت بر مبناي دیدگاه

الگوي تدریس معلم محور و : اند که برخی از آنها عبارتند از هاي تدریس ارائه نموده سبک

کنترل اگر در تدریس معلم فعال باشد و فرایند آموزش را در : الگوي تدریس فراگیر محور

حال از واژگان  با این. آموزان فعال باشند فراگیر محور است بگیرد، معلم محور و اگر دانش

    .ه تفاوت معنایی با یکدیگر ندارند البت کهمتفاوتی در پیشینه سبک تدریس استفاده شده است

ا، آموزان از راه آنه کند که دانش هایی اشاره می  به تکنیک،)غیرمستقیم (روش تدریس فعال

دهند که فراتر از گوش دادن و سخن گفتن ساده است و از طرفی در  هایی را انجام می فعالیت

روش تدریس فعال، یادگیرنده، محور اصلی آموزش است و از تمامی امکانات و مواد آموزشی 

. شود تا نوعی یادگیري توأم با فعالیت، تجربه و کشف پدید آید براي ارائه مطالب استفاده می

آموزان توجه نشود، در این صورت تنها  هاي یادگیري دانش در آموزش و پرورش به فعالیتاگر 

ایم و در نتیجه بعد از مدت کوتاهی، این  ذهن فراگیران را از اطالعات و حقایق انباشته کرده

آموخته را در رویارویی با مسائل کار و  شوند و دیگر نیاز دانش اطالعات، کهنه و قدیمی می

بنابراین براي زندگی و کار در دنیاي آینده، ناگزیر باید به . أمین نخواهد کردزندگی ت

   ).2011 ،١تولبار(آموزان آموخت که چگونه یاد بگیرند  دانش

 توضیحی و سازمان یافته ارائه محور است و کامالً ، معلم)مستقیم(غیرفعال تدریس 

  هاي  ویژگی. شود  علمی تمرکز میاي که در فرایند تدریس بر روي محتواي گونه شود، به می
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کنترل و هدایت توسط معلم، انتظارات باال از پیشرفت تحصیلی : (از ها عبارتند این نوع روش

آموزان، سخنرانی و توضیح معلم و تمرین کنترل شده، جلسات پرسش و پاسخ و  دانش

ها،  علم در این روشم). کند هایی که معلم در آن نقش محوري را ایفا می چنین سایر فعالیت هم

االت، اشارات، پیشنهادات و در مواقع ؤبازخوردهاي زیادي را به صورت انتقاد، دستورات، س

ها، به صورت مداوم کار معلمان استفاده کننده از این روش. کند مناسب تشویق را فراهم می

آموزان  براي دانشاي از زمان مبتنی بر تکلیف  کنند تا استفاده بهینهآموزان را نظارت میدانش

ه کنترل کالسی را در اختیار دهنده آموزش است و همدر این سبک معلم جهت .فراهم گردد

آموزان را انتخاب دهی و کنترل معلم زمانی است که معلم تکالیف یادگیري دانشجهت. دارد

ظار دارد که گیرد و انتآموزان در نظر میاو استانداردهاي باالیی را براي عملکرد دانش. کندمی

 کنترل کامل محتوا، معلم در این سبک واقعاً. آموزان به سطوح باالي فضیلت دست یابنددانش

  ).2008 ،١یاکسل(سرعت، توالی و فرایندهاي آموزشی را در دست دارد 
  

  پیشینه پژوهش

 سعه صدر ابتدا همطراز با مفهوم لهأاست که مس امر این گواه موجود مقاالت و ها نامه پایان

مدارا، (گرفت، لذا؛ سعه صدر  قرار توجه مورد ایران در فقهی و سیاسی مسائل درو تساهل 

در قانون اساسی ایران و بزرگان دینی و ملی کشور، محل بحث بین محققان علوم ) تساهل

 عنوان به . مسکوت استانسانی بوده است و البته در آموزش و پرورش این موضوع تقریباً

 فقه در تسامح و تساهل ي قاعده مرز و حد تعیین عنوان با اي نامه پایان) 1382(اسداللهی  نمونه

در  با تدقیق مطهري و عالمه) ره( خمینی امام فتاواي خصوص اسالمی نگاشته است و در

 2و سماحت سهولت روح گرفتن در نظر که است کرده ادعا محقق آنها توسط مطرح مباحث

 مختصر بررسی از نیز پس ،)1388(داراصل   نیک.است شهودم کامالً آنها فقهی هاي در دیدگاه

 ثیرأت و ارتباط به توجه با اسالمی، فرهنگ و غرب در آن پیشینه و تسامح و تساهل اصطالح

 تاریخی سیاسی، دوره اختصار به او، اثر و هنرمند ذهن بر اجتماعی و تاریخی سیاسی، مسایل

ه حافظ در خصوص مدارا و تساهل را بیان است و دیدگا کرده را توصیف حافظ اجتماعی و

  ) ع (معصومین روایات و کریم قرآن منظر از را مدارا نظري ، مبانی)1385( مروتی .کرده است
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 اجتماعی و فرهنگی رفتاري، اخالقی، ایمانی، و عقیدتیهاي  عرصه در دین پیشوایان سیره و

 انسانی اختالفات نکردن سرکوب عنیم به مدارا که را موضوع این پایان در. است نموده تبیین

 و نرمش شامل و گیردمی بر در را - اجتماعی و فردي -زندگی عمومی گستره که است

 نقلی شواهد به استناد با است، عقیدتی غیر و عقیدتی مخالفین از اعم مخالفین، تمام با مالیمت

و حکومت  فقه زمینه رد بیشتر صدر سعه مساله  با این حال،.است نموده تحلیل عقلی دالیل و

که  رسمی تربیت و تعلیم نظام در آن اهمیت به و است شده بررسی ائمه سیره در و اسالمی

هاي است و پژوهش کمتري شده سهم بسزایی در تربیت کودکان و نوجوانان دارد توجه

عه مطال: شودمحدودي در این زمینه وجود دارد از جمله آنان مواردي است که در ادامه ذکر می

 پرداخته اسالمی تربیت منظر در اخالقی گشودگی موضوع به ايمقاله که در) 1387(شرفی 

 طرفیت داشتن و صدر سعه تعبیري به یا اخالقی گشودگی داشتن خود، مقاله در وي ،است

 و است دانسته تربیت در موفقیت براي ضروري هاي ویژگی از را مربی جانب از تحمل باالي

 کرده اشاره نیز موضوع روایتی و قرآنی شواهد به غربی اندیشمندان آراء بررسی ضمن در

 بیان با وي. است پرداخته هر ویلیام منظر از صدر سعه به بررسی اصول) 1383( وکیلی .است

 موجب دیگران؛ با آمیزمسالمت همزیستی و دیگران عقاید به احترام گفتگو، که موضوع این

 را جوامع البته وي، این و است سالمت اجتماع قیقیح ضامن که شودمی اصولی با توافق

  . داندتربیت می و تعلیم جمله از گوناگون هايحیطه با کوچک و بزرگ اجتماعات شامل

به تحلیل محتواي مربوط به مدارا و خشونت در کتاب ادبیات فارسی ) 1386(رفیعی مقدم 

هاي اول،  توزیع مطالب در سالمطابق با پژوهش وي؛ نحوه. در مقطع دبیرستان پرداخته است

هاي اول آموزان در سالدوم، سوم و پیش دانشگاهی مناسب نیست و با توجه به این که دانش

 روانی خاص خود را دارند، حجم مطالب با محتواي مهرورزي –ترند و شرایط روحی  نوجوان

در حالی که . ستتر از سال سوم و پیش دانشگاهی ا هاي ادبیات آنان به مراتب کم در کتاب

آموز به کتاب ادبیات و محتواي آموزشی آن مطالب درسی با موضوع مدارا و  براي جذب دانش

 اندیشمندان هاينوشته و مقاالت در حال این با .نماید تر می تر، الزم مهرورزي در سنین پائین

نوان مثال  به ع.است شده بیشتري توجه تربیت و تعلیم در آن جایگاه و مساله این به غربی

  ها و سعه صدر در کالس درس، به در پژوهشی با عنوان تدریس تفاوت) 2006 (1گوفانگ ون
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وسیله کاربرد پیشینه ها و تحمل آن در کالس درس بهله تفاوتأاین مسأله پرداخته است که مس

ه این مقاله ب. آموزان همراه با رویکرد نزدیک کردن آنها قابل حل و فصل استفرهنگی دانش

تواند با نزدیک کردن شاگردان با یکدیگر و پردازد که میعنوان یک مدل مینقش معلمان به

ها ها را افزایش دهد و به آناندکی تغییر در موضوعات درسی آگاهی شاگردان از تفاوت

ها و استفاده از داستان را براي ها اهمیت بیشتري دارد تا تفاوتبیاموزیم توجه به شباهت

براي دانشجویان ) شانزده هفته(یک ترم ) 1996( 1سرینگن. کندین هدف توصیه میپیشبرد ا

خود طراحی کرده و از طریق آن سعه صدر را تدریس کرده است که مبتنی بر اصول تفکر 

هدف از تحقیق آشنایی و شناختن مشکالتی که در قبال تعصب و . منطقی بوده است

در این صورت معلمان قادر خواهند بود که مدارا و آید است چرا که مدارایی به وجود می بی

سعه صدر بیشتري در کالس درس خود داشته باشند و به عبارت دیگر چون ضرورت آن را 

بعد از اتمام دوره . دهنداند در ضمن کالس و درس خود مداراي بیشتري از خود نشان مییافته

 جویان جالب بوده است تغییر دید وها براي دانشکند؛ آنچه در این کالسپژوهشگر بیان می

ها آنها خود را افرادي آزاد و با  نگرش در مورد خودشان بود چرا که در ابتداي این کالس

کردند و این تصورات در طول کالس آزمون ذهنی باز که خالی از غرض است تصور می

  . شدند

 و شرایط پژوهشی به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی شخصیتی) 2009( 2برودویس

نتایج تحقیق نشان داد که تحمل  .انجام داده است محیطی بر چگونگی اتخاذ تصمیمات مؤثر

ابهام و داشتن سعه صدر در برابر آن بر چگونگی اتخاذ تصمیمات مؤثر در شرایط سازمانی و 

جا دهد از این قرار است که از آنپیشنهادي که محقق ارائه می. شخصی گوناگون اثرگذار است

تر بودن این تصمیمات اثرگذار ه تحمل در برابر ابهام بر گرفتن تصمیمات اثربخش و اخالقیک

. دهنداست، لذا در ضمن آموزش، مربیان باید این قدرت تحمل را به دانشجویان خود آموزش 

اند که هایی انجام داده محققان بسیاري در ارتباط با سبک تدریس معلمان مطالعات و پژوهش

با نظر به این ) 1389( و مشایخی نژاد، بخشی  رازقی:کنیم برخی از آنها اشاره میمختصرا به

 تبادل در اساتید و فراگیران که هستند اعمالی یا رفتارها تدریس، و یادگیريهاي  که سبک

 اساتید فردي هايویژگی و تدریس هايسبک شناخت دهند ومی نمایش یادگیري جریان
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 گذارد، پژوهشی ثیرأت هاآن فراگیران تحصیلی موفقیت بر و اساتید یآموزش الگوي در توانند می

داده  نشان  نتایج.کردند واجرا اساتید طراحی تدریس هايسبک انواع تعیین بررسی هدف با

 و زیاد حد در علمی هیات اعضاي توسط وکالتی و خبره تدریس هايسبک کاربرد که است

 به توجه و با است متوسط کاربرد رتبه در نندهک تسهیل و فردي آمرانه، تدریس هايسبک

 سمپوزیوم تعاملی، تدریس هاي روش از استفاده و توجه علمی، هیات اعضاي ارجح سبک

 جهت کوچک کاري هاي تیم تشکیل و بحثی هاي روش تحقیق، و مستقل مطالعه کالسی،

اي با هدف مطالعه) 2003 (1کولینا و کاترن. شده است پیشنهاد دانشجویان، یادگیري در تسهیل

هاي تدریس در بین  بررسی ارتباط بین استفاده معلمان از خودگزارشی و آگاهی از سبک

در این مطالعه معلوم شد که . ها و مدارس ابتدایی انجام دادند معلمان تربیت بدنی در دبیرستان

هاي  سبککنند با آگاهی از  داري بین معلمانی که تدریس خود را ارزیابی می تفاوت معنی

) 2007( 2فن و یب). 2003کولینا و کاترن، (ها وجود داشت  متفاوت تدریس و استفاده از آن

هاي شخصیتی او انجام اي با هدف بررسی ارتباط بین سبک تدریس معلم و ویژگی مطالعه

هاي شخصیتی همسو نشان  هاي تدریس را بطور معناداري با ویژگی نتایج تحقیق سبک. دادند

  . یادگیري آنها نیز در ارتباط بودنین با سبکچ هم. داد

، با بررسی مفاهیم نظري و مطالعات تجربی انجام شده در این قلمرو اخالقی و اجتماعی

مورد اهمیت سعه صدر و مدارا براي زندگی اجتماعی و رشد شخصیتی افراد الزم است 

اده سازي افراد براي زندگی ، لذا نظام تعلیم و تربیت که وظیفه تربیت و آمگیرد بازبینی قرار

اندرکاران و دار شده است باید در قبال این ویژگی شخصیتی در میان دست اجتماعی را عهده

جمله افرادي که در این نظام مشغول به   باشد، ازفعال  حساس ومسئوالن تعلیم و تربیت

تارها و ثیرگذاري آنان بر کسی پوشیده نیست، معلمان هستند که رفأفعالیت هستند و ت

جاست که معلمان را درباره سزایی بر تربیت شاگردان دارد، بنابراین به ثیر بهأهاي آنان ت نگرش

فواید و آثار مدارا و سعه صدر بیشتر آشنا کرد و آگاهی بیشتري به آنان داد و در این میان نقش 

صدر دارند؟ پژوهش علمی و مستدل براي آگاهی به معلمان درباره این که تا چه میزان سعه 

از طرف دیگر مهمترین فعالیتی که هر معلم به انجام آن مبادرت . رسد نظر می ضروري به

طور که بیان شد تدریس و چگونگی تدریس نیز از جمله ورزد تدریس است و همان می

                                                           
1-  Kulinna, Cothran 
2-  Fan & Yeb 
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آموزان و یادگیري آنان است و متاثر از عوامل دیگري همچون  ثیرگذار بر دانشأهاي ت فعالیت

معلمان باید شاگردان را بپذیرند و با آنان  و تواند باشد گري معلمان نیز می ساهلمدارا و ت

  ).81-78 ص :1381 ،گوردون(برخورد دوستانه داشته باشند 

  

  هدف پژوهش

 و در صورت نیاز اتخاذ هایی از قبیل بررسی میزان سعه صدر معلمانپژوهش حاضر هدف

 چرا که آگاهی معلمان از آن ک تدریس معلمان، بررسی ترجیح سبهایی جهت بهبود آنبرنامه

، شناختن ترجیح سبک  یادگیري از جانب آنان شود- تواند موجب درك بهتر فرایند یاددهیمی

تدریس معلمان از طریق متغیر پیش بین سعه صدر و ارائه و معرفی ابزار جدید و تاییدشده 

 در این راستا به پاسخگویی  و.کندجهت سنجش سعه صدر معلمان به پژوهشگران، تعقیب می

معلمان چه میزان سعه صدر دارند؟، سبک تدریس مرجح غالب در بین  از قبیل، یسواالتبه 

 تواند پیش بینی کننده سبک تدریس مرجح آنان باشد؟معلمان چیست؟، آیا سعه صدر معلم می

  .پرداخته است

 

  پژوهششناسی  روش

  روش پژوهش

زیرا هنگامی که مطالعات از . نوع همبستگی استاز حیث روش تحقیق، توصیفی و از 

بینی بپردازند، مطالعه در زمره مطالعات همبستگی قرار  طریق یک مدل رگرسیونی به پیش

در این پژوهش ابتدا وضعیت ترجیح ). 211ص: 1376سرمد، بازرگان و حجازي، (گیرد  می

نی کنندگی متغیر سعه بی سبک تدریس معلمان و مداراگري آنان سنجیده و سپس میزان پیش

  .صدر بر ترجیح سبک تدریس معلمان محاسبه شد

  

  گیري جامعه آماري و روش نمونه

 مشهد در سال مدارس متوسطه شهرستانجامعه در این پژوهش شامل کلیه دبیران زن در 

 است که بر اساس استعالم از سازمان آموزش و پرورش خراسان 1390-1389 تحصیلی

الزم به ذکر است معلمان مورد بررسی، مشغول به تدریس در . نفر بود 4115رضوي برابر با 

ها و مراکز  اند و هنرستان هاي انسانی، تجربی و ریاضی بودهمدارس روزانه مربوط به شاخه
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اي  گیري در این پژوهش تصادفی خوشه روش نمونه. آموزش بزرگساالن شامل نشده است

 محقق خود در مدارس وارد شده است و الزم به ذکر است. اي بوده است چندمرحله

آوري شدند و در  ها را بین معلمان توزیع کرده و پس از پاسخگویی توسط آنها، جمع پرسشنامه

 برابر 1حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه. صورت نیاز براي معلمان توضیح داده است

ا همان دقت احتمالی مطلوب در این ارزش تفاوت قابل اغماض و ی.  نفر تعیین شد110با 

  . نیز منظور شد01/0 است، آلفاي 5برابر با 

  

  ابزار پژوهش و روایی و پایایی

  . بوده است) 1984(و سعه صدر ) 1377(ابزار پژوهش حاضر دو پرسشنامه سبک تدریس 

به منظور بررسی ) 1984(این پرسشنامه توسط سفران و سفران : پرسشنامه سعه صدر

دهد ساخته شده  آموز بروز می م در قبال رفتارهایی که در کالس از دانشمیزان تحمل معل

گیرد، برگردانی است از همین  اي که مورد استفاده قرار می در پژوهش حاضر پرسشنامه .است

در پایان نامه خود جهت اخذ درجه دکتري در دانشکده ) 2009 (2پرسشنامه که ویکتوریا لوك

ایاالت متحده، به منظور بررسی تمایل شاگردان نسبت به کار  3علوم تریتی در دانشگاه والدن

این . کار برده شده است تیمی و ارتباط آن با خودکارآمدي،سعه صدر و تجربه معلم، به

دارد،  ها ابراز می  عبارت است که معلم نظر خود را درباره هر کدام از گویه40پرسشنامه شامل 

 قابل کامالً" تا " غیر قابل تحملکامالً"از  اراي پنج گزینه در طیف لیکرت است که دگویه هر

  روایی پرسشنامه سعه صدر از طریق روایی مالکی سنجیده شد، به.شده است  تنظیم"تحمل

هستند ) سعه صدر زیاد و کم (عبارت دیگر این پرسشنامه در میان معلمانی که در دو سرطیف

میانگین معنادار بودن تفاوت بین دو سر طیف را نشان داد، و روایی هاي  توزیع شد، تفاوت

ال که روایی مورد ؤس 5 الزم به ذکر است پس از انجام مطالعه مقدماتی. یید قرار گرفتأمورد ت

 از )1984(پایایی پرسشنامه سعه صدر توسط سفران . نظر را به دست نیاورده بودند حذف شد

                                                           

1-  n =  

2-  victoria luke  
3-  walden 
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ویکتوریا لوك . یید قرار گرفته استأت  محاسبه شده و مورد93/0طریق بازآزمایی و معادل با 

یید کرده است، در مطالعه أ پایایی این پرسشنامه را ت92/0نیز با محاسبه الفاي کرونباخ ) 2009(

  .یید قرار گرفتأ محاسبه شد و مورد ت93/0حاضر نیز آلفاي کرونباخ 

هاي  در دوره ) 1377(پور    موسی  سؤال که  39این پرسشنامه شامل    : پرسشنامه سبک تدریس  

هاي هر ردیف    گویه. ها و فنون تدریس ساخته است      تربیت دبیر به منظور ارزشیابی درس روش      

معلم بـه عنـوان     (محور یا مستقیم      تدریس معلم  –الف: مربوط به دو نوع تدریس متفاوت بودند      

گویه داراي شش   هر ).معلم به عنوان مشاور   (محور یا غیرمستقیم      تدریس شاگرد  -، و ب  )رهبر

روایـی پرسـشنامه   .  تنظیم شده بودنـد "خیلی زیاد" تا "اصالً"که از  گزینه در طیف لیکرت بود  

سبک تدریس از طریق نظرخواهی از صاحبنظران حوزه تدریس محاسـبه شـده اسـت و بـراي                  

ـ  93/0سنجش پایایی از شیوه بازآزمایی استفاده شده که ضریب پایایی آن معـادل بـا                 دسـت  ه   ب

ـ  91/0در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه با الفاي کرونباخ          ) 1377پور،   موسی(آمده است    ه  ب

هاي پرسشنامه که عبارت از سبک تدریس فعال، سبک تدریس    لفهمؤدست آمد، در ضمن براي      

هاي آن که عبارت از ایجاد ارتباط، استمرار ارتباط، ارزشـیابی ارتبـاط و               غیرفعال و زیرمجموعه  

  .یید قرار گرفتأطور جداگانه آلفاي کرونباخ محاسبه شد و مورد ت ش ارتباط بود نیز بهاثربخ

  

  هاي پژوهش افتهی

  :شود میاالت ارائه ؤپژوهش به تفکیک سهاي  در اینجا یافته

  

  معلمان تا چه میزان از سعه صدر برخوردارند؟: ال اولؤس

در . وگرام استفاده شده استبراي بررسی میزان سعه صدر معلم از آمار توصیفی و هیست

، میانگین، انحراف معیار، به همراه بیشترین و کمترین نمره سعه صدر معلم 1 جدول شماره

با مالك قرار دادن ابزاري که . محاسبه شد و هیستوگرام مربوط به آن نیز نشان داده شده است

 و 175عه صدر، در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، بیشترین نمره معلمان براي س

 دست آمده،ه که مطابق با نتایج ب در صورتی. باشد  می105 و میانگین 35کمترین نمره آنان، 

 و 157، و داراي بیشترین نمره 1 /78، انحراف معیار، 41/104میانگین سعه صدر معلمان، 

در گونه نتیجه گرفت سعه ص توان این مطابق با نتایج، میبنابراین .  است61کمترین نمره 

  .معلمان از میزان باالیی برخوردار نبوده و در حد میانگین است
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 هاي توصیفی مربوط به سعه صدر معلمان  آماره. 1جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار  بیشترین نمره  کمترین نمره

 سعه صدر  104,41  18,91  157  61
  

گـذاري پرسـشنامه سـعه        مطابق با نحوه نمره     و به عبارتی   ،با مالك قرار دادن ابزار پژوهش     

ـ     طور که مشاهده می    باشد و همان    می 105 میانگین محاسبه شده     صدر، دسـت  ه  شود میـانگین ب

  . است که نشان دهنده متوسط بودن میزان سعه صدر معلمان است41/104 آمده براي معلمان،

  

  
  .  1نمودار 

  

  هاي سعه صدر معلم لفهؤهاي توصیفی مربوط به م  آماره. 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین  فهلؤم

  2,9  7,33  پرخاشگري

  2,67  12,39  نیاز به راهنمایی براي انجام تکالیف

  2,66  12,66  عقب افتادگی اجتماعی

  5,00  17,58  شکست در بروز هیجانات

  2,009  10,25  حوصلگی بی

  3,29  15,009  هاي نامربوط صحبت

  2,24  8,80  گیج بودن و بی توجهی

  2,67  12,90  گردانعدم همکاري با شا

  2,4  12,58  سازماندهی تکالیف/گیري توانایی جهت

  2,15  12,21  انتقاد از معلم

  

 2 هاي سعه صدر در جدول شماره لفهؤدر ضمن سعه صدر معلمان نیز به طور جزئی در م

  لفه تحمل در برابر پرخاشگري و اذیت و آزار کودکان ؤمطابق با نتایج، م. شود مالحظه می
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  . است) 17,58(انگیزگی و ناراحتی داراي بیشترین میانگین  و بی) 7,32(مترین میانگین داراي ک

  

  سبک تدریس مرجح غالب در بین معلمان چیست؟. سوال دوم

 آزمون تی همبستهبراي بررسی سبک تدریس مرجح غالب معلم، از آمار توصیفی و 

به همراه بیشترین و کمترین  میانگین، انحراف معیار 3در جدول شماره . استفاده شده است

، 4نمره محاسبه شد و نتایج حاصل از آزمون تی همبسته مربوط به آن نیز در جدول شماره 

 344,25مطابق با نتایج، میانگین نمرات مربوط به ترجیح سبک تدریس . نشان داده شده است

و داراي کمترین ، 47,56شود، انحراف معیار آن   نیز نشان داده می2که در هیستوگرام شماره 

  .باشد می442 و بیشترین نمره 122نمره 

  

 
  .2نمودار 

  

در ادامه پس از آزمون تی همبسته مشخص شد، سبک تدریس مرجح غالب در بین 

  .معلمان سبک تدریس فعال است

  

   معلمان مرجحهاي توصیفی مربوط به سبک تدریس  آماره. 3جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار  بیشترین نمره  کمترین نمره

  سبک تدریس  344,25 47,56  442  122
  

، سبک تدریس مرجح غالب در بین 4 مطابق با نتایج مندرج در جدول شماره جدول

  هاي ارتباطی خود با  این معنا که، معلمان در روش به. معلمان سبک تدریس فعال است
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  . )>t= ،05/0p-37/5(آموزان بیشتر متمایل به سبک فعال هستند  دانش

  

   معلمان مرجحسبک تدریس همبسته در tآزمون  نتایج . 4جدول 

  لفهؤم
  سبک

  تدریس
  میانگین

  انحراف

  معیار

  خطاي

  معیار
t df 

  سطح

 معناداري 

سبک   2,49  26,38 167,33  غیرفعال

  2,34  24,77 176,92  فعال تدریس
5,37-  111  000.* 

 001/0 معناداري در سطح

  

  بینی کننده سبک تدریس مرجح آنان باشد؟ اند پیشتو  آیا سعه صدر معلم می- 3

دست ه ال حاضر از مدل رگرسیون خطی استفاده شد و مطابق با نتایج بؤبراي پاسخ به س

بینی کننده ترجیح سبک تدریس  ، سعه صدر معلم پیش6 و 5آمده و مندرج در جدول شماره 

م سعه صدر داشته باشد بر سبک فعال و یا غیر فعال معلمان نیست، به عبارت دیگر این که معل

  . ثیري نداردأتدریس مرجح آنان ت

  

  سعه صدر معلمان و ترجیح سبک تدریس غیرفعال آنان تحلیل واریانس رگرسیون . 5جدول 

  منبع تغییرات
  مجموع

  مجذورات

  درجه

  آزادي

  متوسط

  مجذورات
F  داري معنی  

  .96  .002  1,112  1  1,112  رگرسیون

      702,379  110  77261,664  خطا

        111  77262,777  کل

  

سعه دهد که متغیر  نشان می، 5 شماره  در جدولخطینتایج تحلیل واریانس رگرسیون 

 باشدترجیح سبک تدریس غیرفعال آنان بین خوبی براي  تواند پیش  نمیصدر معلمان

)05/0P> ،002/0F= .( ضریب تعیین)R2 ( باشد بدین معنی که سعه صدر  می004/0نیز 

  .بینی کند را پیشترجیح سبک تدریس غیرفعال معلمان  درصد 004/0 تواند  میفقط معلمان

سعه دهد که متغیر  نشان می ،6شماره  در جدول خطینتایج تحلیل واریانس رگرسیون 

، <05/0P (باشدترجیح سبک تدریس فعال آنان بین خوبی براي  تواند پیش  نمیصدر معلمان

22/0F=( . ضریب تعیین)R2 ( فقط  سعه صدر معلمانباشد بدین معنی که  می045/0نیز   
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  سعه صدر معلمان و ترجیح سبک تدریس فعال آنان تحلیل واریانس رگرسیون .6جدول 

  منبع تغییرات
  مجموع

  مجذورات
  درجه آزادي

  متوسط

  مجذورات
F  داري معنی  

  .63  .22  137,30  1  137,130  رگرسیون

      617,901  110  67969,147  خطا

        111  68106  کل

  

  .بینی کند را پیشترجیح سبک تدریس فعال معلمان  درصد 045/0 تواند می

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي انجام شده، دریافتیم توزیع ویژگی سعه صدر  ها و بررسی پس از تجزیه و تحلیل داده

توان بیان کرد که سعه  خوردار بوده است، به این ترتیب میردر بین معلمان از حد متوسطی ب

 مطلوب نبوده است و از طرفی باید توجه داشت که براي تعلیم و تربیت صدر معلمان الزاماً

الزم است که معلمان از سعه صدر مطلوب و باالتر از حد متوسط برخوردار باشند و لذا باید 

اندرکاران مراکز تربیت معلم در این زمینه فعال باشند و از سویی با اتخاذ  مسئوالن و دست

هایی سعی در باال بردن میزان سعه صدر دانشجو معلمان و مداراگري آنان با شاگردان  برنامه

باشند و از سوي دیگر، مراکز گزینش معلم با اجراي آزمون سعه صدر، دواطلبانی که از قدرت 

مداراگري باالتري برخودار هستند را براي شغل معلمی گزینش کنند و بدین ترتیب میزان 

نیز ) 2005(آن ترن . یز بعنوان معیاري جدي در گزینش معلمان لحاظ شودمداراگري معلمان ن

نظران عنوان کرده است که براي معلمان با توجه به وظیفه خطیري  پس از بیان نظرات صاحب

که در پیش رو دارند، سعه صدر به میزان متوسط ناکافی است بلکه معلمان باید سعی کنند، 

طور کلی راهنماي آنان در نحوه   شخصیت آنان و بهمدارا و سعه صدر جزئی از منش و

  . زندگی کردن باشد

پژوهش، معلمان در متغیرهایی مانند شکست در بروز هاي  همچنین بر اساس یافته

گرایی در تعلیم و  هاي نامربوط؛ که با مباحث انسان هیجانات از طرف شاگردان و صحبت

دهند و در مقابل   از خود بروز میتربیت مرتبط است، در کالس درس سعه صدر بیشتري

حوصلگی و نیاز به راهنمایی مکرر، سعه  رفتارهایی از قبیل پرخاشگري، گیجی و ابهام، بی
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. زا است دهند چرا که این رفتارها به نظر معلمان بیشتر مشکل صدر کمتري از خود نشان می

هاي پرخاشگري لفهؤم است که در پژوهش وي نیز )1984 (این یافته مطابق با پژوهش سفران

شود و رفتارهاي درونی مانند  آموزان از سوي معلمان کمتر پذیرفته می توجهی دانش و بی

تر هستند و همچنین با پژوهش لوپر  شکست در بروز هیجانات از سوي شاگرد پذیرفتنی

د همخوانی داشت، چنانچه لوپر بیان کرده بود بین سعه صدر والدین و رفتارهاي ناپسن) 2006(

کودکان رابطه وجود دارد و والدین نسبت به رفتارهاي پرخاشگرانه فرزندان خود بیشتر 

توان استنباط نمود که از نظر معلمان رفتارهایی که ظهور و بروز  از این یافته می. حساس هستند

زا  آموزان برخوردارند از سوي معلمان مشکل بیرونی دارند و از رواج بیشتري در بین دانش

شوند ولی رفتارهاي که مربوط به دنیاي درونی شاگرد است مانند شکست در بروز  یتلقی م

تر است که  هیجانات و یا عدم همکاري با شاگردان و اجتماعی نبودن از نظر آنان قابل تحمل

گرایان،  گرایی است، چرا که در نظر انسان هاي انسان نشانی از ضعف معلمان در رابطه با آموزه

: 1379(میلر هاي شاگردان اعتبار حقیقی دارند و همانطور که  ات و دلمشغولیاحساسات، تفکر

گرا به شخص، برداشت معناي شخصی و انتقال  هاي درسی انسان برنامه، کند بیان می) 195 ص

باید براي هاي درسی  کنند، چرا که از نظر آنان، برنامه کید میأهاي احترام و همدلی ت ارزش

 به همراه آورد و به اخالقیات شاگرد کمک کند و آنها را به درگیري اشخاص بیداري و نقادي

ش شهروند باشد نه رهاي درسی، پرو هوشیارانه با جهان وادارد و باید هسته مرکزي در برنامه

 ص ،2000 ،٢یکیروز و روزالی، نقل در 1917 ،1گرین(تحصیلی  دست آوردن موفقیته ب

گونه بیان کرد که معلمان  توان این  توضیحات فوق می با توجه به نتیجه عاید شده و.)66-65

گرایانه کم توجهی کرده  هاي انسان در نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران نسبت به برخی از آموزه

هاي شاگردان  گرا، احساسات و دلمشغولی است، چرا که مطابق با نظرات روانشناسان انسان

خود جلب کند ولی از نظر معلمان مورد  ا بهبسیار مهم هستند و باید کانون توجه معلم ر

انگیزگی فراگیران قابل تحمل است و  ها و بی بررسی در پژوهش حاضر تفکرات، ناراحتی

ها و  معلمان نسبت به آنان واکنشی ندارند، لذا نتیجه حاصل بیانگر این موضوع است که آموزه

  . شود نسبت به آن کم توجهی میتر است و  گرایانه در بین معلمان ناشناخته باورهاي انسان

                                                           
1-  Green 
2-  Rozycki & Rosalie 
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مطابق با نتایج پژوهش، ترجیح سبک تدریس غالب در بین معلمان سبک تدریس فعال 

است که در آن ترجیح سبک ) 2011(این یافته مطابق با پژوهش امین خندقی و رجائی . است

) 1389(هاي صادقی  معلمان، سبک فعال بوده است و نتایج ناهمخوان با یافته تدریس دانشجو

دهند و  هاي مستقیم را ترجیح می اند که معلمان در تدریس خود بیشتر روش است که دریافته

در پژوهش . ها استفاده شده است تواند این باشد که از ابزار متفاوتی در انجام پژوهش علت می

ها استفاده  آوري یافته براي جمع) 1377 (پور موسی تدریس سبک از پرسشنامه ترجیح حاضر

 ارتباط اثربخشی ارتباط، استمرار ارتباط، ایجاد (تدریس در ارتباط عدب بر که این ابزار ناظر ،شد

هاي فعال تدریس دارند،  البته این یافته که معلمان گرایش به سبک. باشد می) ارتباط ارزشیابی و

شد کننده و رضایتبخش است و ممکن است نویدي با براي نظام تعلیم و تربیت ایران خوشنود

همچنین ممکن است این . که در آینده معلمان رویکر فعال تدریس را در عمل محقق نمایند

هاي  یافته حاکی از آن باشد که در زمان حاضر، برنامه آموزشی مراکز تربیت معلم و آموزش

ثر ؤها به معلمان م هاي نوین تدریس هستند و در انتقال این آموزه ضمن خدمت در جهت شیوه

در مجموع، اهمیت دیگر این یافته در این است که بر اساس سطح آگاهی معلمان . اند بوده

توانند درك بهتري از توانایی خود در ارتباط با تغییر روش  نسبت به روش تدریس خود، می

. آموزان آن را بهبود بخشند تدریس داشته، آن را اصالح کنند و یا در راستاي تعامل با دانش

–تواند به معلمان کمک کند، تا عناصر فرآیند یاددهی  اي تدریس میه هچنین آگاهی از روش

  ). 1388 زادگان و همکاران، رحیم(یادگیري را بهتر درك کرده، توضیح دهند و تعریف نمایند 

بین مناسبی براي ترجیح سبک  یافته دیگر پژوهش این بود که سعه صدر معلم پیش

بود که در آن بین سعه صدر ) 2009(هش لوك تدریس او نیست که این یافته نیز مطابق پژو

معلم و خودکارآمدي معلم و سعه صدر معلم و تمایل شاگردان به کار گروهی ارتباط 

پس از بررسی و مطالعه و در فرایند پژوهش دریافتیم که نسبت بین . داري وجود نداشت معنی

دارد، به عبارت دیگر درجه ها نسبت یکسان و ثابتی ن بافت و زمینه با رفتار و افکار و گرایش

ها از بافت و زمینه نسبت به رفتار و عملکرد از زمینه بسیار بیشتر  استقالل افکار و گرایش

هاي فعال و غیرمستقیم با  در نتیجه معلمان به رغم تمایلشان براي استفاده از این روش. است

تواند به  ن موانع احتمالی میای. ها در عمل مواجه خواهند بود موانعی براي استفاده از این روش

ریزي درسی و نظایر آن مربوط باشد و شاید به همین  ساختار آموزش و پرورش، نظام برنامه
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دست آمده است و از ه تر از مقدار متوسط ب دلیل است که میزان مداراگري اغلب معلمان پایین

هاي فعال و  شسوي دیگر بین رفتار معلمان و مداراگري و گرایش و ترجیح آنان به رو

از جمله مواردي که در بافت و زمینه نظام . غیرمستقیم ارتباط معناداري مشاهده نشده است

تعلیم و تربیت ایران وجود دارد، تمرکزگرایی و موضوع محور بودن آن است، چنانچه نظام 

ر اند د آموزشی در ایران به شدت متمرکز است و همانطور که محققان و صاحبنظران بیان کرده

نامه ارسال  هاي متمرکز وظایف و دستورات از باال به پایین به صورت بخشنامه و آیین نظام

تر موظف به انجام آن هستند و حق تغییر و دستکاري در آن  شود و مجریان در سطوح پایین می

ها و اهدافی  نامه ها، آیین ثیر بخشنامهأرا ندارند، لذا معلمان نیز در شیوه تدریس خود تحت ت

اي که در تدریس خود انتخاب  هستند که از باال به آنان تنفیذ شده است و به همین خاطر شیوه

باشد، از طرفی نظام آموزشی هاي آنان نمیکنند ناظر بر ویژگی شخصیتی و فلسفه و نگرشمی

هاي موضوع محور اند، نظامنظران بیان کردهدر ایران موضوع محور است و چنانچه صاحب

نتقال دانش و موضوع درسی به شاگردان را دارند و معلمان نقش کمرنگی نسبت به تکیه بر ا

کنند، بر همین اساس آنها در ضمن تدریس خود بیشتر به وظیفه خود که   میموضوع درسی ایفا

کنند و در این راستا نیز تمایل همانا انتقال دانش و موضوع درسی به شاگردان است توجه می

هاي موضوع محور، الزم به ذکر است که در نظام. عال بهره جویندهاي ف دارند از روش

هاي درسی، محتواي آموزشی را قبل از اجراي برنامه انتخاب و سازماندهی  متخصصان موضوع

هاي یادگیري اغلب محدود به خواندن، نوشتن و حساب کردن است  کنند و فعالیت می

غلب اجازه فعالیت خاص و غیرمعمولی ندارند آموزان ا لذا دانش). 183-176: 1388ارنشتاین، (

و مجبور به نشستن و گوش کردن هستند و حتی فرصت سوال کردن نیز ممکن است براي 

آنان فراهم نشود، به این ترتیب نقش عوامل شخصیتی معلم از جمله سعه صدر و مداراگري او 

لت دیگر این یافته همچنین، ع. شود، چون در اکثر اوقات همه چیز روبراه است کمرنگ می

تواند ماهیت پیچیده تدریس باشد، چرا که تدریس و می) بین بودن سعه صدر عدم پیش(

بینی نیست و عواملی  اي چون انسان سروکار دارد که هرگز قابل پیش یادگیري با موجود پیچیده

ساله که نظر به اینکه این م. گذارند بیش از یک یا چند مورد هستند که بر این رفتار اثر می

ویژگی شخصیتی و نظام شخصیتی معلم بر فرایند درك و تدریس او اثرگذار است در بین 

محققان قابل قبول و پذیرفته شده است و معلمان چه از سبک تدریس فعال استفاده کنند و چه 
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از سبک غیرفعال، براي پیشبرد آموزش و ایجاد محیطی امن براي رشد و شکوفایی شاگردان، 

  .سعه صدر و مدارا با شاگردان را جزء اصول اساسی کار خود قرار دهندبهتر است 

مداراگري که مربوط به هاي  لفهؤکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که م با نظر به این

گرایانه است، کمتر مورد اقبال معلمان مورد مطالعه است، از جمله پیشنهاداتی  انسانهاي  آموزه

بهبود نظام آموزشی در ایران ارائه کند، توجه و تمرکز بیشتر بر تواند براي  که این پژوهش می

گرایی، یادگیري از  هاي انسان چرا که از طریق آموزه. گرایانه است هاي آموزشی انسان روش

شود و از آنجا که این الگوها برآنند تا آموزش را چنان شکل دهند  انداز خود فرد آغاز می چشم

تر بشناسیم، مسئولیت آموزش خود را به دست گیریم و رسیدن به که با آن بتوانیم خود را به

تر در جستجوي  تر و خالق تر، حساس حدي باالتر از رشد فعلی خود را بیازماییم تا قوي

هاي ضمن خدمت و  ها الزم است که در آموزش زندگی با سطح باالتري باشیم، این روش

قرار گیرند و معلمان آشنایی بیشتر با معلمان مورد تدریس و تمرین  دوران تحصیل دانشجو

هایی براي معلمان به  یکی دیگر از پیشنهادات حاضر، برگزاري دوره. ها داشته باشند این آموزه

هایی که در غرب  توان از پژوهش منظور ایجاد سعه صدر بیشتر در آنان است، بدین منظور می

جه به این که معلمان در برقراري در ضمن با تو. اند، بهره جست انجام شده و اثربخش بوده

هاي فعال گرایش دارند، دست اندرکاران نظام آموزشی  ارتباط خود با شاگردان به سمت روش

اي طراحی کنند  گونه آموزشی را به و تربیت معلم باید با اتکا به این خصوصیت، فضا و محیط

ا راهنماي عمل خود قرار هاي فعال تدریس ر که معلمان با پشتگرمی استفاده حداکثري از روش

  .دهند

با نظر به اهمیت بحث سعه صدر و اینکه در ایران پژوهشی در باره آن انجام نشده است، 

له توجه و تمرکز بیشتري داشته باشند و این ویژگی اساسی و أجاست که محققان به این مسبه

تحصیلی شاگردان، ضروري براي معلمان را نیز در ارتباط با عوامل دیگري از قبیل موفقیت 

خاطر ابهامی که در سعه صدر وجود دارد  بررسی کنند و از طرفی به...  اعتماد به نفس آنان و

ثر بر سعه صدر معلم از قبیل هوش هیجانی ؤهایی مبتنی بر شناخت عوامل م بهتر است پژوهش

یده سعه شود براي درك بیشتر پد در ضمن به پژوهشگران بعدي توصیه می. انجام پذیرد... و 

توانند نتایج  صدر و سبک تدریس معلمان به مطالعه کیفی در این زمینه بپردازند و آنها می

حاصله خویش را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه نموده و به تحلیل و تفسیر بیشتري در این 
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اشاره کرد و توان به عدم همکاري معلمان هاي پژوهش میاز جمله محدودیت. رابطه بپردازنند

نتایج تحقیق را ون این تحقیق فقط در مدارس دخترانه صورت گرفته است، بنابراین چ

  .مقطع متوسطه شهر مشهد تعمیم دادهاي  توان به کل معلمان دبیرستان نمی

  

  

  منابع

، 1  ترجمه قدسی احقـر، جلـد      .ي درسی  مبانی، اصول و مسائل برنامه    ). 1384(ارنشتاین، آلن   

 .دانشگاه آزاد: تهران

 .ي تـساهل و تـسامح در فقـه اسـالمی       تعیین حد و مرز قاعـده     ). 1382(لهی، طـاهره    اسدال

 .دانشکده الهیات و معارف اسالمی چاپ شده، :نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم پایان

مجلـه تخصـصی    . خاستگاه مدارا و عفـو از دیـدگاه قـرآن و حـدیث            ). 1384(ایروانی، جواد   

  .188-153، صص 17 ، شمارهالهیات و حقوق

 .62 ص ،2  ج.بحاراالنوار

مبـانی، اصـول و   : فلـسفه تربیتـی دموکراتیـک   ). 1388(جاویدي کالته جعفرآبادي، طـاهره      

  .نشر آستان قدس رضوي؛ به: مشهد. روشهاي آموزش و پرورش

 .دانشگاه تهران؛ روزنه: تهران. نامه لغت ).1373(اکبر  علی دهخدا،

هـاي تـدریس    بررسی سبک). 1389(مشایخی، ناصر بخشی، حمید و  نژاد، محمدحسین؛ رازقی

، صص  14، شماره   پزشکی هرمزگان . ت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان     أاعضاي هی 

199-206.  

ـ   ). 1388(ورکی، بختیـار و کهـن، امیرحـسین          زهرا؛ شعبانی  رحیم زادگان،  ثیر میـدان   أبررسـی ت

مجلـه علـوم تربیتـی و       (علـوم تربیتـی     ). دبیران شهر مشهد  (وابستگی در شیوه تدریس     

  .40-21، صص 5، شماره دانشگاه فردوسی مشهد) شناسی روان

خشونت و مدارا، تحلیل محتواي مربـوط بـه خـشونت و مـدارا در               ). 1386(رفیعی مقدم، هما    

 .14-12 ، صص2 ، شمارهآموزش زبان ادب فارسی. هاي ادبیات فارسی دبیرستان کتاب
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 .هاي تحقیـق در علـوم رفتـاري     روش). 1376( الهـه    سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي،    

 .آگه: تهران

هـاي نـوین     اندیـشه  .گشودگی اخالقی در منظـر تربیـت اسـالمی         ).1387(شرفی، محمدرضا   

  .  153-131، صص 4  شماره؛تربیتی

 بررسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده در درس ریاضـیات پایـه             ).1389(صادقی، نسرین   

چاپ شده، دانـشکده     ریزي درسی،  نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه    پایان  چهارم ابتدایی،   

  .شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد علوم تربیتی و روان

 . ترجمه سیدهاشم رسولی محالتی، چاپ اول، تهران.غررالحکم و دررالحکم

  .هادي:  تهران.حدود آزادي در تربیت). 1361(قائمی، علی 

آئـین  : ي پریچهر فرجادي، تهـران      ترجمه .م در مدرسه  فرهنگ تفاه ). 1381(گوردون، توماس   

 .تفاهم

فـصلنامه   .)ع( مبانی نظري مدارا در قرآن کریم و سنت معصومین        ). 1385(مروتی، سهراب   

  .63-48 ، صص2  شماره، پژوهشی انجمن معارف اسالمی ایران-علمی

  .امیرکبیر:  تهران.فرهنگ فارسی ).1377(معین 

هاي تربیت   ها و فنون تدریس دوره     ي درس روش   ارزشیابی برنامه ). 1377(اله   پور، نعمت  موسی

  .47-23، صص 7  دوره،فصلنامه مدرس علوم انسانی. هاي ایران دبیر دانشگاه

  .نشر سمت: ي محمود مهرمحمدي، تهران ترجمه. هاي برنامه درسی نظریه). 1379(میلر، جان 

ي  ترجمـه ). هاي تـدریس   اي بر روش   مهمقد(آموزشی   برنامه درسی و  ). 1381(نسینو، براون   

 .جنوب اسالمی واحد دانشگاه آزاد: اکبر صالحی، تهران داریوش نوروزي و

علـوم  (بوسـتان ادب     .تساهل و تسامح در دیوان حـافظ      ). 1388( محمدحسین   ،نیک داراصل 

  .  206-179، صص 2 شماره ،)اجتماعی و انسانی شیراز

کید بر آراء أه صدر در گسترده تعلیم و تربیت با ت      بررسی موضوع سع  ). 1383(نجمه   وکیلی،

شناسـی   دانشکده روان  نامه دکتري رشته فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ شده،         پایان. ویلیام هر 

  .علوم تربیتی، دانشگاه تهران و
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