
 

 

 محور  معلم آموزش

Teacher-Based Education 

 آن در که است آموزشي اي شیوه مستقیم آموزش یا محور معلم آموزش
 و شوود  مي هدایت معلم وسیله به بیشتر یادگیري و آموزش هاي فعالیت
 کوار  بوه  ها مهارت و دانش با ارتباط در فراگیران در چیرگي ایجاد براي
 در و کند مي سازماندهي را درس محتواي معلم، که اي گونه به رود، مي
 یوادگیري  به نسبت را آنان تا کوشد مي و دهد مي قرار فراگیران اختیار

 آمووزش  معایو   و هوا  ویژگوي  رویکورد،  تاریخچوه،  بررسي .برانگیزاند
  ست. ها آموزش نوع این شناخت براي هدفمند راهي محور معلم

 محور معلم  آموزش تاریخچه

 طرر   همكارش و  انگلمن زیگفرید را ممستقی آموزش روش
 یقرا  تحق انجمرن  را مستقیم آموزش برنامه نخستین کردند.
 این کرد. معرفی میالدي بیستم سده دوم نیمه اوایل در  یعلم

 آن اثربخشری  بعدي تحقیقا  و بود یافته سازمان کامالً برنامه
 کره  دنرد کر گراارش  مختلفری  هراي  پرووه   کردند. تأیید را

  خردسررا  کودکرران بررراي برنامرره ایررن بردکررار بهترررین
  همچنررین و اسرر  پایرره هرراي مهررار  آمرروزش راسررتاي در

 هسررتند ویرروه هرراي آمرروزش نیازمنررد کرره فراگیرانرری بررراي
(Engelmann et al., 1986.) انگلمن نخستین آموزشی روش  
 آن هدف که شد می آغاز پایه تحصیلی هاي مهار  تدریس با

 در خوانرردن مهررار  یريیررادگ و خررا  مفرراهیم یررادگیري
 (.Bereiter & Engelmann, 1966) برود  منطقری  رویكرردي 

 مؤثر و سودمند اي برنامه مستقیم، آموزش رویكرد در انگلمن
 کررد  اجررا  داشرتند،  یادگیري هاي دشواري که کودکانی براي

(Tarver, 2004.)  
 برر  که محور، معلم و یافته سازمان روشی مستقیم آموزش 

 آمروزش  بررراي  و اسرر   متمرکرا  آمروزش  فراینرد  جائیا 
 تكرررار  بر رود، می کار به ریاضی و خواندن ویوه به اي مدرسه

 دارد. تأکید فوري بازخوردهراي عرضه و تمررین و
 برا  و وار زنجیرره  صرور   بره  دروس  ارائه روش این در 
 را آن معلمران  خروبی  برره  و اسر   همرراه  کوچر   هراي  گام

 (.Hallahan & Kauffman, 2003) دهند می آموزش
 مستقیم آمروزش کند، مری بیان (2004)  تارور که گونه آن 

 اهمیر   آفرینرد.  می درپی پی هاي موفقی  که اس  رویكردي

 مشررركال  کررره فراگیرانرری اسرر ، رو ایررن از موضررو  ایررن
 دوسر   را یادگیري تكالیف و مدرسه اغلب دارند، یادگیري
 کنند. می تجربه را موفقی  میاان کمترین زیرا ندارند،
 توانرد،  مری  فراگیرران  در آمیا موفقی  هاي تجربه آفرین  
 احسراس  فراگیران که هنگامی دهد. تغییر را منفی تجارب این

 کرره دارد بیشررتري احتمرررا  کننررد، شایسررتگی و موفقیرر 
 را تحصریلی  پیشررف   و موفقیر   براي موردنیاز هاي مهار 

 (.Sagor, 2003) آورند دس  به
 

 محور معلم زشآمو رویکرد

 و دانر   بره  زیرادي  انردازه  ترا  آموزشری  نظرام  هرر  موفقی 
 هرا،  ژاپنری  نظرر  از دارد. بسرتگی  معلرم  اي حرفه هاي مهار 

 آن معلمران  شایسرتگی  انردازه  به آموزشی نظام هر شایستگی
 نظام عامل ترین مهم معلم گف ، توان می رو ازاین اس . نظام

 آن اصرلی  عمرار م و یرادگیري  -یراددهی  فراینرد  در آموزشی
 تحصریلی  عملكررد  برر  و (1385 فررزاد،  و پووه )دان  اس 

 سیاسر   نهایر   در زیررا  دارد، حیاتی و مهم تأثیري فراگیران
 هرا  روش و اصو  تبدیل فراگیران، با تعامل در معلم آموزشی

 را تربیر   و تعلیم تواند، می که اي گونه به اس . هاآن به عمل و
 تبردیل  ثمر بی فرایندي یا امیابی،ک و لذ  با توأم فرایندي به
 (.1379 )گیج، کند
 یرادگیري  -تردریس  الگوهاي از یكی محور معلم آموزش 
 ینردهاي افر در معلرم  کلیردي  و محروري  نقر   برر  که اس 

 الگرو  ایرن  از سرنتی  هراي  معمروًًروش  دارد. تأکیرد  آموزش
 و آمروزش  از غیرفعالی نو  واقع در الگو این کنند. می پیروي
 و هرا  توانرایی  کره  نحروي  به اس ، فراگیران اتكاي هنقط معلم
 در اسر .  گرذار  اثرر  آموزش هاي مؤلفه سایر بر معلم، عالیق

 گرررفتن نظررر  در برردون درسرری موضرروعا  رویكرررد، ایررن 
 فراینرد  در و شرود  مری  انتخراب  فراگیرران  فردي هاي تفاو 
 برر  و اسر   معلرم  عهرده  برر  اصلی نق  یادگیري، -یاددهی
 در (.1385 فرزاد، و پووه )دان  شود می تأکید یادگیري نتیجه
 فراگیرر  و معلرم  میران  سویه ی  ذهنی رابطه نوعی الگو، این

 اسر ،  معلرم  کنترر   در کرامالً  آموزش فرایند شود. می ایجاد
 درباره پسندد، می خود که اي هرشیوه به تواند می که اي گونه به

 آن اسر ،  ًزم کره  زمان هر و بگوید سخن نظر مورد موضو 
 کره   اسر   اسرتوار  فرض این بر الگو این برساند. پایان به را
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 بایرد  کره  دارنرد  وجرود  مشخصی باورهاي و  دان  رفتارها،
 کرارگیري  بره  الگرو،  ایرن  در (.1380 )شعبانی، شوند آموخته
 عراملی  مقرام  در معلرم  و اسر   کارسراز  کمتر دیگران دان 
 بره  را یرادگیري  -یراددهی  فرایند تا شود می عمل وارد فكور
  (.1391 )ساکی، کند مدیری  اثربخ  اي شیوه
 لحرا   از تروان  مری  را محرور  معلرم  آموزش کلی، طور  به 

   د.کر بررسی (1) جدو  در شده نوشته پارامترهاي
 

 (1385 )حجازی، محور  معلم آموزش پارامترهای .1 جدول

 گویه پارامتر

 کلی صور  به و محدود و ايدوره اهداف هدف
 ود.شمی بیان

 آموزشری  هراي فعالیر   اصلی محور معلم، تدریس راهبرد
 اس .

 فراگیررران میرران فررردي هررايرقابرر  از رقاب  ایجاد
 شود.می برداريبهره

 اس . مواجه تنبیه با خالفی هرگونه انگیاه ایجاد

 هرررايفعالیررر 
 آموزشی

 روشی محور در آموزشی هايفعالی  همه
 زنند.می دور ثاب 

 و اسر   درسری  کتاب یادگیري اصلی منبع هابرنامه
 کرالس  بره  مشخصی آموزشی هايفعالی 
 شود.می عرضه درس

 تجربیررررررررا  
 یادگیري

 معلرم  طریقاز غیرمستقیم شیوهبه تجربیا 
 شود.می منتقل فراگیران به و کسب

 کره  مقرراتری  از رعای  و اطاع  به عاد  آموزش بازده
 ایجراد  فراگیر وجود در دارد تحصیلی جنبه
 پیررو  همرواره  فراگیرر  شرود. مری  تقوی  و

 اس .

 محفوظا  به توجه یادگیري

 فراگیر نیروهاي کردن ورزیده یادگیري نتایج

 معلم خود دس به تدریس معلم

 برراي  هرا فعالیر   انجام زمان بودن یكسان زمان
 فراگیران همه

  درس اهداف بر کم بسیار مرور آموزشی اهداف

  معلم مقتدرانه گرشن دهندهانعكاس کالس محیط

 درجا  برقراري براي هاآزمون کارگیريبه ارزشیابی
 آموزشی

 محور معلم آموزش های ویژگی

 شرده  آورده ادامره  در کره  دارد محاسرنی  محور معلم آموزش
 اس .

 کرالس  فراگیرران  همره  بره  مسرتقیم  و فعرا   طور  به معلم -
  دهد. می آموزش

 شود. می سازماندهی خوبی به درس -

 شوند. می بیان روشنی به درس اهداف -

 گیرند. می قرار تأکید مورد اصلی موضوعا  -

 شوند. می خالصه درس پایان در مهم نكا  -

 شروند،  مری  عرضره  کوچكی هاي گام در درسی موضوعا  -
 تردریس  از پری   را، مبحر   هرر  فراگیرران  که اي گونه به

  گیرند. می یاد خوبی به جدید مبح 

 آمروزش  ترر  سرریع  آسان مطالب و پایین سطح  هاي مهار  -
 مانند باًتر، سطو  اهداف آموزش براي و شوند می داده

 اختیرار  در بیشتري زمان معلم مسأله، حل و تفكر پرورش
 دارد.

 هراي  درس آغاز در دهنده، سازمان پی  از معلم کارگیري به -
 کند. می کم  یادگیري -تدریس فرایند بهبود به جدید،

 مخررب  رفتارهراي  میراان  و ترر  اثرربخ   سکرال  مدیری  -
   اس . پایین بسیار فراگیران

 آمرروزش بررا ارتبررا  در محرروري، معلررم شرریوه برره آمرروزش -
 هراي  واقعیر   )مانند ضروري هاي مهار  و پایه هاي مهار 
 دسرتور  قواعرد  و واژگران  خواندن ریاضی، محاسبا  علمی،
 (.Adedoyin, 2010) دارد را تأثیر بیشترین زبان(،

 دانر   انتقرا   و سرازماندهی  فرراوان،  اطالعرا   کسب به -
 دنکرر  روشرن  و گونراگون  منابع از اطالعا  ادغام مفهومی،
 (.Matheson, 2008) کند می کم  پیچیده اطالعا 

 

 محور معلم آموزش معایب

 مختلرف  هراي  جنبه از محور معلم آموزش اخیر، هاي سا  در
  برنامره  نروعی  و،الگر  ایرن  در اسر .  گرفتره  قرار انتقاد مورد
 عردم  و پذیرنردگی  برودن،  مطیرع  ضررور   برر  مبتنی درسی

 از و کررده  القرا   دانشرجویان  بره  پنهرانی  طور به را اظهارنظر
 برودن  وحرده  مرتكلم  علر   بره  و کاهد می هاآن نفس به اعتماد
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 فرردي  هاي تفاو  به و نیستند فعا  چندان دانشجویان معلم،
 برر  آموزشری  نروین  هايالگو که درحالی شود. نمی توجه آنها

 هراي  روش ترا  دارد، تأکیرد  فراگیرمحور و فعا  هاي آموزش
  (.Borich & Tombari, 1995) محور معلم یا محور موضو 

  تررأثیر و اهمیرر  بررا رابطرره در مطالعرراتی منررابع بررسرری 
 نشران  کاربردي، – علمی هاي آموزش در محور معلم رویكرد

 در ادگیريیر  افراای   سربب  آموزشرگر  همكراري  دهرد،  می
 شود می فراگیران تحصیلی پیشرف  و فراگیران و آموزشگران

(Williams et al., 2010.)  فرصرتی  آموزشرگران  کره  زمرانی 
 تجرارب،  تواننرد  مری  کننرد،  می فراهم اي حرفه همكاري براي

 بسرازند  خود براي مشخصی محتواي و آموزشی هاي تكنی 
(Goddard, et al., 2000).  

 آموزشرگران  مشرارکتی  مد  (2010)  نهمكارا و ویلیاما 
 :هرراي روش بررا را عملرری کررار هرراي مهررار  پرررورش در
 فراگیرران   در محتوا از درستی درک ایجاد و سازي عمقی (1
  محتروا   اهرداف  و فراگیرران  نیازهراي  با راهبرد هماهنگی (2
 و درسری  ریراي  برنامره  و همكاري (4 راهبرد  سازي پیاده (3

  (.Williams et al., 2010) انندد می ممكن آن، ارزیابی
 آمرروزش مثبرر  تررأثیر بیررانگر هررا پررووه  برخرری نتررایج 

 اسر   بروده  محرور  معلرم  آمروزش  با مقایسه در محور فراگیر
(Maden, 2011.)  

 همكراران  و احردي  ازسروي  گرفتره  انجام پووه  محور 
 سرنتی  هراي  کرالس  با باز یا پویا هاي کالس مقایسه (،1392)

 فراگیرمحرور  رویكررد  برا  پویرا  هاي السک فضاي اس . بوده
 و مشررارکتی روحیرره خودفرمررانی، کنجكرراوي، رشررد بررراي

 رویكررد  برا  سرنتی  هراي  کرالس  امرا  برود.  مناسرب  یادگیري
 مقتدرانره  تردریس  بندي، درجه گرفتن، امتحان در محور معلم

 آموزشری  برنامره  در کمری  تغییر و شد می دنبا  سختگیري با
 کردند. می ایجاد خود
 باًي سطو  در فراگیران توانایی محور،  معلم ویكردر در 

 بسریار  فراینردي،  و عملكرردي  هراي  مهار  ویوه به یادگیري،
 به متكی یادگیري سوي به را فراگیران عمل در که اس  کمتر

 رویكرد در بازنگري ضرور  بنابراین، دهد. می سوق حافظه
 فعرا   رویكردهاي سم  به چرخ  و محوري معلم آموزش

 عابردي،  و )استوار شود می احساس دیگري زمان هر از بی 
1395.) 
 آمروزش  هراي  کاسرتی  و معایرب  تروان  می گایده طور  به 
 :برشمرد زیر موارد را محوري معلم
 آموزشی. )اساسنامه( پارادایم نداشتن -

 و نقرد  بردون  حاکم فرهنگی هاي ارزش و فرهنگ بازتولید -
 ها.آن تحلیل

 به باً از دستوري مراتب سلسله و باً به نگاه و باً از نگاه -
 و اندیشره  از بیررون  فراگیرر،  سرخنان  همره  مرجع پایین.

 تكررار  همرواره  فراگیرر  نمونه براي اوس . خود استدً 
 اسر .  شرده  نوشرته  درکتراب  یرا  گفتره  معلم که، کند می

 خرود  كهاین بدون اند. گونه این مواقع بیشتر در هم معلمان
 کرارگاار  معلم، باشند. داشته زمینه نای در تفكري یا تأمل
 و خرردورز  گرر،  اندیشره  نره  اسر ،  دول  گاار خدم  و

 آزاده.
 در ربرط  ذي نهادهراي  و فراگیرران  مشرارک   به توجهی کم -

   تربی . و تعلیم فرایند
 هرا  دانشرگاه  و مردارس  مدیران و معلمان نداشتن مشارک  -

 ریاي برنامه فرایند در
  فكري يها مشارک  به توجهی کم -
 مشارک  از معنوي و مادي تلقی -
 حاکمیرر  و هررا پرسشررگري و انتقادهررا برره ترروجهی کررم -

 ها عرصه همه در ها خودمداري
 در فراگیرران  اجتمراعی  و فرردي  نیازهراي  بره  تروجهی  کم -

 آموزشی هاي برنامه
 اجتمراعی  و فردي نیازهاي با درسی برنامه بودن ارتبا  بی -

 زندگی رايب ًزم هاي مهار  کل در و
 مروم  مانند و آموز دس  را فراگیر فراگیران، به انفعالی نگاه -

  کردن تلقی
 انسانی روابط و رفاق  جاي به رقاب  بر تكیه -
  آموزشی نظام در محكومی و حاکم رابطه -
 ساًري دیوان و تمرکاگرایی -
 هراي  مسئولی  و وظایف از معلمان برداش  نبودن درس  -

 خود
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 ورزي اندیشه و مطالعه پووه ، با معلمان نبود بیگانه -
 ساًري بارگ و محوري درس -
 هراي  روش در همگررا  تفكرر  تردریس  روش برودن  غالب -

 معلمان بیشتر تدریس
 ساًري معلم -
 هراي  خالقیر   و ورزي اندیشه جاي به درسی منابع بر تكیه -

 معلمان و فراگیران فردي
 محرور  رقابر   هاي روش دیگر و ها آزمون نمرا  بر تأکید -

 مسرائل  طرر   برا  همرراه  مسرئله  حرل  و اندیشیدن جاي به
 معلمان و فراگیران سوي از جدید

 حافظه و دان  بر تكیه -
 نداشرتن  و امرروز  جهران  موفرق  هاي آموزش به توجهی کم -

 جهانی پرورش و آموزش با مراوده

 ویرروه بره  نرروین فنراوري  مظرراهر برا  رویررارویی در نراتوانی  -
 یآموزش فضاهاي

 و فراگیررران نوپدیررد نیازهرراي برره پاسررخگویی در نرراتوانی -
 (.1385 حجازي،  1397 پویا، )قاسمی جامعه

 برراي  مناسربی  فرصر   گونره  هیچ رویكرد، این همچنین 
 افراای   و غلرط  هراي  مهار  اصال  مهار ، کسب تمرین،
 اضرطراب،  سرطح  افراای   بر و دهد نمی فراگیران به آمادگی
 و اسر   تأثیرگرذار  فراگیرران  نفرس  عا  کاه  و خشون 
 و )شرمس  شرود  مری  ایجراد  فراگیرران  میان منفی رابطه نوعی

 از گروهی یا فردي یابی دس  که دلیل این  به (1392 همكاران،
 شود. می دیگر گروهی یا فرد ناکامی سبب هدف، به فراگیران

 آموزشری  هراي  برنامره  پایانی مجري آموزشگر، سرانجام، 
 شرود  مری  محسروب  آمروزش  اینرد فر کرانونی  عنصر و اس 

(Creemers & Kyriakides, 2007.) فراینررد در آموزشررگر 
 فراگیران تا آورد می دس  به را امكان این یادگیري ر تدریس

 صرافی،  از نقرل  بره  )شرریعتمداري  خوانرد  فررا  فعالیر   به را
 گردانررد آشرنا  دانرر  و علرم  گیررري شركل  شرریوه برا  (،1397

  بكشررراند مرررؤثر پرررووه  بررره (،1374 )شرررریعتمداري،
(Dewey, 1949; Cohen & Manion, 1994،)  مشرارک   بره 
 نقرد  تروان  (،Michaelsen et al., 2009) بنشراند  یادگیري در

 روش برا  را آنان و (Myers, 1992) بپروراند هاآن در را کردن
 (.Crouch & Mazur, 2001) گردانرررد آشرررنا آمررروختن

 کرردن  عمل و ورام بر تأکید با تواند می آموزشگر سان همان به
 وا محتروا  غیرفعرا   فراگیرري  به را فراگیران خاصی، شیوه به

 اي کتابخانرره هرراآن از و (Michaelsen et al., 2009) دارد
  آورد. پدید متحرک
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