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Abstract 

Education and teaching throughout history have been a common concern of people who have 
always sought to impart the pleasure of their knowledge and excellence to others who have 
a deeper interest especially in divine authority and thus pursue their mission. The teacher and 
the desire for awareness were known, and the teaching position becomes clear. In light of 
this explanation of the importance of teaching, the present study utilized a semi-structured 
interview with 15 teachers and professors in the field and university and by purposeful 
sampling method in three rounds of Delphi method and finally to 51 The structure under the 
trilogy model arrived at, the logic governing the research model being drawn; a structural 
model- a method based on the theory of relationships and ratios, which attempts to induce 
the angles of view of the learner towards the self and the self-self by the Jamʽo al-jam 
induction of anfosi and afaghi. Self-drive - to think, ask, analyze, deepen, reason, critique, 
and other aspects of the bag, rather than forming a data warehouse. The thought of the 
unconscious itself; Taken together, this logical course is structured in the form of an 
observational, interdisciplinary teaching model that seems to be able to transform the current 
eroded and regressive education systems even as an experimental method with statistical 
methods. It is accredited and accredited elite and can synergistically transform the teaching 
process into a continuous process of teaching-learning-teaching. 

Keywords: Observatorial teaching, Relationships and ratios, The jamo al-jam induction of 
anfosi and afaghi. 
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5.  

6.  

ای به ابتنای نظریة روشی تدریس رصدخانه -طراحی الگوی ساختاری

  هاها و نسبتربط
 )با تمرکز بر القای جمع الجمعی انفسی و آفاقی(

  محمدشتا بدرا

 رفتار سازمانی، پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران  -تری مدیریت دولتی دک

 (02/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 13/01/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شر بوده که همواره افرادی به دنبال انتقال لذت دانش و تعالی خود به دیگران آموزش و یاددهی در طول تاریخ از دغدغه شترک ب های م
صورت  )علیهم السالالال م اولیای الهیویژه برای اند که این علقه به ودهب سالت خود را در همین عمیقبه  سبب ر شته و به همین  تری وجود دا

شود. با توجه به این تبیین از اهمیت یاددهی، در دهنده روشن میدانستند و در همین راستا، جایگاه تعلیمسازی میمعلمی و میل به آگاهی
شافیاین پژ صاحبه باز اکت ستفاده از م شگاه و با روش نمونه 15ساختاریافته با نیمه وهش با ا ستادان حوزه و دان گیری نفر از معلمان و ا

شاخگی رسید، منطق حاکم بر الگوی پژوهش ترسیم سازه ذیل مدل سه 51هدفمند که در سه دور روش دلفی انجام شد و در نهایت به 
کند زاویة دید فراگیران ها که با القای جمع الجمعی در بطن الگو تالش میها و نسبتی به ابتنای نظریة ربطروش -شد؛ الگویی ساختاری

سممو  دهد تا به جای تشممایل انبار داده و حفظیات، به سمممت اندیشممیدن، پرسممیدن، ت لیل،  -خود و فراخود -را به سمممت انفو و آفا 
یفیت فاری در ضمممیر ناخودآگاه انسممان، هدایت کند. مجمون این سممیر منطقی در  الب آوری، نقادی و سممایر مباحک کتعمیق، اسممتد ل
ساختاری صدخانه -الگوی  شی تدریو ر صورت بینرو شتهای و به  شده که به نظر میر سد میای طرح  های تواند به ت ولی در نظامر

های آماری اعتبارسنجی شده و برخوردار از تأیید نخبگانی وار فعلی ولو به مثابة یک روش تجربی که با روشآموزشی فرسایشی و تسلسل
 یاددهی تبدیل کند، بینجامد. -یادگیری  -گانه یاددهیافزایی، فرایند آموزش را به روندی مستمر در سهتواند با هماست و می

 . هاها و نسبتای، نظریة ربطالجمعی انفسی و آفا ی، تدریو رصدخانه القای جمع واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یاددهی و انتقال مفاهیم و معانی علوم به نحوی که منجر به یادگیری عّلی شود، چگونه شکل 

بند پژوهش است؛ چرا که پیشرفت در مرز دانش و گیرد؟ تالش در پاسخ به این سؤال، ترجیعمی

که در قبال  توسعة کمی و کیفی علم و فناوری و تعداد دانشمندان و علما بسته به زایش علمی است

شناسی تدریس و یاددهی کیفیت انتقال علم، القا، آموزش و یادگیری است و این همه، نیاز به معرفت

ها که به ابتنای رویکردی ها و نسبتاست؛ تدریسی مبتنی بر جامعیت و مانعیت ذیل نظریة ربط

های با توجه به خأل و نقصان و کاربری علوم را به متربیان منتقل کند. از طرف دیگر، ای، بنیانمنظومه

و فضای  های تدریس مستقیم که از دیرباز استفاده شده، به ویژه با توسعة فناوریموجود در روش

های تدریس اثربخش به مثابة پیشرانی برای آموزش مجازی در حوزة آموزش، ضرورت گذار به سبک

ریزی شود و مکان عصر جدید باید پی های تدریس مؤثر ناظر به زماننماید؛ بنابراین، سبکالزم می

 تا بتوان به نیازهای عصر جدید در عرصه آموزش و انتقال علم پاسخ داد.

ای، های متنوع تدریس در قالب تدریس رصدخانهبنابراین، پژوهش حاضر با ارائة الگویی از سبک

ی و انفسی از ها برای رسیدن به وجه جمع الجمعی آفاقها و نسبتتالشی است ذیل نظریة ربط

ورزی به متربیان بپردازند. این روش به مثابة تکوین و تشریع تا مدرسان به القای معانی و مهارت

 -رسد با توجه به تمرکز بر ساختاریالگویی برآمده از تتبعات و تدقیقات انجام شده است و به نظر می

ان یک الگوی کار عملی و تواند به عنوروشی بودن آن در جهت آزمون اعتبار و رفع نواقص می

 کاربردی به کار گرفته شود.

 1ایهای آن تدریس رصدخانهیادگیری است و یکی از روش -تدریس به مثابة فرایند یاددهی

های بعد سخن از چه ای که خواننده از آن بفهمد در جملهجمله -است که از حیث برائت استهالل

بخش فرایند تدریس ره تدریس، مدرس به عنوان قوامواشود. در نظاملحاظ می -چیزهایی رفته است

های متنوع های ورزشی است که نقش اصیلی دارد تا جایی که با توسعة روشبه مثابه مربی در رشته
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توان از اهمیت نقش معلم، مدرس، استاد و مربی کاست؛ بنابراین، نقش مدرس چنان نمیتدریس، هم

 رندگی است.بحاکی از افقی تربیتی، آموزشی و پیش

های مناسب تدریس است؛ چون روش فرایند از طرف دیگر، موفقیت معلم در استفاده از شیوه

(. بر این اساس، 54، ص1397تر است )اربابی و مالزهی، یادگیری از موضوع درسی مهم -یاددهی

 آموزشی است. های نظامها و گزینش الگوی تدریس اثربخش از ضرورتتدقیق در شیوه

ای با محور قرار دادن تدریس به ابتنای جامعیت و مانعیت و لحاظ منظومه رصدخانهتدریس 

های نوری به مشاهده اجرام سماوی و بررسی جرم و فکری، بسان رصدگری که با رادیوتلسکوپ

گری، پاالیش و انتقال علم و معرفت و پردازد، به مشاهدههای جوی در علم هیئت میاندازة پدیده

هُ َُزَكاةُ » )ع(علویگانة آموزش، پژوهش و تربیت ذیل روایت اخالق در سه )تمیمی آمدی، « اْلِعْلِمَُنْشر 

آموز بیاموزد نه پردازد؛ چه اینکه معلم باید روش دانستن را به دانش( می52، ص1هـ ق، ج1410

ند تا خود آموز را کمک کها و معلومات اکتفا کند که معلم باید دانشاینکه صرفاً به انتقال فرمول

(. نتیجه 55، ص1397تجربه کند و از طریق تجارب خود مطالب را فرا گیرند )اربابی و مالزهی، 

شود که از روی کتاب آنکه تدریس اخص از تعلیم است؛ زیرا تدریس غالباً به آن تعلیمی گفته می

ریس با (، وقتی این تد143، ص6، ج1385کردن آن صورت گیرد )طباطبایی، و به وسیلة قرائت

ای با همین کارکرد، گانه را در بر گیرد و تدریس رصدخانههویت خواهد بود که مفاهیم ماهوی سه

 یابد.شأنی ایجابی می

ارتباط با هم سنجید؛ توان بیکثرات موجود در عالم را نمی 1هاها و نسبتمطابق با نظریة ربط

بینی یک طبق این نظریه، پیش مدیریت است؛ در تمثیل علم 2اینوعی یادآور اثر پروانهحالتی که به 

سیستم بزرگ غیر ممکن است مگر با در نظر گرفتن تمام عوامل جزئی که ممکن است کوچکترین 

ها نقاطی وجود دارند که تغییر ای که در تمام این سیستمتأثیری بر سیستم داشته باشند... به گونه

، 1397ود )انتظاری و عزیزی بندرآبادی، شها موجب تغییرات عظیم میاندک و دستکاری آن

را با کاویدن مکان و درنوردیدن  -ها و موجهاتگزاره -(. در چنین وضعیتی، منطق ربط141ص

                                                           
1. Relationships and Ratios 

2. Butterfly Effect 
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این نیاز در پاسخ به و  یق استمقدمات و نتیجه قائل به ارتباط وثمنطقی که میان  کند؛زمان نسخ می

 (.1989، 1)رد کندهای نامربوط جلوگیری تا از استنتاج هطراحی شد

استناد روایت شناختی صحیح از انسان به ها، اولًا به ها و نسبتبرای تحقق این سیر در عالم ربط

هُ » )ص(نبوی َُفَقْدَُعَرَفَُربَّ ( نیاز است که نتیجة آن خودکنترلی 32، ص2، ج1403)مجلسی، « َمْنَُعَرَفَُنْفَسه 

یابی جایگاه انسان با این عالم متکثر الزم است. در نسبت شود و ثانیاًابتنای درک فلسفة نفس میبه 

هویت یابی در مقام تعین به این حالت، انسان به دنبال یافتن نسبت خود در عالم است که این نسبت

معنای طور که در دستگاه خلقت مختار است، مستقل از تعلقات به انجامد و انسان را همانمی

 توان بهها ذیل منطق ربط میها و نسبتکند. بنابراین، در نظریة ربطوابستگی ذاتی و نه غیری می

نگارگری انتخاب شود، به آرامش درونی دست یافت که این مفاهیم وقتی در عرصة تدریس هویدا می

شناسی این شود. گونههای موجود در خلقت و درک و انتقال به دیگران منجر میاز میان انگاره

ثل نقاشی است که قرار است اثری از خود در دستگاه خلقت بیافریند؛ نوعی گری نیز مانتخاب

شود. در ها که در کالس درس و در منطق تدریس نمودار میها و نسبتنگارگری در عالم ربط

ها ذیل نظام جامع حکمت متعالیه و حرکت جوهری و نظریة وحدت و کثرت ها و نسبتنتیجه، ربط

کند؛ به این معنا که مقام مدرس را در گسترة معانی به ی را ممکن میگرصدرالمتألهین، انتخاب

کند کند که ضمن درنظرگرفتن ربط و نسبت مفاهیم، تالش میگری دقیق برای متربیان بدل میانتخاب

آن دسته از محتویاتی را ارائه کند که متربی را در مسیر علم و معنویت به پیشرفت و تعالی درونی و 

 .قا دهدبیرونی ارت

قرآن کریم با اشاره به سیر آفاقی و انفسی )ر. ک: فصلت: الجمعی انفسی و آفاقی:  القای جمع

ای از حرکت و سیر در عالم طبیعت و ماوراء طبیعت باز کرده است که هر سالک و (، دریچه53

سیری صعب تواند با تعمق در آیات خلقت الهی، گام در این مسیر بگذارد؛ مجویندة طریق تعالی می

نمایاند. از طرفی، با توجه به فهم، وصالی نامحتمل میکه بدون مساعدت و حضور استادی زبان

ای، اتحاد مربی و متربی و درس در سیر آفاقی و انفسی که ای تدریس رصدخانههای منظومهگستره

تشریع و در شود؛ اگر این معنا در عالم تکوین و اشعار به شناخت خود و خلقت دارد، تثبیت می
                                                           
1. Read 
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آموز و متربی و درس خدا در مقام معلم و مربی، پیامبر در مقام دانشمقام بینات الهی آشکار شود، 

شود؛ بنابراین، به طریق سفلی وقتی میان مربی، متربی و درس اتحاد اصیل در مقام وحی بیان می

مودار زیر گام در رشد شناسی ربط و نسبت این اتحاد مطابق با نایجاد شود، سیر حرکتی با معرفت

و تعالی به سمت انفس و آفاق خواهد گذاشت و این به معنای محقق یافتن وجه جمع الجمعی در 

 ای خواهد بود.تدریس رصدخانه

 
 . نمودار اتحاد مثلثی تدریس1شکل 

 توان نقش تکاملیگانه وجود دارد، میگونی که میان سهبا توجه به رابطة تعاملی و تسلسلی اندماج

در این اتحاد در نظر گرفت؛ چون در عین حال که مربی با ارائة ماده درسی به رشد متربی کمک 

کند، متربی نیز با طرح سؤال و ایجاد چالش برای مربی به حرکت در مسیر نوزایی مدرس کمک می

 ها و تعاطی علمی در بسترکند و در این میان، مادة درسی نیز به تناسب همین رفت و برگشتمی

شود؛ بنابراین، جریان این تغییرات متناسب میتحوالت تاریخی و اقتضائات مکانی و زمانی دستخوش 

به دریافت وحی از خالق  )ص(انبیاءگانه در قلب تاریخ بوده و همواره چنین خواهد بود، چه زمانی که سه

و رشد در  و معلم خود مشغول بودند و چه زمانی که سالکین در سلوک به سمت علم و معنویت

 ها نیاز به تلمذ و آموختن دارند.سایر رشته

وهشگران حیطه تعلیم و تربیت امروزه بر ای ذیل مبانی نظری پژوهش: پژتدریس رصدخانه

دهندة ، معلمان نباید انتقال21العمر و غلبه بر نیازهای قرن این باورند که برای ایجاد یادگیری مادام

های یادگیری را آموزش آموزان راهها باید به دانششند؛ بلکه آنآموزان باصرف اطالعات به دانش

متربی

مادة درسی

مربی
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گویند (؛ به این نحوة آموختن و تدریس گاهی فراشناخت نیز می2017و همکاران،  1بدهند )فونگ

شود. که به دانش انسان از فرایندها و تولیدات شناختی خود و یا هر چیز مربوط به آن اطالق می

شناختی باید از خود سؤال کند یادگیرنده برای یادگیری یک موضوع، چه معلم در تدوین شیوة فرا

حقایق و اطالعاتی را بداند؟ چگونه و با چه روشی این حقایق و اطالعات را سازماندهی کند و در 

 (169، ص1397نهایت، چرا این موضوع را باید بداند؟ )راسخی، 

تواند القاگر وجه جمع الجمعی ها مینسبت ها وای ذیل نظریة ربطدر این میان، تدریس رصدخانه

پذیری بسته به اوالً شناخت قواعد و ضوابط حاکم بر نحوة سیر انفسی و آفاقی شود و این امکان

روشی که  -گردد؛ الگویی ساختاریانتقال در تدریس و ثانیاً درکی مشترک از الگوی مورد نظر بازمی

های متراکم به منطقی جامع از حیث و سیر تجربهتالش شده با استفاده از محکمات مطالعاتی 

های ای به مثابة یکی از روششمولیت و مانعیت دست یابد. بنابراین، الگوی تدریس رصدخانه

ها های علمیه، پژوهشگاهها، حوزهتواند مورد استفاده در نظام آموزشی مدارس، دانشگاهتدریس می

های مقتضی، مورد اصالح و زایش قرار بازخوردگیری و مراکز فنی و مهارتی قرار بگیرد و پس از

نیاز به ایجاد یادگیری شود، تر میکنیم، پیچیدهگیرد؛ چون هر قدر جهانی که در آن زندگی می

 تواندشود. در این جهان، آموزش و پرورش دیگر نمیتر و آشکارتر میعمیق و پایدار محسوس

 (.26، ص1392آبادی، ند )برزگر و علیوار محدود کخود را به نوعی یادگیری طوطی

های تدریس فعلی که مبتنی بر تدریس مستقیم بوده و بنای یادگیری ضرورت بازنگری در شیوه

تواند جامعه را به سمت صالح هدایت را بر انتقال و تبدیل ذهن متربی به انبار داده، قرار داده، نمی

شود، نیاز به درک مفهومی و شناخت تعریف میکند؛ چه اینکه اساس یادگیری که تغییر در رفتار 

ورزیدن در متربیان دارد؛ بخشی به روح و روحیة تفلسف و فلسفهها و غور با قوامماهوی پدیده

 اطالعات همراه خواهد بود. 2بانیهای دروازهای که به صورت تدریجی و با اجرای روشمقوله

زدگی، تردید منطقی یا شک روشمند، فتاند از تحیر یا شگورزی عبارتهای فلسفهمؤلفه

اندیشی یا گشودگی، ورزی، نقادی، تحلیل فلسفی، فراخپرسشگری، وابستگی تاریخی، استدالل

                                                           
1. Fung 

2. Gatekeeper 
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(، تا جایی که برخی 56، ص1397پردازی )یاری دهنوی و پورکریمی هاوشکی، ورزی و نظریهخیال

و مدرس به جایگاه و هویت آن  نما است. شأن تدریسمعتقدند تدریس غیر متخیالنه یک متناقض

ماُ » :فرمایندمی )ص(خداقدر مهم است که رسول گردد و آنباز می َعِلَّ ُم  ِعثت  ماُب  صدرالمتألهین، ر.ک: )«. ِإَنَّ

کند... ]چون[ کار انبیا نجات بشریت شود معلم کار انبیا را می(. اینکه گفته می95، ص2، ج1367

این  ،سانی برتر و واالتر است... عمق این حرف و مغز این حرفان است، کار انبیا ایجاد یک جامعه

 (.16/2/1394ای، است )امام خامنه

دهنده و توانمندساز دهنده، مشارکتاند: توضیحبندی دیگر نیز معلمان سه گونهمطابق با طبقه

أ آثار توانند منشهای مختلف می( که هر یک در موقعیت75، ص1397)افشارنیا، عباسی و دسترنج، 

 شود.به برخی آثار دریافت مفاهیم و معانی ماحصل تدریس اشاره می 2مختلف شوند. در شکل 

 
 (77، ص1390. نمودار آثار آموزشی و پرورشی روش دریافت مفهوم )بیگلو، 2شکل 

 

ای علّی میان توان رابطهبا توجه به تعریف یادگیری با ضرورت تغییر در رفتار، در عین حال نمی

س و یادگیری بدون درنظرگرفتن مقتضیات داشت؛ چرا که ممکن است تدریس به صورتی تدری

انجام شود که در عین علم باالی مدرس، فقدان قدرت بیان یا لهجه موجب عدم تبیین صحیح شود 

آموز و یا مدرس نسبت به موضوع تدریس از تسلط الزم برخوردار نباشد و یا گیرایی ضعیف دانش

 ای آن بررسی کرد.فرایند تدریس را باید در منظومه رصدخانه دهدکه نشان می

های آن، تحقیقات فراوانی انجام شده که حاکی از ضرورت نیاز در حوزة تدریس و تبیین روش
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های مختلف القای محتوا است که تا مطلبی به درستی منتقل بشر به دانستن و ادراک به ابتنای شیوه

مشی و تحولی پس از آن مهیا نخواهد بود. محتوا به بخشی از خط های اصالحینشود، امکان حرکت

آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را شود که از انتخاب گزینة مطلوب به دست میاطالق می

ها حول ترین سبک(. با این نگاه به مهم366، ص1400رساند )مسلمی و همکاران، به هدف می

شود. به استناد بندی تدریس مستقیم )متکلم وحده( و غیر مستقیم )متکلم مع الغیر( اشاره میطبقه

های ارائه شده توسط مدرس درصد آموزش 80تحقیقات در روش تدریس مستقیم و سخنرانی حدود 

 (.22، ص1398شود )شارع مالشاهی و همکاران، فراموش می هفته 8در عرض 

های دهد، ضرورت گذار به روشهای تدریس سنتی نشان میشناسانه به روشنگاهی آسیب

هایی های آموزشی نیاز به تدقیق دارد؛ مسائل و آسیبشده برای نظاممشارکتی به عنوان اصلی پذیرفته

زدن، به دیگران اجازه ندادن، وسط حرف پرگویی، تند حرف از جمله یکنواختی ارائه، نشستن ثابت،

جای نقد سازی بحث بهبازی، به حاشیه رفتن، شخصیدیگران آمدن، ادبیات نامناسب، سیاسی

زنی، دوری از توهین و تحقیر یا تهدید متربی با محوری، حفظیات و تستعملکردی، تنبیه، جزوه

، اتکا به اسالیدها و رفتن حریمان جنس مخالف و ازبیننمره، ارتباطات غیر اخالقی، صمیمیت می

پیستی، اجبار به  -طالح کپیتحقیقات به اص ،روخوانی از آن، تکلیف دادن، اجبار به نوشتن

های به اصطالح گوگل ترنسلیتی، اجبار به انتشار کتاب و مقاله با نام استاد و سوء استفاده از ترجمه

ی، اجبار به خرید خوراکی، اجبار به پرداخت مالی در قالب کمک به متربیان برای ارتقای رتبة علم

 مرکز آموزشی، ناآمادگی و عدم تسلط به بحث و اصطالح اقیانوسی به عمیق یک انگشت شدن. 

الت ساختاری و تقنینی های آموزشی که به اشکاها سایر مسائل مربوط به نظامدر کنار این آسیب

ای تاریخی دارند، مزید بر ناکارآمدی نظام آموزش موجود است؛ گردد و در مواردی ریشهبازمی

مسائلی از قبیل عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدم توجه الزم به نقشه 

، عدم موفقیت در طرح 2030المللی مثل سند زدگی و مسائل ناشی از اسناد بینجامع علمی، غرب

الت دانشگاه فرهنگیان، دورشدن از اهداف اصلی در تأسیس دانشگاه تربیت معلم سابق و مشک

ها، وضعیت اقتصادی ها، سربازمعلمالتدریسیبندی معلمان، حقدانشگاه تربیت مدرس، نظام رتبه

ها و نامهمعلمان و استادان حوزه، اختالس و سوء استفاده از صندوق ذخیرة فرهنگیان، مصائب پایان
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ها در ای، حجم باالی موظفیرشتهتوجهی به تحقیقات میانرة تافل، کمها و آزمون جامع و نمرساله

کردن زبان انگلیسی، جا بر انحصاریها، اشکال در آموزش زبان و تأکید نابهبودن کالستدریس، شلوغ

های کمک آموزشی، حجم باالی مواد درسی و کاربردی و مسائل کنکور و مؤسسات آن و کتاب

 وزشی.نبودن نظام آممهارتی

گرایی، خالق، های رایج اعم از الگوی عمومی، فعال، سازندهای با سبکتفاوت تدریس رصدخانه

، برگ ارزش، یاران، 1، جیگساوE5پردازی، تعاملی، همیاری، پودمانی، کالس معکوس، ضمنی، بدیعه

ات، ایستا و پویا، ای، بهترین تجربه، دیالکتیک، مشائی، مغالط، مشاوره4، فلندرز3، پرلز2نمایشی، تیمز

گشایی، ، مشکلدهندهسازمانپژوهی، پیشمشارکتی، درسخودکارآمدی، گرایی، ، مربی5بارش فکری

جمعی، ای، استقرایی و قیاسی، مطالعه مستقل، پاسخ دستهپروژه سازی،اکتشافی، حل مسئله، شرطی

ش و پاسخ، آزمایش، تطبیقی، بازگویی، پرسحرکتی، تمرینی، ایفای نقش،  -های شناختی و روانیحیطه

اقتدارگرایانه،  جویانه،گرایانه، غیر مداخلهتدریجی، ترکیبی، انتقال توضیح، رفتارگرایانه، تعامل

محوری، تسهیل کننده، محوری، موضوعگرا، یادگیریگیری، رسمی و غیر رسمی، انتقالآسان

-81، ص1399وکالتی )ر. ک: دادفر، گرا، فراگیرمحور و پیشنهاددهنده، همانندسازی، تحلیلی، کل

کند ضمن ها است، الگویی که تالش میها و نسبت( در نگاه جامع و مانع آن ذیل نظریة ربط76

وار برخوردار باشد تا متربی را به ساحل آرامش ها از منطقی منظومهمندی از نقاط قوت سبکبهره

بت به معضالت نظام آموزشی، واکنشی در درک لذت دانستن و غور در مسائل برساند و بتواند نس

ای را نیروی گر باشد؛ زیرا بار حرکتی پیشرفت هر جامعهدرخور نشان داده و در حل این مسائل یاری

 گیرد.های آموزشی شکل میدهد که قوام تربیتی آن از دل نظامانسانی آن جامعه شکل می

جویی الگوهای های تاریخی به پیشتوان با تأمل در سیره علما و سایر روعالوه بر این، می

                                                           
1. Jigsaw 

2. TIMSS 

3. PIRLS 

4. Flinders 

5. Brainstorming  
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های ای، منبرداری، تدریس دروس خارج حوزهخانههای مکتبتدریس پرداخت؛ از جمله روش

، ضرورت شناخت 1ایوان ایلیچهای صالحین، مدارس مسجدمحور، جامعة بدون مدرسه علمیه، حلقه

ر سردر باغ آکادمی خود نوشته ب 2افالطون طور کهفلسفه، ریاضی به مثابة زبان طبیعت، هندسه همان

طور (، و طبیعیات همان19-20، ص1، ج1344داند، وارد نشود )فروغی، بود: هر کس هندسه نمی

 (.375، ص1، ج1361)طوسی، « منُفقدُحساُفقدُفقدُعلما»بیان شده:  3که به نقل از ارسطو

معلم تدریس  رفت آنچه رادهد برخالف گذشته که انتظار میاین گستردگی بحث نشان می

هایی ثابت پذیرفته شده بود، برای دنیای همواره کند برای تمام عمر کفایت کند و تدریس سرفصلمی

العمر تبدیل آموزان را قادر کند به یادگیرندگانی مادامدر تغییر آینده نیاز به آن است که معلم، دانش

آسانی از عهده تواند بهتی رایانه نمیهای پیچیدة کاری را که حهای پیچیدة تفکر و راهشوند و شیوه

 (.146، ص1398آن برآید، مدیریت کنند )رضایی، 

 شناسی پژوهشروش

های موجود و تتبعات بودن الگو و در مرحلة اول از منبع دادهروش پژوهش با توجه به اکتشافی

 -ساختاری های حوزة تدریس به طراحی الگویفرضاولیة ناظر به پیشهای شده و مصاحبهانجام

شاخگی پرداخته، سپس، با رجوع به متخصصان و انجام مصاحبة روشی اولیه به ابتنای تحلیل سه

گیری هدفمند نفر از معلمان و استادان حوزه و دانشگاه که با روش نمونه 15ساختاریافته با نیمه

 شود.شوند، به اعتبارسنجی الگو و جرح و تعدیل آن پرداخته میانتخاب می

های در پژوهششود که پرسشنامه نیز با روایی تفاسیر معین می 4بة روایی درونی و بیرونیمحاس

ها، عامل اصلی مسئله است و دارای گیری بر اساس یافتهکیفی مورد توجه است؛ یعنی آیا نتیجه

 ها،شوندهراد، دیگر همکاران، مصاحبههای پژوهش مشارکت و درگیری افروایی است؟ بر اساس یافته

های پژوهشی کیفی بسیار اساسی است؛ های مصاحبهقضاوت خبرگان و... در مورد روایی تفاسیر داده
                                                           
1. Ivan Illich 

2. Plato 

3. Aristotle 

4. Internal Validity and External Validity 
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بودن آن است، یعنی گروهی از افراد که دارای االذهانییک تفسیر نیز بین 1تنها معیار صحتالبته 

شش  ضای پنل خبرگان شامل دو معلم،ع(. ا201-202، ص1392فرد، جهان مشابهی شوند )دانائی

 بودند. دانشگاهمدرس حوزه و هفت مدرس 

ساختة و به تبع پرسشنامه محقق 2با استفاده از تکنیک دلفی کیفیت این نوع مصاحبه نیز

شود با ارائة راهنمای کمتر موافقم و مخالفم است که تالش می بندی موافقم،ای با طیفدرجهسه

روشی نهایی اکتشاف شود.  -الگوی ساختاری حاصل شود تا پاسخ به حد کفایت رسیده و اشباع نظری

به این صورت در نظر گرفته شده است: به نظر  یک سؤال آزاد نیز برای درنظرگرفتن موارد مغفول الگو

 های مهم دیگری برای ارائة یک تدریس اثربخش الزم است؟شما چه سازه
 

 های پرسشنامه. گویه1جدول 

 های مرحله سومیهگو های مرحله دومگویه شاخگیعوامل سه

 4 13 ساختاری )نهادی(

 8 22 رفتاری )محتوایی(

 5 9 ای(محیطی )زمینه

 17مجموع:  44مجموع: 

بینی که بر آرای هیئتی از کارشناسان یافته و تعاملی برای پیشروش دلفی روشی است نظام

نیا، ت )حافظمستقل متکی است؛ با این پیشفرض که داوری گروهی نسبت به فردی معتبرتر اس

 (.163، ص1389

همزمانی استفاده از مصاحبة ثانویه و تکنیک دلفی به سبب تجمیع آرا در مرحلة اول اکتشاف و 

الگو در مرحلة دوم است که در صورت رسیدن به حد کفایت در همین مرحلة  سازیبازسازی و بهینه

برگشت دلفی ادامه خواهد  ختم خواهد شد؛ در غیر این صورت تا رسیدن به اشباع نظری، رفت و

 ها استخراج شود.فراوانی SPSSداشت تا به واسطة تحلیل آماری 
                                                           
1. Righthess 

2. Delphi technique 
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. هر نظام یا سازمانی است 1ایعوامل ساختاری، رفتاری و زمینهشاخگی دارای سه بعد مدل سه

بنابراین، همة علل و  های محیطی در کنش و واکنش دائمی است؛در جایگاه ویژه خود همواره با نظام

ها را فراهم موقع و مناسب سازمان نسبت به سایر نظامعواملی که امکان برقراری، تنظیم و واکنش به

(، که در این 73-75، ص1384)میرزایی اهرنجانی و سرلک،  شوندآورند، زمینه یا محیط نامیده میمی

گانگی اخه، سهمیان این سه شالبته  پژوهش، کالس درس به عنوان یک محیط در نظر گرفته شده است.

گونگی حاکم است که تمایز و تشخیص این سه جنبة صرفاً نظری و به منظور حاکم نیست؛ بلکه سه

 (. 10، ص1391ها است )دهقان، طالبی و عربیون، تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم پدیده

 ای به مثابة ترکیبی از علم، هنر، مهارت وروش تدریس مرکب به ابتنای تدریس رصدخانه

ذیل  2ها تدوین شده و به شرح جدول مندی مدیریت کالس است که از درون تراکم تجربهروش

شاخگی نیز بنا به تحلیل اولیة پژوهش است در عوامل سهها بندی سازهشاخگی است؛ طبقهعوامل سه

 شود.که اعتبارسنجی آن در الگوی نهایی، مشخص می
 

 روشی -اولیة ساختاریای الگوی شاخگی و سازه. منبع سه2جدول 

عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 ساختاری )نهادی(

افزار آموزشی به استفاده از سخت
منظور تحریک قوای حسی )شنوایی، 
 بویایی، چشایی، بینایی، المسه، حرارت،

 های بدن و تعادل(موقعیت اندام

مثل تخته و ماژیک، هدفون، پروژکتور، استفاده از مداد 
های برنامه ،2و تختة هوشمند تعاملیالکترونیکی 

و ضبط همزمان تدریس و  3برداری مثل جی نوتیادداشت
 ارائه به متربیان

 های تحلیل آماریو برنامه 4مثل پاورپوینت، کینوت استفاده از نرم افزار آموزشی
های آموزش برخط و استفاده از برنامه

 فضای مجازی
 های اجتماعیو شبکه 6، کمتازیا5مثل آی اسپرینگ

                                                           
1. (Structural / Behavioral / Context) Factors 

2. Whiteboard Interactive 

3. GNotes 

4. Keynote 

5. Ispring 

6. Camtasia 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 2و ادوبی کانکت 1مثل مودل های یادگیری مجازیاستفاده از محیط
پذیری برگزاری کالس به صورت امکان

 3وبینار
در برقراری ارتباط زنده با سایر  4مثل ویدئو کنفرانس و اسکایپ
 مراکز آموزشی داخلی و خارجی

 های نمایشیاستفاده از قابلیت
آن، پخش موسیقی آرام، پویانمایی، تئاتر، مثل: نمایش فیلم و نقد 

 های هنرینقاشی و سایر جنبه
استفاده از ابزار بازی فکری و طراحی 

 مسابقه
 مثل: شطرنج، دارت و طناب

 استفاده از آزمایشگاه
برگزاری کالس در آزمایشگاه بنا به موضوع و اقتضائات 

 درس

 سازی محیط یادگیریشاداب
 های انفجاری()روش

ستفاده از تصاویر، تابلوها، نوشتجات و سایر تزئینات نوری ا
متغیر در جهت ایجاد محیطی شاداب و جذاب برای یادگیری، 

شوند که اوضاع کالس رو هیجانی گفته میها از آن این روش
 (.1397کنند )چگینی و غالمعلی لواسانی، را متحول می

حضور و غیاب سیستمی )انضباط 
 زادی عمل متربیانتحصیلی( در عین آ

زنی برای محاسبة حضور در کالس و عدم نظام ساعت
استفاده از لیست حضور و غیاب دستی در عین آزادگذاشتن 

های متربیان برای حضور در کالس )بسان درس خارج حوزه
علمیه( با استناد به اصل تیسیر و تسهیل و وضعیت 

 الوجهین بسان جبر و اختیاربین
ای به ازای هر جلسه قهدقی 15های وقفه

 درسی
دقیقه استراحت  15ساعته و  2توقف درس پس از هر جلسة 
 با نوشیدن آب یا چای گیاهی

 وارها به صورت دایرهها یا نیمکتچینش صندلی ایکالس دایره

 طرح درس مشخص
ریزی راهبردمحور با طرح درس در ارائة نقشه راه و برنامه

 ابتدای هر نیمسال تحصیلی

 طرز پوشش و آراستگی ظاهر رفتاری )محتوایی(
های اتوکشیده و غیر چسبنده، استفاده کردن موها، لباسشانه

های رنگی، استعمال عطر، عدم نیاز به استفاده از چادر از لباس
 برای تدریس در کالس دختران

                                                           
1. Moodle 

2. Adobe Connect 

3. Webinar 

4. Skype 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 آراستگی کالمی و اخالقی
، اندیشرسایی کالم و لهجه نداشتن، ادبیات غنی، مثبت

در « دانمنمی»اخالق، غرور علمی نداشتن و بیان خوش
 ها، اصرارنکردن بر اشتباهات و تجنب از توجیهنادانسته

 1تحرک جسمی و زبان بدن
ها و تغییر حرکت طولی و عرضی در کالس، استفاده از واکنش

 تن صدا بنا به شرایط تدریس
 و فناوری 2ایسواد رسانه

 روز()یادگیرندگی مستمر و به
ای و فناوری به منظور تسلط عملی بر کاربردهای رسانه

 های آموزشیاستفاده از فناوری

 عدالت رفتاری
کردن و تجنب تبعیض قائل نشدن میان متربیان حتی در نگاه

 از رفتارهای غیر اخالقی

 
 دغدغة عینی تعلیم و تربیت
 )پوشش علمی و عاطفی(

در تعبیر  ص()نبویعشق به تعلیم و تربیت به سبک 
َُوأْحمىُ»: )ع(امیرالمؤمنین َُمراِهَمه  ُأْحَكَم َُقْد ِه ُِبِطبِّ اٌر َُدوَّ َطبيٌب

( تجنب از ارتباط مرادی و 108البالغه، خطبة )نهج« َمواِسَمهُ 
مریدی با ترابط استاد و شاگردی و ایجاد صمیمیت رفتاری، 
شرکت در مجالس متربیان و تالش در جهت حل مشکالت 

 هاس آنخارج از کال

ورزی ذیل فلسفة مندی و استداللبرهان
علم )تقویت بینش و بصیرت، کنترل 
مدخل ذهن و جامعیت و مانعیت با 

استفاده از استقرا، قیاس، قدرت تعمیم 
 بانی اطالعات(و دروازه

حاکمیت روحیة استداللی و تالش در جهت گفتمان مبتنی بر 
( با تمرکز بر ترابط 18ارائة دلیل یا برهان خلف )ر. ک. زمر: 

دال و مدلول و مبادی فلسفی و ماهوی علم در راستای تقویت 
بینش و بصیرت فراگیران، آموزش تفهیمی به متربیان با 

گری، کنترل استفاده از استقرا و قیاس و تقویت تعمیم
جویی جامعیت فکری در عین مانعیت ها به ذهن و پیورودی

 کند.اعدا نمیهای زائد، اثبات شیء نفی مداده

 نگرالمللی و آیندهرویکرد بین
الملل اسالمی و معاصر نگر ناظر به بینبرخورداری از نگاه آینده

 و انتقال این رویکرد به متربیان

 محوری و طرح چالشی مباحثمسئله
-تعیین مسأله در ابتدای درس و ایجاد چالش علمی و دغدغه

 مندی متربیان

 پیشینه بحث نمایش تصویر و ارائة
 )روش پایان در آغاز(

آغاز تدریس با نمایش یک تصویر مرتبط با بحث و ایجاد 
چالش برای متربیان، تبیین سیر تطورات بحث و بیان تاریخچة 

 آن با نمایش کلی نتیجة درس در ابتدای کالم

                                                           
1. Body Language 

2. Media Literacy 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 ارائه بحث مشارکتی و چرخشی
)انتقال توضیح ذیل انتقال علم، پاسخ 

د ارتباط عاطفی و جمعی، ایجادسته
 قلبی و تفکر استقاللی(

انتقال توضیح: واگذاری توضیحات بیشتر از طرف مدرس به 
 متربیان ذیل انتقال علم

منظور از ارتباط قلبی صرفاً ارتباط درونی و عاطفی میان 
نیست؛ بلکه خود پیام  -معلم و فراگیرنده -فرستنده و گیرنده

ب پیوند و ارتباط بیابد. نیز باید بتواند با درون و جان مخاط
(، همیشه شاگرد نماندن و مستقل شدن 1395)سنگری، 

 فراگیران

 تفکر نقادانه و آموزش نقد و فلسفه آن
 سازی نقد به مثابه)فرهنگ

 ای الهی(هدیه

بحاثی نقادانه و رویکرد انتقادی به نواقص تحقیقات انجام 
مه نقد و سازی منتقدانه و مالزشده، تحلیل مسائل با مفهوم

؛ نقد «کونوا نُقّادَ الْکَالمِ»، راهکار بدون قضاوت و پیشداوری
، 230، ص1، ج1371کننده سخن باشید )محدث برقی، 

 (.169ح

 پردازی خالقانه و بسط نظام ایدهایده
)بسط خالقیت و نوآوری با سفر 

و تهییج تخیل و رؤیا و روحیة نترسیدن فضایی 
 از شکست(

پردازی کودکانه و ارزش برای ه ایدهواداشتن و تحریک ب
خالق به مثابه انعقاد نطفه  های فکری و تفکرجرقه
پردازی با آغاز سفر فضایی و هدایت ذهن فراگیران به ایده

)ر. ک: تأثیر افتادن سیب  سمت عملی ساختن رؤیا و تخیل
 (1در کشف قانون جاذبة نیوتن

طرح سؤال مستمر و فرهنگ 
 پرسشگری

های کودکانه و از پرسش)استفاده 
 واگرا، گوش شنوا داشتن(

ارجاع به فلسفه دو گوش و دو چشم برای بیشتر شنیدن و 
دیدن و یک زبان برای گفتن و پرسیدن بدون در نظر رفتن 
خط قرمز در عین رعایت آداب بحث و درک ضرورت 

های متفاوت به ، استفاده از پرسش واگرا با پاسخپاسخگویی
های ( شامل ویژگی1389ها )نهرور، ایده وجویمنظور جست

، 1377نگری )گاالگر، پذیری و آیندهسالست فکر، انعطاف
ُاْلِعْلِمُ»(، 97ص َؤاِلُِنْصف  ُالس َّ ْسن  ، 1423)ابن شعبه حرانی، « ح 
 (؛56ص

، 1994، 2گشاید )گادامرسؤال، هستی موضوع را می
(؛ یک سؤال بر عکس یک شرح و توضیح، به دلیل 262ص
شود که موضوع ممکن است به امکان طرح می ید بر اینتأک

گونه دیگری باشد؛ سؤال به معنای تشکیک در موضوع است 
 (.48، ص1387)چناری، 

                                                           
1. Isaac newton 

2. Gadamer 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

سازی، تصویرسازی فنون تمثیل، تجسم
ذهنی، نقشة مفهومی و استفاده از 

 (1افزایییادیارها )همشکلی و هم

واقعی به ویژه  های متنوع وتبیین بحث با استفاده از مثال
گویی هنری های تاریخی یا اشعار و نثر، قصهها و قصهمثال

دهد، قصة تلطیف زبان است که به اندیشیدن ما پر پرواز می
بخشی به محتوای (. عینیت32، ص1397ر است )اشرفی، هن

های ضمیر ناخودآگاه و سازی متربیان به ظرفیتدرسی، آگاه
سپاری در مسیر به حافظهتصویرسازی ذهنی از ذهن به عین 

)مثل حفظ قرآن(، استفاده از یادیارها )کلمة کلید( برای 
سازی یک جمله در یک کلمه، انتقال مهارت استفاده خالصه

از علوم و محتوا در گره زده شدن با مسائل محیطی و پیرامونی 
 افزا و همشکلبه صورت هم

 شناخت مغالطات و آموزش آن
ات به منظور تشخیص استدالل از مغالطه آگاهی به انواع مغالط

و آموزش عملی تشیخص آن به مثابة یک فن به ویژه توانایی 
 شناخت نتایج نادرست از مقدمات درست

 تقویت ملکات اخالقی و تبیین
 شناسی شهودی و اکتشافیمعرفت

گانة اخالقی )مشارطه، مراقبه، هدایت تربیت به سمت شش
، 22، ج1378و معاقبه( )مطهری، مجاهده، محاسبه، معاتََبه 

دادن دریچة نگاه خود و متربیان به ( و سوق923-927ص
پردازی و سمت شناخت مبتنی بر خودسازی، جامعه

بیانیة گام دوم انقالب(، ای، سازی )ر. ک: امام خامنهتمدن
القای صبر و استقامت و سکینه و استواری به قلب 

وحیة اکتشافی و (، ضرورت ر120. ک: هود: فراگیران )ر
طراحی الگو به مثابة غواصی در اعماق اقیانوس، معرفی 

حسنة( به عنوان  )اسوة)ع( بیتعملیاتی قرآن کریم و اهل 
الگوی متربیان در وهلة اول و سایر دانشمندان و علمای موفق 

سازی احترام به عالمان و های تخصصی، نهادیدر حیطه
]خمینی[ اطالع دادند که دانشمندان و همنوعان: وقتی به امام 

اند، با حالت عصبانیت و در برخی به مالصدرا اهانت کرده
وما »مقام موعظه و نهی از جسارت به بزرگان دین فرمودند: 

سازی حضور متربیان در کالس فرهنگ«. ادرئک من مالصدرا
 درس قبل از حضور مربی، تعطیلی کالس درس هنگام اذان

                                                           
1. Synergy 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 عیسازی مسئولیت اجتمانهادی
 گریو روحیة مطالبه

ها با شناخت ها و نسبتتبیین تالزم حق و تکلیف ذیل ربط
با جایگاه خود در تاریخ و روحیة  یابی هویتیخود و نسبت

 گری در مسیر اهداف جامعه،مطالبه
 تنظیم روابط چهارگانه انسان با خالق، خود، جامعه و طبیعت

 تشویق به آموزش زبان
انتخاب و آموزش زبان دوم و سوم )برای  دادن متربیان بهسوق

 افراد دوزبانه(

 ورزی و تربیت فنیتشویق به مهارت
های کاربردی تبیین ضرورت و تهییج متربیان به سمت مهارت

 و انتخاب حرفة تخصصی
 همگانی تشویق به ورزش

 شناسی اولیه در استعدادیابیو ظرفیت
به مراکز  شده و مادر و معرفیهای توصیهمثل: ورزش
 برای انتخاب ورزش تخصصی استعدادیابی

 1استفاده از دستیار علمی
انتخاب یک یا چند نفر از متربیان به عنوان دستیار و تفویض 

 و راهبری برخی امور علمی

 ای(محیطی )زمینه

انجام کار گروهی با رویکرد 
ای و کار )تحقیقات پروژه 2االذهانیبین

 تشکیالتی(

رای هر گروه و کنترل در هر جلسه با آزمودن کار تعیین پروژه ب
شده در این رویکرد، آموزش انجام کار تشکیالتی، انجام

شده ها به عنوان ماحصل فرایند تعامل اجتماعی پنداشتهارزش
ها نیز کنند. ارزشها مشارکت میو به طور فعال در خلق ارزش

 -ین افرادمعانی مشترک ب -با روی هم قرار گرفتن تفاسیر ذهنی
ها منشأ اثر است. شود؛ لذا رفتار فرد در خلق ارزشپدیدار می

های پرداز مستلزم قضاوتدر این رویکرد، عمل واقعی نظریه
هنجاری است؛ یعنی چه چیزی معنادار بوده و چه چیزی 

 (.106-107، ص1391واقعیت است )توکلی، 

 گانة مطالعه، مباحثه و مناظرهسه
رائه در راستای )گفتمان علمی و ا

 تقویت
 آوری،اعتماد به نفس، فن بیان، استدالل
 کالم مستند، نقد و نظر،

 گویی و بشاشیت(طنز و بداهه

مطالعه و عامل بودن به آن از طرف مطالعه و پستبیین پیش
سازی مطالعه در سبد مایحتاج متربیان با ارائة مدرس، فرهنگ

گروهی و اجتناب از سازی مباحثة های یادگیری، نهادیمهارت
قطع کالم گوینده، آموزش عملی مناظره با تشکیل تیم و به 
صورت گروهی، درنظرگرفتن آستانة کششی برای کالس با 

های رعایت زمان الزم و جلوگیری از جدل با تأکید بر سیاست
تشویقی و تنبیهی ذیل امر به معروف و نهی از منکر، ارائة تمامی 

یق به تدریس و تجنب از تطویل یا متربیان در کالس با تشو
 رفتن با رعایت اصل تلخیص در کالمحاشیه

                                                           
1. Teaching Assistant (TA) and Research Asistant (RA) 

2. Intersubjectivity 
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عوامل 
 شاخگیسه

 تبیین هاسازه

 آموزش فن مذاکره
آموزش مذاکره به عنوان یک فن با طرف یا طرفین بنا به تقدم 

 منافع جمعی بر منافع فردی

 خوانیمرجع
ه کتابخوانی و های مرجع با تشویق بمعرفی کتاب

ای با توجه موزش جزوهآ سازی مطالعه و اجتناب ازفرهنگ
 شدههای تجاریآموزشیبه تکثر کمک

 تکلیف به نوشتن
های کالسی، ایام )نقش ادبیات، پژوهش

 های محیطی(تعطیالت و موردسنجی

سازی سازی عملی متربیان با فرهنگآموزش نوشتن و آماده
قلم به دست نمودن ادبی متربیان )مثل آموزش شنا که باید به 

و تسری دادن میل به آموزش و نوشتن در  داخل آب رفت(
های غیر کالسی و ایام تعطیالت، ایجاد حساسیت نسبت زمان

ها و نهادها به مثابة به محیط و مبدل نمودن محیط، انسان
 پژوهی و مورد مطالعة مستمرتحقیق

 
 

 رفت و برگشت تکرار، تمرین و مرور
 )رفع اشکال(

های جایگزین، ن روشبیان مبحث با ادبیات متنوع و آزمو
ها جهت حل مسائل پرسش از متربیان و به پای تخته بردن آن

و مرور مستمر بدون خستگی از تکرار با رعایت وضعیت 
بندی انواع هوش: هر اندیشه و گیرایی متربیان از حیث سطح

توان با تجدید سازمان مسئله و یا هر شاخه از معلومات را می
ای آموخت... و به هر یادگیرندهبه صورت قابل فهم درآورد 

کار هنگامی دشوار است که مواد آموختنی فراتر از نیروی 
( توجه به اصل 303، ص1372درک یادگیرنده باشند. )پارسا، 

 «كلمُالناسُعلىُقدرُعقولهم»

 گردی و کسب و کار گردیطبیعت
 )سفر علمی(

ها در دل طبیعت به صورت گروهی، برگزاری برخی کالس
د از کسب و کارها و ارائه نتایج عملی آن و مصاحبه با بازدی

-مدیران و نخبگان و کارشناسان، معرفی افراد موفق در زمینه

 ای با نخبگانرشتهگیری میانهای علمی و کاری و ارتباط

 آزمون کتاب باز و تحلیلی
های تستی یا مبتنی بر حفظیات با طرح اجتناب از آزمون

ازبودن استفاده از منابع )کتاب باز(، های تحلیلی و مجپرسش
 (1در هر جلسه )آزمونک آزموناستفاده از پیش

 نظافت کالسی
تنظیف کالس درس توسط مربی و متربیان به صورت 

 چرخشی

                                                           
1. Quiz 
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 های پژوهشیافته

های پرسشنامه نمایش داده شده میزان اجماع روی سازه 3برای اعتباربخشی الگو در جدول 

 کدام سازه از حیث فراوانی از اعتبار باالتری برخوردار است.است، تا مشخص شود 
 

 ها. فراوانی اجماع سازه3جدول ی

 مخالف کمتر موافق موافق هاسازه ردیف

 0 درصد 7 درصد 93 افزار آموزشی به منظور تحریک قوای حسیسخت 1

 0 0 درصد 100 افزار آموزشینرم 2

 0 درصد 13 درصد 87 های آموزش برخط و فضای مجازیبرنامه 3

 0 درصد 47 درصد 53 های یادگیری مجازیمحیط 4

 0 درصد 67 درصد 33 برگزاری کالس به صورت وبینار 5

 0 درصد 20 درصد 80 های نمایشیقابلیت 6

 0 درصد 13 درصد 87 ابزارهای بازی فکری و طراحی مسابقه 7

 0 درصد 20 درصد 80 استفاده از آزمایشگاه 8

 0 0 درصد 100 سازی محیط یادگیریشاداب 9

 درصد 7 درصد 26 درصد 67 حضور و غیاب سیستمی 10

 درصد 13 درصد 20 درصد 67 ای به ازای هر جلسة درسیدقیقه 15های وقفه 11

 0 درصد 53 درصد 47 ایکالس دایره 12

 0 درصد 13 درصد 87 طرح درس مشخص 13

 0 درصد 27 درصد 73 طرز پوشش و آراستگی ظاهر 14

 0 درصد 13 درصد 87 آراستگی کالمی و اخالقی 15

 0 درصد 20 درصد 80 تحرک جسمی و زبان بدن 16

 0 درصد 20 درصد 80 ای و فناوریسواد رسانه 17

 0 درصد 27 درصد 73 عدالت رفتاری 18

 0 درصد 20 درصد 80 دغدغة عینی تعلیم و تربیت 19

 0 درصد 27 درصد 73 ل فلسفة علمورزی ذیمندی و استداللبرهان 20

 0 درصد 7 درصد 93 نگرالمللی و آیندهرویکرد بین 21

 0 درصد 13 درصد 87 محوری و طرح چالشی مباحثمسأله 22
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 مخالف کمتر موافق موافق هاسازه ردیف

 درصد 7 درصد 13 درصد 80 نمایش تصویر و ارائة پیشینة بحث 23

 0 درصد 13 درصد 87 ارائة بحث مشارکتی و چرخشی 24

 درصد 7 درصد 7 درصد 86 و آموزش نقد و فلسفة آنتفکر نقادانه  25

 0 0 درصد 100 پردازی خالقانه و بسط نظام ایدهایده 26

 درصد 7 درصد 33 درصد 60 طرح سؤال مستمر و فرهنگ پرسشگری 27

 0 درصد 13 درصد 87 سازی، تصویرسازی ذهنی، نقشه مفهومی و یادیارهاتمثیل، تجسم 28

 0 درصد 33 درصد 67 موزش آنشناخت مغالطات و آ 29

 0 درصد 27 درصد 73 شناسی شهودی و اکتشافیملکات اخالقی و معرفت 30

 0 درصد 47 درصد 53 گریمسئولیت اجتماعی و مطالبه 31

 0 درصد 53 درصد 47 آموزش زبان 32

 درصد 7 درصد 40 درصد 53 ورزی و تربیت فنیمهارت 33

 درصد 13 درصد 53 درصد 34 اولیه در استعدادیابیشناسی همگانی و ظرفیت ورزش 34

 درصد 7 درصد 47 درصد 46 استفاده از دستیار علمی 35

 0 درصد 13 درصد 87 االذهانیانجام کار گروهی با رویکرد بین 36

 0 درصد 7 درصد 93 مطالعه، مباحثه و مناظره 37

 0 درصد 40 درصد 60 آموزش فن مذاکره 38

 0 درصد 40 درصد 60 خوانیمرجع 39

 0 درصد 40 درصد 60 تکلیف به نوشتن 40

 0 درصد 27 درصد 73 رفت و برگشت تکرار، تمرین و مرور 41

 درصد 7 درصد 33 درصد 60 گردی و کسب و کار گردیطبیعت 42

 0 درصد 53 درصد 47 آزمون کتاب باز و تحلیلی 43

 درصد 13 درصد 60 درصد 27 نظافت کالسی 44

 اگر ندارد، معموالً وجود اجماع به دستیابی برای مشخصی معیار دلفی مطالعة به اینکه در با توجه

 اجماع از موضوع آن شودمی گفته باشند، موضوع یک موافق دهندگاندرصد پاسخ 60 حداقل

های )ردیف سازه 10دهد ها نشان مینتایج تحلیل دادهاست؛ بنابراین،  برخوردار

 ( از اجماع برخوردار نیست.4،5،12،31،32،33،34،35،43،44



316                                                   1400 ، زمستان4، شمارة 10مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

سازة جدید نیز  11شده در انتهای پرسشنامه، از طرف دیگر، و با توجه به درج پرسش ارائه

های سازة قبل )ردیف 6ای به همراه اکتشاف شد که به منظور تعیین میزان اجماع سازه

درصد  40؛ اما واجد بیش از ( که در مرحلة دوم به حد نصاب الزم نرسیده بودند4،12،31،33،35،43

سازه  4گیرند. اهی قرار میاند، در مرحلة سوم با طراحی پرسشنامة مورد نظرخواجماع شده

 ( نیز به دلیل عدم اجماع الزم از الگوی پژوهش حذف شدند.5،32،34،44های )ردیف

 بوده است: 4در این مرحله به شرح جدول  شاخگیذیل عوامل سهها بندی سازهطبقه
 

 روشی -ای الگوی تکمیلی ساختاریشاخگی و سازه. منبع سه4جدول 

 تبیین هاسازه شاخگیعوامل سه

 ساختاری )نهادی(

 )ادراک اإلدراک( 1فراشناخت
سازی از فلسفة شناخت و کارکردهای و آگاهی شناختِ شناخت

 آن در ساختن انسان تراز اسالم

 سازی()شبیهبازی تدریس 
 مرافزایی مستو دانش

ا استفاده از تدریس آزمایشی سازی کیفی مدرس بآماده
 شده پیش از ارائة اصلی،سازیشبیه
های یادگیری پیوسته بدون توجه به معنای تعیین ضرورت

 التحصیلیفارغ

 رفتاری )محتوایی(

 شناسیتاریخ
های علمی و غیر علمی در شناخت و شناساندن تاریخ و داشته

یخ اسالم، تاریخ ملی، تاریخ علم، تاریخ شقوق مهم آن از قبیل تار
 معاصر، اثرگذاری شناخت تاریخ در بسط اعتماد به نفس ملی

 سعة صدر، تساهل و رواداری
تواضع و کرنش در برابر خروش دانستن متربیان و رواداری در 

 هابرابر نامالیمات از جانب آن
ای رویکرد حل مسأله

( و 3و چندپایانی 2)همپایانی
 هاسازی پیچیدگیساده

کردن های متنوع و کاربردی، سادهحل مسئله با استفاده از روش
ها به مثابة یک کردن فهم پیچیدگیالوصولو سهل مسائل سخت

 هنر )ر. ک: سبک تبیینی شهید مطهری(

 سناریونویسی
های ها و موقعیتآشنایی با سناریونویسی در مواجهه با پیچیدگی

 اشناختهناهمگون و ذوابعاد ن
پذیری و ماجراجویی ریسک

 هاناشناخته
ها با عدم اکتفا به وضع موجود تا میل به دانستن و کشف ناشناخته

 های رسیدن به وضع مطلوبدرک راه

توجه به مسائل انگیزشی از طرف مدرس و لحاظ مسائل روحی و لحاظ مسائل انگیزشی و روحی  ای(محیطی )زمینه

                                                           
1. Metacognition 

2. Equifinality 

3. Multifinality 
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 تبیین هاسازه شاخگیعوامل سه
 در نظام تعلیم و تربیتروانی مدرسان  و روانی

 ترسیم آیندة شغلی و امیدآفرینی
ترسیم آیندة شغلی و وضعیت آتی متربیان با دمیدن روح امیدواری 

 بینی به آیندهو خوش
شناخت اقتضائات و نیازها و 

 شناسیسیاست
نگری و ها با درون)درک ترابط

 زایی(برون

ی و جهان اسالم و طرح المللآشنایی با اقتضائات و نیازهای ملی، بین
، گراییبازی و حزبهای سیاسیروشبا  مسائل سیاسی کالن، متضاد

 المللیای، تمرکز بر توانمندی داخلی در عین اثرگذاری بیندرک روابط مجموعه

 یادگیری دوطرفة مدرس و متربیان در محیط آموزشی رویکرد در حال شدن

بیان  5سازة توضیح داده شده، نتایج در جدول  17از  دهبا انجام مصاحبة مجدد و میزان اجماع دا

 شده است. 
 ها در مرحلة سوم. فراوانی اجماع سازه5جدول 

 مخالف کمتر موافق موافق هاسازه ردیف
 0 درصد 20 درصد 80 فراشناخت 1
 0 درصد 27 درصد 73 بازی تدریس 2
 0 درصد 13 درصد 87 های یادگیری مجازیمحیط 3
 0 درصد 40 درصد 60 ایایرهکالس د 4
 0 درصد 40 درصد 60 شناسیتاریخ 5
 0 درصد 13 درصد 87 سعه صدر، تساهل و رواداری 6
 0 درصد 13 درصد 87 هاسازی پیچیدگیای و سادهرویکرد حل مسئله 7
 0 درصد 20 درصد 80 سناریونویسی 8
 درصد 7 درصد 27 درصد 66 هاپذیری و ماجراجویی ناشناختهریسک 9
 درصد 7 درصد 33 درصد 60 گریمسئولیت اجتماعی و مطالبه 10
 0 درصد 33 درصد 67 ورزی و تربیت فنیمهارت 11
 درصد 7 درصد 33 درصد 60 استفاده از دستیار علمی 12
 0 درصد 7 درصد 93 لحاظ مسائل انگیزشی و روحی و روانی 13
 0 0 درصد 100 ترسیم آیندة شغلی و امیدآفرینی 14
 درصد 7 درصد 7 درصد 86 شناسیشناخت اقتضائات و نیازها و سیاست 15
 0 درصد 20 درصد 80 رویکرد در حال شدن 16
 درصد 13 درصد 27 درصد 60 آزمون کتاب باز و تحلیلی 17
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سازه در مرحلة سوم به تأیید نخبگانی رسیده و مطابق  17دهد، همة طور که نتایج نشان میهمان

های سازة مرحلة قبل )محیط 6اند؛ از جمله درصد را کسب کرده 60د مرحلة قبل، امتیاز باالی با قراردا

ورزی و تربیت فنی، گری، مهارتای، مسئولیت اجتماعی و مطالبهیادگیری مجازی، کالس دایره

یده باز و تحلیلی( که در مرحلة دوم به حد نصاب الزم نرس استفاده از دستیار علمی و آزمون کتاب

 بودند؛ اما در این مرحله واجد امتیاز الزم شدند.

سازه نیز با توجه به عدم  4سازه در الگوی پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی شد و  51بنابراین، 

 4بندی به حسب اعتبار حداکثری نیز کسب امتیاز الزم از الگوی پژوهش حذف شدند. برای رتبه

پردازی خالقانه و بسط نظام سازی محیط یادگیری، ایدهشادابافزار آموزشی، استفاده از نرم سازه

سازة طرح  9درصد برخوردار شدند و  100ایده و ترسیم آینده شغلی و امیدآفرینی از امتیاز کامل 

گردی خوانی، تکلیف به نوشتن، طبیعتسؤال مستمر و فرهنگ پرسشگری، آموزش فن مذاکره، مرجع

گری و استفاده از شناسی، مسئولیت اجتماعی و مطالبهای، تاریخو کسب و کار گردی، کالس دایره

 درصد برخوردار شده و حائز اعتبار کمتری شدند. 60دستیار علمی از حداقل امتیاز 

بندی به صورت شاخگی، رتبهبندی ذیل عوامل سهها به تناسب تقسیمبا محاسبة مجموع سازه

 شود:زیر نمایش داده می
 

 شاخگیدی عوامل سهبن. رتبه6جدول 

 میانگین فراوانی هاتعداد سازه شاخگیعوامل سه رتبه

 درصد 82 14 ساختاری 1

 درصد 77 25 رفتاری 2

 درصد 76 12 محیطی 3

روشی تدریس  -دهد عوامل ساختاری بر الگوی ساختاریتحلیل میانگین فراوانی نشان می

حداکثری دارد که با توجه به تمرکز الگو بر درصد، تأثیر تجمیعی  82ای با کسب امتیاز رصدخانه

چنین عوامل رفتاری و محیطی با توجه به کسب گر توازنی منطقی است؛ همساختارمندی، نمایش

بودن درصد مورد توافق است، بر معقول 60امتیاز فراتر از حد نصاب از میانگین فراوانی که افزون بر 

 الگوی پژوهش تأکید دارد.
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 892/0هایی نامعتبر، الفای کرونباخ به مقدار ها و با حذف سازهبارسنجی سازهشدن اعتبا مشخص

باشد، آزمون از  7/0با توجه به نتیجه آلفا و اینکه اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از به دست آمد. 

دهد تحقیق از شده نشان میدرصد محاسبه 89پایایی قابل قبولی برخوردار است؛ بنابراین، با ضریب 

از طرفی، میانگین، واریانس، انحراف معیار، کوواریانس و همبستگی پایایی مطلوبی برخوردار است. 

دهد پرسشنامه و اتقان الگوی پژوهش باشد که نشان میتواند حاکی از اعتبارسنجی منطقی ها میگویه

 ها تا چه میزان از اجماع و همگرایی یا واگرایی برخوردارند.گویه
 

 های آماری پژوهش. شاخص7جدول 

 هاتعداد سازه واریانس میانگین 
 51 0/023 1/262 هامیانگین سازه

 51 0/015 0/223 هاواریانس سازه

 51 0/005 0/034 کوواریانس درونی سازه

 51 0/095 0/149 همبستگی درونی سازه

شاخصی است که  که از پارامترهای مهم پراکندگی است، وبا توجه به نتایج، میانگین و واریانس 

دهد؛ به نحوی که هر ها را نشان میهاست و تغییرپذیری نمرهها و پراکندگی نمرهدهنده تفاوتنشان

 دهندة( نشان277، ص1389نیا، چه کمتر باشد، تجانس و هماهنگی و همگونی بیشتر است )حافظ

 اجماع و همگرایی پرسشنامة پژوهش است.

ها و آزمون بودن توزیع دادهنرمال به توجه و باپرسشنامه  اعتبار ارزیابی به منظور مرحلة پسین در

از آزمون فرض میانگین  ه،اسمیرنوف انجام شد -کولموگروف آزمون ابتنای نتایجبه  میانگین که

شده در این آزمون مضافاً اینکه اگر مقدار سطح معناداری محاسبه شود؛استفاده میای نمونهتک و تی

 ها از نظر توزیع، نرمال هستند.دهد دادهها نرمال است که نتیجه نشان میشد، دادهبا 05/0بیشتر از 
 

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کلموگروف8جدول 

 51 تعداد

 پارامترهای طبیعی
 1/19 میانگین

 0/419 انحراف معیار

 1/637 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 0/11 ضریب معناداری
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 بیان شده است. 9ای در جدول نمونهنتایج آزمون تی تک
 

 اینمونهتکتی . نتایج آزمون میانگین و 9جدول 

 3ارزش آزمون=  

های اعتبارسنجی سازه
 شده

آزمون 
 تی

انحراف 
 معیار

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

 درصد تفاوت فاصلة اطمینان 95

 باالترین کمترین

1 000/16 14 000/0 067/1 92/0 21/1 

3 475/21 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

4 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

5 225/12 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

6 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

7 225/12 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

9 573/8 14 000/0 400/1 05/1 75/1 

10 643/7 14 000/0 467/1 06/1 88/1 

11 693/10 14 000/0 400/1 12/1 68/1 

12 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

13 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

14 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

15 225/12 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

16 225/11 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

17 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

18 225/11 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

19 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

20 000/16 14 000/0 067/1 92/0 21/1 

21 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

22 264/8 14 000/0 267/1 94/0 60/1 

23 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

24 290/8 14 000/0 200/1 89/0 51/1 

26 573/8 14 000/0 400/1 05/1 75/1 
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 3ارزش آزمون=  

های اعتبارسنجی سازه
 شده

آزمون 
 تی

انحراف 
 معیار

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

 درصد تفاوت فاصلة اطمینان 95

 باالترین کمترین

27 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

28 693/10 14 000/0 400/1 12/1 68/1 

29 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

30 798/9 14 000/0 600/1 25/1 95/1 

31 583/10 14 000/0 333/1 06/1 60/1 

32 280/9 14 000/0 533/1 18/1 89/1 

33 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

34 000/16 14 000/0 067/1 92/0 21/1 

35 693/10 14 000/0 400/1 12/1 68/1 

36 693/10 14 000/0 400/1 12/1 68/1 

37 693/10 14 000/0 400/1 12/1 68/1 

38 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

39 876/8 14 000/0 467/1 11/1 82/1 

40 411/8 14 000/0 600/1 19/1 01/2 

41 225/11 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

42 717/10 14 000/0 267/1 01/1 52/1 

43 220/12 14 000/0 600/1 32/1 88/1 

44 475/12 14 000/0 133/1 94/0 33/1 

45 000/16 14 000/0 067/1 92/0 21/1 

46 225/11 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

47 573/8 14 000/0 400/1 05/1 75/1 

48 000/16 14 000/0 067/1 92/0 21/1 

50 290/8 14 000/0 200/1 89/0 51/1 

51 225/11 14 000/0 200/1 97/0 43/1 

 آزمون تی الگو 87/11
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ها کمتر از های پاسخ داده شده که تمامی آنبنابر اطالعات جدول و نیز سطح معناداری گویه

، این نتیجه حاصل ( است96/1ل تی )( بزرگتر از آمارة جدو87/11و آمارة آزمون تی ) است 05/0

برای  باال و پایین حدکه های استحصالی معنادار هستند؛ همچنین، با توجه به اینشود که میانگینمی

متوسط است و مقدار به  حد از باالتر های هر پاسخگوداده است، میانگین صفر از هر پاسخگو بزرگتر

های درصد، گویه 95 اطمینان سطح در نابراین،دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است؛ ب

 متناسب و همگرا است.  سازه 51تمامی ابعاد متناظر در  پرسشنامه با

بندی عناصر با تکنیک تحلیل ای در صحت خوشهکنندهاز طرف دیگر، حجم نمونه عامل تعیین

ود؛ بنابراین، یکی از بودن حجم نمونه اطمینان حاصل شاست که پیشتر باید از کافی 1عاملی اکتشافی

2های بررسی کفایت نمونه برای تحلیل عاملی محاسبة شاخص کفایت نمونهروش
است که اگر باالی  

بهنجار استفاده  4دونیز که برای محاسبه خی 3باشد، قابل قبول است. آزمون کرویت بارتلت 7/0

 کوچکتر باشد. 2آید، باید از به دست می 5دو بر درجة آزادیشود و از تقسیم خیمی
 

 و بارتلت”KMO“. نتایج آزمون 10جدول 
 0/771 گیریاز کفایت نمونه KMO گیریاندازه

 آزمون کرویت بارتلت

 142/724 دوی تقریبی خی

 105 انحراف معیار

 0/008 ضریب معناداری

رد و است، کفایت نمونه وجود دا 7/0است و باالتر از  771/0که  KMO با توجه به نتیجة آزمون

بودن آزمون بارتلت را نشان قاعدهدو بهنجار بهکوچکتر است، خی 2از  359/1که نیز با توجه به این

 دهد.می

 51های پژوهش، که به تأیید نخبگانی رسید و در نهایت، ها و یافتهبا توجه نتایج تحلیل داده

                                                           
1. Explaratory Factor Analysis (EFA) 

2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

3. Barttlet Test of Sphericity (BTS) 

4. Chi-Square 

5. Degrees of Freedom (df) 
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ای که به صورت روشی تدریس رصدخانه -سازه مورد موافقت قرار گرفت، الگوی ساختاری

های پژوهش که به ابتنای شاخگی و با توجه به پایهاکتشافی به دست آمده، با توجه به عوامل سه

الجمعی آفاقی و انفسی است، به صورت زیر ها بود و نیز به دنبال القای جمعها و نسبتنظریة ربط

 شود.ترسیم می

 
 

 . نمودار الگوی اکتشافی پژوهش3شکل 
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دهندگی ای با قوامروشی تدریس رصدخانه -شود، الگوی ساختاریالحظه میطور که مهمان

کردن ها و با القایی که از ناحیة جمع الجمعی دو وجه انفسی و آفاقی در متوجهها و نسبتنظریة ربط

 14شاخگی اکتشافی را با راهبری شود، مدل سهذهن فراگیرنده به کاویدن خود و فراخود ایجاد می

کردن سازه عوامل محیطی به سمت محقق 12سازه عوامل رفتاری، و  25ل ساختاری، سازه عوام

 کند.یاددهی که همان روند مستمر تدریس است، هدایت می-یادگیری-فرایند مستمر یاددهی

 گیریبحث و نتیجه

مایة قدسی آن واجد شود، با درونالقای معانی از آنچه که در فرایند آموزش و یاددهی حادث می

شود؛ می دانسته )ع(الهیطور که معلمی شغل اولیای ایگاه رفیعی در نظام خلقت الهی است؛ همانج

بینی، از تالقی های منتج از جهاننظر از تفاوت ها و ادیان مختلف صرفای که در میان فرهنگمقوله

ید و آن نیز نماها از حیث کیفیات انتقال رخ میاشتراکی در عرصة نظری برخوردار است که تفاوت

های بینی جوامع و افراد است. بنا به این اهمیت موضوع و پیچیدگیبسته به منطق یاددهی ذیل جهان

روشی که به تأیید نخبگانی  -مقولة یاددهی و تدریس، در پژوهش حاضر تالش شد الگوی ساختاری

رت شناخت صحیح رسد این الگو در صورسیده باشد، به منظر جامعة علمی ارائه شود. به نظر می

های آموزشی مختلف، منشأ تحول باشد؛ به ویژه آنکه تواند در نظاماوالً و اجرای درست آن ثانیاً می

های تالش شد به جای تمرکز بر حفظیات و تشکیل انبار داده و ضمیر خودآگاه و سایر معایب نظام

وق داده، نوع نگاه را به سازی کمی سسازی و بیشینهآموزشی فعلی که آموزش را به وادی تجاری

های عمیق و متکثر آن با ورز دادن ذهن و قوة عاقله سوق داد؛ سمت ضمیر ناخودآگاه و ظرفیت

یعنی به جای اینکه گفته شود چه مقدار یاد گرفتیم، گفته شود چه میزان دارای زاویه دید و عمق 

 نگاه و اندیشه شدیم.

ها و ه شد؛ الگویی که با استناد به نظریه ربطای ارائبر این اساس، الگوی تدریس رصدخانه

ها که برآمده از نظام جامع حکمت متعالیه است و با تمرکز بر القای جمع الجمعی انفسی و نسبت

دادن ذهن به سیر و سلوک در خود و طبیعت و جهان پیرامونی، به دنبال ساخت روشی آفاقی و سوق

 اشد.دهنده بجذاب و کاربردی و در عین حال عمق
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نفر از ملعمان  15ساختار یافته با جامعة هدف که های باز نیمهشده که پس از مصاحبهالگوی ارائه

سازه  55و استادان حوزة و دانشگاه بود و با اجرای سه دور روش دلفی انجام شد، در نهایت، از 

عوامل ساختاری و ها در طبقة شاخگی رسید که سازهسازة معتبر با توجه به مدل سه 51اکتشافی به 

تواند رفتاری و محیطی جانمایی شدند. اعتبارسنجی و آزمون الگو نشان داد استناد به این پژوهش می

یاددهی نقش بسزایی داشته باشد؛ زیرا وقتی -یادگیری-در ایجاد تحول آموزشی در فرایند یاددهی

ر این چرخه، فرایند یاددهی به آموزد و با توجه به تکراافتد، مدرس نیز میفرایند تدریس اتفاق می

 تواند به صورت یک روند مورد مداقه قرار گیرد.شود که میافزایی منتقل مینحو هم

مانده غفلت کرد؛ مسائلی از جمله تفکیک در کنار محسنات پژوهش، نباید از سایر موارد مغفول

عمومی و دیرآموزان،  میان تدریس در فضای واقعی و مجازی، تفکیک میان تیزهوشان و فراگیران

مندی از تجارب آموزشی های آموزشی به صورت وبینار برای بهرهپذیری برگزاری کالسامکان

المللی، کیفیت آموزش زبان در نظام آموزشی، کیفیت مواجهه با مقولة ورزش همگانی، محیط بین

کردن نگاه فراگیران و های علمی و غیر علمی، متوجههای حوزهشناسی اولیه در استعدادیابیظرفیت

های چهارگانة آموزش، نظارت نامحسوس مدرسین به نظافت محیط یادگیری، توجه به مهارت

های یاددهی و توجه به وضعیت اقتصادی مدرسین و تکریم جایگاه ایشان در حاکمیتی از محیط

های بتالبه نظامجامعه که نیاز به برآورد محاسباتی قوی در کنار الگوهای تدریس و سایر الگوهای م

 آموزشی دارد.
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 منابع 

های تدریس های تدریس نوین )فعال( و شیوه(. نظری بر مقایسة شیوه1397اربابی، سعیده، و مالزهی، امین )

 .53-68(، 33)3، روانشناسی و علوم تربیتی مطالعات سنتی )غیر فعال(.

 .28-33، 53، رشد آموزش هنرر. های صمیمانه در تدریس هن(. روش1397اشرفی، محمد علی )

(. بررسی مدیریت کالس درس و 1397افشارنیا، معصومه. عباسی، رضا، و دسترنج، مرتضی )

، پژوهش در هنر و علوم انسانیمدارس و مراکز آموزشی.  داری معلمان درروش کالس

3(3،) 88-73. 

 .األعلمىُمؤسسةروت: . بیتحف العقول عن آل الرسول(. 1423ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )

ای در مدیریت. (. بررسی نقش اثر پروانه1397انتظاری، فرید، و عزیزی بندرآبادی، محمدحسین )

 . 141-154، 15، مدیریت و حسابداری های جدید درپژوهش

(. بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر 1392آبادی، خدیجه )برزگر، راضیه، و علی

ریزی پژوهش در برنامهانگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی.  دداری ویادگیری و یا

 .24-36(، 11)2 درسی،

رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ها. (. روش تدریس مفهومی و مقایسه متمم1390بیگلو، هما )

98 ،77-74. 

 تشارات بعثت.. چاپ دوم، تهران: انهاشناسی یادگیری بر بنیاد نظریهروان(. 1372پارسا، محمد )

 .. قم: دارالکتاب اإلسالمیغرر الحکم ودرر الکلم(. 1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )

پردازی مدیریت ها در مدیریت؛ گامی در نظریه(. تحلیل جایگاه ارزش1391توکلی، عبداهلل )

 .117-91(، 71)18، شناسی علوم انسانیروشاسالمی. 

های پذیری شخصی و هیجان(. مسئولیت1397نی، مسعود )چگینی، طوبی، و غالمعلی لواسا

(، 66)17، های آموزشینوآوریبینی آموزشی. ای خوشتدریس در معلمان: نقش واسطه

20-7. 

(، 2و  1)4، های نوین تربیتیاندیشه(. روش تدریس در هرمنوتیک فلسفی گادامر. 1387چناری، مهین )

62-45. 
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 ، تهران: سمت.17. چاپ ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمهمقد(. 1389نیا، محمدرضا )حافظ

ای )جمع الجمع(؛ مورد مطالعه: طراحی و واکاوی الگوی سازمان رصدخانه(. 1399دادفر، محمد )

. رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، تهران، مرکز رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان

 تحصیالت تکمیلی.

 تم، تهران: سمت.ش. چاپ ههای مدیریت دولتی در ایرانچالش(. 1392فرد، حسن )دانائی

(. توسعة کارآفرینی در نظام اداری )بررسی 1391دهقان، رضا، طالبی، کامبیز، و عربیون، ابوالقاسم )

 وضعیت در بخش دولتی(.

 .بنیانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانشتهران: 

های فعال تدریس و وسایل آموزشی در پیشرفت تحصیلی (. رابطة روش1397راسخی، سکینه )

 .166-176(، 2)4، مدیریت و حسابداری مطالعاتدانش آموزان. 

(، 2)35تعلیم و تربیت، ای معلمان: گذشته، حال، آینده. های حرفه(. شایستگی1398رضایی، منیره )

150-129. 

 ورشید باران.. تهران: انتشارات خدر آفاق تربیت(. 1395سنگری، محمدرضا )

شارع مالشاهی، صدیقه، برادران عطار مقدم، حمیدرضا، بریری، طاهره، تیموری، علیرضا، شارع 

(. تأثیر دو روش تدریس یادگیری 1398مالشاهی، علیرضا ) مالشاهی، شادی، و شارع

( و سخنرانی کالسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در درس TBLمبتنی بر تیم )

 .22-29(، 3)11، پژوهش در آموزش علوم پزشکیامایی. های مفوریت

. به تصحیح محمد خواجوی، شرح اصول الکافی(. 1367صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم )

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران: انتشارات مؤسسة

، قم: . ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانیتفسیر المیزان(. 1385طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 انتشارات دار العلم.

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اساس اإلقتباس(. 1361طوسی، خواجه نصیرالدین )

 . تهران: انتشارات زوار.سیر حکمت در اروپا(. 1344فروغی، محمدعلی )

زاده و احمد رضوانی، چاپ چهارم، . ترجمه مجید مهدیآموزش کودکان تیزهوش(. 1377گاالگر، جیمز )

 شهد: آستان قدس رضوی.م
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تصحیح جمعی از محققان، . بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار(. 1403مجلسی، محمدباقر )

 إحیاء التراث العربی. دار چاپ دوم، بیروت:

دار  دوم، قم:پ الدین محدث. چا. تصحیح جاللالمحاسن(. 1371جعفر أحمد )، أبی یمحدث برق

 .ةاإلسالمیالکتب 
گذاری آموزشی مشی(. ارائة مدل خط1400زاده، علی، و خنیفر، حسین )مسلمی، ناهید، حمیدی

مطالعات های مهارتی در ایران: یک مطالعة کیفی. حوزة آموزش مبتنی بر رویکرد رفتاری در
 .361-382(، 3)10، آموزشی و آموزشگاهی

 ات صدرا.. تهران: انتشار(22مجموعه آثار )(. 1378مطهری، مرتضی )

شناسی سازمانی: سیر (. نگاهی به معرفت1384میرزایی اهرنجانی، حسن، و سرلک، محمدعلی )

 .69-78(، 3)3، پیک نورمدیریتی.  تحول مکاتب و کاربردهای

گری؛ در دو تفکر همگرا و واگرا. تهران: های پرسش(. بررسی اهداف و شیوه1389نهرور، سهیل )

 .و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران TRIZناسی، شخالقیت سومین کنفرانس ملی

ورزی و (. چیستی و چگونگی فلسفه1397یاری دهنوی، مراد، و پورکریمی هاوشکی، مجتبی )

 .43-66(، 1)8، نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهشمعلمان.  پیامدهای آن در فرایند تدریس
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