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  بررسی و نقد کتاب
  معلمیو هنر  تدریس هاي روش: بر کاربردي نگرشی

  *حسین عبداللهی

  دهیچک
. است معلم  یتتربتدریس و حوزة ، نقد و تحلیل کتابی در یابی ارزشهدف این مطالعه 

کتاب  شده بررسینمونۀ . استفاده شده است محتوا یلتحلکتاب از روش  یابی ارزشدر 
متن . تألیف غالمعلی سرمد است یو هنر معلم یستدر يها روش :بر يکاربرد نگرشی

کتاب نسبتاً  ۀگان پانزدهمحتوا بین فصول . کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است
 است ودر متن کتاب اغلب بومی  شده ارائه يها مثال. است توزیع شدهخوب و متعادل 

محتـواي کتـاب از لحـاظ ویـرایش و     . تجربیات نویسنده تدوین شده اسـت  بر اساس
در نقـد  . را داردترین میزان غلط نگارشـی   کم و دستور زبان فارسی خوب تدوین شده

 گفتار و فهرست کلی یا پیشمقدمۀ کتاب فاقد : اند هزیر شایان توج يها یافتهاین اثر 
. ز سیر منطقی برخـوردار نیسـت  چینش فصول مختلف کتاب کنار هم ا. تفصیلی است

یـادگیري در کتـاب   ــ   تـدریس حوزة مرتبط با  يها پژوهشجاي مبانی نظري و نتایج 
 طور  به. مدرن تدریس بسیار کم پرداخته شده است يها روشچنین به  هم. خالی است

یعنی تأکید بر سه ویژگی  ،محتواي کتاب نتوانسته انتظار خواننده را از عنوان کتاب یکل
 .کندهنري تدریس برآورده جنبۀ و  ،تدریس، کاربردي بودن يها روش

  .تحلیل محتواي کتاب، معلمان يساز آماده، هنر معلمی، هاي تدریس روش :ها یدواژهکل
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). ٢ :٢٠٠٥ ,Martin and Russell( کنـد قضـاوت   یـران فراگ یـادگیري  یفیتک ةدربار یدو با است
شـواهد  . عامل بسیار مهم در کیفیت آموزش، کیفیـت فـردي معلـم در کـالس درس اسـت     

رفـت   در پیش اي کننده یینتعی و اثربخشی معلم عامل بسیار یروشنی در دست است که توانا
 »و فنـون تـدریس   ها روش«درس  چنین هم). ٢ :٢٠٠٣ ,CEPR(آموزان است  تحصیلی دانش

علـوم  حـوزة  علوم تربیتی است که به منظور آشـنایی دانشـجویان   حوزة  يها درسیکی از 
دورة عمـومی تـدریس و مهـارت معلمـی در      يهـا  روشبـا   معلم یتتربتربیتی و نیز مراکز 
 يهـا  روشکارشناسی ارشـد بـا عنـوان     يها دورهاین درس در . شود یمکارشناسی تدریس 

و فنون تدریس آشنایی عمـومی   ها روشدرس عمدة هدف . شود یمرفته ارائه  تدریس پیش
تدریس، فنون  يها روشدانشجویان یا داوطلبان تدریس با مفاهیم اساسی تدریس، یادگیري، 

تـا چنـد   . آموزشی است یابی ارزشو  ،تدریس، چگونگی تدوین طرح درس يها مهارتو 
مراکـز  عهـدة  ابتـدایی و راهنمـایی تحصـیلی بـر      يهـا  رهدومعلمـان   يساز آمادهسال پیش 

ایـن امـر بـه     ،در چنـد سـال اخیـر   . وابسته به وزارت آمـوزش و پـرورش بـود    معلم یتترب
 معلم یتترب يها دانشگاهچنین  هم. وابسته به دانشگاه فرهنگیان واگذار شده است هاي یسپرد

وزارت آمـوزش و پـرورش   دورة متوسـطۀ  دبیري را براي تدریس در  يها رشتهدانشجویان 
  .منظور الزم بود منابع درسی براي چنین دانشجویانی تهیه شود  بدین ؛ندکرد میآماده 

معلـم معمـوالً در   . تلقـی کننـد   يا سادهتدریس را کار  اند نکردهشاید کسانی که معلمی 
 شو شـاگردان نیـز بـه توضـیحات     کنـد  یمـ به صحبت   و شروع ایستد یمآموزان  دانشمقابل 

تـدریس فعـالیتی اسـت کـه نیازمنـد      . اما واقعیـت چیـز دیگـري اسـت    ؛ دهند یمگوش فرا
 ۀهمـ اسـت کـه    اي یچیـده پ هـاي  ییتوانا، دانش و ها یتصالح، تمهید امکانات، یزير برنامه
 امروزه ابـزار معلـم از بیـان سـنتی    ). 68: 1391 عبداللهی،(بر همگان آشکار نیست  شجوانب

جهـانی،   ةگسـترد  يهـا  شبکهشخصی،  ۀرایانبه فیلم،  یاهس تختهشفاهی به کتاب درسی و از 
ـ  پـیش  يهـا  دسـتگاه دیجیتال و  هاي یندوربارتباطی آنی جهانی،  يها رسانهتلویزیون و   ۀرفت

 يسـاز  آمادهمنابع درسی براي  ؛ بنابراین)٢٠٠٩ ,Saha and Dworkin( اند یافتهآموزشی تحول 
 .معلمی باید متناسب با تحوالت نوین روزآمد شوند ۀدانشجویان حرف

در  پـژوهش  2000سـال دارد و بـیش از    80اثربخشی تدریس قدمتی بالغ بر  یابی ارزش
 ،مـؤثر در تـدریس   يهـا یکی از ابزار). ٣٥٧ :٢٠٠٧ ,.Shao et al(این زمینه انجام شده است 

 يهـا  و جنبـه  یستـدر  يها روشبا عنوان  اي کتاب درسی رود یمانتظار . کتاب درسی است
با ابعاد پیچیده و نیز دانش، مهـارت و  دانشجویان حرفۀ معلمی را  تدریس هنري و کاربردي

  .کندآشنا  هحرفاین  نظر مدعمومی  هاي یتصالح
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  مسئله بیان .2
 یابی ارزش، حفظ و ارتقا و يساز آمادهجذب،  ،و تأمین منابع انسانی معلم یتترب نظامیرز

 سـطح  تـا  سـتاد  سطحافرادي است که از همۀ  شاملمعلم و سایر منابع انسانی است و 
مأموریت اصلی این . مسئولیت تربیت متربیان رسمی و عمومی را برعهده دارند ،مدرسه

و فرایندهایی است که از طریق آن مربیان موقعیت، نقاط قوت و  ها ینهزمایجاد  نظامیرز
و تکـالیفی را بـراي رشـد و    را تشخیص دهند ضعف، سطح بلوغ فکري و روانی خود 

 کننـد حیـات طیبـه فـراهم     مراتـب   بهیابی متربیان  وجودي و دست هاي یتظرفتوسعۀ 
  ).386: 1390 شوراي عالی آموزش و پرورش،(

داشـت معلمـان، طراحـی نظـام      تربیت و نگه هاي یاستس یفبازتعرکارهاي  یکی از راه
بـا   یمعلمـ  يدر آموزش و پرورش با تأکید بر حفظ تعامل مستمر دانشـجو  يا حرفهتربیت 

امکان کسب تجربیـات   کردنفراهم چنین  هم. استنهاد علمی و پژوهشی در طی این دوره 
ـ ( کارهاسـت  ایـن راه یکـی دیگـر از   آموزشی  هاي یطمحواقعی از کالس درس و   ۀدبیرخان

اصـلی آمـوزش و پـرورش را     ۀهسـت معلمـان  ). 38 :1389 شوراي عالی آموزش و پرورش،
واگذاري امر تدریس به افراد در مراکـز آموزشـی مسـتلزم برخـورداري از     . دهند یمتشکیل 

ـ از این حیث داوطلبان . دانش و مهارت تدریس است نسـبی   طـور   بـه معلمـی بایـد    ۀحرف
منظـور منـابع درسـی نسـبتاً       بـدین . باشـند  را داشتهو صالحیت الزم براي تدریس ایی توان

 يکاربرد نگرشیکتاب . متعددي تألیف یا از منابع خارجی به زبان فارسی ترجمه شده است
انتشـارات   رااین کتاب . غالمعلی سرمد است تألیفی اثر یو هنر معلم یستدر يها روش: بر

کتـاب در   ةنویسند. تجدید چاپ شده است چهار بار 1388و تا سال کرده آواي نور منتشر 
  :بخش ضرورت تدوین کتاب نوشته است

تنظـیم   يا گونـه   بـه ، بایـد  شـود  یمکتابی که براي هدایت دانشجو یا داوطلب معلمی نوشته 
یعنی به او مفاهیم کلیدي آمـوزش و پـرورش   ؛ راهنمایی کند قدم به قدمگردد که خواننده را 

  .سپس مراحلی را که باید طی کند نشان دهد ،معرفی کردهرا 
هنـر و   تـر  ماهرانـه رس و نیز تلفیق هرچه اآماده شدن براي قبول مسئولیت معلمی در مد

بـر آن تأکیـد    مؤلف در تدوین کتابی است که فن معلمی در کالس درس از جمله مراحل
چه اندازه توانسته است به ادعاي تا  مذکورکتاب  باید دید ،با توجه به این نکته. است کرده

نقاط قوت و ضعف کتاب چیست و براي غنابخشی به کتاب چه . عمل بپوشاند ۀجاممؤلف 
مسـائل  ایـن  گـویی بـه    پاسـخ  در پیمقاله حاضر  ةنویسند. ارائه کرد توان یمهایی نهاد پیش

  .است شده مطرح
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  بررسی روش .3
 نگرشـی کتـاب   شـده  بررسـی  نمونـۀ . محتوا انجام شده است یلبه روش تحل حاضر مطالعۀ
 يسرمد است که انتشارات آوا یغالمعل یفتأل یو هنر معلم یستدر يها روش :بر يکاربرد

. اسـت  شده یبررس و تحلیلکتاب  ینا فصول همۀ است یگفتن. است رساندهنور به چاپ 
متون و  یبررس يشورا یدانشگاه یدرس کتبنقد ) فرم( یستل ها، چک داده یريگ ابزار اندازه

 ،نـد ا هنقـد شـد   یدرسـ  کتب ییمحتواو  یشکلاز دو جنبۀ  که ه استبود یانسانعلوم  کتب
 يآلفـا ضـریب   بـر اسـاس   اش یـایی پاو  ییمحتـوا  ییروا یقطراز  اش ییروا کهلیستی   چک

به منظـور تحلیـل و نقـد    . )1391حسینی و مطور، ( برآورد شده است 88/0برابر با  کرونباخ
هـر  و فهرست مطالب و سپس محتواي  ها فصلعنوان  بار یکنخست شکلی و محتوایی اثر، 

ارائـۀ  در گام بعدي متن کتاب به ترتیب . آید به دستمرور شد تا تصویر کلی از متن  فصل
 يا برگـه در  ،رسـید کتـاب   ةنقدکنندکه به ذهن  ،موارد کلی. مطالعه شد دقت بهدر کتاب آن 

مـتن کتـاب   حاشـیۀ  در  رسـید  بـه نظـر    یخاص ۀنکت هرجا که ،ینبر اافزون . شد یادداشت 
و  يبند دستهشده  یادداشتمطالعه و بررسی کتاب، مطالب مرحلۀ پس از پایان . شدیادداشت 
 .حاضر بود ۀآن به شکل مقالارائۀ نتایج تحلیل و نقد و  یده سازمان ،گام بعدي. تحلیل شد

 نظـر  مـد ارچوب و معیارهایی به شـرح زیـر   هچ ،کتاباین به منظور نقد و تحلیل 
  :گرفت قرار

 ؛تناسب عنوان کتاب با محتواي آن. 1
 آغـاز انسجام درونی هر فصل و تناسب فصول از  ،و انسجام محتواي اثر یده سازمان .2

 یـابی  ارزشتا فرایند و  يساز آمادهکه مراحل اساسی تدریس را از  يا گونه  بهکتاب  پایانتا 
 .داشته باشد بر در

 ؛آموزشی هر فصل يها هدفتعیین  .3
در پایان هر فصل به منظور ارزیابی خواننده از خـود و نیـز عمـق     هایی پرسشطرح  .4

 ؛بخشیدن به یادگیري محتوا
، نمودارها، تصاویر و نیـز خـط یـا فونـت     ها شکلشامل طرح جلد،  ،جذابیت کتاب .5

 ؛شده استفاده
از دانـش   یـري گ بهـره  ،استفاده از منابع معتبر و جدیـد  ،جدید و کاربردي بودن محتوا .6

 ؛مرتبط يها پژوهشنظري موجود و نتایج 
 .محتوا در پایان هر فصل ۀخالصنکات مهم یا  ۀارائ .7
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  کلی کتاب معرفی .4
عنوان  بادر فصل اول کتاب . صفحه تدوین شده است 242محتواي کتاب در پانزده فصل و 

آن پرداختـه شـده    شناسـی  یبآسـ و  معلـم  یتترب ۀمقولدیدگاه انتقادي به  اب نخست ،کلیات
در پایـان ایـن فصـل بـه     . سپس ضرورت، اهمیت و کاربرد مطالب کتاب آمده است. است

 يهـا  فصـل . صورت بسیار خالصه به موضوع علم یا هنر بودن تدریس پرداخته شده است
از جمله مفاهیم کلیدي، عوامـل   ،ث کلی آموزش و پرورشدوم، سوم و چهارم کتاب به بح

فصـل پـنجم بـه بعـد بـه       .انـد  آزادي و آموزش و پرورش اختصاص یافته ۀرابطزیربنایی و 
مؤلف در فصل آخر کتاب . اند کردهمفصل  ةاشارتدریس  يها روشمباحث معلم، شاگرد و 

بـراي بحـث و بـازنگري     رسشپدر پایان هر فصل چند . است کردهبه معلمان  هایی یهوصت
  .است شده  مطرح
  

 کتاب تحلیل .5

  تحلیل شکلی کتاب 1.5
حرفۀ این ویژگی براي کسانی که به . متن کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است

از دانش آموزش و پرورش به طـور کلـی و فراینـد     ،و در عین حال ندمند عالقهمعلمی 
 مفیدندارند  یطور اخص شناخت تخصص به  )Teaching-Learning( یادگیري ـ تدریس

. اسـت  شـده  توزیـع کتاب نسـبتاً خـوب و متعـادل     ۀگان فصول پانزده ینب محتوا. است
تجربیات نویسنده تدوین  بر اساسدر متن کتاب اغلب بومی بوده و  شده ارائه يها مثال

. بـه کـار تـدریس جالـب باشـد      منـدان  عالقهبراي  ممکن استرو   از اینو  شده است
تـرین   کـم حـاوي  و  بـوده محتواي کتاب از لحاظ ویرایش و دستور زبان فارسی خوب 

  .استمیزان غلط نگارشی 
 يهـا  کتـاب معمـوالً   کـه  ،انتظـار برخالف . است یآموزش هاي هدففصول کتاب فاقد 

در کتاب حاضر به ایـن موضـوع    اند، اهداف آموزشی در آغاز هر فصل ةدربردارندآموزشی 
در تدوین مطالب تا . سبک نگارش کتاب به شکل بیان روایت است. مهم توجه نشده است

 گونه آن ،پژوهشی یو زبان علمی به شکل گزارش کار رفته استه ب يا محاورهحدودي زبان 
 و هـا  شـکل کتـاب  . خـورد  ینمـ کتاب به آن اشاره کرده، به چشم که نویسنده در فصل اول 

 .نشـده اسـت  مشـخص  هـا   مؤلفـه  بـین اغلـب ارتبـاط    اما ،دارد یتوجه درخورنمودارهاي 
  .موضوعی استنمایۀ چنین کتاب فاقد  هم
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  تحلیل محتواي کتاب 2.5
ترتیـب   بهمحتواي کتاب به تفکیک هر فصل  و نقددر این بخش از مقاله، نتایج تحلیل 

  :آمده است
در کشـور نیازمنـد    معلم یتتربکار کنونی نظام  و کتاب با توجه به سازاول  فصل ۀمقدم

سـراها   و بحـث دانـش   معلم یتترب ۀدوسالآموزش  ةدور اکنون هم ،براي نمونه. اصالح است
در . بحث علم یا هنر بودن تدریس بسیار گـذرا و سـطحی طـرح شـده اسـت     . منتفی است

فعالیتی است تدریس عبارت از «: شرح آمده است  بدینکتاب تعریفی از تدریس  15 ۀصفح
این نکته را دریافـت   توان یم فقط شده ارائهاز تعریف . »مرکب از دو جزء اساسی علم و هنر
بـا  . اما چرایی و چگونگی آن توضیح داده نشده اسـت  ؛که تدریس هم علم است و هم هنر

الزم است مؤلف کتاب با توجه به مبانی » هنر معلمی«یعنی  ،توجه به بخشی از عنوان کتاب
علـم یـا هنـر بـودن      ةدربـار  گونـاگون  هاي یدگاهد نخست ،شده انجام يها پژوهشو  نظري

 .به طرح دیدگاه خود در این زمینـه بپـردازد   يبند جمعتدریس را مطرح کند و سپس ضمن 
در  ؛مکمل هنرمندي و علم مدرس نقل شده است منزلۀمورد به  هجده ،کتاب 16 ۀصفحدر 

 بر ابهامهنري یا عملی تدریس از هم تفکیک نشده و این امر  ۀجنبحالی که موارد مربوط به 
  .موضوع افزوده است

به تعریف آموزش  فقط» مفاهیم کلیدي آموزش و پرورش«وان عن با کتاب دوم فصل در
 شـده  ارائهتعاریف چنین  هم. پرداخته شده است ناقصو به صورت گذرا  هم  آن ،و پرورش

 ةواژبـه ایـن دو    یجـامع نگـاه نـوین    و قدیمی و سنتی بوده ،آموزش و پرورش ةواژاز دو 
مفهوم مربوط به دانشجویان مباحث نظري و کلی شک  بی ،ینبر ا افزون. اساسی نشده است

 بـه  هـم   آن؛ بنابراین بازنمـایی ایـن مفهـوم    اند خواندهآموزش و پرورش را در دروس دیگر 
 ،عنوان فصـل  بر اساسخواننده انتظار دارد . کنونی در کتاب حاضر ضرورت ندارد صورت 

 ــ  مفاهیم مرتبط با فرایند تدریس یژهو به ،با مفاهیم و اصطالحات کلیدي آموزش و پرورش
 طـور   بـه الزم اسـت مفـاهیم آمـوزش، تـدریس و پـرورش       یـژه و بـه  ؛یادگیري آشنا شـود 

  .بررسی شوند شده یکتفک
 یشناس روانرشد با  یشناس روانبحث . خوانی ندارد با محتواي متن هم سوم فصلعنوان 

 ،ینبر ا افزون. نشده است يا اشارهاساسی یادگیري  هاي یهنظربه . یادگیري خلط شده است
مبناي پژوهشی کتاب بسـیار ضـعیف اسـت و     است و نسبتاً قدیمی بوده شده مطرحمباحث 

  .گیر نیست کاربردي مطالب چشم ۀجنب
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 بـه بـه بحـث آزادي   » آزادي و آموزش و پـرورش «یعنی  ش،عنوان رغم  به چهارم فصل
 .اسـت  یفلسـف  تحلیلی و بحث نیازمند فصل این عنوان. نپرداخته استعلمی و نظري  طور 

ـ  . است نشده توجهنیز علمی توسعۀ بین آزادي و به رابطۀ چنین  هم  ۀمطالب این فصـل جنب
  .نداردکاربردي 

تحصـیل   ۀفلسـف «عنـوان  بـا  مـورد   شـش بـه  ) فصـل چهـارم  ( 54 ۀصـفح نویسنده در 
محتـواي ایـن فصـل     وبـا عنـوان    در حالی که بیان این موارد ؛اشاره کرده است »دانشگاهی

  .ارتباط چندانی ندارد
ـ  انتخـاب «، یعنـی  عنوان فصـل  با پنجم فصل ۀمقدمبخش اول  ارتبـاط   ،»معلمـی  ۀحرف

انتخاب شـغل معلمـی برگرفتـه از نتـایج پـژوهش نیسـت و        در مؤثرعوامل . ندارد چندانی
  .برقرار کند ارتباط چندانیمعلمی  ۀحرفتوضیحات هر عامل هم نتوانسته با موضوع انتخاب 

عادي بوده و  ينقل قول از فردفقط زیرا ؛ روایی برخی از مطالب محل اشکال است
 یـک کـه نقـل قـول از     70صفحۀ نمونه سطر اول  رايب( یستنعلمی  یحاصل پژوهش

  ).است وطن هم
. جـاي بحـث علمـی دارد    6شکل  ةدهند یلتشک يها مؤلفه ،)ششم فصل( 69 ۀصفحدر 

تعیـین روش تـدریس را    ۀمؤلفـ ثانیاً  ؛نیست سنخ هم ها مؤلفهخودشناسی با سایر  ۀمقولاوالً 
هـاي   مؤلف در ایـن بخـش نتوانسـته موضـوع    . کردطرح درس ادغام  ۀتهی ۀمؤلفدر  توان یم

مانند آشنایی بـا محـیط    ،تدریس ساز ینهزممسائل  طرح درس را با ۀتهیمانند  ،اصلی تدریس
  .کندمادي و اجتماعی از هم تفکیک 

 از زیـادي  عـدة ت کـه  مـبهم بیـان کـرده اسـ     اي یوهشبند سوم، مؤلف به  81 ۀصفحدر 
 مؤلف منظور که این...  اند خود بوده یصکه نگران نقا ام یدهرا د یريدب يها رشته یاندانشجو

الزم است منظور . دارد ابهام خواننده براي )جسمی یا شناختی ـ علم( است نقص نوع کدام
مطلبـی   82 ۀصـفح در  چنـین  هـم . شـود  یـان طور مشخص ب  نوع نقص به یکمؤلف به تفک

بـر   افزونخوانی ندارد و  اعتماد به نفس آمده است که با مباحث قبل و بعد از آن هم بارةدر
  .رسد یم، نوعی انحراف از موضوع اصلی بحث به نظر ینا

آمـوزش و پـرورش وقـت،     ةادار نمسئوالمؤلف به نقل از ، )هفتم فصل( 93 ۀصفحدر 
بـه   ممکـن اسـت  فقهـی   ةواژکار بردن این ه جا که ب از آن. کار برده استه را ب» محلل« ةواژ

باعث انحراف از موضوع اصـلی درس شـود، بهتـر اسـت      در کالسهنگام توضیح مدرس 
 صـورت   ینبـد در بند آخر همان صفحه عبـارتی  . کار روده براي آن ب يتر مناسب نشینجا

این عبارت روان و گویـا   .»کرد یماین مرکز آموزشی بررسی  ةدربارمدرسی که «: آمده است
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یکـی از مدرسـان کـه    « :شـود جاي آن از عبارت زیر اسـتفاده  ه ب شود یم نهاد پیش و نیست
  .»داشت برعهدهبررسی وضعیت امکانات و منابع مدرسه را  یتمسئول

 1377از کتاب درسی علـوم تجربـی چهـارم ابتـدایی مربـوط بـه سـال         97 ۀصفحمثال 
درسی و گذشت بیش از یک دهه از  يها کتاببا توجه به تغییر محتواي . انتخاب شده است

  .مربوط به کتاب درسی چاپ جدید استفاده شود يها مثالاز  شود یم نهاد پیش مذکورکتاب 
منسـوخ یـا سـنتی     یلوسـا براي تدوین طرح درس هنـوز هـم از    ،5بند  98 ۀصفحدر 
کـاربرد فنـاوري    ۀتوسـع این در حالی است که با توجه بـه  . شود یمبرده  نام یآموزش کمک

ــات و  ــدریس و   )information and communicational technology(ارتباطــات اطالع در ت
  .آموزش الزم است محتواي این بند اصالح شود

محتواي این بند با سایر  رسد یمبه نظر  ،»فعالیت«ستون اول بند مربوط به  99 ۀصفحدر 
 ها مولکولموضوع درس این است که . نداردخوانی و تناسب  بندهاي جدول طرح درس هم

  .محتواي این بند به موضوع دیگري پرداخته استدر حالی که ، اند شدهاز چه ساخته 
پس از توضیح مفصل طرح درس به بیان مزایـاي طـرح درس پرداختـه     ،103 ۀصفحدر 

بـراي   از آناسـتفاده   مزایـاي طـرح درس و اهمیـت    نخسـت  شود یم نهاد پیش. شده است
  .سپس به توضیح چیستی و چگونگی آن پرداخته شود ،خوانندگان بیان شود

نامرئی معلم از اصـطالح   هاي یژگیوجاي ه ب شود یم نهاد پیش ،بند سوم 106 ۀصفحدر 
بـه   ،چنـین در گـروه اول ایـن ویژگـی     هـم . اسـتفاده شـود  » غیرظاهري معلـم  هاي یژگیو«
، قلب و دستگاه گوارش اشاره شده است که ها یهراز قبیل  ،نامرئی بدنی معلمان هاي یژگیو

  .کتاب حاضر ضرورتی داشته باشد در ها آناشاره به  رسد ینمبه نظر 
ایـن بنـد بـا    . آموزشـی اسـت   یابی ارزشمربوط به بحث  108 ۀصفحمحتواي بند آخر 

  .تناسب چندانی ندارد ،»نخستین روز درس«، عنوان و محتواي فصل
 .اند دیگر تفکیک نشده شرایط کالس درس در دانشگاه و مدرسه از یک ،112 ۀصفحدر 

تحلیل و است شرایط به تفکیک  بهتربا توجه به ویژگی خاص کالس در دانشگاه و مدرسه 
  .بررسی شوند

آمـده   فصـل  آغـاز است، امـا در  » معلم ییمؤثر در کاراعوامل «کتاب  هشتم فصل عنوان
در  ؛تـري بررسـی خواهـد شـد     بیش یلتفص  بهرفت کار معلم  در پیش مؤثراست که عوامل 

و موفقیـت معلمـان    ییدر کارا مؤثرعوامل  رود یمصورتی که با توجه به عنوان فصل انتظار 
و  ییکـارا محتـرم کتـاب بـه تعریـف مفهـوم       ةنویسند چنین هم. در همین فصل ارائه شوند

  .که جزو متغیرهاي اصلی است، نپرداخته است ،چگونگی سنجش کارایی معلمان
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عامـل، یعنـی    ینتر عمدهاما به  ،در کارایی اشاره شده مؤثربه عوامل  116صفحۀ در 
، اشتراك یزبان همدر ضمن سه عامل . نشده است يا اشارهمعلم  يا حرفه هاي یتصالح

 ،تناسب فرهنـگ بـومی  براي مثال  ،در یک عامل توان یمرأي و تشابه تبار اجتماعی را 
از عبـارت   بهتر استگویا نیست و » اطالع از منطقه«چنین اصطالح  هم. کرد يبند دسته

  .استفاده کرد يتر روشن
در آن تدریس کند بـا   خواهد یمکه  يا منطقهآگاهی معلم از  »وـ   ه« بند ،117 ۀصفحدر 

اسـت  بهتـر  پوشـانی دارد و   هـم  »مشخصـات محیطـی  «عنوان با  83صفحۀ  »ج«و  »ب« بند
  .ادغام شوندمطالب این دو بخش 

بهتـر اسـت تأکیـد شـود      و اوالً مبهم است »بر مدرسه مؤثرعوامل « یترت ،120 ۀصفحدر 
ثانیاً این عوامل مبتنی بر دانش نظري علوم تربیتـی و نتـایج    ؛چه چیز مدرسه در مؤثرعوامل 
  .معتبر نیستند يها پژوهش

 116صـفحۀ  در  ذکرشـده رفتـار معلـم بـا عوامـل     در  مـؤثر عوامل  ،122 ۀدر صفح
مطالب بازنگري و موارد تکراري یا مشابه از لحـاظ   شود یم نهاد پیش. پوشانی دارند هم

  .شودمعنا در هم ادغام 
در مباحـث مـدیریت    »و مشکالت شـاگردان  معلم« موضوعبهتر است  ،123 ۀصفحدر 

  .کارایی در مؤثرمطرح شوند نه در فصل مربوط به عوامل  یشناس روانکالس یا 
مواردي در سه بند آمده است که تناسب چندانی بـا عنـوان    ،)نهم فصل( 135 ۀفحصدر 

تـا   گیرنـد  یمقرار  يدار کالستر ذیل عنوان مدیریت کالس یا  این موارد بیش. فصل ندارند
  .ارتباط بین معلم و شاگرد

اصـلی تـدریس کامـل     يهـا  روشامـا   ،است» خاب روش تدریسانت« دهم فصلعنوان 
 يهـا  مـالك . کالسیک تدریس اکتفـا شـده اسـت    يها روشبه توضیح  فقطمعرفی نشده و 

انتظـار  . و فنون متفاوت تدریس بیان نشده اسـت  ها روشانتخاب یک یا چند روش از بین 
مبنـاي آن بتوانـد روش یـا     به خواننده معرفی شـود تـا بـر    ییها مالكدر این فصل  رود یم

  .گیردکار ه بو  کند تدریس را انتخاب اثربخشمناسب و  يها روش
دار روابـط   مفاهیم و طرف ةشکافنددانش،  ةدهند انتقال ۀدستدر این فصل، معلمان به سه 

 .نداشته باشـد  قبولی قابل بندي مبناي نظري رسد این دسته به نظر می. اند انسانی تقسیم شده
بنـدي   ، دسـته یـن بر ا افزون. بندي اضافه کرد توان ابعاد دیگري هم به این دسته می چنین هم

برقراري روابـط  . نیست سنخ هم قبلی ۀدستدار روابط انسانی، با دو  یعنی معلمان طرف ،سوم
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امـا بسترسـازي بـراي تـدریس بـا       ،درس است ۀساز ارائ بین معلم و شاگرد زمینه صمیمانه
  .تفاوت دارد ،که عنوان فصل دهم است ،انتخاب روش مناسب تدریس

استفاده از این عنوان در . به روش استبدادي در تدریس اشاره شده است 167 ۀصفحدر 
به  ،هاي اساسی این روش به ویژگیچنین  هم. هاي تدریس مرسوم نیست مبانی نظري روش

و  شـده   مطـرح کلـی   صـورت   بهمطلب  ،به عبارت دیگر؛ اي نشده است اشاره ،قول مؤلف
  .است تر نیازمند توضیح بیش

نویسنده در . گویا و مناسب نیست» تدریس يها روشسایر «یعنی  ،میازده فصلان عنو
بـارش   ،براي نمونـه . این فصل بین روش تدریس و فنون تدریس تفکیک قائل نشده است

روش تـدریس از آن   در نقش شود، اما فاده میدر تدریس استی است که مغزي یکی از فنون
تدریس نـام   يها روشیکی از  منزلۀاز مصاحبه به  ،173 ۀصفحچنین در  هم. یاد شده است

ابـزار گـردآوري اطالعـات در روش     در حکمدر حالی که مصاحبه معموالً  ؛است برده شده
  .دشو میتحقیق استفاده 

. روش تـدریس یـاد شـده اسـت     منزلـۀ از مشاهده یا شـنیدن بـه    ،بند ه 176 ۀصفحدر 
بـه  تصـویري   هـاي  یـل فاا تر مربوط به استفاده از فیلم ی توضیحات این بخش از کتاب بیش

روش تدریس مسـتقل نـام    در حکم از آن توان ینمتدریس است و  يها روشمکمل  منزلۀ
روش تحقیـق   ةحـوز تـر در   بـیش  ،آمـده  179 ۀصفحکه در  ،»موردي ۀمطالع«چنین  هم. برد

  .کاربرد دارد تا تدریس
الزم . اسـت  شـده   ارائـه بسیار خالصـه   صورت  بهتدریس  يها روشتوضیح برخی از 

  .است براي چنین مواردي توضیح کافی ارائه شود
اما بخش اعظـم   ؛فصل آمده است ۀخالص منزلۀدر بخش ماقبل آخر این فصل نکاتی به 

  .فصل نیست و باید در متن بیاید ۀخالصمحتواي این فصل جزو 
 بـا عنـوان   تحصیل آمـده اسـت کـه    ۀادامبا عنوان معلم و  یمطلب دوازدهم فصلدر آغاز 

هم مباحث مربـوط بـه معلـم در مدرسـه و      مؤلف باز چنین هم. تناسب چندانی ندارد فصل
  .استاد در دانشگاه را خلط کرده و بین کارکردهاي آنان تفکیک قائل نشده است

برداشـت نویسـنده    دهـد  یمـ است که نشـان   يا گونه  به 7محتواي بند  ،188 ۀصفحدر 
  .آموزش صرفاً انتقال اطالعات نیست؛ نه سطوح مختلف یادگیري ،محدود به اطالعات است

 یـن در ا. داده شود ییرتغ یآموزش یابی ارزشبهتر است عنوان فصل به  یزدهم،س فصلدر 
و نیز معرفی الگوهاي نـوین   یابی ارزشفصل الزم است مفهوم، هدف، سیر تحول الگوهاي 

  .ارائه شود ها آنکاربردي  يها جنبهبا تأکید بر  یابی ارزش
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کار گرفتـه  ه مترادف ب شکل بهسنجی  ارزش، امتحان و یابی ارزش يها واژهفصل این در 
صورتی کـه از   در. سان در کل فصل استفاده شود از اصطالح یک شود یم نهاد پیش. اند شده
  .شود داده توضیحهر مفهوم  شود یممتفاوت و نه مترادف استفاده  يها واژه

تحکیم مبانی شخصیتی شاگردان یا ایجاد تغییرات تـدریجی در   ،بند دوم 203 ۀدر صفح
مبنـاي   رسـد  یمـ به نظر  که است شده ذکر یابی ارزشواقعی  يها هدفیکی از  منزلۀآن به 

  .علمی و پژوهشی ندارد
بـراي  . مـوارد اساسـی نیسـت    ةدربردارنـد امتحان  در مؤثر ةعمدعوامل  ،204صفحه در 
  .اي نشده است را ذکر کرد که به آن اشاره یابی ارزشهدف  توان یمنمونه 

باید یادآوري کرد که نوع . مواردي در قالب نوع امتحان آمده است ،بند ه 206 ۀصفحدر 
در همـان  . دنبیای يبند دستهامتحان با زمان برگزاري آن متفاوت است و این دو نباید در یک 

مادگی شاگرد آمده کـه ارتبـاط   ذیل عنوان آ...  چون سالن، میز، نیمکت و صفحه مواردي هم
  .چندانی به شاگردان ندارد

اشاره شده  »مدرسان باري به هر جهت«از مدرسان به  يبند دستهیک  در 207 ۀصفحدر 
الگوي معلمـی باشـند و ذکـر     توانند ینمکسانی با این ویژگی  رسد یم به نظر). 5بند (است 
بـراي  ) یـابی  ارزش ۀنتیجـ اعـالم  ( یدهـ  نمـره  بارةمعلمان در يبند دستهدر  اي یژگیوچنین 

  .آمده که گویا نیست» شرایط اختصاصی« یترتدر همان صفحه . نیستخواننده مفید 
. است یمکر قرآناز  اي یهآاشاره شده که منظور » تعاونوا« ۀکلمبه  ،بند ج 210 ۀصفحدر 

  .کنداشاره  فارسی آن ۀبه این آیه و ترجم است نویسنده در پاورقی بهتر
الزم است معلم در نخسـتین روز درس  «عبارت  يجا  بهابتداي صفحه  ،211 ۀصفحدر 

الزم اسـت معلـم چگـونگی اجـراي     «بهتـر اسـت نوشـته شـود      »امتحان را حل کند ۀمسئل
  .»آموزشی را در اوایل شروع درس به شاگردان اعالم کند یابی ارزش

اکثـر جوامـع بشـري    گرایی از جملـه مشـکالت    نمره« :آمده است 215 ۀصفح 1بند در 
  .رسد ذکر این ادعا غیرعلمی به نظر می ؛»است

اشاره شده است کـه بـه نظـر    ...  به نبود کتاب درسی مناسب و ،218 ۀصفح 12بند در 
  .رسد در شرایط کنونی مصداق چندانی ندارد می

» خـوب «جـا کـه صـفت      آن از. اسـت » معلـم خـوب کیسـت؟   «چهاردهم  فصل وانعن
ـ    یرتخصصــیغو نیـز غیرفنـی و   شـدنی  تفسیر اصــطالح جـاي آن از  ه اسـت بهتـر اســت ب

  .استفاده شود» اثربخشمعلم  هاي یژگیو«
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 تـرم  یانپایا  ترم یانم یابی ارزشجاي امتحان ثلث از ه ب بهتر است ،222 ۀصفح 1بند در 
  .استفاده شود

 کـه  ینابا فرض . معلمان خوب آمده است هاي یژگیوتوصیف  ،223 ۀصفح بند الفدر 
بیـان نشـده    دار نظـام است، این امر به شکل فرایند  اثربخشمعلم  هاي یژگیومنظور مؤلف 

 یابی ارزشبه چگونگی انتخاب روش مناسب تدریس و نیز شیوه یا الگوي مثال ؛ براي است
است، اشـاره نشـده    یرگذارتأثبودن یا خوب بودن کار معلم بسیار  اثربخشکه در  ،آموزشی

 هاي یژگیو ةدربردارندباید محتوا  ،خوب بودن معلم بحث شود دربارة استاگر قرار . است
  .باشدرود  انتظار میاز یک معلم اي که  هعمد

اي کـه در آن کـار    همنطقـ  هـاي  فرهنـگ  معلم به خـرده  توجهبه موضوع  ،227 ۀصفحدر 
که در فصول پیشین  ،محیط اجتماعی شناختمقولۀ این موضوع با  .است شده اشاره کند می

 یـا در  بیاینـد کنار هـم   یچنین ینابهتر است مواردي . پوشانی دارد سنخیت و هم  ،کتاب آمده
  .هم ادغام شوند

اوالً ایـن  . معلمان در هشت دسـته پرداختـه اسـت    يبند گروهمؤلف به  ،229 ۀصفحدر 
بـراي نمونـه   (اسـت  متفـاوت   ،که مؤلف از معلمان ارائه داده ،قبلی يبند دستهبا  يبند دسته
محل ایـراد علمـی    ها يبند دستهثانیاً برخی از توضیحات ). معلمان در فصل دهم يبند دسته
تدریس هنر و مهارتی اسـت متشـکل از    ینب واقعاز نظر معلمان  که ینابیان  براي مثال ؛است

 و اسـت  »معرفی معلمان خـوب «ثالثاً عنوان فصل . سه اصل اساسی آزادي، برابري و عدالت
مسلک و بیمار  کاسب، طلب راحتمعلمان  مانندبا عناوینی  از معلمان هایی يبند دستهآوردن 

  .یستنمعلم خوب  هاي یژگیودر راستاي هدف نویسنده براي شناساندن  دار مسئلهیا 
آمـده   هنردوسـت معلمـان   يبنـد  دسـته توضیحاتی براي توصیف  ،230 ۀصفح 3بند در 

نویسنده  ةخاطر 231 ۀصفحدر . از معلمان ندارد يبند دستهاست که سنخیت چندانی با این 
 ؛را به تصویر بکشـد  گشا مشکلتا رفتار معلمان  شده  مطرح شناسی یستزاز تدریس درس 

  .گشا مشکلمعلم است تا معرفی معلمان  یحاضرجوابتر نمادي از  اما این خاطره بیش
امـا   ؛معلمان خوب در مدرسه است بارةدرمشخص  طور  بهمطالب فصل چهاردهم  همۀ

بـدون هـیچ   در بین مطالب مربوط بـه معلمـان خـوب در مدرسـه      232 ۀصفحنویسنده در 
  .در تدریس موفق در دانشگاه پرداخته است مؤثربه بیان اهم نکات  باره یکو به  يا مقدمه

کلی براي معلمـانی کـه دوسـت دارنـد بـا       ۀتوصیمواردي با عنوان چند  233 ۀصفحدر 
الزم . انـد  نشـده این موارد به ترتیب اهمیت تـدوین  . فت خوب شناخته شوند آمده استص

 ؛کنـد  یدهـ  سـازمان خود را به ترتیب اهمیت و اولویت، مجـدداً   هاي یهتوصه نویسنداست 
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نباشـد نبایـد در بنـد سـوم      توجـه  یبکه معلم به اموري مانند نظافت کالس  براي نمونه این
  .بیایدموردي  پانزده اي همجموع
فصل آخـر  عنوان  اند، اما مدارس معلمان تر یشب منتخب هدف ۀجامع ،پانزدهم فصلدر 

جا که در نظام رسـمی آمـوزش و    از آن. شده است يگذار نام »جدي به مربیان ۀتوصیچند «
الزم  ،کـاربرد دارد  دبسـتانی  یشپمسائل پرورشی یا در آموزش  ةحوزمربی در  ةواژپرورش 

فصـل   ۀمطالعـ خواننده با  هرچند ؛جایی مربی با معلم را توضیح دهد هاست مؤلف دلیل جاب
نه  اند، مشخص معلمان مدارس طور  به ها یهتوصکه مخاطب اصلی این  یابد یدرمآخر کتاب 

  .مربیان با تعریفی که در باال اشاره شد
 يها دورهنویسنده براي اصالح کتب درسی در  ،)235 فحۀص( مدر بند اول فصل پانزده

در حـالی کـه    ؛ریزان آموزشی اسـت  برنامهبه دارد که خطاب هایی  یهتوصمختلف تحصیلی 
ریزان درسـی   برنامهدرسی در قلمرو تخصص  يها کتابدرسی یا  ۀبرنامبازنگري و اصالح 

» حقـه  هـو  کما«چنین در همان صفحه از اصطالح عربی  هم. ریزان آموزشی برنامهاست و نه 
  .کار روده معادل فارسی این عبارت ب شود یم نهاد پیشاستفاده شده که 

  
  ها یافته. 6

  هاي شکلی یافته 1.6
تر مناسب کتابی بـا موضـوع    بیش اما ،زیبا و ساده طراحی شده است اگرچهطرح روي جلد 

کلـی یـا    ۀمقدمـ کتـاب فاقـد   . تدریس و هنر معلمـی  يها روشانشا یا نویسندگی است تا 
امـا در ایـن    ،اسـت  نام نهـاده » کلیات«هرچند نویسنده فصل اول کتاب را . گفتار است پیش

کتاب و نیز هدف از تـدوین کتـاب، مخاطبـان     ۀگان پانزده يها فصلفصل به موضوع معرفی 
الزم اسـت مـوارد   . کافی نشده اسـت  ةاشاردر کتاب  شده مطرحاصلی و نیز کاربرد مباحث 

چنین کتاب فاقد  هم. گفتار به خواننده ارائه شود در قالب پیشمستقل یا  يا مقدمهدر  مذکور
در . نـدارد منطقـی   يکتاب کنـار هـم سـیر    گوناگونچینش فصول . فهرست تفصیلی است

  .شود دیده نمیخوانی  برخی موارد بین عنوان و محتواي فصل انسجام و هم
 يهـا  طـرح استفاده از عکس یـا  . فراوانی دارد یرتأثبعد هنري هر اثر در جذب مخاطب 

اهمیت این موضوع، سراسر کتـاب   رغم به. هنرمندان و طراحان در این راستا ضروري است
را بـه ذهـن    بسـیاري  يمحتوا توانند یم تصاویرگاهی . فاقد حتی یک تصویر یا طرح است

است مباحثی را به صورت نمودار مفهومی شیده در هر فصل از کتاب مؤلف کو. کنندمنتقل 
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 هـا  شـکل  هـیچ یـک از   در نظـر عناصر مـد   یاها  از مؤلفه یک هر میان ۀرابط اما ؛نشان دهد
  .است نشده مشخص

  
  هاي محتوایی یافته 2.6

کتاب به زبانی ساده و نسبتاً عامیانه نوشته شده است و از اصطالحات فنی یا تخصصی در 
کـه   انـد  مخاطب اصلی کتاب کسانی. زیاد استفاده نشده استیادگیري ـ  تدریسحوزة 

معلمان  يساز آمادهابزاري براي  توان یماین کتاب را . معلمی شوندحرفۀ وارد  خواهند یم
تـدریس در   یژهو به ،آمادگی براي تدریس ،کتابعمدة  یريگ جهت. قلمداد کرد کار تازه

آموزشی  يها دورهاز تدریس در سایر  ییها نمونهبه  هرچند ؛آموزش ابتدایی استدورة 
  .نیز اشاره شده است

  :کند ایجاد میعنوان کتاب سه انتظار را در خواننده 
 ؛مرسوم و نوین تدریس يها روشبا  ییآشنا .1
 ؛مبانی نظري و پژوهشی بعد هنري تدریس یینتب .2
 .بودن محتواي کتاب يکاربرد .3

عنـوان و   ۀمقایسـ نیز  در باال به آن اشاره شد وبا توجه به عنوان کتاب و سه انتظاري که 
ایـن   ش از تـألیف که نویسنده نتوانسته است هدف گیریم یمانتظارات با محتواي کتاب نتیجه 

ارچوب هـ صـفحه مطلـب در چ   39صـفحه کتـاب،    242از مجموع . را تحقق بخشدکتاب 
این مقاله آمده  تحلیل محتواي آن در بخش نقد ۀنتیجکه است  شده  ارائهتدریس  يها روش

هیچ فصلی از کتاب به بعد هنري تدریس . شود یمجا خودداري  است و از تکرار آن در این
در فصل اول کتاب در حدود چهار صفحه بـه   فقط. اختصاص نیافته است) 2 ةشمارانتظار (

 .اشاره شده است ،به شکل گذرا و غیرپژوهشی هم  آن ،موضوع علم یا هنر بودن تدریس
 يا حرفـه مسائل تربیتـی اسـت تـا مسـائل      ةدربردارندتر  واي کتاب بیشمحت عمجمو در

 انـد  یمیقددر کتاب سنتی و  شده یمعرفتدریس  يها روشاغلب . یادگیري ـ فرایند تدریس
روش تدریس آزمایشـگاهی، تـدریس   . شده است توجه تر نوین تدریس کم يها روشبه و 

مجـازي از   يهـا  آموزشو نیز  مسئلهکوچک، روش تدریس تیمی، روش حل  يها گروهدر 
 اثـر این  ۀمطالعخواننده با . است شدهغفلت  ها از آنکه  اند مرسوم و نوینی يها روشجمله 

تـا   گیـرد  یمـ گذشـته قـرار    ۀدهـ مرسوم و سـنتی چنـد    يها روشتر در حال و هواي  بیش
  .نوین تدریس يها روش
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 بلندمـدت عالقه و تجربیات شخصـی و   بر اساستر  محتواي کتاب بیش رسد یمبه نظر 
در مقایسـه بـا    ؛ بنـابراین تـدوین شـده اسـت    نـد، مند مؤلف، که البته در جـاي خـود ارزش  

بـه نظـر    يا حرفـه یادگیري اثري کامالً تخصصـی و   ـ تدریس ةحوزشاخص در  يها کتاب
مرجعـی بـراي رفـع مسـائل و مشـکالت       در حکم محتواي کتاب ،دیگر ۀگفتبه . رسد ینم

هـایی از   بـا نمونـه   این کتـاب  ۀمطالعخواننده با گفتنی است . شود نمیفرایند تدریس تلقی 
  .دشو یمگذشته آشنا  ۀدهدر دو سه  هم  آن ،تدریس هاي یتواقع

پـژوهش   بـر اسـاس  کتاب ادعا کرده است کـه محتـواي کتـاب     12 ۀصفحنویسنده در 
ـ مؤلـف نیـز بـه     يها تجربههرچند  ؛تدوین شده است يا خانه کتاب خـود در آن سـهم    ۀنوب

ـ  بـر اسـاس  تـوجهی از کتـاب    درخورکه بخش  این. داشته است يا مالحظه درخور  ۀتجرب
کتاب را به شکل کنونی  توان ینماما  ،معلمی مؤلف تدوین شده است کامالً قابل قبول است

مطرح نکـرده   اي پژوهشی اساسی پرسش مؤلف هیچ. ساختارمند تلقی کرد یحاصل پژوهش
همین نکته باعـث شـده اسـت کـه      ؛گویی به آن باشد پاسخ به دنبالاست که در متن کتاب 

  .باشدنداشته  منسجم و هماهنگ يساختار ها فصلکتاب و محتواي اغلب  يبند فصل
کتـاب سرفصـل درس    يبنـد  فصـل  بخـش  الهامنویسنده در همان صفحه گفته است که 

ذکر دو نکته  باره  در این. است یزير برنامهمصوب شوراي عالی  ،روش تدریسواحدي   دو
کـه در   ،مصوب يها سرفصلمختلف کتاب با  يها فصلعنوان و محتواي  .1 :ضروري است
به مـواردي اشـاره    توان یمبراي نمونه  ؛خوانی ندارد هم ،اشاره شده است ها آنکتاب هم به 

نشـده   هـا  آنچندانی به  ةاشاریا نشده  توجهبه آن اما در کتاب یا  ،کرد که در سرفصل آمده
تشـکیل مفهـوم و واکـنش     ةنحـو انواع تفکر، انواع استدالل، معنی و زبـان،   ؛ از جملهاست

  .مذکور قدیمی و نیازمند بازنگري است يها سرفصل .2؛ یادگیري هاي یهنظرمفهومی و 
هنـري تـدریس معلـم     ۀجنبـ رد؛ بنـابراین  بخشی از عنوان کتاب به هنر معلمی اشاره دا

هنر معلمی چیست، تـدریس   که ینادربارة این نکته،  رغم به. رود یمشمار ه اساسی ب يمتغیر
حالی اسـت   این در. است نشدهبحث  علم است یا هنر یا ترکیبی از این دو مقوله، در کتاب

هنري آن است و ضـرورت   ۀجنبمهم جذب مخاطب به مباحث درسی  يابزارهاکه یکی از 
  .تر پرداخته شود نظري و کاربردي به این موضوع بیش طور  بهدارد 

متـولی مراکـز   . خلـط شـده اسـت    معلم یتترب يها دانشگاهبا  معلم یتتربموضوع مراکز 
، وزارت آمـوزش و  انـد  که اخیراً در قالب دانشگاه فرهنگیان مشغول به فعالیـت  ،معلم یتترب

 .انـد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ۀیرمجموعز معلم یتترب يها دانشگاهپرورش است و 
  .تفکیک قائل شود ها آنالزم است نویسنده بین این دو نهاد و مراکز وابسته به 
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 ۀبرنامـ مرکـز تـدوین    در حکـم  درسـی  يها کتاب یزير برنامهبه سازمان  60 ۀصفحدر 
سـازمان پـژوهش و    ،دقیق این مؤسسـه درسی مدارس اشاره شده است؛ در حالی که عنوان 

 یـابی  ارزشدرسی متـولی تـدوین و    یزير برنامهو دفتر تألیف و  استآموزشی  یزير برنامه
 .استکشور  ۀمتوسطدرسی نظام آموزش و پرورش عمومی و  يها کتاب

کل  ةدربردارندکه در پایان هر فصل آمده،  ،و فعالیت براي بحث و بازنگري سؤالبخش 
این بارة در. کند ینمصل نیست و به تعمیق یادگیري خوانندگان کمک چندانی محتواي هر ف

  :ذکر است شایانبخش از محتواي کتاب موارد زیر 
 رايب. ي ارتباط چندانی با عنوان و محتواي فصل نداردنهاد پیش هاي یتفعالاز  یبرخ .1

از خواننده خواسته شده با اسـتفاده   »کلیات«فصل اول با عنوان  17 ۀصفحنمونه در بند اول 
راهنماي سازمان سنجش آمـوزش کشـور و نیـز دانشـگاه آزاد اسـالمی ظرفیـت        ۀدفترچاز 

معلـوم نیسـت   . کالس عرضه شود درمشخص و  دار ستارهدبیري و  يها رشتهدانشجو براي 
 .دتدریس و محتـواي فصـل دار   يها روشکلی  که انجام این فعالیت چه ارتباطی با موضوع

شـده کـه چـرا     پرسـیده ) آزادي و آموزش و پـرورش (فصل چهارم  61 ۀصفحچنین در  هم
در حالی ؛ شوند یم قائل یمتفاوت هاي يآزادپدران و مادران براي فرزندان پسر و دختر خود 

 پرسش ،دیگر ۀنمون. نیامده است ممفاهیم اصلی این پرسش مطلبی در فصل چهار بارةکه در
شـده   پرسـیده تدریس اضافه یا خصوصی معلمان زن  بارةدر در آنفصل پنجم است که  12

است و اساساً ارتباطی با عنوان  نشدهر متن کتاب اشاره داین موضوع  به در حالی که ؛است
 یواقعـ گویند معلمـانی مفهـوم    می« :شده است پرسیدهدر فصل دوازدهم . داردنفصل پنجم 

کـار قـرار    ۀادامـ تحصـیل یـا    ۀادامـ که بر سر دوراهـی   فهمند یمعلم بهتر است یا ثروت را 
ارتباطـات اجتمـاعی   «با عنوان و محتواي فصل کـه   پرسشاین » نظر شما چیست؟. بگیرند

 ؛ندارد ارتباط مشخصی است »معلم
تفکر عمیق در ذهن خواننده نیست یـا   ةبرانگیزانند شده مطرح هاي پرسشاز  يتعداد .2

چـرا  «: فصل پـنجم کـه گفتـه اسـت     2 پرسشراي نمونه ب. پاسخ آن بدیهی و روشن است
: فصل هفتم که گفته اسـت  8 پرسشو نیز  »اعمال مبتنی بر عادت را انتخاب نامید توان ینم
 .»آیا برقراري روابط دوستانه بین معلم و مدیر الزم است؟«

گـویی بـه آن در    است که معیار صحیحی بـراي پاسـخ   شده  مطرحاز مواردي  پرسش .3
در  شـده  مطرح پرسشمستقیمی بین محتواي فصل و  ۀرابط چنین هم. متن کتاب نیامده است

در . در پایـان فصـل هفـتم    22تا  18 هاي پرسشبراي نمونه  ؛فصل برقرار نشده است پایان
ارجـاع داده شـده    اسالم در تعلم و تعلیم آدابکتاب  ۀمطالعخواننده به  مذکور هاي پرسش
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و به نکـات   اشدبباید برگرفته از متن کتاب تألیفی خود مؤلف  پرسشدر صورتی که  ؛است
فصـل هشـتم سـه     پایـان  درچنـین   هـم . قبالً اشاره شده باشد پرسشدر  شده مطرحاساسی 
به  يا اشارهکه در متن این فصل هیچ  شده  مطرح» اعتماد به نفس« ۀحیطدر ) 3تا  1( پرسش

نیز ارتباط چندانی با محتواي فصل  234 ۀصفح 8و  1 هاي پرسش. این موضوع نشده است
از خواننده خواسته شده با توجـه بـه    7 پرسشدر ، 242 فحۀدر فصل آخر کتاب ص. ندارند
هـا را بررسـی و در    کـرده  تحصـیل اهم دالیل بیکـاري   ،اقتصاد آموزش و پرورش يها بحث

 ،محتواي فصل آخر یژهو به ،ل کتاباین در حالی است که ک. کنندها  دربارة آنکالس بحث 
 .اقتصاد آموزش و پرورش ندارد ۀمقولاي به  گونه اشاره چیه

بـراي   ؛باید در فصل دیگري مطرح شـوند  ها آن ۀحیطبا توجه به  ها پرسشاز  یبرخ .4
 ایـن  اما در فصـل چهـاردهم بـا    ،است یابی ارزش ۀحیطفصل چهاردهم در  9 پرسشنمونه 

به موضـوع روابـط    11 پرسشچنین  هم. است شده  مطرح »کیستمعلم خوب «که  موضوع 
دوستانه در مراکز آموزشی پرداخته است و جایگاه آن در فصل مربوط به معلم و ارتباطـات  

 .»؟معلم خوب کیست«اجتماعی است نه فصل مربوط به 
آمـده   مفصـل چهـارده   8 پرسـش براي مثـال در   ؛ابهام دارد ها پرسشبرخی از  طرح .5
 پرسشطرح این » باشند که حوادث خاصی زیادتر بیفتد؟ مند عالقهچرا باید معلمان «: است

 پرسـش هـم در  » باید«منظور نویسنده براي خواننده روشن نیست و قید . کلی و مبهم است
 .ضرورتی ندارد

آموزشی اغـراق شـده    گوناگون يها دورهکاربرد تدریس کتاب در  بارةدر 11 ۀصفحدر 
 جـز   بـه . نشـده اسـت   يا اشارهآموزشی  يها دورهتخصصی بودن  ۀئلمسبه  چنین هم. است

  .اند نکات اصلی فصل يبند جمعفصل یازدهم، سایر فصول کتاب فاقد بخش خالصه یا 
متن مربوط به ایـن فصـل   که در حالی  ؛توصیه به مربیان استپانزدهم عنوان فصل 

بـا معلمـان در نظـر     نویسنده در این فصل مربیـان را متـرادف  . خطاب به معلمان است
در صورتی که در نظام آموزشی کشور مربیان یا در امور پرورشی مشـغول   ؛گرفته است

معلـم  و الزم است مؤلف کتاب بـین مفهـوم مربـی    . دبستانی یشپیا در مراکز  ندبه کار
  .تفکیک قائل شود

 يهـا  شـبکه از جمله اینترنـت،   ،اطالعات و ارتباطات هاي يفناوردر بحث ارتباطات به 
 يا اشـاره و مواردي از ایـن دسـت   ) on-line(برخط  يها دورهمجازي،  يها آموزشداخلی، 

بـدون اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و      توان ینماین در حالی است که امروزه  ؛نشده است
 .کرداثربخش صحبت  یستدرارتباطات از آموزش 
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براي . در موارد متعددي به شکل مجهول و مبهم آمده است متنی درون  ارجاعنقل قول یا 
همـان عبـارت بـه     ۀادامدر » ... یکی از متفکران عقیده دارد«: گفته شده 26 ۀصفحنمونه در 

چنـین   هم .»... علمی اهمیت تعلیم و تربیت ۀنشریکه در یک  حال آن«: شکل مبهم گفته شده
کـه نـامی از    بدون ایـن  است مندان نقل شدهبند آخر عبارتی از یکی از اندیش 27 ۀصفحدر 

  .وي برده شود
  :؛ از جملهفراوان در کتاب آمده است چنینی این يها قولنقل 

؛ در یـک کتـاب   )همـان صـفحه  ( یگـر د ةنویسـند ، یـک  )28 ۀصـفح ( یگرددر یک اثر 
؛ در )70 ۀصـفح (دیگـر   وطـن  هم؛ یک )69 ۀصفح( وطن همیک  ؛)67 ۀصفح( یشناس روان

درسـی   هـاي  در کتـاب  متنـی  درون  ارجاعنقل قول یا  ةشیواین  .)128صفحه ( یگردیک اثر 
ة نویسندضرورت دارد . دانشگاهی مرسوم نیست و ممکن است از اعتبار علمی کتاب بکاهد

اسـتاندارد و   يهـا  روشاز شـفاف   طـور   بهکتاب براي ذکر نقل قول شونده یا منبع خاص، 
  .کند استفادهعلمی 

 ؛خودداري شده اسـت  ها آناز توضیح فنی ، اما به برخی اصالحات اشاره شده در کتاب
امـا توضـیحی    ،اشـاره شـده اسـت   » فرهنگ سازمانی«به اصطالح  88 ۀصفحبراي مثال در 

  .آن ارائه نشده است ةدربار
  

  گیري نتیجه .7
کـه خـود را    اند افرادي این اثرکه مخاطب  نی استگفت ،کتاب ةعمد یريگ جهتبا توجه به 

است به موضـوع تـدریس هـم در     کوشیدهکتاب  ةنویسند. کنند میمعلمی آماده  ۀحرفبراي 
اما بخـش   ،سطح آموزش و پرورش عمومی و هم در سطح دانشگاه یا آموزش عالی بپردازد

ارچوب آمـوزش و پـرورش   هو مباحث نظري در چ ها مثال، ها روشاعظم مطالب، از جمله 
محتـواي کتـاب عمومـاً بـر      ،به عبـارت دیگـر   .تا آموزش عالی وندش می يبند دستهعمومی 

هرچنـد جسـته و    ؛فرایند تدریس در مدرسه متمرکز است تا تدریس در کالس دانشـگاهی 
  .نویسنده قرار گرفته است نظر مدگریخته نکاتی از تدریس در دانشگاه نیز 

یعنی تأکیـد   ،کلی محتواي کتاب نتوانسته است انتظار خواننده را از عنوان کتاب طور  به
. کنـد هنـري تـدریس بـرآورده     ۀجنبـ تدریس، کـاربردي بـودن و    يها روشبر سه ویژگی 

هـاي مـرتبط بـا     جاي مبانی نظري و نتایج پژوهش. کتاب نیازمند بازنگري است يبند فصل
هاي مدرن تدریس بسـیار   چنین به روش هم. استیادگیري در کتاب خالی  ـ تدریس ةحوز
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مسـتقل بـه    طـور   بـه کتاب که موجب شده است  ییها ضعفچنین . کم پرداخته شده است
 یدر کنـار منبعـ   ؛ امـا نشود نهاد پیشهاي دبیري  منبع درسی اصلی به دانشجویان رشته منزلۀ

  .استمعلمی مفید  ۀحرف مندان عالقهها و فنون تدریس براي  روشبراي اصلی 
  

  هانهاد پیش. 8
 ،با توجه به نتایج حاصل از بررسی ساختار و محتواي کتاب و به منظور اصالح و بهبـود آن 

  :شود یمهایی به شرح زیر ارائه نهاد پیش
  ؛براي کتاب فهرست تفصیلی تهیه شود. 1
نویسـنده از خواننـده تـدوین و     نظـر  دآموزشی و مـ ) هاي(  هدفدر آغاز هر فصل . 2

  ؛مطرح شود
با  ،یعنی تدریس ،اصلی معلم کالس و کارادارة در سراسر کتاب مسائل مربوط به . 3
بهتر از مطالب کتاب، مطالب در استفادة به منظور  شود یم نهاد پیش. آمیخته شده استهم 
و بـه تفکیـک    يبنـد  دستهو تدریس در کالس  يدار کالسمدیریت کالس یا مقولۀ دو 

  ؛عرضه شوند
ویراسـت جدیـد کتـاب خـود بـه       ۀارائمؤلف در صورت تمایل به  شود یم نهاد پیش. 4
چنین  هم. کنداشاره  مغزمحور یادگیرينوین از جمله رویکردهاي  ،نوین تدریس يها روش

در  رود یمـ هاي سریع و گسترده در فناوري اطالعات و ارتباطات انتظـار   رفت با توجه پیش
از جمله یـادگیري بـرخط و    ،نوین آموزش و تدریس يها روشخواننده با  ،ویراست جدید

  ؛نیز کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و تدریس آشنا شود
بـا   دوازدهـم و فصـل  » ارتباطات معلـم و شـاگرد  «با عنوان  نهمموضوع اصلی فصل . 5

بهتـر اسـت مطالـب     ؛ بنابرایناست» ط انسانیرواب«دو هر » ارتباطات اجتماعی معلم«عنوان 
چنـین   هـم . این دو فصل یا در هم ادغام شوند یا در دو فصل جداگانه پشت سر هم بیاینـد 

معلم خـوب  «عنوان و فصل چهاردهم با » در کارایی معلم مؤثرعوامل «عنوان فصل هشتم با 
؛ کننـد  یمـ کـارکرد معلمـان کمـک     یاثربخشـ که بـه   اند عواملی ةدربردارندهر دو » کیست؟
منطقـی ایـن    طور  بهمطالب این دو فصل نیز در هم ادغام شوند یا  شود یم نهاد پیش بنابراین

و  دهـم ، نویسنده هم در فصـل  ها ینبر ا افزون. دو فصل پشت سر هم در کتاب قرار گیرند
 بنـابراین ؛ تدریس پرداختـه اسـت   يها روش ۀمقولمشخص به  طور  به یازدهم در فصلهم 
  .مطالب این دو فصل در هم ادغام شود شود یم نهاد پیش
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اسـتفاده  » آموزشـی  یـابی  ارزش« ةواژامتحـان از   ةواژ يجا  بهامروزه در مبانی نظري . 6
عنوان فصل  شود یم نهاد پیش ؛ بنابرایندارد تري مفهوم جامع امتحان در مقایسه باکه  شود یم

  .تغییر داده شود» آموزشی یابی ارزش«سیزدهم به 
در ؛ کتـاب آمـده اسـت   پایانی فصل پیش از بحث معلم خوب در فصل چهاردهم یا . 7

  .بپردازد معلمان خوب هاي یژگیوکتاب به معرفی اولیۀ حالی که بهتر است مؤلف در فصول 
 ةحـوز اغلب منابع در  چنین هم .اند نسبتاً قدیمی ،منابع التین یژهو به شده، منابع استفاده. 8

 .آن يا حرفـه آموزش و تدریس به معنـاي اخـص و    ةحوزدر  نه اند کلی آموزش و پرورش
جدیـد و   و منـابع  هـا  پـژوهش نتایج  بر اساسضرورت دارد ویراست جدید کتاب  بنابراین
  .شود روز بهمرتبط 
  .شود یینکتاب تع يها شکل یاعناصر و عوامل مربوط به نمودارها  ینب ۀدارد رابط ضرورت. 9

جدیـدترین   بـر اسـاس  مؤلف ویراست جدید کتاب را  شود یم نهاد پیشدر خاتمه . 10
وزارت علـوم، تحقیقـات و    یـزي ر برنامـه شـوراي عـالی    طریقاز  شده یمعرف يها سرفصل
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