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  الگوي رفتاري مؤثر در رابطة متقابل، همدلي

  آموز مدرس و زبان
  

  2عاطفه زريني، *1رويا لطافتي

  

  ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، . دانشيار آموزش زبان فرانسه1
   ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، . كارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه2
  

  21/11/92پذيرش:                                                 29/7/92دريافت: 
  

 چكيده

به ، شناساني مانند راجرز و بنه روان ةو با تكيه بر نظري »همدلي«در اين پژوهش با نگاهي نوين به 
آموزان  موفق به برقراري همدلي با زبان، كارگيري آن ن زبان با بهاايم تا مدرس الگويي نائل آمده ةارائ

ياددهي را براي  ـ  يند يادگيريآفر، قابليت ارزشمندي است كه با ايجاد اعتمادي دوجانبه، شوند. همدلي
توانايي «: كنند يمگونه تعريف  را اين همدلي، شناسي تربيتي روان كند. در بخش مي دو طرف لذت هر

تعامالت ، طور كلي همدلي به». درك شده است، اي كه مخاطب احساس كند گونه ارتباط بهبرقرار كردن 
روند يادگيري ، آموزش نيز با ايجاد فضايي مطلوب در كالس ةو در حوز پذير كرده را انعطافانساني 

هاي آموزش زبان در  ميالدي در نظريه هفتاد ةهمدلي از ده ةبخشد. با وجود حضور نگر را بهبود مي
همچنان در رويكردهاي آموزشي ايران غايب بوده است. اين تحقيق امكان شناخت ، كشورهاي غربي

 اساس مدل همدليِ بر .دشو مي كالس زبانر د همدلي منجر به كه سازد را فراهم مي هايي مهارت
از ، نيازهاي زباني او را مقدم بدارد، آموز بگذارد خود را به جاي زبان، دباي مدرس مي، پيشنهادي

نيازمند تمهيدات و ، تحقق همدلي در كالس زبان داوري بپرهيزد و احساس او را درك كند. پيش
ي رسيدن به اين ها كين تكنعنوا به، در كالس درس ها آنكه اجراي كامل تمامي ت يي اسها يبسترساز

، استفاده از دفتر ارتباطي، طرح درسي روشن و دقيق ةتهيگشايد.  يمراهي براي برقراري همدلي ، مهم
 يها كياين تكن ةابراز احساس خود و ديگري و شناخت زبان بدن از جمل، گوش دادن پويا و بازگويي

ميزان تحقق داني با انجام پژوهشي مي، رفته و در ادامه ها آنكه در اين مقاله شرحي بر  ارتباطي است
   قرار گرفته است. سنجشآموزان مورد  همدلي بين مدرس زبان و زبان

  

  . مدرس زبان، يهمدل مهارت، يهمدل يالگو، آموزش زبان، همدلي: يديكلگان واژ
 

                                                 .)مؤلف( بسته است ما انيرا م يدر كهست  يا شده گم ديتو آن كلرفتار 
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  مقدمه .1
، شودآموزشي خالصه نمي هاي شيوه يريكارگ آموزش زبان تنها در مهارت مدرس در به

آموز هم بسيار ضروري است. بلكه توانايي مدرس در برقراري ارتباطي صحيح با زبان
رعايت كند كه سبب تقويت انگيزه هاي خاصي را در ارتباط با شاگردان ظرافت دبايمدرس مي

آموز شود. يك معلم خوب فقط كوهي از علم و اعتماد به نفس و عالقه به يادگيري در زبان
سطح دانش اهميت دارد.  ةهاي شخصيتي و رفتاري او به همان اندازبلكه ويژگي، نيست
ها اين مهارت اوج ةدهند. نقطمي شكلمعلمي را  ةمهمي از حرف آفرين وجه رابطههاي مهارت

االت ؤگاه كه معلم مشغول انتقال علم به شاگردان است يا به س آن، واقع است. در »همدلي«
گوهاي بين  و كند و يا گفتهاي امتحاني را تصحيح ميكه برگه گويد يا هنگاميها پاسخ مي آن

است و كليد  هاهمواره ارتباطات انساني در مركز اين فعاليت، كندآموزان را مديريت ميدانش
هر ارتباطي به سطح بااليي از « گويد:مي كه برون طورهمدلي است. همان، كنترل اين ارتباطات
هنر درك احساس ديگري ، همدلي. (Vide. Iriskhanova et al. , 2003: 62)» همدلي نياز دارد

صحيح عاطفي است كه به درك درست احساس طرف مقابل كمك  ةاست. همدلي يك رابط
كه از آن حرفي زده  بدون آن، همدلي درك احساس ديگران است«گلمن  ةكند. به عقيدمي

  .(Goleman, 1997: 20)» باشند
و در  پرداختهبه نقش آن در آموزش ، تعريفي جامع از همدلي ةدر اين مقاله پس از ارائ

ازان اين پردبه طرح مدلي از ديدگاه نظريه، با در نظر آوردن نكات پيشين از همدلي، ادامه
پردازيم. سرانجام گزارشي هاي تحقق همدلي در محيط آموزشي ميتكنيك ةحوزه دربار

ايراني مبني بر  ةن زبان فرانساگرفته بر تعدادي از مدرس اجمالي از تحقيق ميداني صورت
  دهيم. ارائه مي، ها به مهارت همدلي در آموزش زبان فرانسه ميزان توجه آن

راي روشن ساختن اهميت همدلي در باال بردن كيفيت يادگيري اين مقاله كوششي است ب
   :نمايدپاسخ به چند پرسش زير ضروري مي، در جهت نيل به اين هدفكه  ن؛ چنانزبا

  دارد؟  زبان در آموزش يريو چه تأث همدلي چيستالف. 
همدلي  موفق به ايجاد حس، ن زبان با تكيه بر آناتوان الگويي ارائه داد تا مدرسآيا ميب. 
  آموزان شوند؟ با زبان
  نظر دارند؟ورد هاي خود من زبان ايراني تا چه حد مهارت همدلي را در كالسامدرسج. 
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  .نمودمفهوم همدلي خواهيم  بارةشده در هاي مختلف ارائهمنظور نگاهي به نظريه بدين
 

  تحقيق ةپيشين .2
پردازان ن و نظريهامتفكر بيستماول قرن  ةعدي است كه از نيمب اي پيچيده و چندپديده، همدلي

شناسي را به خود شناسي و زيباييزبان، شناسيروان، شناسيعلوم مختلف از جمله جامعه
عنوان عامل انگيزشي  نقش جديدي به 1كه راجرز مشغول كرده است. بيش از سه دهه از زماني

از  تعداديتاكنون  گذرد. از آن زماننمي، آموزان براي همدلي در نظر گرفتدانش
براي ايجاد همدلي بين  ييها كيها و تكنروش ةسعي در ارائ، آموزش ةپردازان حوز نظريه

توان به مي، اندپرداخته موضوعاند. از ميان متفكريني كه به اين مدرس و فراگير داشته
و  )2000( 6اوتموسكي، )1999( 5ترامبلي، )1998( 4بنه، )1988( 3برونل، )1981( 2گوردون
راهكارهايي براي ، يك از اين پژوهشگران حوزة آموزش زبان . هر) اشاره كرد2003( 7زارات

 ييبرونل و دوپو يالديم هشتاد يها در اواخر سالاند.  داشتهورود به مقولة همدلي ارائه 
در كالس درس بر معلمان انجام  يبخش همدل الهام يرفتارها بارةدر يمتعدد قاتيواكر تحق

معلم و  رابطة تيفيآموزش و بهبود ك يعامل مهم در اثربخش«عنوان  به يدادند و از همدل
 يدو محقق معتقدند كه همدل ني. اكنند يم ادي) Brunel & Dupuy-Walker, 1988: 27» (شاگرد

. (Ibid)» شود يم آور است و از معلم به شاگردان منتقل يهمدل، يهمدل«است:  تيقابل سرا
و  كند يدر آموزش صحبت م ياست كه از اثرات مثبت همدل يگريمحقق د، گنيدوكون

 يآموزش يها كه در مركز دغدغه كند يم احساس آموز دانش، يهمدل يدر فضا: «ديگو يم
در  يبر وجود همدل ياديز ديكأت زي). راجرز نVide. Tremblay, 1999: 8( »معلمش قرار دارد

 شرفتيبا پ ميمستق يا در رفتار معلم رابطه يدارد و معتقد است كه حضور همدل سيتدر
. شود يم آموزان دانش در زهيآن باعث كاهش رغبت و انگ ابغي و دارد آموزان دانش يدرس
پماد است كه ارتباط را  كيمثل  يهمدل« :كنند يم هيپماد تشب كيرا به  يهمدل، و فارست گانا

  ).Egan & Forest, 1987: 113» (كند يآسان م
 
 

 
1 Rogers 
2 Gordon 3 Brunel  
4 Bennet 5 Trem blay 
6 Otfm owski  
7 Zarate 
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  همدلي چيست؟  .3
و از گروه پسوندي يوناني  (دروني) inالتين  ةاز ريش empathy ةواژ، شناختي از نظر ريشه

pathien (احساس كردن) درك  يتوانايي فرد برا«صورت  مشتق شده است. همدلي به
تعريف  (Vide. Brunel, 1989: 84) »داو بگذارخود را به جاي ي كه ا گونه به ديگرياحساسات 

اين  8وارنر :اندگوناگوني از همدلي ارائه داده تعاريف، پردازان علوم مختلف شود. نظريهمي
ست كه براي توصيف يك فيل از ا مثل اين«كند: گونه توجيه ميتعدد در تعاريف همدلي را اين

 .Vide)» باشد شانيها دست، محيط اطرافشان نابيناياني كمك بخواهيم كه تنها راه شناخت

Ibid: 81) .همدلي توانايي ورود به دنياي «درمانگر آمريكايي:  - روان، از نظر كارل راجرز
نگاه خود اوست.  ةموقت زندگي او از دريچ ةاحساس طرف مقابل است. اين به معناي تجرب

 .Vide)» قضاوتي است ورود به دنياي ديگري با لطافت و سنجيدگي بدون هيچ پيش، همدلي

Ibid: 84)نامد و معتقد است مي 10فرديميان ةهمدلي را پديد، 9هوسرل، آلماني ديدارشناس. پ
ها به هم از طريق حساس ايست براي پيوند زدن انسان فردي غالباً وسيله ميان ةپديد«كه 
شناس  روان، 11آلپور. (Vide. Brunel, 2004: 93) »ها به دنياي احساسي يكديگرآن كردن

عواطف و ، انتقال خيالي خود به درون افكار«كند: گونه تعريف مي همدلي را اين، آمريكايي
 نيز بنه. (Vide. Brunel, 1989: 91) »او ةاعمال ديگري از طريق تقليد حاالت بدن و چهر

   :دهدبندي زير را ارائه مي كند و براي آن تقسيمبعدي معرفي مي اي چندهمدلي را پديده
كند دنيا را گزيند و سعي ميديد فردي ديگر را برمي ة: شخص همدل زاوي 12شناختي همدلي  .1

 ؛ از منظر او ببيند

گاه كه شخص همدل احساسات و عواطف فردي ديگر را درك و احساس  : آن 13عاطفي همدلي .2
 ؛ كند مي

اش به گاه كه شخص همدل فهم خود از احساسات ديگري و عالقه : آن 14ارتباطي همدلي  .3
  . (Vide. Zarate, 2003: 14)دهدكالمي نشان مي با عالئم كالمي يا غير درك او را

با هم اغلب اين دو مفهوم ، »كردن نيست 15همدردي، همدلي«اين واقعيت كه با وجود 
همدلي عبارت است از خود را به جاي ديگري ، كه گفته شد طورشوند. هماناشتباه گرفته مي به

كه همدردي سهيم شدن در  حالي در ؛ترنتيجه رفتاري صحيح گذاشتن براي درك بهتر و در
كه همدردي كنيم  بدون اين، همدلي داشته باشيم توان يست. ما احساس و رنج و ناراحتي ديگري

 
8 Warner 
9 Husserl 
10 L'intersubjectivité 11 Allport  
12 Em pathie cognitive  13 Em pathie affective 
14 Em pathie com municative 
15 sy m pathie 
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 از طريقواكنش به احساس ، همدردي«همدلي اتفاق بيفتد.  كه آن بي، شود همدردي كردمييا و 
از نظر . (Famery, 2007: 24)» واكنش به احساس با رفتار است، اما همدلي ؛احساس است

براي  ي. همدلي ابزاريست و هدف همدردي راحتي ديگرا هدف همدلي درك ديگري«:  16ويسپه
  .(Vide. Pacherie, 2004: 2)» رو شدن با ديگران شناخت است و همدردي روش روبه

 

  همدلي در آموزش .4

رابطه  نيموالنا ا غالب است. يكرديرو اش يآرمانهمدلي در شكل ، ما يعرفان اتيدر ادب
با حفظ نقش و صورت من و تو به من و تو در برقراري جاني واحد شدن  يكيهمدالنه را در 

  : آورد يم در ريتصو
  من و تو وانيدر ا مينيآن دم كه نش خنك

  

  من و تو، جان يكيبه ، به دو نقش و به دو صورت
  

، آرماني ادبيات عرفاني در باب ارتباط ميان من و تو كه كمال همدلي استاز اين وجه 
چند بديهي است كه عرفان جهتي  عاريه بگيريم؛ هر تا تصويري از ادبيات را به مييجو يمسود 

، ي يك ارتباطها اندازهشدن در  فراتر از ارتباط دوسوية صرف را در نظر دارد. اين كيفيت يكي
هر آنچه معلم  گونه نياكه معلم و متعلم را يكي بپنداريم.  ماند يماين به آموزش در فرآيند 

اين آموزشي دلخواسته به هنگام و  شود يمو باور دارد همان باور و انديشة متعلم  شدياند يم
  استقرار همدلي است. 

 من و تودر كتاب فلسفي خود تحت عنوان ، يشياتر لسوفيو ف سندهيون، 17بوبر نيمارت
كند. گرچه در آن زمان ياد مي» ديالوگ من و تو«نقش معلمي و شاگردي با لفظ  ) از1923(

مفهوم همدلي را  من و توولي بوبر با ، وجود نداشت با اين بار معنايي همدلي  ةواژمفهوم 
داند و كامل شاگردان توسط معلم مي ةخوبي بيان كرد. او آموزش همدالنه را احاط به
   گويد: مي

سازيم. هر شخصي پيوسته توسط روابط  روابط من ـ تو ما انسانيت خود را محقق مي ةبه واسط
گونه  گونه كه هست و حتي آن كه آن اي دوگانه دارد: اين گيرد و خواسته دروني با ديگران شكل مي

مورد تأييد ديگران قرار گيرد و توانايي دروني داشته باشد كه خود به همين نحو ، تواند شود كه مي
گونه كه هست و  شخص ديگر را آن، گوي اصيل و واقعيوگران را تأييد كند. ما در ديالوگ و گفتدي
  . (Vide. Buber, 1959: 36)دهيم  مورد تأييد قرارمي، تواند شود مي

 
16 Wispé 
17 Buber 
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گونه  لحظه سعي كند عملكرد خود در قبال شاگردان را آن هر دبايمعلم مي، بوبر ةبه عقيد
 ةكه از واژ توماس گوردون هم بدون اين درك كند.، از نگاه آنان كنند وها تجربه مي كه آن

همدلي  يها يتفصيل از استراتژ به، شناسي تربيتي خود هاي روانهمدلي استفاده كند در كتاب
از مزاياي گوش دادن نويسنده ، )1981» (18ثرؤمعلمان مكند. در كتاب معروف صحبت مي

بر ، دهدثري را كه ارائه ميؤگويد و الگوي آموزش ممعلم و شاگرد مي ةپويا در بهبود رابط
آورد. به كند و در چندين كتاب از آن سخن به ميان ميهمدلي بنا مي ةكنند اصول ايجاد ةپاي
پرتوافكني به بيرون خود و سفر به درون شاگردان است تا مسائل ، آموزش«گوردون  دةعقي

اساس اين تبادالت و تعامالت است كه يك  بر تجربه كنيم و، بينندها ميگونه كه آنرا همان
كه  ديآ يمبنابراين به نظر بديهي . (Vide. Tremblay, 1999: 9)» افتدآموزش حقيقي اتفاق مي

داراي اهميت ، بتوان نقش همدلي ميان معلم و فراگيرنده را در تسريع و ارتقاي كيفي آموختن
  بسياري دانست. 

 د.وجود دار» معلم و شاگرد«جوش ميان دو انسان ظرفيت برقراري همدلي به شكل خود
اشكال سنتي آموزش در كشورمان شاهد ر آن را كشف و از آن سود جست. د ديبا يمتنها 

ي درس ها كالسبرخي از ر . دميا بودهروابطي ميان معلم و شاگرد در فضاهاي غير شهري 
آموز محترمانه و در  در روستا و در فضاهاي آموزشي عشايري ارتباط ميان معلم و دانش

ي عاطفي برقرار بوده است كه ها صورت ديگر و به يها شكلبيرون از كالسِ درس به 
نسبت مشاهده  اين رفتار را در فضاهاي آموزشي غير شهري ديگر كشورها هم به توان يم

يي از سنخ و طبيعت فرهنگي خودمان كه ها فرهنگدر  ها يژگيواما با وجود اين . كرد
با ، دكنن يمي موجود انساني است و راه را در برقراري همدلي تسهيل ها تيظرفدهندة  نشان

از  ها تيظرفآن ، بخشي فشار و تحكم بوده چرخشي به انگيزة تجدد كه ناشي از توهم اثر
آميز معلم  رتباط تحكمسطوح پايين فضاي آموزشي كشور ار جا كه دندست رفته است؛ تا بدا

آموزان را ترديد موجبات رعب و وحشتي نهفته در دانش با شاگرد به شكل سنت درآمد كه بي
در رويكردهاي  دست.بر  تا نواختن تركه ها خانه ؛ از فلك كردن ديروز در مكتبكند يمفراهم 

از جنس » ديدرآور من«مترقي نيز براي دوري جستن از اين رفتارهاي غير انساني تمهيداتي 
با رويكردهاي  يفرد يهاتيخالقي شكل گرفت و تر كاملروند ، در ادامهو همدردي پديد آمد 

ي درس به شكلي ها كالسدر برخي از  يو همدرد ياز همدل ياراه گشود و ملغمهانساني 
 

18 enseignants efficaces, 1981 
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اما ، نمود يمآفرين و انساني  چند ارتباط روش ابداعي برخي معلمان شد كه هر، خودجوش
كه همدردي و همدلي از يكديگر تميز  ي منسجم و مستمر نبود و با توجه به اينا برنامهچون 
، نداشت. نگرة همدلي در فرآيند آموزش بر درآموزش  يارتقاتضميني براي ، شدند ينمداده 

است. طرح مباحث نظري همدلي در حوزة آموزش از چنان  رگذاريتأثروشي منسجم و بسيار 
 كه فزوني يابد. ت كه شايستة آن اس اهميتي برخوردار است

  

  يهمدل الگوي .5
شده در اين  هاي انجامپژوهش، زبان انيك الگوي همدلي كاربردي به مدرس ةبه منظور ارائ

زارات و برونل به ، مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهشگران مختلفي از جمله ترامبلي، زمينه
صورت مشخص الگويي  به يكولي هيچ، اندچگونگي ايجاد همدلي در فضاي آموزشي پرداخته

نظريات اين سه  ةاز مقايس حاصلاند. به همين دليل تصميم گرفتيم در كنار نتايج ارائه نداده
عنوان مدرس زبان بهره گيريم و مدلي جامع براي تحقق همدلي در  به، خود ةاز تجرب، محقق

  را درگير كرد: ال ذهنمان ؤكالس درس ارائه دهيم. در روند اين مطالعات سه س
-انتخاب ميعنوان مدرس زبان براي ايجاد حس همدلي با دانشجو  اولين قدمي كه ما به .1

 چيست؟ كنيم

 كنيم؟براي همدلي انتخاب مي ييها ياستراتژو چه رفتارها  .2

خاصي وجود دارد كه به حفظ و تداوم همدلي بين مدرس و دانشجو  يها كيآيا تكن .3
 كمك كنند؟

 

 ياساسي در ايجاد همدل يها ياستراتژ .5- 1

است. معلم براي موفقيت در برقراري  19ترين قدم به سوي همدلي خودشناسياولين و اساسي
از هر چيز به شناخت خود بپردازد. ورود به  پيش دبايآموز ميهمدالنه با زبان ةيك رابط

معلمي كه «گويد: مي 20رسد. پاستيكگاه به پايان نميست كه هيچا سفري، دنياي دروني خود
شود آورد كه باعث ميدست ميه ب ياعتماد به نفس جيتدر گذارد بهقدم در اين راه مي

 ,Vide. Tremblay) »عنوان حمالت شخصي نپندارد آموزان را بههاي نادرست دانش واكنش

راجرز فقط  ةبه عقيد .ستا اولين قدم در ورود به دنياي ديگري، شناخت خود. (26 :1999
 

19 La connaissance de soi  
20 Postic 
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 ؛فرد باشند به تواند به ديگران اجازه دهد كه متفاوت و منحصرخود اعتماد دارد ميكه به  كسي
اعتماد به نفس و توانايي كمك به ديگران ، ارتباطي مستقيم بين شناخت خود، به عبارت ديگر

، شناسدهايش را ميتوانايي، وجود دارد. معلمي كه به اسرار دروني خويش آگاه است
تواند شاگردش را درك كند و نيازهاي او را بفهمد. بهتر مي، دهداحساساتش را تشخيص مي

االت در ذهن خود پاسخ دهد: جايگاه من در اين كالس ؤقبل از هر چيز به اين س دبايمعلم مي
  چيست؟ هدف من از تدريس چيست؟ تا چه حد نيازهاي فراگيران براي من مهم است؟

هايش گذارد و به او و خواستهآموز ميمدرس خود را به جاي زبان، پس از اين مرحله
ناخودآگاه به  شكليعالقه و توجه او به ، شودكه معلم وارد كالس مي كند. هنگاميتوجه مي
واقع او  د. درنشوهاي خودش به فراموشي سپرده ميو دغدغه معطوف شدهشاگردان 

كند جواب اين ي ميمدرس همدل سع ها دليل بودن او هستند. كه آن چرا، ها آنجاست براي آن
بگيرد؟ سطح  خواهد اين زبان را فرابيابد: او كيست؟ چرا مي دربارة شاگردشاالت را ؤس

چيست؟ با چه مشكالتي در آموزش اين زبان مواجه  شيها ييمعلومات او چقدر است؟ توانا
  آيد. آموز برميصدد شناخت زبان گونه در است؟ چه انتظاراتي از من دارد؟ معلم اين
و شرط  ديق كند و او را بيشاگردش پرهيز مي بارةمعلم در اين مسير از هر قضاوتي در

هيچ بازنده يا مقصري وجود ندارد. ، پذيرد. در كالسي كه همدلي در آن جريان داردمي
گيرد. از نظر بوبر هر نوع قضاوتي چه مثبت و چه كس مورد تحقير يا تمسخر قرار نمي هيچ

معلم منجر  يها يداور شيشود و در محيط آموزشي عواقب پافراد مي منفي سبب اختالف بين
كه قضاوتي منفي نسبت به  شود. عالوه بر اين وقتيبه ايجاد فضاي رقابت ناسالم مي

او تحقير شده و احساس انزجار و خشم او را ، شوددانشجويي در مقابل ديگران مطرح مي
، نتيجه اش با معلم و درا مدتي نامشخص رابطهشود و تانگيزه ميبي داًيگيرد و شدمي فرا

 ؛باشد عواقبش كمتر از نوع اول نيست نيزمثبت ، شود. وقتي قضاوتدرس مربوط قطع مي
همدلي نفي «احتمال طرد شدن او از گروه دوستانش وجود دارد. راجرز معتقد است  زيرا
 سبت به شخصيت ديگرينفي ورود هرگونه قضاوت ن، ستا گونه تعبير و تفسير از ديگري هر
، شودرفتار ديگري كه به ايجاد حس همدلي منجر مي.  (Vide. Tremblay, 1999: 63)»ستا

اي متقابل برقرار است. بين احترام و همدلي رابطهحفظ احترام نسبت به شاگرد است. 
مشتق » 22نگاه«التين به معناي  ةاز يك ريش» 21احترام« ةاساس تحقيقات اگان و فارست واژ بر

 
21 respect 
22 regard 
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احترام يك نگاه خاص به ديگري است. محترم شمردن شخصيت دانشجو ، واقع شده است. در
همدلي ، دهد كه هدف نهايي همدلي است و در اين مرحلهانگيزي به او مي نفس شگفت اعتماد به

گويي به او ، كندرسد. وقتي معلمي با احترام نسبت به دانشجو رفتار ميبه باالترين درجه مي
هاي كنم و به تمام جنبهمن تو را احساس مي، شنوممن تو را مي، بينميد: من تو را ميگومي

در  را تو ةمن قدرت نهفت، هايي كه وجود داردكاستي با وجود و گذارمتو احترام مي يوجود
  . بينممي تيها ييشكوفايي توانا
كه به يك معلم در ايجاد فضاي همدلي در كالس كمك  هايي ياستراتژرفتارها و  ةمجموع

  خالصه كرد: گونه ينتوان اكند را ميمي
  ؛ خودشناسيالف. 
  ؛ جاي دانشجو گذاشتن و ارجح دانستن نيازهاي او خود را به   . ب
  ي؛ داور قيد و شرط و عدم پيشپذيرش بي   . ج
  .احترام به دانشجو   . د

را  ها يها بتوان اين استراتژكه به كمك آنپردازيم مي ييها كيبه معرفي تكن، در ادامه
  ها را در خالل تدريس عينيت بخشيد. آن، عبارت ديگر  عملي كرد و به

  
  همدلي بسترهاي استراتژيك در برقراري .5- 2

تا  شوند يمبسترهاي استراتژيك تمهيداتي هستند كه از سوي مدرس و فراگيرنده مهيا 
ي مورد نياز همدلي شامل ها يسازيند. بستربرقراري همدلي تسهيل گرديده و به ثمر بنش

تعامل دربارة طرح ، خواهيم پرداخت. از جملة اين موارد ها آنمواردي است كه در ادامه به 
از ديگر موارد  تر سادهكه ت درس و فراهم كردن يك دفتر ارتباطي از سوي فراگيرندگان اس

ي و ابي دستند و مرتبة كيفي نيست ابي آسانآيند. اما ديگر موارد چندان  به اجرا درمي
 ةالزم اساساًارتباطي مستقيم به روحيه و منش مدرس دارد. گفتني است ، ها آنبرقراري 

كه  ميا گرفتهفرض را بر آن ا در اينجو برقراري همدلي وجود كيفيت الزم در مدرس است 
كيفيت الزم را براي  اش يذاتدر منش  كوشد يممدرسي كه در جهت بسترسازي همدلي 

 برقراري همدلي داراست. 
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  طرح درس. 5 -2- 1

است كه مدرس قبل از شناخت شاگردانش انجام  يا اولين اقدام همدالنه، طرح درس ةتهي
گذارد كه چيزي از آموزاني ميمدرس خود را به جاي زبان، طرح درس ةدهد. هنگام تهي مي

مفيدتر  هايك از تمرين تر است؟ كدام م بخش جذابپرسد كدادانند و از خود مياين مبحث نمي
كند طرح درسي روشن و د؟ معلم سعي ميناست؟ بهتر است مطالب به چه ترتيبي بيان شو

الزم براي  يها يياساس نياز شاگردان طراحي كند و راهنما با تمام جزئيات بر ي رادقيق
شده و   تكثيرآينده مشخص كند. طرح درس  ةبراي جلس نيزهاي شخصي شاگردان را فعاليت

آموزشي  ةها را تا انتهاي دورشود كه آنهمراه به شاگردان داده مي ةدر قالب يك دفترچ
معلم پذيراي نظرات ، رودآموزشي پيش مي ةكه برنام جيتدر راهنمايي و حمايت كند. به

ها ايد بعضي بخشش ؛شاگردان مبني بر انطباق بيشتر طرح درس بر نيازهاي آنان است
اصالح و اين د. با نآموزان نباشپاسخگوي توقعات زبان هااضافه باشند يا بعضي تمرين

دهد كه تا چه اندازه مدرس نشان مي، هاي دانشجويانسازگار كردن طرح درس با خواسته
 آموزانقراردادي ميان مدرس و زبان هها اهميت دارد. طرح درس به مثابنيازها و توقعات آن
ارائه است  ةبه آن پايبند باشند و اين تغييرات در حد جزئيات و شيو دباياست و دو طرف مي

تواند قوانين و مقررات شود. معلم ميتغييرات اعمال مي، گروه ةو پس از اعالم موافقت هم
بعدي  يها ها و سوء تفاهمگونه از درگيريكالس را نيز به ابتداي طرح درس اضافه كند تا اين

در ، نكتة ديگري كه در گزينش طرح درس از اهميت بسياري برخوردار است وگيري شود.جل
هاي ادبي به جهت دارا بودن بار آموزان است. متن هاي انگيزشي زباننظر آوردن سويه

آموزان دارند. پوئتيك  جايگاه ارجمندي در نگاه زبان، دراماتيك و تقليد هنرمندانه از واقعيت
بايد در مسير ظرفيت جذب و انگيزشي بسيار بااليي دارد كه معلمان مي، يموجود در اثر هنر

 د.ترين را برگزيننمناسب، برقراري همدلي از ميان اين گنجينه

  
  23دفتر ارتباطي. 2-5- 2

ويژه با هر دانشجو استفاده  ةدر اين روش معلم از ارتباط كتبي به منظور برقراري يك رابط
االتي در آن نوشته ؤارتباطي مخصوص به خود دارد كه از قبل سكند. هر دانشجو دفتر مي

 ةاالتي كه دربارؤدهد. دفتر ارتباطي در خالل سها پاسخ ميشده و متناسب با هر جلسه به آن
 

23 Le cahier de comm unication 
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، تجربيات شخصي دانشجويانبارة هاي ديگري درپرسش، موضوعات درسي مطرح شده
 ريدفتر ارتباطي تأث ةدارد. مطالع بر نيز در هانظرات و احساسات آن، هاارزش، هااعتقادات آن

ديالوگي ، ها دارد. دفتر ارتباطيعالقه و نياز آن، انگيزه، سزايي در شناخت بهتر شاگردان هب
، دفتر ارتباطي نظرات ةليتوانند به وسآموز است. دانشجويان ميكتبي بين مدرس و زبان

 تدريس يا رفتار معلم به او انتقال دهند.  ةشيوتمجيد و تشكر و انتقادات خود را از ، پيشنهادات

  
  25و بازگويي 24پوياگوش دادن . 2-5- 3

براي تحقق  .طرف مقابل است دركترين ابزار براي و آسان نييكي از مؤثرتر پويا گوش دادن
را  اوخوبي منظور و احساس  دهيم تا به گوش فرا به سخنان طرف مقابل بايداين مهارت مي

د. گام بشنود و احساس كن، شنونده بايد بتواند همانند گوينده ببيند، عبارت ديگربه ؛ درك كنيم
كه به او نشان دهد است  توجه جسمي و غير كالمي به طرف مقابل، اول در گوش دادن فعال

در ، هنگام گوش دادن با بدني مايل به جلو براي مثالدهيم.  هاي او گوش مي به صحبت قاًيدق
حركت  اي خشك و بي روي گوينده قرار گرفته و سعي كنيم شنونده در رو، مناسب ةفاصل

گاهي گوينده نگران و  .آور دور كنيم گو را از عوامل مزاحم و ترس و نباشيم و محيط گفت
در اين ، شود تن صدا و رفتارهاي او نمايان مي، هاي چهره زده است كه در حالت هيجان

او  اجباربدون  كنيم كه مهارت پيگيري است و د گام دوم گوش دادن فعال را محققصورت باي
، ...) بله و –درسته  –استفاده از كلمات تشويقي كوتاه (هوم  .را به صحبت كردن دعوت كنيم

تواند اين موانع را  هاي كوتاه و باز و يا حتي گاهي سكوت توأم با توجه مي الؤز ساستفاده ا
شده از  حات و احساسات و معاني دركانعكاس توضي، گام سوم و نهايي .از ميان بردارد

اين مرحله  .درك و فهم و پذيرش او نزد شنونده است ةدهند گوينده به خود او كه نشان
عبارت است از بازگرداندن محتواي سخنان ديگري در قالب كلمات  نام دارد كه» ازگوييب«

 26بودرياساس نظر بواسور و  بر خود براي مطمئن شدن از درك درست از سخن او.
صدد فهم محتواي  فرد در، . در نوع اولاحساسيو  محتواييبازگويي دو نوع است: بازگويي 

كند و مربوط فرد بيشتر بر احساس گوينده تمركز مي، سخنان طرف مقابل است. در نوع دوم
نده شنو كه آند؛ اول مهم در پي دار ةست. بازگويي سه نتيجا به بازتاب احساس ديگري

گوينده با بررسي دوم . است درستي فهميده كه سخن طرف مقابل را به شودمطمئن مي
 24 Écoute active 

25 Reformulation  
26 Boisvert et Beaudry  (1979) 
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 ةشود كه راه خوبي را براي انتقال پيامش در پيش گرفته و به ادامبازگويي مطمئن مي
دهد كه نشان مي يآسان شنونده به، اين تكنيك ةبه وسيل، در آخر و شودگو ترغيب مي و گفت
 صورت فعال در حال گوش دادن است.  به

دهد كه اين شانس را به دانشجويان مي، كندمعلمي كه از تكنيك بازگويي استفاده مي
مند باشند تا نظر خود را بيان كنند صورت ويژه از توجه و مدت زماني خاص بهره يك به ره

 كه سوء برداشت يا ابهامي ايجاد شود.  بدون اين

  
  دنياي خود و ديگري 27. كشف و شهود2-5- 4

كه از  بدون اين، گيردكشف و شهود نوعي از شناخت است كه با احساس و حدس شكل مي
صورت يك شناخت شهودي از آنچه  تعقل و منطق استفاده شود. گلمن همدلي احساسي را به

هاي  كند. به عقيدة او شهود راهي براي رمزگشايي نشانهكنند تعريف ميديگران احساس مي
رسد. شهود راهي بسيار كارآمد براي دريافت و درك كالمي است كه از ديگران ميغير 
درك و برداشت دروني معلم از فضاي كالس است و ، آموزان توسط معلم است. شهوددانش

يد از با يممعلم ، گذرد. همواره در اين تكنيك نيزآنچه بين او و شاگردان و محتواي درسي مي
دربارة اين تمهيد ارتباطي در كالس  28آزادي در يادگيريقضاوت بپرهيزد. راجرز در كتاب 

  : ديگو يم گونه نيادرس 
دهد كه شاگردان را در احساسات خود سهيم كند و فضايي صميمي در اين امكان را به معلم مي

ها هم شود و آنميكالس برقرار گردد. گويي اين امري مسري است و به شاگردان هم منتقل 
   .(Vide. Tremblay, 1999: 117)شوند كه از احساسات دروني خود استفاده كنند تشويق مي

به نظرم مياد كه چيز «يا ...» كنم كه احساس مي طور نيامن «تواند عباراتي مانند: معلم مي
استفاده از اين به كار برد. » كنم كه...احساس مي«يا ...» خاصي دربارة آن احساس كردم 

ميزان بدگماني و مقاومت از سوي شاگردان را به حداقل ، هاي نسبيعبارات و فرمول
فهمد و يا آنچه از فضاي رساند. وقتي معلم آنچه را كه از نگاه و واكنش شاگردان مي مي

بدون مقصر ، البته با كمال احترام و مالحظه، آوردبه زبان مي، كندحاكم بر كالس احساس مي
شاگردان نيز شروع به آشكار كردن ، شودچيز روشن مي خيلي سريع همه، دانستن كسي

  دهد.كنند و معلم بدون هيچ قضاوتي گوش مياحساس دروني خود مي

 
27 Intuition  
28 Liberté pour apprendre 
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  صدا)، نگاه، حالت بدن( 29. ارتباط غير كالمي2-5 - 5

توانند اثري صداي معلم به هنگام تدريس ميو نگاه و تغييرات لحن ، حركات دست، حاالت بدن
هاي كالس به شكل آموز بگذارند. چيدمان صندليمثبت يا منفي بر همدلي بين مدرس و زبان

U امنيت و ، تر شود و احساس اعتماددهد كه به شاگردان نزديكاين فرصت را به معلم مي
تواند بسياري از مفاهيم و احساسات را صميميت بيشتري در كالس جريان پيدا كند. معلم مي

ها و صداي خود به شاگردان منتقل كند. معلمي كه با عشق به شاگردان نگاه ا بدن و چشمب
ها نيز همدلي را به آن، فهماند كه تا چه اندازه اهميت دارندها ميكند و با نگاهش به آنمي

اي كند. صدا وسيلهكند. صدا بهتر از كلمات احساس را به طرف مقابل منتقل ميمنتقل مي
قيد و پوشي از خطاهاي او و پذيرش بيچشم، از وراي آن ميل معلم به درك شاگرداست كه 

رسد. مهم نيست كه صدا از نظر فيزيولوژي چگونه باشد؛ مهم اين است شرط او به گوش مي
  كه حامل پيام همدلي باشد.

م ارائه دادي 30يك نقشة ذهني الگوي پيشنهادي خود را در قالب، اساس موارد ذكرشده رب
 ).1ل نك. شك(

 

  
 نقشة ذهني همدلي  1شكل

 

  . بررسي ميزان همدلي 6
آن داشت تا ميزان تحقق همدلي در كالس زبان ر ما را ب، ارائة الگويي كاربردي براي همدلي

 
29 Com munication non-verbale  
30 Carte m entale 
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نياز داشتيم تا به كمك آن آزموني ما به اساس اين الگو مورد مطالعه قرار دهيم.  فرانسه را بر
ها و فنون ميزان آشنايي اساتيد و معلمان زبان را با مهارتاي  صورت ويژه بتوانيم به

 اساس الگوي همدلي پيشنهادي رب به همين دليل ايجادكنندة همدلي در بوتة آزمايش قرار دهيم.
ي موجود ها يكاستي مطرح با توجه به ها پرسشگزينش  .نامه كرديماقدام به طراحي پرسش

صورت پذيرفته ، دي موجوها ضعفهمچنين و  تحصيليدر ميان مدرسان ما در همة مقاطع 
بايد گفت كه فقدان همين ضعف در هر شاكلة انساني اختالل در برقراري  اساساًاست و 

در اين ميان پس از مطالعة دقيق مباني نظري و استخراج ابعاد و . شود يمهمدلي را موجب 
به صورت سؤال تنظيم نموديم.  نامه را پرسش 31ها يا عباراتگويه، هاي مفهوم همدليشاخص
نامه به سه نفر مسلط به موضوع جهت اظهار نظر داده پرسش، 32اعتبار محتوايي نيتأمجهت 

نامه بين ده نفر از پرسش، 33پايايي نيتأمشد و اصالحات مورد نياز اعمال گرديد. جهت 
آلفاي كرونباخ  ميزان SPSSافزار گيري از نرماساتيد زبان فرانسه توزيع گرديد و با بهره
نامه از حداقل داد پرسشبود كه نشان مي 7/0محاسبه گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ برابر 
گيرند؛ دستة ها از نظر محتوا در دو دسته جاي ميپايايي مورد نياز برخوردار است. پرسش

به دهد: توجه ن را مورد مطالعه قرار مياهمدلي توسط معلم ةميزان تحقق اصول اولي، اول
پرهيز از ، قيد و شرط پذيرش بي، احترام، ها گذاشتن خود را به جاي آن، نيازهاي شاگردان

 دوم دستة. هستنداي همدالنه هاي آغازين به سوي رابطه قدم كه داوري هرگونه پيش
ن تا چه حد اتوان فهميد كه معلمها مي آمده از آن دست  هكه با تحليل نتايج ب هستندهايي  پرسش
، شهود، پوياگوش دادن ، دفتر ارتباطي، (طرح درس يهاي الگوي همدلا و استراتژيهتكنيك

آماري اين پژوهش  ةبندند. جامع) را در كالس درس به كار ميزبان بدن بازگويي احساس و
بيست هاي تربيت مدرس تهران و فردوسي مشهد و از اساتيد زبان فرانسه دانشگاه ده نفررا 
هاي  د. دادهندهزبان فرانسه در تهران و مشهد تشكيل مي سةسؤمن چندين ااز مدرس نفر
اي دست آمد. خالصهه و نتايج جالب توجهي ب تحليل شد SPSSافزار  آمده توسط نرم دست هب

   .گردآوري شده است »1«ل از نتايج اين آمارگيري در جدو
 
 
 
  

 31 statement 
32 validity  
33 riability  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1394ارديبهشت  )، فروردين و22(پياپي  1، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

243 

  SPSSافزار خروجي نرم 1جدول 
  

  يك از موارد رهمدل در هميزان معلمان   موضوع مورد بررسي

  %98  موز گذاشتنآخود را به جاي زبان
  %100  آموزارجحيت بخشيدن به نياز زبان

  %50  داوري پرهيز از پيش
  %60  طرح درس

  %20  ارتباطير دفت
  %58  گوش دادن پويا
  %40  شهود و بازگويي
  %50  زبان بدن

  %84  سعي در لذت بخشيدن به لحظات يادگيري

 
مشخص شد كه ، SPSSافزار  ها توسط نرمپرسش ةبندي نتايج هم تحليل و جمعبعد از 

مهارت همدلي را در كالس درس مورد توجه ، ني كه در تحقيق شركت كردندا% از مدرس83
  . دهندقرار مي
  

  مدرسان همدل 2جدول 
  

 Fréquence Pourcentage 
Valide 

Pourcentage 
Cumulative 
Pourcentage 

Valide oui 
non 

Total 
Missing 
System 
Total 

49  
10 

59 

5 

64 

6/76 

6/15 

2/92 

8/7 

0/100 

1/83 

9/16 

0/100 

 

 

1/83 

0/100 

 

 

 

 
تدريس  ةتحصيالت و سابق، داري بين همدلي و سن از خالل اين نتايج به روابط معني

مستقيمي بين سن مدرس و  ةرابط، 34اساس روش آماري همبستگي پيرسون رسيديم. بر
  آموز وجود دارد.ميزان احساس همدلي با زبان

 
34 Pearson Correlation 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ...، الگوي رفتاري مؤثرهمدلي                                                                       رويا لطافتي و همكار
 

244  

  رابطة سن و همدلي  3جدول 
  

 Âge Empathie 

Âge Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

61 

563/0* 

0/0 

59 

Empathie Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

563/0* 

0/0 

59 

1 

 

59 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
ميزان ، به عبارتي ؛دست آمده بين سن و همدلي ب )درصد56/0 ( همبستگي شديدي ةرابط

داري بين سطح  معني ةبه همين ترتيب رابط رود.تحقق همدلي با افزايش سن باال مي
 همبستگي ةآموز نيز قابل مشاهده است. رابطتحصيالت مدرس و همدلي او با زبان

همدلي او با ، دهد كه هرچه ميزان تحصيالت مدرس باالتر باشد نشان ميدرصد) 48/0(
   آموز بيشتر است. زبان
  

  رابطة ميزان تحصيالت و همدلي  4جدول 
  

 empathie Niveau d’étude 

empathie Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

59 

488/0* 

0/0 

59 

Niveau d’étude Pearson 
Corrélation 

Sig. (2-tailed) 
N 

488/0* 

0/0 

59 

1 

 

64 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
تدريس  ةمستقيم بين سابق ةرابط، دست آمده سومي كه از طريق روش پيرسون ب ةرابط

دارد. در اين پژوهش همبستگي بين اين دو متغير وجود درصد  36/0 ؛مدرس و همدلي است
  دهند.ن نشان مياهمدلي بيشتري نسبت به ديگر مدرس، كاري باالتر ةن با سابقامدرس
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  سابقة تدريس و همدلي  5جدول 
  

 empathie Expériences professionnelles 

empathie Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

59 

362/0 

005/0 

59 

Expériences Pearson Corrélation 
professionnelles Sig. (2-tailed) 

N 

362/0 

005/0 

59 

1 

 

64 

  
در انتهاي مقاله آورده  ها ن (پرسششده در اين آزمو ي مطرحها پرسشمحور موضوعي 

بر آن  توان ينمي است كه اشاره به خصوصيات شخص معلم دارد كه ا گونه به ت)شده اس
ي منفي را ها صهيخص، ي نيست كه برگزيدن پاسخيا گونه صفت سياه و سفيد اطالق كرد و به
 اند داشتهكننده بر اين نكته اشراف  معلمان شركتا ه يژگيوبر معلم منتسب كند. با وجود اين 

هويت افراد بازتابانده ، ي يك پژوهش ميدانيها آزموناين آزمون به مانند ديگر ر كه د
ت مجرب كه تجربيات خاص خود را دارد واقع حضور معلمي اس درها  آنو حضور  شود ينم

. نكتة ديگر ديجو يمسود  ها پرسشو تجربيات او در پاسخ به  ها صهيخصو اين آزمون از 
ع در مقطن ايشا يها يژگيوبلكه جزئي از ، يا لحظهكنندگان نه كنشي  ي شركتها پاسخكه  اين

كه در  استه آني ذاتي ها صهيخصزماني شركت در آزمون است و حاصل تجربيات و 
همدلي را در ايشان  يها هيسووجود  توان ينمخانواده و در جامعه نيز استمرار دارد. بنابراين 

عنوان  به ها آناز  توان يمو هاست  آنرفتار هميشگي ز بلكه جزئي ا، متغير دانستو  ذهني
  نام برد. » ي رفتاريها صهيخص«

ي ا اند. نكته بودهمتخصصان زبان و ادبيات فرانسه ، كننده در اين آزمون شركت مدرسان
اين نكته است كه جدا از تراز تجربه ، رود يمهاي اين آزمون نياز به طرح آن  مؤلفهكه فراتر از 

هم در  ها آننوع تخصص ، و دانش مدرسان كه رابطة مستقيمي با كيفيت همدلي دارد
كه با  يا يفكر ةت با توجه به علقادبيا ان حوزة زبان و. مدرساست تأملبرقراري همدلي قابل 
 يبرا كيت استراتژتمهيداخالقانه و خودجوش از  يشكل  به، دندار اتيمقوالت برگرفته از ادب

، شده هاي ياد مؤلفهكه فراتر از تمامي  دينما يمالبته بديهي  .نديجو يسود م يهمدل يربرقرا
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نيازي اساسي براي انجام و اعمال  پيش، يي منش و ذات فردي معلمان با همدليوهمس
  گيري آن است. شده در شكل ي يادها كيتكن

 

  گيري . نتيجه7
راهي براي برقراري ارتباطي پوياست تا فراگيرنده را به سوي دريافت راستين ، همدلي
ي راهبردي ها شهياند، رهنمون كند. در اين راه داشتن استراتژي يا به تعبيري ديگر ها آموزه
درك فراگيرنده و ، است تا از سوي معلم به آن جامة عمل پوشانده شود. خودشناسيالزم 

داوري از او و  قيد و شرط فراگيرنده و نداشتن هرگونه پيش پذيرفتن بي، تقدم نيازهاي او
عنوان الگويي راهبردي يا استراتژي رسيدن به همدلي  به توان يمرا  شمردنشهمچنين محترم 

، عامل در تدوين طرح درس با فراگيرندهت ي الزم دست زد.ها يترسازبسدر نظر آورد و به 
كشف و شهود ، گوش دادن پويا و بازگويي، مهيا كردن دفتري ارتباطي از سوي فراگيرندگان

الزم براي به سرانجام  بسترهاي، دنياي خود و ديگري و سرانجام ارتباطي غير كالمي
آنچه در روند همدلي رخ . اند يهمدليدن به رساندن استراتژي مورد نظر در جهت دست ياز

(فراگيرندگان) در مدرس است تا او را به شناخت برساند و  »ديگري«حضور معرفتيِ ، دهد يم
ي ندهاآيفربراي هر فراگيرنده طرحي دراندازد. مقولة آموزش زبان جدا از ديگر ، به كمك آن

مر آموزش زبان هم سود جست. از برقراري همدلي در ا توان يمآموزشي نيست؛ بنابراين 
يي ها تجربهزيرا به ميزان ، الگويي انحصاري دانست توان ينمشده در اين مقاله را  الگوي ارائه

شده را  الگوي مطرح توان يمانديشيد. با اين وجود  هاي ديگر نيزبه افزونه توان يمديگر 
مدرسان داراست. اي زيربنايي براي برقراري همدلي دانست كه قابليت افزون شدن را   شاكله

شركت ا . اين آزمون باند آمدهسربلند بيرون ، در برقراري همدلين ايراني حاضر در آزمو
ين استاداني به انجام رسيده است كه از تجربة كافي در كالس درس برخوردارند؛ بنابرا

زيرا كيفيت ، شده پنداشت ي مشابه ديگر هم تضمينها آزمونرا در  ها آنموفقيت  توان يم
هاي ذهني به رفتار تبديل  همدلي در روندي تجربي و ممارست در انجام آن از مرتبة دانسته

  شود كه در زندگي معلم و فراتر از فضاهاي آموزشي نيز تداوم خود را حفظ خواهد كرد.  مي
نقشي مثبت و ، هاي انساني كه مستلزم ارتباط استآموزش و ديگر موقعيتهمدلي در 

به شكلي ، ي نظري همدلي آشنا شوندها بحثكه با  حياتي دارد. معلمان فرهيخته پيش از اين
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اند. اهميت هوش هيجاني غريزي و در مسير تجربه آن را دريافته و مجريان خوبي هم بوده
اين نكته تأكيد دارد كه كيفيت رفتارهاي ما در ارتباط با  در نزد متخصصان علوم تربيتي بر

كه در  بينيم كه مفهوم همدلي پيش از اينها مؤيد موفقيت ماست. بنابراين ميديگر انسان
ظرفيتي در انسان است كه در مسير آموختن و تجربه قوام ، ها طرح شودچارچوب نظريه

  . كند يم تباط تواناها را در كيفيت بخشيدن به ار و انسان ابدي يم
اما آن امري ، ي همدلي و راه رسيدن به ارتباطي خالقانه سخن گفتيمها ياستراتژدربارة 
شخصيت معلماني است كه در چارچوب ، ها فعليت داردنظريهز و فراتر ا دينما يمكه بديهي 

شده در  مطرحبرداري از مباحث  قرار گيرند. بنابراين پيش از الگو توانند ينمالگوهاي همدلي 
در خود را توانند اين مقاله بايد در روندي خودشناسانه به اين امر وقوف يابند كه آيا مي

  هاي اجرايي الگوهاي همدلي قرار دهند؟ چارچوب
از اقليم ذهن با ممارست بيرون آيد و مانند مهارتي  تواند يممهارتي است كه ، همدلي

آن هنگام كه طراح ، ترسيم طرح چهرهر بيروني در فرد كاركرد داشته باشد؛ مانند مهارت د
. معلمي كه به تكرار در كالس درس كند يمي را با شباهتي بسيار ترسيم ا چهرهآگاهانه  نا

 اش خانوادهدر ميان اعضاي و  ها طيمح به شكلي خودجوش در ديگر، كند يمهمدالنه رفتار 
در هزاران آزمون چون اين آزمون در تراز  تواند يمگونه است. بنابراين چنين رفتاري  نيز اين

  زيرا واقعيت امر چنين است.، كيفي يكساني مشاهده شود
اي بر تابلوي نقاشي به تبسم محو شخصيت، لبخند يبآن كودكي كه ميان جمعي ، و سرانجام

جان تابلو توانسته آن همدلي را به جا بياورد روست كه جسم بي آن از، خنددنگرد و ميديوار مي
اند! همدلي چيزي نيست جز شكلي كه از رفتار خود در عاجز از انجام آن بوده، كه يك جمع انساني

   .اي است كه دري را بسته استآن كليد گمشده، رفتارگذاريم؛ نگاه ديگران برجاي مي

  

  ها نوشت . پي8
1. Rogers 
2. Gordon 
3. Brunel 
4. Bennet 
5. Tremblay 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ...، الگوي رفتاري مؤثرهمدلي                                                                       رويا لطافتي و همكار
 

248  

6. Otfmowski 
7. Zarate 
8. Warner 
9. Husserl 
10. l'intersubjectivité 
11. Allport 
12. empathie cognitive 
13. empathie affective 
14. empathie communicative 
15. sympathie 
16. Wispé 
17. Buber 
18. enseignants efficaces 
19. la connaissance de soi 
20. postic 
21. respect 
22. regard 
23. le cahier de communication 
24. écoute active 
25. reformulation 
26. Boisvert et Beaudry  
27. intuition 
28. Liberté Pour Apprendre 

29. communication non-verbale 
30. carte mentale 
31. statement 
32. validity 
33. riability 
34. Pearson Correlation 

 

  منابع. 9
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  . ضميمه10
  نامة تحقيق ميداني پرسش

  �هرگز  �يگاه  �شهيهم د؟يگذار يشاگردانتان م ياغلب خود را به جا ايآ .1
  �هرگز  �يگاه  �شهيهم د؟يكن يم توجه آموزان زبان يازهايبه ن ايآ .2
 �يگاه  �شهيهم د؟يخود با شاگردانتان هست يدوران كودك يها به دنبال شباهت ايآ .3

  �هرگز
   �هرگز  �يگاه  �شهيهم د؟داري آموزان در فهم احساس زبان يسع ايآ .4
 �شهيهم د؟يگذار يم انيزبان را با شاگردانتان در م يريادگيخود از  ةتجرب ايآ .5

  �هرگز  �يگاه
 د؟يشو يدر شاگردانتان م يترس و شاد، متوجه احساسات مختلف مثل غم ايآ .6
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  �هرگز  �يگاه  �شهيهم
 �يگاه  �شهيهم د؟يكن يگوش كردن به شاگردانتان وقت صرف م ياغلب برا ايآ .7

  � هرگز
  : ديو شما با او مخالف هست كند يم دهعقي ابراز آموز كه زبان يهنگام. 8
  � هرگز  �يگاه  �شهي. همميگو يو نظرم را م كنم يصحبتش را قطع م  -
  �هرگز �يگاه � شهي. همدهم يگوش م با توجه و تمركز به سخنانش تا انتها  -
  �هرگز  �يگاه  �شهيهم د؟يكن يم انيشاگردانتان ب ياحساس و نظر خود را برا ايآ .9
 �شهيهم د؟يكن يم بازگو خودتان جمالت قالب در را آموز سخنان زبان يمحتوا ايآ .10

  �هرگز  �يگاه
  د؟يا كرده ياز شاگردان سع كي در هر يفرد منحصربه يژگيكشف و يبرا ايآ .11
  �هرگز  �يگاه  �شهيهم
 �شهيهم د؟يكن يم هتهي آموزان ارائه به زبان يبرا قيروشن و دق يطرح درس ايآ .12

  �هرگز �يگاه
 د؟يده يمجدد قرار م يطرح درس را مورد بررس، يآموزش ةدر طول دور ايآ .13
  �هرگز �يگاه  �شهيهم

 يبرا يالب دفتر ارتباطقانتقادات و نظرات خود را در  ديخواه ياز شاگردانتان م ايآ .14
  سند؟يانتقال به شما بنو

  �هرگز �يگاه� شهيهم 
 �شهيهم د؟يده يقرار م يو انتقادات شاگردان را مورد بررس شنهادهايپ، نظرات ايآ. 15

  �هرگز � يگاه
، اشتباه ناراحت است نياز ا زيو خود ن كند يم ياز شاگردان اشتباه يكيكه  يهنگام .16

   ست؟يواكنش شما چ
م. روشن كن شيرا برا شيخطا كنم يم يو سع كنم يم انيخطا را ب نيقضاوت خود از ا -
  �هرگز  �يگاه � شهيهم

و  رنديشاگردان هم در معرض اشتباه قرار بگ يةكه بق كنم يم يرهبر يرا طور طيشرا -
را  گرانياشتباه د زيخود ن، رديقرار گ پوشي مورد چشم شانيكه دوست دارند خطا طور همان
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  �هرگز� يگاه �شهيبپوشانند. هم
كه زبان فرانسه را دوست  نيز يشاگردان يمطلوب برا ييفضا ديكن يم يسع ايآ .17
  د؟يكن جاديندارند ا
  �هرگز� يگاه �شهيهم 

  چگونه؟
  �هرگز� يگاه� شهيمعلم بودن را تجربه كند. هم دهم يبه او فرصت م  -
  �هرگز  �يگاه  �شهيدركش كنم. هم كنميم يو سع گذارم ياو م يرا جاخود   -
  �هرگز  �يگاه� شهي. همكنم يم يكالس شوخ يفضا فيتلط يبرا -
 � شهيهم د؟يكن يجمله در كالس تالش م نيتحقق ا يبراا يآ ؛»همراه با لذت يريادگي« .18

  �هرگز �يگاه
كه با تمام وجود گوش  ديده يمبه هنگام گوش دادن به شاگردان چگونه نشان  .19

  د؟يده يم
، به چشمانش مينگاه مستق، دأييت ةتكان دادن سر به نشان« رميگ ياز زبان بدن كمك م -

درك  يبرا �هرگز� يگاه �شهيصحبت كنم. هم ةبه ادام قيتا او را تشو» خم شدن به جلو
  �هرگز� يگاه � شهي. همپرسم يال مؤجانبه از او س دو

، ام بودن آنچه برداشت كرده حياز صح نانياطم يبرا يي:بازگو كيتكناستفاده از  -
  �هرگز�يگاه� شهي. همكنم يسخنش را در قالب جمالت خودم بازگو م يمحتوا
  د؟يده يمورد توجه قرار م يشتررا در كالس درس ب نهيكدام گز .20

  �هرگز � يگاه � شهيهم   ژست و حاالت بدن  -
  �هرگز� يگاه � شههمي           ن شد جا به جا -
  �هرگز � يگاه� شهيهم      نگاه                     -
  �هرگز� يگاه �شهيهم    تن صدا                 -
  د؟يپسند يكالس درس م يرا برا ها يصندل دمانياز چ كي كدام. 21

  �هرگز  �يگاه � شهيهم          «u»دمانيچ -
  �هرگز � يگاه � شهيهم    كيكالس دمانيچ -
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