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اسیتفاده شید     سیطه  پنجها، از رکيفرد تحل ل محتوا در داده

سه رکيفرد  های پ کهش نشان داد معلمان مورد مطالعه،يافته

محیوری  امعه محیوری ک يادگ رنیده  جمحتوامحوری، انتقادی
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Abstract: The main purpose of this research is to 

examine the typology of the elementary 

exemplary teachers' perceptions of the concept of 

teaching from the perspective of practical 

knowledge discourse. To this aim, the qualitative 

research approach and phenomenography 

research method were used. As the sample, 

eleven elementary teachers from all grades in Sari 

(Iran) were selected using criterion type 

purposeful sampling with maximum diversity. 

And the research data were collected through 

field notes, semi-structured interviews, and 

stimulated recall interviews during the academic 

year until data saturation was reached. The 

content analysis was used for data analysis at 5 

levels. The findings showed that the participants 

adopted three content-oriented, critical-

community-based, and learner-centered 

orientations to teaching. Among these 

orientations, the learner-centered orientation is a 

more desirable approach in terms of the concept 

of teaching in actual teaching practice. Also, it 

was concluded that the realization of teaching-

learning strategies of the national curriculum 

document is subject to changing teachers' 

perceptions of teaching and reforming the culture 

of instruction and the social expectations of 

teachers. 
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 مقدمه 

آموزان تلقی فهم معلمان از مفهو  تدريس ک ماه ت آن، عامل مهمی در بهاود يادگ ری دانش

اندازهای گوناگونی صورت گرفته تدريس از چشم (  مطالعه در زم نه1446چو، ) شودمی

ير، می) باشدخوب( می) است  هدف اصلی همة آنها، شسب ب نش درست از مفهو  تدريس

ادرا  معلمان از تدريس، سه گفتمان تا  زم نه  به طور معمول، در (1424، جادفارلوپ ک بی

قال از مطرح شدن گفتمان دانش عملی حاشم بود: گفتمان تدريس اثربخش، گفتمان معلم 

 ( 2000دی کاريس ک بی جاد، ) متخصص ک گفتمان دانش پايه برای تدريس

محصولی  -ظر رکيفرد فراينداز من در گفتمان تدريس اثربخش، مفهو  تدريس، غالااً

آموزان به دقت مورد معلمان بر يادگ ری دانش شد  در اين رکيفرد، رابطه رفتاربررسی می

 های جهانشمول از تدريس بودندگرفت ک به دناال شناسايی ک تعريف مهارتمطالعه قرار می

ه اين گفتمان ( آثار برجست2096) ( ک گ ج2068) های برکفی ک گود(  پ کهش2301غالمی، )

توجهی شوند  به طور شل، پ کهش درباره تدريس در اين گفتمان، به دل ل بیمی در نظر گرفته

؛ دی  1440غالمی،) به بافت تدريس ک نقطه نظرات معلمان مورد نقد اساسی قرار گرفت

 ( 2000کاريس ک بی جاد، 

ص شدن معلمان از منظر گفتمان معلم متخصص، تدريس خوب ارتااط تنگاتنگی با متخص

توانند شارها را به خوبی انجا  شود معلمان متخصص افرادی هستند شه میدارد؛ زيرا تصور می

رک، مقايسه تدريس ب ن معلمان متخصص ک تازه شار از موعوعات مورد عالقه اين دهند  از اين

 ک چیگل زر  ( ک2001) توان در شارهای برکمیها را میگفتمان است  اين نسل از پ کهش

معلمان  همههای اين نوع مطالعات، اين است شه ( مشاهده شرد  برخی از محدکديت2066)

تواند رک، اين تعريف نمیباشند  از اينمتخصص، معلمان باتجربه به لحاظ سنوات تدريس می

مع ار خوبی در شناسايی معلمان متخصص باشد  افزکن بر اين، ب شتر مطالعات اين حوزه به 

شناختی تدريس شانون درس توجهی ندارند ک عمدتاً بعد رکان عی زندگی شالسجريان کاق

 ( 2000دی کاريس ک بی جاد، ) توجه بوده است

گفتمان دانش پايه برای تدريس، دانش نظری تدريس مدنظر است ک از اين ادعا نشات  در

ط پ کهشگران ای است ک بايد ماتنی بر دانشی باشد شه توسگ رد شه تدريس فعال ت حرفهمی

اساسی اين رکيفرد  فرض(  پ ش2306؛ چهارباشلو، 2002شاتر،) دانشگاهی تول د شده است
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شه به دانش شلی ک عمومی از تدريس توان م تدريس خوبی داشته باش م به شرطیمی»اين است 

 شود امااگر چه دانش پايه از تدريس، منتهی به در  بهتر از موقع ت تدريس می«  مجهز شويم

شود  با اين مسئله به طور کاعه مشخص ن ست شه چگونه دانش منجر به تدريس بهتر می

الاداهه ک غ ر های بافت تدريس از جمله؛ فیتوجه به اينفه دانش امری ذهنی است، کي گی

ب نی بودن آن، ساب شده تعريف يفپارچه از دانش پايه برای تدريس حاصل نشود  از قابل پ ش

شنند شه سازی میهای تدريس، دانش نظری را درکنین در برخورد با چالشسوی ديگر، معلما

پجِاس، ) های شخصی از تدريس هستنداين امر ب انگر اين است شه معلمان برخوردار از نظريه

(  نقدی شه به اين گفتمان کارد شد اين است تناسب ک شاربرد اين نوع 1440؛ چن، 2001

دی کاريس ک بی جاد، ) کاقعی تدريس ارزيابی نشده است ها به طور انتقادی با عملدانش

های کاقعی (  در سه گفتمان اشاره شده، تدريس از منظر برکنی، بدکن توجه به موقع ت2000

ای نگريسته شده است  تدريس ک چشم انداز خود معلمان درباره عمل تدريس ک عوامل زم نه

به دل ل داشتن نگاه محدکد به تدريس مورد انتقاد ها ها، اين گفتمانرک، در طول اين سالاز اين

 های قالی شدگفتمان قرار گرفتند  به دل ل نقدهای کارد شده، گفتمان دانش عملی جايگزين

 (  2301؛ آل حس نی؛ 2301، غالمی، 1424، غالمی ک هوسو،2000فنسترماخر، )

 بیان مسئله و چارچوب نظری 

دانش ک تدريس  پ کهشگر شانادايی در حوزه 2فريما الاازاصطالح دانش عملی اکل ن بار توسط 

(  اين اصطالح، ناظر بر دانش معلمان از موقع ت شالس درس 2062) معلمان به شار گرفته شد

ير ک فارلوپ، می) شوند داللت داردک تنگناهای عملی شه آنها در ح ن تدريس با آن رکبرک می

-، اقدامات معلمان را در عمل تع  ن ک هدايت می(  اين دانش1411؛ کی ک لو، 1442جاد، بی

دارند دانش عملی معلمان عمدتا نشات گرفته از  تأش د( 2008) شند  گرکسمن ک شولمن

( معتقد است 2001) خ زد  شالندينناتفاقاتی است شه در مح ط شالسی ک بافت تدريس بر می

تعامل ح ن عمل( ک ) وجودشه دانش عملی شخصی معلمان، متفی بر تجرب ات گذشته، تففر م

اين نوع دانش بسته به نوع موقع تی شه معلم در مح ط شالس  های آينده معلمان است طرح

به طور  ( 1421؛ سان، 1446چو،) شود دائما در حال ساخته شدن ک بازسازی استرک میرکبه

                                                 
1. Freema Elbaz 
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اصی شل، دانش عملی معلمان؛ اقدا  محور، شخصی ک محدکد به بافت اجتماعی ک زم نه خ

 ( ک اين نوع دانش شامل دانش صريه ک عمنی از تدريس است1411اَساری م نی شی، ) است

 (  1440غالمی، )

تواند در  ما را از نقش معلم افزايش دارد تنها عامل مهمی شه می تأش د( 2063) 2الااز

های موجود تدريس در کاقع ت عملی( معلم است؛ زيرا شه اين سازه) دهد، مسئله دانش

گ رد  پرداز عملی در نظر میشند ک معلم را در مقا  يک نظريهدرس را بهتر بازنمايی میسشال

ی آموزش ابتدايی های درسی دکرهدر سال ان اخ ر اصالحاتی در برنامهبا در  اين مهم، 

ی اجراء درآمدن برنامه هصورت گرفته است  رکند ک م زان تغ  رات با تصويب ک به مرحل

ا هدف ش ف ت بخشی به نظا  تعل م ک ترب ت ششور، شدت يافته است  مضمون درسی ملی، ب

يادگ ری برای نظا   -ملی به کي ه اصول حاشم بر راهاردهای ياددهی برنامه درسیمشتر  

سازی مح ط ترب تی ک ( غنی1( يادگ ری مشارشتی 2هايی از جمله؛ آموزشی تحق  هدف

( جهت دهندگی 0ر فرايند يادگ ری ک ساخت دانش سازی ک ترغ ب متربی د( فعال3يادگ ری 

سند برنامه درسی ملی، نگاشت ) باشدهای ياددهی میفعال ت ک تسه ل شنندگی نقش معلم در

 ( 2304پنجم،

( از متخصصان تغ  ر ک اجرای برنامه درسی معتقد است، اصالحات برنامه 1449) فوالن

  ر در دانش ک باکر معلمان به کجود آيد  درسی زمانی قابل مالحظه خواهد بود شه عرکرت تغ

پذير ن ست؛ چرا شه تغ  ر کاقعی در برنامه درسی بدکن تغ  ر در دانش ک باکر معلمان امفان

باشند ک تاث ر نهايی اصالحات بازيگران اصلی در هر اصالح آموزشی، معلمان شالس درس می

 گی اجرای آن در شالس درس داردعمدتا بستگی به دانش ک ادار  معلمان از تغ  رات ک چگون

  (12009کن دريل، فارلوپ، کرکن ک دشرز،)

در سطه  برنامه درسیاجرای ) با بررسی ادب ات پ کهش، ب شتر مطالعات درباره تدريس

مالوا، ل جن ک ) خرد( از منظر دانش عملی در بافت ششورهای غربی انجا  شده است

؛ غالمی ک 1422؛ بن پرتز، 1426ک شنزيچ،  ؛ سوارت، دی گراف، آستنک1412آرس دياشونو، 

(  غالب مطالعات درباره تدريس درششور از منظر گفتمان تدريس اثربخش ک 1424هوسو، 

                                                 
1. Elbaz 

2. Van Driel; Verloop; Werven & Dekkers 
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های آموزش عالی ک پزشفی را مد نظر مدرس متخصص صورت گرفته است ک ب شتر دکره

م رعرب، ؛ 2360؛ عسگری ک محاوب مودب،2302يعقوبی ک قلی پور مقد ، ) اندقرار داده

های مرتاط در گفتمان دانش ( ک پ کهش2306؛ اسدی ک غالمی، 2309تاار ک جعفری،حاجی

 (  2302خاشااز،) عملی، به نظا  آموزش عالی در حوزه موعوعی خاص پرداختند

دانش پايهِ( ) بنابراين پ کهش حاعر سعی دارد از يک سو، ادرا  معلمان نمونه از مفهو 

ی مورد بررسی قرار دهد ک از سوی ديگر، به چه م زان رکيفرد تدريس از منظر دانش عمل

باشد؟ های درسی دکره آموزش ابتدايی میتدريس معلمان نمونه همسو با تغ  رات اخ ر برنامه

 برنامه درسیگذاران شناختی س استرا برای گسترش اف  هتواند زم نهای اين پ کهش میيافته

های افزکن بر اين، سعی دارد در پ شارد ک غنای پ کهشاز کاقع ت عمل تدريس فراهم شند  

 بردارد  های برنامه درسی گا نوآکری در حوزه تغ  ر، اصالح ک اجرای برنامه درسی

 روش پژوهش

مسئله اصلی پ کهش حاعر، ادرا  ک رکيفرد معلمان از مفهو  تدريس خوب از منظر دانش 

ها ک تصورات معلمان دارد  بر اين فرض شريشه در باکرها، پ عم قاً عملی است  دانشی شه

تری برای مطالعه دانش عملی معلمان است  همچن ن از اساس، رکيفرد ش فی چارچوب مناسب

های مختلف رکيفرد ش فی، طرح پ کهشی پديدارنگاری انتخاب شد؛ چرا شه به م ان طرح

ک رکيفردها به  دناال شناسايی تجارب متفاکت معلمان نمونه از تدريس در قالب ادرا 

 (  2066مرتون، ) تدريس ک ترس م ارتااط درکنی آنها است

سال  6-10سال ک دارای  32-06سنی  هيک مرد ک ده زن( از رد) ابتدايی هيازده معلم نمون

تدريس، ک برگزيده جشنواره استانی الگوهای برتر تدريس، از سطه شهرستان ساری در  هتجرب

با حداشثر تنوع ک اصل  مال  محور، -گ ری هدفمندهبه رکش نمون 03-00سال تحص لی 

هدف اصلی رکش پديدارنگاری، سعی  بر اين، در راستایافزکن  اشااع نظری انتخاب شدند 

  های گوناگون ک مدارس مختلف باشند شده است معلمان نمونه، از پايه

-ن مه ههای م دانی، گفتگوهای غ ررسمی، مصاحاهای پ کهش از طري  يادداشتداده

ها گردآکری سال تحص لی تا زمان اشااع دادهشده در طول يکبازسازی هساختارمند ک مصاحا

مصاحاه صورت گرفت  مدت زمان  0الی  3 در اين پ کهش، از هر مشارشت شنندهشد  
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 34- 14های بازسازی شده ب ن دق قه بود  اين رکند در مصاحاه 84 -04مصاحاه اکل ه ب ن 

ها به دل ل راحت دق قه بوده است  ب شتر مصاحاه 04-34های پايانی ب ن حاهدق قه ک در مصا

ها شان صورت گرفته است  با هماهنگی معلمان تما  مصاحاهبودن معلمان در شالس درس

 شد عاط 

ای بعد از آشنايی معلمان با هدف پ کهش ک رعايت مالحظات اخالقی، مشاهده يک هفته 

گرفت  در اين مرحله تما  جزئ ات ک رفتارهای معلم در  از شالس درس معلمان صورت

شد ک گفتگوهای غ ررسمی از ابتدای پ کهش با هدف آشنايی با درس يادداشت  شالس

کعع ت اجتماعی ک فرهنگی ک اقتصادی معلمان ک اينفه چرا به حرفه معلمی رکی آکرند 

ای، ب وگرافی ک دگی حرفهصورت گرفت  سواالت مصاحاه اکل، با هدف آشنايی ب شتر با زن

گ ری شلی از دانش ک باکر معلم به حرفه معلمی آغاز شد  در مرحله بعد به منظور ترس م جهت

تر ک با هدف شناسايی محتوای تر رکيفرد معلم، سواالت اصلی مصاحاه تخصصیترس م دق  

ان دانش عملی معلمان انجا  گرفت  در مرحله سو  با مشخص شدن فلسفه شخصی معلم

شناسی معلمان، سواالت مشترشی برگرفته از رکند تدريس ک يادگ ری، به منظور گونه نسات به

قالی از همه معلمان پرس ده شد  افزکن بر اين، اين رکند هم زمان با مصاحاه بازسازی شده 

برای هر معلم يک  گرفت  در اين پ کهش، مصاحاه بازسازی شده در ن مسال دک انجا  می

زن  بود صورت گرفت  الز  به ذشر است با توجه به متفاکت  6ی شامل شه شامل رکز تحص ل

های بودن استدالل معلم درباره اقدامات صورت گرفته در شالس درس، تعداد مصاحاه

شان متفاکت بود  در زمان از قال ملأای بر اساس سطه تبازسازی شده برای هر مشارشت شننده

پرداختند  در ح ن مشاهده ف لم، نفاتی شه می به مشاهده ف لمهماهن  شده، پ کهشگر با معلم 

شد ک معلم به مورد نظر پ کهش بود با توقف آن، از معلم درباره رفتار مورد نظر پرس ده می

های بازسازی شده در پرداخت  به طور معمول، تما  مصاحاهب ان استدالل پشت آن رفتار می

 ی بدست آمده قابل ت اعتماد بااليی داشته باشد  هاگرفت تا يافتههمان رکز صورت می

های پ کهش صورت گرفت ها در هر مرحله از فرايند گردآکری دادهتجزيه ک تحل ل داده

-های پ کهش جمعها زمانی آغاز شد شه تما  دادهاما اقدا  اساسی ک منظم برای تحل ل داده

 6( در 1440شريپندرکف، ) حل ل محتواهای پ کهش، از تبرای تحل ل داده آکری ک پ اده شدند 

های جمله ها، ازجمله شناسايیمرحله به شرح زير استفاده شد: مرحله اکل شامل مديريت داده
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در مرحله دک ، شدگذاری چندسطحی با هدف شناسايی ک  بود مرتاط برای شدگذاری 

حله سو ، ( صورت گرفت  در مر2062) نامگذاری دانش پايه تدريس براساس الگوی الااز

شردن رکيفرد هر معلم به شناسی برای يازده معلم، به صورت انفرادی با هدف مشخصگونه

های ها درگونهتر تفاکتتدريس، انجا  گرفت  در مرحله چهار ، به منظور شناسايی دق  

شنندگان با دک از شرشتدکبه هتدريس با در نظر گرفتن اهداف تدريس ک يادگ ری، مقايس

( صورت گرفت  در پايان، نحوة تعامل ب ن 1444) راساس الگوی شامار ک شوانيفديگر، ب

شده در قالب مدل مفهومی ارائه شد  به منظور شناسايی هشده در سه گونهای شناسايیدانش

ها، مراحل شدگذاری با نظارت دک نفر از پ کهشگران ش فی فراهم گرديد  افزايش اعتاار داده

 شنندگان قرارگرفت کطور جداگانه، در اخت ار همه شرشتها بهافتهجهت بررسی باکرپذيری، ي

از رکش نگارش يادداشت تأملی ک ها شد ک درگردآکری داده از نظرات اصالحی آنان استفاده

گرفته شد  رعايت آگاهانه، توع ه اهداف ها، بهرهها، جهت تأي د يافتهارائه نقل ک قول

در پ کهش حاعر مدنظر قرار  مالحظات اخالقی بود شه پ کهش ک رازداری نتايج، از جمله

 گرفت 

 هایافته

جامعه ک يادگ ری محوری به تدريس دارد  در  -محتوا، انتقادی هگون 3ها حفايت از يافته

 پايه تدريس اشاره شده است  های شناسايی شده به تفف ک دانش(، گونه2) جدکل شماره
 ن نمونه نسات به مفهو  تدريس:گونه شناسی ادرا  تدريس معلما2جدکل

جامعه -گونه انتقادی محوری -گونه محتوا

 محوری

 -گونه یادگیرنده

 محوری

محتوای شناسایی 

شده
 

 مشارشت شنندگان، 0مشارشت شننده، 2،3،6،9،0مشارشت شنندگان 

1،8،6،24،22 

س و یادگیری
تدری

 

های درسی به تدريس انتقال محتوای شتاب
دانیش شمیی دربیاره    يادگ رنده  يادگ رنیده  

شنم دارد  مهمترين موعوعی شه تدريس می
هدف تیدريس قایولی در آزمیون نهیايی ک     

 های باالتر است رفتن به پايه

تدريس ترب ت شهرکند فعیال  
در جامعه ک يادگ رنیده نقیش   
فعییال در شییالس درس دارد   
مهمترين هدف تدريس شسب 

هیییای عیییرکری ک مهیییارت
انتقادی برای کرکد بیه جامعیه   

 ست ا

هیییدف تیییدريس ايجیییاد 
يادگ رنده مسیتقل ک ب یدار   
شییییردن ذکش ک شییییوش  
يیییادگ ری در يادگ رنیییده  
نقش فعال در شالس درس 
دارد  معلییم نقییش تسییه ل 

 شنندگی دارد 
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جامعه -گونه انتقادی محوری -گونه محتوا

 محوری

 -گونه یادگیرنده

 محوری
ضوعی

ش مو
دان

م زان تأش د بر دانش موعوعی باال بود   

ها تأش ید زيیاد بیر ارتایاط     از ب ن مولفه

مفییاه م درسییی بییا ن ازهییای رکزمییره  

 گی يادگ رندگان داشتند زند

از  -تسییلط موعییوعی بییاال

ها تأش د زيیاد بیر   ب ن مولفه

مولفییه ارتاییاط مفییاه م بییا  

 های جامعه دارد ارزش

 -تسیلط موعیوعی بییاال  

هیای  تأش د بر تما  مولفه

 دانش موعوعی

ش از یادگیرنده
دان

تأش د زياد بر در  ک فهیم   -آشنايی شم 

مشیارشت شیم    -يادگ ری يادگ رنیدگان 

 دگ رنده در شالس درسيا

تأش ید   -آشنايی نسیاتا بیاال  

ای زيییاد بییر کي گییی زم نییه

مشییارشت  -يادگ رنییدگان 

يادگ رنیییدگان در شیییالس 

 درس

آشیینايی بییاال بییا تمییا    
يادگ رنیدگان   -هیا مولفه

نقش محوری در شالس 
 درس داشتند 

ی
ش از برنامه درس

دان
 -های درسینگاه انتقادی به شتاب 

حتیییوای تدريسشیییان کابسیییته بیییه م 

 های درسی بود شتاب

تأش یید بییر فراتییر رفییتن از  

هییای درسییی ک نقیید شتییاب

 -هیییای درسیییی شتیییاب

تجرب ات زندگی يک منایع  

 درسی بود 

نگییییاه انتقییییادی بییییه 
 -هییای درسیییی شتییاب 

هییای اسییتفاده از شتییاب
تفنولیییو ی  -مفمیییل 

آموزشی نقش مفمیل را  
 شردايفاء می

س
س در

ت کال
ش از مدیری

دان
شنتییرل -رفتییاری رداز رکيفییاسییتفاده  

 -تأش د زياد بر میديريت محتیوا   -شننده

مديريت پرسیش ک پاسیخ از نیوع دک     

 بود 

تلف قی از رکيفرد رفتیاری  

ک اجتمییاعی بییا تأش یید بییر  

جامعییییه پییییذير شییییردن 

مییديريت  -آمییوزاندانییش

 -محتوا چنیدان مهیم نایود   

 هدايت شننده

از رکيفییییرد تلف قییییی
رفتییاری ک اجتمییاعی ک  

اصیل  تأش د بر  -اخالقی
تشییییوي  ک ماه ییییت  

مديريت  -مشارشتی دارد
محتیییوا زيیییاد مهیییم   
ناود مديريت پرسیش ک  

 پاسخ نوع سو 

ی
ط یادگیر

ش از محی
دان

  

 

 تأش د بر مقوله ف زيفی

تأش د بر مقولیه ف زيفیی ک   

تأش ید   -رکانی ک اجتمیاعی 

بر اعتماد ک عیزت نفیس ک   

حس تعل  به شالس درس 

 در يادگ رندگان

ی ارجه بودن مقوله رکان
ارتااط -بر مقوله ف زيفی

عیییاطفی سیییازنده بیییا  
تأش ید بیر    -آموزاندانش

ايجییاد حییس تعلیی  ک   
هماستگی بیه شیالس ک   

 جامعه
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جامعه -گونه انتقادی محوری -گونه محتوا

 محوری

 -گونه یادگیرنده

 محوری
ت مدرسه

ش از باف
دان

 

ناتوان بودن در برقراری تعامل سیازنده  

ارتااط با پرسنل مدرسیه در   -با کالدين

حد رفیع ن ازهیای عیرکری ک شنتیرل     

تدريس آنها تیابع میدير    -شالس درس

 درسه ک ابالغ ه اداره بود م

داشییتن تعامییل سییازنده بییا 

-آمییوزان کالییدين دانییش 

آشییینايی ک داشیییتن نگیییاه 

انتقادی به فرهنی  مدرسیه   

سییاختار شییفنی   -ک اداره 

-تأش یید بییر دانییش   -بییاال

 فرهنگی

 -شخص ت اجتماعی باال

تعامیییل سیییازنده بیییا   

در صیییورت  -کالیییدين

حییاد شییدن مشییفالت  

اخالقییی ک درسییی بییا   

تعامییل پرسیینل مدرسییه 

 شرد برقرار می

ش پداگوژی محتوا
دان

 

نیاتوان در   -کابسته به راهنمای تدريس

طرح  -به شارگ ری رکش تدريس فعال

درس بر اساس محتیوای درسیی بیود     

پرسییش ک پاسییخ مییال  ارزشیی ابی از  

 يادگ رندگان بود 

کابستگی شیم بیه راهنمیای    

آشییینايی بیییا   -تیییدريس

 -های تیدريس فعیال  رکش

طیییرح درس منیییوط بیییه  

محتیییوای درسیییی نایییود  

پرسش ک پاسخ ک شیوئ ز ک  

 آزمون م ان تر  

کابستگی شم به راهنمای 

بیه   -تدريس هیر درس 

شارگ ری رکش تلف قیی  

بییا توجییه بییه شییرايط   

-آمیوزان شالس ک دانش

 ارزش ابی متنوع

ش از خود
دان

ماه یت   -تأمالت ذهنیی شیم   -سطحی 

 کي گی شخص تی عع ف -درسی دارد

تأش یید زيییاد بییر  -سییطحی

عايیییت نظیییم ک آراسیییته ر

دچیییار فرهنییی   -بیییودن

 سفوت ک بی تفاکتی  

تامالت ک درگ ری -قوی

ماه یییت -ذهنیییی بیییاال

 اخالقی ک درسی

 

گونه از ادرا  به مفهو  تدريس به  3، ب انگر 2گردد جدکلگونه شه مالحظه میهمان

 شود می های شناسايی شده است شه شرح تفص لی آن در ادامه اشارهتفف ک دانش

 محوری نسبت به تدریس -محتوا گونه -1

ال ترب تی است شه همان انتقال محتوا است  غالب سواالت مطرح کجه بارز اين گونه، در آيده

شده ک دغدغه خاطر معلمان اين گونه، ماه ت آموزشی ک درسی دارد  اين نوع معلمان ععف 

دريس بود  افزکن بر زيادی در دانش از يادگ رنده دارند ک تدريس آنها کابسته به راهنمای ت

اين، به دل ل پاي ن بودن شناخت آنها از ابعاد شناختی ک رکانشناختی يادگ رندگان، نه تنها در 

انتقال اطالعات به يادگ رندگان مشفل داشتند بلفه در خل  فضای مطلوب يادگ ری ناشارآمد 
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های شه برای شنترل شنار آن رکيفرد بودند  موف  به تعامل سازنده با يادگ رندگان ناودند در

 بردند ب شتر رفتاری ک موقتی بوده ک هم ن امر منجر به تنش آلود شدنبه شار می شالس درس

( در برقراری 3) شد  به طور مثال؛ مشاهده نشان داد مشارشت شنندهشالس درس می فضای

اهداف شرد اين راهارد نه تنها به نظم ک جلب توجه از مسابقه سفوت ب ن گرکهی استفاده می

خود دست پ دا نفرد بلفه ساب درگ ری ک ناراحتی ب شتر ب ن يادگ رندگان شد  به هم ن دل ل 

ها زياد بود ک معلمان بخشی از زمان بی انگ زگی يادگ رندگان ک ش طنت آنها در اين شالس

شردند  هم ن مسئله باعث شده شالس درس را درگ ر برقراری نظم ک آرا  شردن جو شالس می

ه اين معلمان به شفل ديسپ ل نی شالس را اداره شند شه نه تنها مشفالت انضااطی ک بود ش

شد بلفه آتش زير خاشستر بود ک دکباره در ساعات اخالقی ک رفتاری يادگ رندگان حل نمی

ها ذهن»شد  در کاقع آن چ زی شه در شالس درس اين معلمان مشهود بود کر میبعدی شعله
  «دندغايب ک ف زيک حاعر بو

سوادی يادگ رندگان به خاطر تر شدن شتاب ک شمهمچن ن اين معلمان به دل ل حج م

ارزش ابی توص فی، با مشفل مديريت زمان رکبه رک بودند هم ن امر ساب شد معلمان در 

راستای بودجه بندی ک ابالغ ه اداره شار شند  خالق ت ک ساختار شفنی در اين معلمان با توجه 

های اين معلمان مشهود بود اتما  درس در ی خ لی شم بود  آن چه از شالسبه شرايط شالس

اکلويت اکل بود  فناکری آموزشی در شالس درس اين معلمان ب ش از اينفه جناه انگ زشی 

داشته باشد ابزاری در جهت پر شردن ععف مديريت شالسی ک دانش موعوعی بود  همچن ن 

 فاده تما  کقت از فناکری آموزشی بود  تدريس شالسی اين معلمان منوط به است

معلمان اين گونه تعامل عع فی با کالدين يادگ رندگان، پرسنل مدرسه ک همفاران داشتند  

م ن امفانات ک تجه زات اکل ه ک مشفالت أت -تعامل با پرسنل مدرسه در حد رفع ن ازهای اکل ه

تر شدن ای مانند حج ممل زم نهمحوری به دل ل عوا-بود  معلمان محتوا -مديريتی شالس درس

، تعداد زياد يادگ رندگان ک شماود امفانات ک فضای آموزشی ک نداشتن تعامل سازنده هاشتاب

با يادگ رندگان داشتند  به دل ل مهم تلقی  با کالدين معلم، مشفالت زيادی در زم نه رفتاری

رسه، اکلويت اکل آنها در شدن اهداف آموزشی برای ارزيابی معلم از سوی اداره ک مدير مد

ذهنی معلمان  تدريس، مطاب  بودجه بندی پ ش رفتن ک اتما  محتوا بود  تففر تاملی ک درگ ری

شردند  به بر رخدادهای شالسی بس ار شم بود ک تدريس را امری يفنواخت ک ساده تلقی می
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-مدل ذيل میهای شناسايی شده در اين گونه در قالب طور خالصه، نحوه تعامل ب ن دانش

 باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 محوری -شناسايی شده در گونه محتواهای : مدل مفهومی تعامل دانش2نمودار

مشخص است معلمان اين گونه، بر سه دانش موعوعی،  2همان طور شه از نمودار 

پنج های زياد دارند  در مقابل م زان آگاهی آنها از خرده مولفه تأش دپداگو ی ک برنامه درسی 

دانش يادگ رنده، فضای مطلوب يادگ ری، مديريت شالس درس ک بافت مدرسه ک خود شم 

ها در شالس درس معلمان محتوا محوری ساده ک ک تعامل ب ن دانش تأش دباشد  م زان می

 ارتباط قوی
ارتباط 

 معمولی

 ضعیف ارتباط

 

دانش 

 موضوعی

دانش 

یادگیرنده

 
دانش 

 پداگوژی

دانش بافت  تدریس خوب معلم

 مدرسه

دانش مدیریت 

 کالس درس

دانش محیط 

 یادگیری

 مطلوب
برنامه  دانش

 درسی

دانش نظری 

 باال

نظری دانش 
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عع ف است، شه در نمودار فوش مشخص است  در کاقع معلمان اين گونه به دل ل عوامل 

های شالس درس، نه تنها رکند رک به ک باکرشان در برخورد با چالشای نامارده ک دانش زم نه

ای نداشتند بلفه در جا زدند  برای مثال؛ باال رفتن سواد کالدين جلو به لحاظ بالندگی حرفه

برای اين معلمان عامل اصلی به رکز شردن دانش موعوعی بود نه ن ازهای يادگ رندگان  اين 

معاکن ک ) شند شه به نوعی پرسنل مدرسهدرس هم صدش می مسئله برای دانش مديريت شالس

شردند  محق  برای معلمان ناظم مدرسه( نقش مهمی در شنترل شالس ک برقراری نظم ايفاء می

 زندانی ک يادگ رندگان را هم به مثابهقفس  را ک شالس آنها معلمان تنهااين گونه، برچسب 

 شند توص ف می

 نسبت به تدریسجامعه محوری  -گونه انتقادی -2

های انسانی ک ترب ت شهرکند ها، ارزشآل ترب تی معلم، پرکرش شايستگیدر اين گونه، آيده

است  هر چند اين معلم در اظهارات خود، نگاه انتقادی به فرهن  جامعه دارد اما در  خوب

  به بر جامعه پذيری دارد  برای مثال؛ آماده شردن يادگ رندگان برای کرکد موف تأش دعمل 

احترا  متقابل، رعايت نظم،  های مانند؛ نوع دکستی،ها ک شايستگیجامعه ک پرکرش ارزش

 تأش دپذيری مورد خودآگاهی، رعايت حقوش شهرکندی، پرکرش اعتماد به نفس ک مسئول ت

 بود  

شننده دانش نظری بااليی نسات به تما  ها نشان داد اين مشارشتتجزيه ک تحل ل داده

ناسايی شده برای تدريس دارد اما مشاهده شالسی حفايت از تضاد ب ن دانش های شدانش

شننده ملی اين مشارشتاز ععف ک رک به افول رفتن دانش تأنظری ک عملی معلم دارد شه ناشی 

شننده گويای اين بود، در شنار تدريس مفاه م درسی دارد  مشاهده رفتار تدريس اين مشارشت

جامعه پذيری( ک شاربست آن در زندگی ) های جامعه م درسی با ارزشبه دک مولفه ارتااط مفاه

های ( درباره اهم ت يادگ ری مهارت0) داشت  به طور مثال؛ مشارشت شننده تأش درکزمره 

ای ايجاد شن م تا يادگ رنده يه چ زهای ياد بگ ره مثل  فض"  اجتماعی اين گونه ب ان داشت
ا تو جامعه به شارباره ک فرد قابل قاولی بشه اگه اينجا دکست داشتن، شارگرکهی ک بتونه فرد

 ها بهمشارشت شننده به نوعی در مصاحاه  "نخواه د ياد بگ رد ديگه ه چ جا ياد نمی گ ريد   

-های دانش از يادگ رنده اشاره داشت  اما تصم ماتی شه در شالس درس اتخاذ میخرده مولفه
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ل؛ در ارتااط با مولفه آشنايی معلم با موقع ت اجتماعی، شرد بر اساس چند مولفه بود  برای مثا

بر اساس تجربه تدريس ياد گرفتم ": اقتصادی ک فرهنگی يادگ رندگان شالس درس معتقد بود
موقع ت اجتماعی، فرهنگی ک اقتصادی يادگ رندگان بر يادگ ری شان تاث ر دارد  اکايل سال 

تدريسم تفاکت چندانی نداشت اما کقتی کارد  د شرتدريس شه با يادگ رندگان رکستايی شار می
حومه شهر شد  متوجه شد  چقدر موقع ت اجتماعی ک اقتصادی يادگ رنده رکی تدريس من 

افزکن بر اين، آگاهی معلم از اين مولفه، بر نحوه مديريت شالس درس معلم   "اثر گذاشته است

از يادگ رندگان باهوش ک متمول  ب( شه اشثراً) ث ر گذاشته بود  به طور مثال؛ در شالس درسأت

الف( شه ) گرفت در مقابل در شالس درسبودند رکيفرد اجتماعی ک نظامند را در پ ش می

شرد به گ رانه ک اخالقی را دناال میيادگ رندگان عادی ک معمولی کجود داشتند رکيفرد سه ل

ب( بوده است  آن چه در ) الستر ک شادتر از شرسمیالف( غ ر) ای شه فضای شالسیگونه

شرد  می اين معلم بس ار ساختارشفن ک مستقل عمل مديريت محتوا ک زمان شالسی مشهود بود

درس ک  بر اين باکر بود متاسفانه شسانی شه در اداره ک راس آن هستند آشنا با بافت شالس

مطلوب يادگ ری،  های فضایيادگ رندگان ن ستند  همچن ن مشارشت شننده در برشماری کي گی

اجتماعی در شالس درس داشت ک معتقد بود معلم بايد در  -بر برقراری فضای رکانی تأش د

شالس درس ابتدا فضايی را ايجاد شند شه يادگ رنده احساس امن ت ک آرامش شند، در غ ر اين 

-داد دانشتواند با معلم ارتااط برقرار شند  در هم ن راستا مشاهده نشان صورت يادگ رنده نمی

آموزانی شه مشارشت پاي ن داشتند با پرسش ک پاسخ ک فرصت برای تامل ک تشوي  شالمی برای 

های اشتااه صح ه سعی در باال بردن اعتماد به نفس در يادگ رندگان داشت  به پاسخهای پاسخ

 گذاشت ک تشوي  به نقد نظرات يفديگر ک شارگرکهی داشت ک مخالف يادگ رندگان احترا  می

زياد بر تعامل  تأش ددر ارتااط با دانش از بافت مدرسه بايد اشاره داشت اين مشارشت شننده 

آشنايی با فرهن  مدرسه ک جامعه دارد  معتقد بود معلم،  با کالدين ک پرسنل مدرسه ک معلم

اند در صورت فقدان کالدين ک پرسنل مدرسه مانند سه علع مثلثی هستند شه با هم در تعامل

شود  مشاهده شالس درس نشان می ی يک علع، يادگ ری يادگ رندگان با مشفل مواجههمفار

شننده به عوامل مل ک درگ ری ذهنی معلم پاي ن بود  هم راستا با برداشت محق ، مشارشتداد تأ

ای از جمله؛ تاع ض در انتصابات، قوان ن مع وب اداره ک بی توجهی به نقطه نظرات معلم زم نه
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ها در رفتار ن جايگاه معنوی معلم اشاره داشت  شمای شلی نحوه تعامل ب ن دانشک پاي ن بود

 توان در قالب مدل ذيل ترس م شرد:جامعه محوری را می -تدريس مشارشت شننده انتقادی
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 جامعه محوری-شناسايی شده در گونه انتقادیهای : مدل مفهومی تعامل دانش1دارنمو

های شناسايی شده، دانش مشخص است معلم در ب شتر دانش 1مودار همان طور شه از ن

دانش يادگ رنده، برنامه درسی  3نظری بااليی دارد  اما مشاهده تدريس معلم حفايت از اهم ت 

ک خل  فضای مطلوب يادگ ری است  در هم ن راستا، مشاهده نشان داد با به شارگ ری 

طنز ک شوخی( سعی در ايجاد فضای آرا  در شرکع شعر، ب ان داستان ک ) راهاردهای گوناگون

تدريس داشت  اين مشارشت شننده ب ان داشت، معلم خوب معلمی است شه دانش آن فراتر از 
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های درسی ی درسی باشد  بايد اشاره شرد اين دانش در راستای سرفصلهاشتابمحتوای 

ار دادن يادگ رندگان ن ست بلفه دانش عمومی است  افزکن بر اين، با تشف ل گرکه ک قر

-شرد مهارتشنار يادگ رندگان باهوش ک تشوي  آنها به تاادل نظر با هم سعی می خجالتی در

شارگرکهی را به يادگ رندگان  های اجتماعی، از جمله توانايی زيستن با هم ک نقدپذيری ک

درباره  مليادگ رندگان به شفل سقراطی به تأ آموزش دهد  از طري  پرسش ک پاسخ مداک  با

 داشت  بر اين باکر بود ناايد يادگ رندگان هر حرفی را بدکن تففر کهای ب ان شده کا میجواب

راهاردهای معلم در مديريت شالسی چندان اثربخش  مل بپذيرند  مشاهده شالسی نشان دادأت

 توان در شم حوصله شدن معلم،ناود  با توجه به رفتار تدريس معلم ريشه اين مسئله را می

ملی معلم جستجو شرد  در نهايت، بهترين تشا ه شه أاستمرار نداشتن ک سطحی شدن تففر ت

-عمل می پ اماران جامعه محوری برشمرد همانند -توان برای مشارشت شننده گونه انتقادیمی

های اخالقی ک انسانی در راستای شهرکند ک جامعه شرد ک دغدغه اصلی آن پرکرش شايستگی

 خوب بود 

 محوری نسبت به تدریس -ه یادگیریگون -3

ی درسی هاشتابهای دانش موعوعی ک پوشش ععف گونه با تسلط شامل بر مولفهمعلمان اين

های گوناگون توانسته بودند ی نوين تدريس با مثالهارکشبا به شارگ ری منابع شمک درسی ک 

شناسايی شده دک  هایشادی علمی در شالس درس ايجاد شنند  در اين گونه، از ب ن دانش

دانش، يادگ رنده ک خود در تصم مات آموزشی معلمان نقش پررنگتری داشتند  مال  ک مع ار 

های دانش از يادگ رندگان بود  معلمان اساس خرده مولفه تما  راهاردهای معلمان اين گونه بر

رک، سعی ديدند  از اين اين گونه چالشی بودن تدريس را در متفاکت بودن يادگ رندگان می

شردند راهاردها را بر اساس شرايط شالسی ک ن ازهای يادگ رندگان تنظ م شنند  در صورت می

های بديل بودند  اين رکند حلناشارآمد بودن راهاردها، با فعال شدن تففر تاملی به دناال راه

 شد  به طور مثال؛ درباره تنظ م رکشهای شناسايی شده مطرح میدائم برای تما  دانش

( بعد از تدريس ک پی بردن به ريشه 8) اساس بدفهمی يادگ رندگان، مشارشت شننده تدريس بر

پرداختند ک های تدريس رکزانه میمشفل يادگ ری يادگ رندگان، ابتدا به ارزيابی مجدد فعال ت

های آن سعی داشتند از منابع گوناگون برای مسئله پ ش با خودشاکی درکنی ک شناسايی چالش
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راه حل پ دا شنند  مشاهده نشان داد معلمان با برقراری ارتااط عاطفی خوب ک مستمر، از  آمده،

پذيرفته شدند  هم ن مسئله ساب اثربخشی راهاردهای شه  سوی يادگ رندگان شالس درس

گرفت شده بود  برای مثال؛ راهارد معلم برای مديريت ک شنترل شالس درس به شار می

ده خاطی برای معلمان اين گونه در شاهش رفتارهای نامطلوب گفتگوی خصوصی با يادگ رن

توان در پذيرش محوری اثربخش ناود علت آن را می-مثمرثمر بود اما برای معلمان گونه محتوا

معلم از سوی يادگ رندگان برشمرد  در ارتااط با بی نظمی ک مشفالت رفتاری ک اخالقی 

دانش از يادگ رنده های  ل آشنايی با خرده مولفهمحوری به دل -يادگ رندگان، معلمان يادگ ری

ک خل  فضای مطلوب يادگ ری ک فراهم شردن فضای شاد ک برقراری ارتااط عاطفی سازنده با 

يادگ رندگان، مشفالت شمتری در مديريت شالس درس داشت  در صورت برکز رفتارهای 

ت مثمرثمر ناودن يا تفرار ک در صور شردنامطلوب، معلم با قوان ن شالسی آن را شنترل می

شرد  همچن ن، معلمان اين گونه با داشتن رفتار از سوی يادگ رنده با کالدين ارتااط برقرار می

زبان بدن قوی، در شنار مهم برشمردن مطالب درسی، حس ارزشمند بودن را به يادگ رندگان 

ز يادگ رندگان درباره دادند  سعی داشتند با رفتار ک صاوری خود ک نظر خواستن امی انتقال

 معلم( به درکن) پ امدهای رفتارهای نامطلوب ک ساک ک سنگ ن شردن آنها، مناع شنترل از برکن

شردند  های يادگ رندگان حفومت میدر کاقع اين معلمان بر قلب  خود شنترلی( انتقال دهند)

ياد بر عش  ک عالقه به ز تأش دهای خود اين معلمان، بس ار دلسوز يادگ رندگان بودند  در گفته

حرفه معلمی ک مسئول ت پذيری ک مهم بودن سرنوشت يادگ رندگان داشتند  پ کهشگر به 

کجود چن ن فضای در شالس درس بر چسب شادی عاطفی زده است  شادی شه ناشی از 

دانش خل  فضای مطلوب يادگ ری، مديريت شالس درس ک تعامل سازنده با کالدين حاصل 

 رکح زيستن ک زندگی شردنشادی علمی ک عاطفی ساب شد در شالس درس  شده بود  کجود

ها در عمل تدريس معلمان اين گونه را نحوه تعامل ب ن دانش جريان داشته باشد  شمای شلی

 توان در قالب مدل ذيل ترس م شرد:می
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 وریشناسايی شده در گونه يادگ ری محهای : مدل مفهومی تعامل دانش3نمودار

های موعوعی، مشخص است معلمان اين گونه، مسلط بر دانش 3همان طور شه از نمودار 

پداگو ی محتوا، يادگ رنده، فضای مطلوب يادگ ری ک مديريت شالس درس بودند  بر هم ن 

های شخص تی ک له با کي گیشردند شه اين مسئاساس، تعامل خوبی ب ن اين دانش برقرار می

ها ارتااط تنگاتن  دارد  داده -شان بودشه همانند چتری بر فرايند تدريس -ملی آنها تففر تأ

های دانش از يادگ رندگان ک مهم تلقی شدن زيادی بر خرده مولفه تأش دنشان داد معلمان 

مطالب  سرنوشت يادگ رندگان داشتنند  بر اين اساس، با شناخت شافی از يادگ رندگان نه تنها

با هدف تسه ل  -های ذهنی يادگ رندگان ک شرايط شلی شالس درسبر اساس کي گی درسی را

شردند  بلفه با خل  فضای مطلوب يادگ ری ک تنظ م راهاردهای مديريت تنظ م می -يادگ ری

شالس درس براساس شرايط شالسی، باعث جلوگ ری از تنش آلود شدن فضای شالس درس 
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ث ر گذاشته ريت زمان تأدگ رندگان کمديشد شه اين امر به صور غ رمستق م بر يادگ ری يامی

بود  نهايت اين امر، عالکه بر تسه ل يادگ ری در يادگ رندگان، ساب شاهش م زان درگ ری غ ر 

شه عمدتا ناشی از مسائل درسی ک اخالقی يادگ رندگان  –سازنده کالدين با مدرسه ک معلم 

انش از بافت مدرسه عامل بس ار محوری، د -شده بود  در اين گونه بر خالف گونه محتوا -بود

عع فی برای باال بردن دانش موعوعی است  نفته عمنی اين ارتااط اين است ن ازهای 

يادگ رندگان ک تمايل به يادگ ری باال ب ش از سطه سواد کالدين، عامل اصلی به رکز شردن 

 دانش موعوعی معلمان بود 

 گیری بحث و نتیجه

آيا  مان نمونه ابتدايی چه ادراشی از تدريس خوب دارند کمعل هدف اصلی پ کهش اين بود،

ی آموزش ابتدايی تغ  رات اخ ر برنامه درسی دکرهرکيفرد تدريس معلمان نمونه در راستای 

ها نشان داد رکيفرد معلمان نمونه به تدريس متنوع است  همه به طور شل، يافته باشد؟می

يادگ ری برنامه  -اشم بر راهاردهای ياددهیرکيفردهای شناسايی شده، همسو با رکيفرد ح

 باشد  رکيفرد سازنده گرايی( ک تغ  رات برنامه درسی دکره آموزش ابتدايی نمی) درسی ملی

توان معلم نمونه نسات به تدريس از منظر دانش عملی را می 22ادرا  ک رکيفرد تدريس 

محوری تقس م بندی نمود  -یجامعه محوری ک يادگ ر -محوری، انتقادی -در سه گونه، محتوا

؛ 1444شمار ک شوان، ) تر از ادراشات رايج از تدريس خوب در ادب ات پ کهش استشه گسترده

محوری  -معلم جهت گ ری محتوا 6معلم مورد پ کهش،  22(  از ب ن 2008تريول ک پرکز، 

-است ک دانشال ترب تی معلم انتقال ک مديريت محتوا محوری، آيده -داشتند  در گونه محتوا

های فوش هم راستا با رکيفرد انتقال اطالعات نقش منفعلی در شالس درس دارند  يافته آموزان

(؛ 1422يو،) محتوا محوری -(؛ گونه معلمان2000) 2کِل ک پرکزر ک ت لورک معلم محوری تری

 3تپردازش اطالعا -انتقال -(؛ ط ف سنتی1446) 1رکيفرد محتوا محوری پستّرف ک ل ند بلِم

( 2009) 0دريل، فارلوپ، کرکن ک دشرزمحوری کن –( ک گونه معلم 1446) ماالن بارش ِزز ک

                                                 
1. Trigwell, Prosser & Taylor 

2. Postareff & Lindblom-Ylanne 

3. A traditional – transmission – information processing orientation 

4. Van Driel; Verloop; Werven & Dekkers 
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-محوری، عريب اهم ت دانش -از گونه محتوا 2است  افزکن بر اين، بر اساس مدل شماره 

دانش شناسايی  6ها به يک اندازه ناود  به طور مثال؛ از های شناسايی شده ک تعامل ب ن دانش

های انش موعوعی، دانش پداگو ی محتوا ک برنامه درسی کزن ب شتری داشتند  يافتهشده، سه د

 ( است 2000) ير ک همفارانمعلمان متمرشز بر دانش موعوع درسی می فوش، هم راستا با گونه

جامعه محوری داشت   –معلم جهت گ ری انتقادی  2معلم مورد پ کهش،  22از ب ن  

ال ترب تی، نقش معلم ک تعامل گونه ديگر پ کهش، بر اساس آيدهتفاکت اساسی اين گونه با دک 

محوری ک  -يادگ رنده در شالس درس است شه ساب شده است در م انه دک ط ف محتوا

؛ 1444شمار ک شوان، ) های پ کهشيادگ ری محوری قرار گ رد  اين يافته در تضاد با يافته

باينری ب ن رکيفردهای تدريس معلمان است شه معتقد به رکيفرد ( 2008کل ک پرکز، تری

-بودند يعنی اينفه دک رکيفرد محتوا ک يادگ رنده محوری دک رکيفرد جداگانه ک متضاد می

اين يافته همسو با اين ديدگاه است شه معتقدند بايد رکيفرد تدريس معلمان را در قالب باشند  

تواند (  اين گونه می 1446، پستّرف ک ل ند بلِم) دک قطب بر رکی يک پ وستار مشاهده شرد

 1( ک رکيفرد آزادی خواهانه1442؛ 2پرت، آسِنو؛ شال نز) رکيفرد اصالح اجتماعی با همسو

 ( دانست  1440فنسترماخر ک سولت س، )

محوری، هدف اصلی تدريس، ايجاد انگ زه ک ب دار شردن ذکش ک شوش  -در گونه يادگ ری

باشند  بر اين اساس، م زان شننده دانش مین خل يادگ ری در يادگ رنده است  يادگ رندگا

ملی أمشارشت ک تعامل يادگ رندگان با يفديگر ک معلم در شالس درس باال بود  سطه تففر ت

اين نوع معلمان عم   ک ماه ت آن درسی ک اخالقی بود  معلمان اين گونه نه تنها آشنايی 

ها ک بلفه تعامل ک ارتااط قوی ب ن دانش های دانش شناسايی شده داشتندبااليی با تما  مولفه

های آن برقرار شرده بودند  پ امد هماهنگی ب ن ادرا  معلمان اين گونه با عمل خرده مولفه

شان ساب رعايت خاطر معلم، پرسنل مدرسه، کالدين از معلم ک شاهش مشفالت تدريس

با رکيفرد يادگ رنده های فوش هم راستا تحص لی ک رفتاری يادگ رندگان شده بود  يافته

(؛ 1422يو،) محوری -(؛ گونه معلمان يادگ رنده2000) کِل ک پرکزر ک ت لورمحوری، تری

شمار ک پرشن، ) (؛ يادگ رنده محوری1449) رکيفرد يادگ ری محوری پسترف ک ل ند بلم

                                                 
1. Pratt;arseneau & collins 

2. Liberationist 
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ن ( ک گونه يادگ رنده محوری ک1446) بارش ِزز ک ماالن 2گرايیسازنده –(؛ ط ف مرسو  2001

 -از گونه يادگ ری 3باشد  افزکن بر اين، بر اساس مدل شماره ( می2009) 1دريل ک همفاران 

فعال بودن  های شناسايی شده به دل ل چالشی بودن تدريس ک به تاع آنمحوری، ب ن دانش

توان گونه فوش را هم راستا با گونه تففر تاملی ارتااط قوی کجود داشت  با اندشی تسامه می

 ( دانست 2000) ير ک همفارانمعلمان بر دانش از يادگ ری ک در  يادگ رندگان میتمرشز 

( اين 1446) های پسترف ک ل ند بلمهای مهم اين پ کهش همسو با يافتهيفی ديگر از يافته

محتوا ) جامعه محور، ترش ای از دک رکيفرد متضاد –است شه هر چند رکيفرد انتقادی 

يس است اما هر يک از اين دک رکيفرد با داشتن اشتراشاتی در کيادگ رنده محوری( به تدر

شمار با يفديگر دارند شه اين امر ب انگر اين است های بیهای دانش عملی، تفاکتمولفه

های رکيفرد يادگ رنده محوری است  به ديگر محوری فاقد برخی کي گی -رکيفرد محتوا

اند خوب( ارائه داده) مطلوبتری از تدريسسخن، معلمان رکيفرد يادگ رنده محوری، رکيفرد 

تدريس خوب  های مهم در تع  ن استانداردهای معلمی ک انتخاب معلم نمونه دارد شه داللت

ناايد در قالب يک استاندارد تعريف شود بلفه در انتخاب معلمان نمونه بايد به دناال 

تر شردن ففر گستردههای فعلی الگوی تدريس رفت ک بايد به شاخصهای فراتر از شاخص

زدايی اجتماعی جشنواره الگوی برتر تدريس در انتخاب معلمان نمونه استانداردها ک مقاول ت

های پ کهش حفايت از پ چ دگی مطالعه تدريس خوب دارد ک پرداخت؛ چرا شه يافته

تواند به شناسايی معلم ک تدريس های فعلی انتخاب معلمان در قسمت تدريس، نمیشاخص

های شخصی خود درباره شمک شايانی شند  به ديگر سخن، معلمان بر اساس نظريهخوب 

پردازند ک تدريس خوب بايد از تعامل پ چ ده ب ن معلم ک بافت تدريس خوب، به تدريس می

مورد  اين موارد بهتر است در تعريف ک انتخاب مع ارهای معلم نمونه تدريس تعريف شود شه

 لحاظ قرار گ رند 

های مهم اين پ کهش اين است نه تنها ادرا  تما  معلمان نمونه از از يافته يفی ديگر

ملی  برنامه درسیدر سند  -گرايیرکيفرد سازنده -تدريس همسو با رکيفرد مطلوب تدريس

ناود بلفه برداشت معلمان نمونه از تدريس از منظر ساختار ک فرهن  مدرسه، انتظارات کالدين 

                                                 
1. A contemporary – constructivist orientation 

2. Van Driel; Verloop; Werven & Dekkers 
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 محوری -های باالتر، متمايل به رکيفرد محتوادرسه با رفتن به پايهآموزان ک مديران مدانش

رک ک های پ شهای ب شتر در آزمونآموزان برای شسب موفق تشود يعنی آماده شردن دانشمی

شند  اين امر حفايت از اين دارد عمل کاقعی تدريس بر موعوعی شه تدريس می تسلط معلم

ز تدريس است بلفه فرهن  ارزش ابی حاشم بر مدرسه ک معلمان نه تنها تابع دانش آنان ا

ل م ک پی ) شننددهی رکيفرد مطلوب به تدريس نقش اساسی ايفاء میانتظارات کالدين در شفل

ی پر کاعه اين است شه تحق  اهداف مورد نظر سند يعنی يادگ ری (  نفته1421کيس،

بدکن تغ  ر کعع ت ادرا  معلمان از  سازی متربی در فرايند يادگ ری نه تنهامشارشتی ک فعال

اجتماعی از آموزش ک انتظاراتباشد بلفه بايد به اصالح فرهن  سنتیپذير نمیتدريس امفان

 معلمان پرداخت 

های مواجه بود شه مهمترين آن اين بود ها با محدکديتاين پ کهش همانند ساير پ کهش 

های زياد ب ن معلمان مورد ناسی آن، تفاکتشهای پ کهش ک گونهشه در فرايند گردآکری داده

مطالعه نسات به دانش پايه تدريس مشاهده شده بود  اگر نمونه پ کهش محدکد به يک پايه 

شناسی با دقت ب شتری صورت گ رد  با توجه به اينفه دانش تحص لی بود احتمال داشت گونه

تواند های باالتر میدر دکرهها ک در ساير بافت لمان بسترمند است انجا  پ کهشعملی مع

  پ شنهاد پ کهشی مناسب برای پ کهشگران عالقمند به اين حوزه باشد 

 فهرست منابع

(  سنتز پ کهی بر الگوی تدريس اثربخش در آموزش عالی  2306) اسدی، محمد؛ غالمی، خل ل 

  223 - 200، 0شماره  ،2306فصلنامه مطالعات برنامه ريزی آموزشی  بهار ک تابستان 

(  تدريس به عنوان رشته عملی  فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران  سال 2303) آل حس نی، فرشته 

  246-218، 2303  بهار31هشتم  شماره 

دانش عملی معلمان ک تاث ر آن بر اجرای برنامه درسی  های (  شناسايی مولفه2306) چهارباشلو، حس ن 

 لو  ترب تی ک رکانشناسی دانشگاه خوارزمی رساله دشتری منتشر نشده: دانشفده ع

بهره  ترب تی در برنامه درسی آموزش عالی ک -(  تا  ن دانش محتوايی2302) خاشااز، عظ مه سادات 

مورد مطالعه: رشته رياعی(  ) گ ری از آن برای مطالعه ی برنامه درسی ترب ت مدرس دانشگاه

 ک رکانشناسی دانشگاه شه د بهشتی رساله دشتری منتشر نشده: دانشفده علو  ترب تی 
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(  برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران: نگاشت پنجم، 2304) دب رخانه طرح تول د برنامه درسی 

 تهران: شورای عالی آموزش ک پرکرش 

(  مقايسه کي گی های تدريس اثربخش از ديدگاه 2360) عسگری، فاطمه؛ مودب هاجر، محجوب 

شگاه علو  پزشفی گ الن  گا  های توسعه در آموزش پزشفی  بهار ک مدرس ن ک دانشجويان دان

   18-33، 2 ، شماره 9 ، دکره2360تابستان 

بر دانش  تأش د(  تأملی بر ماه ت تدريس با الها  از حفمت عملی شواب: با 2303) غالمی، خل ل 

ن  سال هشتم  شماره عملی معلمان ک تا  ن ماه ت معرفتی آن  فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايرا

  02-88، 2303  بهار31

تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان های بررسی کي گی ( 2302) يعقوبی ياسمن؛ قلی پور مقد  فرخ 

  30-04( ، 1) 0مامايی  پ کهش در آموزش علو  پزشفی   -دانشفده پرستاری

های تدريس اثربخش اعضای لفه(  مقايسه مؤ2309) م رعرب، رعا؛ حاجی تاار، محسن؛ جعفری، زهرا 

، 8ه ات علمی ک مدرسان مدعو از ديدگاه دانشجويان دانشگاه مازندران  تدريس پ کهی  دکره 

  148-129، 2309، پاي ز 2، شماره پ اپی  3شماره 
Aspbury-Miyanishi, E. (2022). The skilled teacher: a heideggerian 

approach to teacher practical knowledge. Curriculum Inquiry, 51 

(5), 479-495. 

Ben-Peretz, M. (2011). Teacher knowledge: what is it? How do we 

uncover it? What are its implications for schooling? Teaching and 

Teacher Education, 27, 3-9. 

Carter, K. (1991). Teachers’ knowledge and learning to 

teach. Handbook of research on teacher education, 291-310. 

Chou, C. H. (2008). Exploring elementary English teachers’ practical 

knowledge: A case study of EFL teachers in Taiwan. Asia Pacific 

Education Review, 9 (4), 529-541  
Connelly, F. M., Clandinin, D. J., & He, M. F. (1997). Teachers' 

personal practical knowledge on the professional knowledge 

landscape. Teaching and teacher education, 13 (7), 665-674. 
de Vries, Y., & Beijaard, D. (1999). Teachers’ conceptions of 

education: A practical knowledge perspective on ‘good’ teaching. 

Interchange, 30 (4), 371-397. 

Elbaz, F. (1981). The teacher's "practical knowledge": Report of a 

case study. Curriculum Inquiry, 11 (1), 43–71. 
Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge. 

London: Groom Helm. 



رانهدارنگايمطالعه پد کي: سياز تدر يیادرا  معلمان نمونه ابتدا شناسیگونه  

33 

 

Fenstermacher, G. D. (1994). The knower and the known: The nature 

of knowledge in research on teaching. In L. Darling-Hammond 

(Ed.), Review of research in education (pp. 3–56). Washington, 

D.C: American educational Research Association. 

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2004). Approaches to teaching. 

Teachers College Press.  
Fullan, M. (2016). The new meaning of educational change (5th 

Edition). New York: Teachers College Press  
Gholami, K. (2009). Representing the epistemic nature of teachers’ 

practical knowledge: The case of class teachers’ general 

pedagogy. Unpublished PhD, University of Helsinki. 

Grossman, P. L., & Shulman, L. S. (1996). Knowing, believing, and 

the teaching of English. DOCUMENT RESUME, 1. 

Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into 

university academics' conceptions of teaching. Learning and 

instruction, 7 (3), 255-275. 

Kember, D., & Kwan, K. (2000). Lecturers' approaches to teaching 

and their relationship to conceptions of good teaching. 

Instructional Science, 28 (5), 469–490. 
Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its 

methodology. Chicago: Sage Publications  
Lim, P., & Pyvis, D. (2012). How Singapore junior college science 

teachers address curriculum reforms: A theory. Issues in 

Educational Research, 22 (2), 127-148. 

Malva, L., Leijen, Ä., & Arcidiacono, F. (2021). Identifying teachers’ 

general pedagogical knowledge: A video stimulated recall study. 

Educational Studies, 1-26. 

Marton, F. (1988). Phenomenography- Exploring different 

conceptions of reality. In D. 

Fetterman (Ed.); Qualitative approaches to education: The silent 

scientific revolution. New 

York. 

Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (1999). Exploring 

language teachers' practical knowledge about teaching reading 

comprehension. Teaching and Teacher Education, 15 (1), 59–84. 

Postareff, L., & Lindblom-Ylänne, S. (2008). Variation in teachers' 

descriptions of teaching: Broadening the understanding of 

teaching in higher education. Learning and Instruction, 18 (2), 

109-120. 



 2041 بهار، هجدهمسال ، 86شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

33 

Pratt, D. D., Arseneau, R., & Collins, J. B. (2001). Reconsidering 

“good teaching” across the continuum of medical education. 

Journal of continuing education in the health professions, 21 (2), 

70-81. 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in 

teaching. Educational Researcher, 15 (4), 4-14  
Sun, D. (2012). ‘Everything goes smoothly’: A case study of an 

immigrant Chinese language teacher’s personal practical 

knowledge. Teaching and Teacher Education, 28 (5), 760-767. 
Swart, F., de Graaff, R., Onstenk, J., & Knezic, D. (2018): Teacher 

educators’ personal practical knowledge of language, Teachers 

and Teaching: Theory and Practice, 24 (2), 166-182. 

Trigwell, K., & Prosser, M. (1996). Changing approaches to 

teaching: a relational perspective. Studies in Higher Education, 

21, 275-284. 

Trigwell, K., Prosser, M., & Taylor, P. (1994). Qualitative 

differences in approaches to teaching first year university science. 

Higher Education, 27, 75-84. 

Van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1997). Developing 

science teachers' pedagogical content knowledge. Journal of 

Research in Science Teaching, 35 (6), 673-695. 

Wei, G., & Lu, L. (2022). Orientations of preservice teachers’ 

practical knowledge during school placement: Concept mapping 

as a reflective tool. Reflective Practice, 1-15.  


