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Abstract: The teaching profession is teachers'
work, that they should learn it at the university.
However, they learn nothing but teaching and
learning theories in our theoretical universities.
What is currently called the teaching expertise is
merely knowledge about the teaching and
learning theories which in the best condition
were reduced to teqniques and labeled great title
of General Methods and Techniques of
Teaching. This article aims to advocate the
teaching as a practical field. Rely upon Schwab's
practical, is argued that we should acknowledge
teaching as a practical field, if we are seriously
concerned to develop the teaching profession or
realize the teacher as researcher. In light of the
practical theory and consideration of practical
facet of teaching, different conditions for
development of teaching profession might be
discussed. Here, two conditions are discussed:
(1) perceiving the practical problems and (2)
perceiving the diversity of theories. Also, the
concrete evidences are addressed that confirm
the existence of teaching as a practical field,
such as concepts, theories, structures, methods,
institutions and above all, the practical paradigm
of research.
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فرشته آلحسيني

 تدريس حرفه معلمان است كه بايد آن را در دانشگاه:چكيده
 آنان در دانشگاههاي نظري ما چيزي جز، اما.بياموزند
 آنچه در حال حاضر.نظريههاي تدريس و يادگيري نميآموزند
 چيزي جز دانستن نظريههاي،تخصص تدريس خوانده ميشود
تدريس و يادگيري نيست؛ نظريههايي كه در بهترين حالت به
فن فروكاسته شدهاند و عنوان فاخر روشها و فنون تدريس را
 دفاع از تدريس به عنوان يك، هدف اين مقاله.يدك ميكشند
 با تكيه بر «عملي» شواب استدالل شده.رشته عملي است
 چنانچه جداً براي رشد حرفه تدريس و تحقق معلم،است
 بايد تدريس را به عنوان يك رشته،پژوهنده اهميت قائليم
 در پرتو نظريه عملي و با نظر به.عملي به رسميت بشناسيم
 از شرايطي متفاوت براي رشد حرفه،جنبه عملي تدريس
)3(  در اينجا درباره دو شرط.تدريس ميتوان سخن گفت
) دريافت كثرت نظريهها بحث شده3( دريافت مسائل عملي و
 به شواهدي عيني اشاره شده است كه، همچنين.است
.موجوديت تدريس به عنوان يك رشته عملي را تأييد ميكنند
، روشها، ساختارها، نظريهها،شواهدي چون وجود مفاهيم
. وجود پارادايم تحقيقات عملي،نهادها و از همه مهمتر
، نظريه عملي، برنامه درسي، تربيت معلم، تدريس:كليد واژهها
.معلم پژوهنده

 دانش آموخته دكتراي تخصصي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس.3
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مقدمه
اين حكمت پر رمز و راز ارسطويي كه «تدريس عاليترين شكل فهم است» ،3در گزارش
تحقيق بوير ( )3331درباره وضعيت «دانشپژوهي» 3در دانشگاههاي آمريكا خواندم .تحقيقي كه
ايده «دانشپژوهي تدريس» 2از آن آغاز شد و گسترش جهاني يافت و همزمان نويسنده نظري
دوباره بر دانشپژوهي :الويتهاي مقام استادي را به شهرت جهاني رساند .بوير در اين گزارش
ادعا ميكند دانش تنها از طريق تحقيق كسب نميشود ،بلكه بديلهايي وجود دارند كه دانش از
طريق آنها به عاليترين شكل كسب ميشود؛ مثل تدريس .تمام كساني كه حرفه معلمي را ماهيت ًا
يك «پژوهش نظاممند خود انتقادي»( 1استنهاوس )3393 ،يا تحقيقي تأملي و انتقادي (كار و
كميس)3396 ،؛ و «معلم» را ضرورتاً يك «پژوهشگر» (استنهاوس )3392 ،يا «عامل تأملي»5؛ و
تدريس را از انواع عمل تأملي (شون)3391 ،؛ يا شكلي از اشكال «دانشپژوهي» (بوير)3331 ،؛
نوعي «دانش درباره خود»6؛ «عمل تأملي شخصي»( 1آيزنر )3331 ،و حتي «هنري»( 9آيزنر،
 )3113ميدانند ،دستكم در يك چيز با يكديگر اشتراك دارند :تدريس مستلزم فهمي وراي آن
چيزي است كه نظريهها و نقشههاي فني عمل 3فراهم ميكنند .اين فهم در يك موقعيت عملي به
چنگ فاهمه ميافتد؛ در لحظه انتخاب و تصميم ،توسط عامالني كه محدوديتهاي نظريهها و
فهم كنوني خويش را درمييابند؛ توسط معلماني كه با تسليم نشدن به معيارها و رويههاي از
پيش تعيينشده ،حركتي را براي اصالح «خويش فهمي» خويش در همان لحظه تجربه در
مواجهه با مسائل سركش عملي آغاز ميكنند (كار.)3111 ،

)3. “Teaching is the highest form of understanding” (Aristotle
3. Scholarship
2. Scholarship of Teaching
1. Systematic self-critical inquiry
Narratives of

5. Schon, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.
6. Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners:
experience. New York: Teachers College Press
1. Personal Deliberation
9. Artistry
3. what works
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اين ايده ارسطويي كه «تدريس عاليترين شكل فهم است» ،بوير را به اين ايده داللت كرد
كه تدريس يكي از اقسام به ناحق منسوخ دانشپژوهي در دانشگاههاست؛ ايدهاي كه مرا در اين
تحقيق به اين ايده داللت ميكند كه تدريس يكي از اقسام به ناحق مغفول رشتههاي عملي در
تربيت معلم «ما»ست .تدريس ،حرفه معلم است كه قرار است آن را در دانشگاه بياموزد .اما ،او
در دانشگاههاي نظري كنوني چيزي جز نظريههاي تدريس و يادگيري نميآموزد .آنچه هماكنون
تخصص تدريس ميخوانند ،چيزي بيش از دانستن نظريههاي تدريس و يادگيري نيست.
نظريههايي كه در بهترين حالت به فن تبديل شدهاند و عنوان فاخر روشها و فنون تدريس يا
الگوهاي پيشرفته تدريس را يدك ميكشند.
اگر بخواهم اين مسئله و تصورم از تدريسِ «تدريس» در تربيت معلم را روشنتر بيان كنم،
ميگويم در تربيت معلم ايجاد تخصص تدريس به تدريس نظريههاي تدريس محدود شده
است ،نظريههاي تدريس به روشها و فنون تدريس فروكاسته شدهاند و آنچه واقع ًا به دانشجو
معلمان تدريس ميشود ،تعدادي نظريه و فنون گزينشي يا آخرين مد نظريهها ،الگوها ،روشها و
فنون تدريس از ديدگاه استاد است .تأكيد ميكنم :از ديدگاه استاد .اين تأكيد بدين دليل است كه
بيشترين محدوديت از ديدگاه محدود استاد بر اين درس به اصطالح تخصصآفرين تحميل
ميشود .آنچه در دانشگاه نظري كنوني تخصص تدريس ميخوانند ،چيزي جز دانستن مشتي
نظريه و فنون تدريس از ديدگاهي خاص نيست.
آيا تدريس با دانستن چند نظريه يا فن از ديدگاهي خاص ميتواند عاليترين شكل فهم
باشد؟ اگر فرض بر آن باشد كه تدريس با دانستن مشتي نظريه يا فنون تدريس از ديدگاهي
خاص نميتواند عاليترين شكل فهم باشد ،پس تحت چه شرايطي تدريس را ميتوان عاليترين
شكل فهم به حساب آورد؟ آنچه ارسطو را بر آن داشت تا تدريس را به عنوان «عاليترين شكل
فهم» به حساب آورد ،چيست؟ آيا ميتواند همان چيزي باشد كه امروزه در روند علمي شدن
حوزههاي دانش ،از جمله علوم تربيتي ،ناگزير انكار شده است :ماهيت عملي تربيت و تدريس؟
گادامر در عقل در عصر علم ( )3393ادعا ميكند در فهم مدرن ما ،عمل ديگر چيزي نيست
جز كاربرد نظريه .آيا اين بدان معناست كه تدريس به عنوان عمل ،ديگر چيزي نيست جز كاربرد
نظريههاي علمي تدريس؟ آيا اين فهم مورد مناقشه مدرن هماكنون اساس تدريسِ «تدريس» در
دانشگاههاي نظري ما را تشكيل ميدهد؟ اگر واقعيت داشته باشد ،بهسادگي ميتوان دريافت چرا
24
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نميتوان از تدريس به عنوان يك رشته نظري دفاع كرد .اما ،از تدريس به عنوان رشته عملي
چطور؟ آيا ميتوان به گونهاي موجه از تدريس به عنوان يك رشته عملي سخن گفت؟
هدف اين مقاله ،دفاع از موجوديت تدريس به عنوان يك رشته عملي است .با تكيه بر نظريه
«عملي» شواب ،ضمن دفاع از موجوديت تدريس به عنوان رشته عملي ،بر ضرورت متحول
كردن برنامه درسي تربيت معلم براساس آن استدالل شده است .اين هدف طي سه مرحله دنبال
ميشود:
 اول ،مرور درسهاي روشنگر شواب در «عملي»؛ دوم ،استدالل درباره ضرورت به رسميت شناختن تدريس به عنوان رشته عملي و متحولكردن برنامه درسي تربيت معلم در پرتو اين روشنگريها؛
 سوم ،ارائه شواهدي عيني دال بر موجوديت تدريس به عنوان يك رشته عملي.نظريه عملي
نظريه «عملي» تنها منطق و زبان براي برنامه درسي نيست ،بلكه منطق و زباني براي تربيت و
تمام متعلقات آن است .قصد دارم از امكانات اين منطق براي دفاع از موجوديت تدريس به
عنوان يك رشته عملي استفاده كنم و با تكيه بر درسهاي روشنگر شواب در جستار دوم
( )3313توجيهي براي تدريس به عنوان يك رشته عملي و لزوم تحول برنامه درسي تربيت معلم
تدارك ببينم.
شواب ،در مفصلترين جستار از سلسله جستارهاي «عملي» ،تربيت را صحنه رخدادهاي
مهم توصيف ميكند .صحنه به وقوع پيوستن كليّات و جزئيات در كنار يكديگر و صحنه مالقات
«نظريه» و «عملي» با يكديگر .اين رخدادي مهم است ،زيرا مالقات «نظريه» و «عملي» با يكديگر
سرآغاز وقوع ناسازگاريها در تربيت است .اولي توجه به همسانيها و ناديده گرفتن ناهمساني-
ها را ايجاب ميكند و دومي ديدن ناهمسانيها و بياعتنايي به نظريه را توصيه ميكند .اما ،اگر
اين ناسازگاريها ريشه در طبيعت هر يك داشته باشد ،اگر عملي ناگزير انضمامي 3و

جزئي3

باشد و قوت و ارزش نظريه نيز كليّت ،2نظام 3و مقرون به صرفه بودن 3آن باشد ،نميتوان
3. Concrete
3. Particular
2. Generality
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بهسادگي از تغيير ،يا غلبه يكي بر ديگري سخن گفت .پس ،آيا اين ناسازگاري بدين داللت
ميكند كه ما ناگزير به انتخاب مزاياي يكي و ناديده گرفتن مزاياي ديگري هستيم؟
شواب بر آن است كه نميتوان از ايجاد «تغيير بنيادين» در نظريه يا عملي بهسادگي سخن
گفت ،اما ميتوان سازش ميان آنها را از طريق چيزي كه بدان «همسازي متقابل» 2ميگويد ،تصور
كرد« .همسازي متقابل» ميان اين دو ضرورت دارد ،زيرا ،نه ميتوان از مزاياي نظريه -كليّت،
نظام و مقرون به صرفه بودن آن -در تربيت صرفنظر كرد ـ مثالً كليّت را از آن زدود ـ و نه
ميتوان ماهيت عملي را تغيير داد؛ و مثالً انضمامي يا جزئي بودن آن را ناديده گرفت .زيرا ،اگر
تغيير بنيادين بدين معنا باشد كه ناگزير به نفع نظريه «جزئيات» را ناديده بگيريم ،بايد اين
واقعيت را نيز بپذيريم كه با ناديده گرفتن امور جزئي تأثيرات آنها منحل نميشوند و آنچه
غيرقابل انكار باقي ميماند اين است كه جزئيات ناديده گرفته شده ،به دور از نظر و اراده ما
درحال تأثيرگذاري و بياثر كردن راهحلهاي پيشنهادي نظريهها هستند .سودمند است ،در اينجا
براي فهم بهتر اين مسائل از مثالهاي روشنگر او بهره برد:
 تصور كنيد ،در يك جاده رانندگي ميكنيد .اگر بخواهيد نرم (بدون تكان) رانندگي كنيد،آيا صرفاً خواندن نقشه كافي است؟ مسلماً نه ،چون جادهاي كه در آن رانندگي ميكنيد،
داراي پيچها و دستاندازهايي است كه در نقشه مندرج نيست.
 تصور كنيد ،معلم ادبيات هستيد .آيا آنچه واقعاً تدريس ميكنيد ،ادبيات است؟ مسلماً نه.زيرا آنچه واقعاً تدريس ميكنيد ،اين داستان يا آن داستان است ،مثل داستان موش و گربه
عبيد زاكاني يا قصه پرواز الكپشت.
 تصور كنيد ،با كودكان سروكار داريد .آيا سارا ،كودكي كه با او سروكار داريد ،متعلق بهيك صدك ،يك طبقه اجتماعي يا يك تيپ شخصيتي است؟ احتماالً نه ،زيرا او ممكن
است ،كمتر يا بيشتر از يك رتبه درصدي ،يك طبقه اجتماعي يا يك تيپ شخصيتي باشد
كه در آن طبقهبندي شده است.

3. System
3. Economy
2. Mutual accommodation

24

تدريس به عنوان رشته عملي

چنانچه شخص بخواهد نرم رانندگي كند ،داستان موش و گربه را بهطور مؤثر به مخاطبان
برساند و به سارا خوب بياموزد ،بايد تمام جزئياتي كه در «نقشه»« ،ادبيات» و «كودك يادگيرنده»
مندرج نيستند ،به حساب آورد .مثل همان پيچها و دستاندازهايي كه در نقشه مندرج نيست.
اگر شخص بياعتنا بدانها و شرايط جاده ،صرفاً با نقشهخواني ماشين براند ،يقيناً نرم رانندگي
نكرده است كه هيچ ،چه بسا مطمئن هم رانندگي نكرده است .زيرا هر لحظه احتمال دارد ،پيچي
بپيچد و او درحالي كه سر در نقشه دارد ،نپيچد.
در اينجا ،مفهوم «نقشه»« ،ادبيات» و «كودك يادگيرنده» نماينده نظريه يا «كلي» معرفي
شدهاند .پس ،معنايش اين است :اگر جزئياتي كه در «عملي» مندرج است و در «نظريه» مندرج
نيست ،به حساب نياوريد؛ به شرايط عملي توجه نكنيد و ربط آن را با وظيفهاي كه برعهده داريد
برآورد نكنيد؛ و وسائطي براي رويارويي با آن تدبير نكنيد؛ يقيناً نهتنها عملكرد خوبي نخواهيد
داشت ،چه بسا با شكست مواجه شويد .براي جلوگيري از شكست و بياثر شدن راهحلهاي
نظريهها و در نتيجه ،منزوي شدن نظريه در مدرسه ،روشهايي ضروري و الزماالجرا ميشوند:
 روشهايي كه نقش مكمل 3نظريه را دارند و به عملي «آنچه نظريه انجام نميدهد» نشانميدهند؛ و شواب بدانها «هنرهاي عملي» 3ميگويد.
 و روشهايي كه نقش ميانجي ميان نظريه و عملي را دارند و عامالن بهواسطه آنها نظريه رابراي عمل آماده ميكنند ،و شواب بدانها «هنرهاي اكلكتيك» 2ميگويد.
پس ،معناي «همسازي متقابل» اين است كه از يك سو ،بر روي «عملي» ،و از سوي ديگر ،بر
روي «نظريه» كار كنيم تا زمينه آشتي و سازش ميان اين دو فراهم شود .كاري كه عامالن بر روي
عملي انجام ميدهند« ،هنرهاي عملي» ،و كاري كه بر روي نظريه انجام ميدهند« ،هنرهاي
اكلكتيك» 1است.

1

Supplement
Practical arts
3
Eclectic arts
2

 .1هنرهايي كه به وسيلة آنها كژتابيها و چشمانداز محدود نظريه كه بر موضوعش تحميل كرده است ،كشف ميشوند ،و از اين
طريق ،تبيين نظريه از موضوع با ارائة تبييني عملي از آن تكميل ميشود.
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اين روشها آن گونه كه توصيف ميشوند ،از ويژگيهايي برخوردارند كه مانع از آن
ميشوند« ،روش» خوانده شوند .درنتيجه ،آموزش آنها با دشواري همراه است .اين دشواري بدان
سبب است كه نميتوان آنها را به «قوانين كلي كاربردپذير» فرو كاست .زيرا الزم است ،در هر
مورد از كاربردشان براي موارد خاص ،مورد تصحيح و تنظيم دوباره قرار بگيرند .آنها قابل جرح
و تعديلاند (شواب .)3313 ،همين قابليت جرح و تعديل و انعطافپذيري موجب شده است
شواب آنها را به جاي روش ،هنر بنامد .زيرا ،در مفهوم «روش» سختي و تعيني وجود دارد كه
مانع از آن ميشود اين مفهوم را براي روشهاي پيچيده و منعطف عملي به كار برد .از اين رو،
يكي از دشواريهاي هنرهاي عملي آموزش آنهاست .البته ،اين دشواريها هرگز مانع از
چشمپوشي از اين تجهيزات حياتي براي حرفه معلمي و گريختن از مسئوليت دشوار آموزش
آنها به عامالن نشده است .كافي است در متون تخصصي جستجو كنيد ،آنگاه متوجه تالشهاي
چشمگير براي يافتن راههاي مؤثر آموزش روشها يا هنرهاي عملي به عامالن و نحوه
بكارگيري مؤثر دانش عملي ميشويد .به عنوان نمونه ،ميتوان به تحقيقات شون ،3كانلي 3و
كلندينين ،2شولمن ،1ريد ،5كريگ 6و بسياري ديگر در زمينه دانش عملي معلم اشاره كرد .حتي
تحركاتي از سوي محققان كشورمان در زمينه تحقيق درباره «دانش عملي معلمان» (غالمي،
 )3133 ،3131مشاهده ميشود كه از وجود بارقههاي اميد براي شكلگيري مطالعات عملي
حكايت ميكند.
حال بايد ديد اين قضايا چه توجيهي براي مفهوم تدريس به عنوان رشته عملي به همراه
دارد؟ همانطور كه در بيان مسئله اشاره شد ،دانشگاهي كه مأموريت خطير تربيت معلم ،آموزش
حرفه معلمي و ايجاد تخصص تدريس را بر عهده دارد ،آشكارا خودش را به آموزش نظريههاي
تدريس و يادگيري و الگوها و فنون تدريس محدود كرده است و در آن از آموزش هنرهاي
مواجهات عملي خبري نيست؛ هنرهايي كه عامالن را قادر ميكنند ،ميان ناسازگاريهاي «نظريه»
3. Schon
3. Connelly
2. Clandinin
1. Shulman
5. Reid
6. Craig
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و «عملي» «همسازي متقابل» ايجاد كنند ،نه اينكه در مواجهه با اين ناسازگاريها درمانده از درك
يك وضعيت قابل پيشبيني از يكي به نفع ديگري چشمپوشي كنند.
عليرغم اينكه در دانشگاه آنچه داراي منزلت است ،نظريه است؛ اما در مدرسه آنچه اغلب
ناديده گرفته ميشود ،نظريه است .نظريه با تمام منزلتي كه در دانشگاه دارد ،در مدرسه درست
در لحظه آوار شدن مسائل تربيتي بر سر اهاليش ،وقتي كه بايد براي دريافت مسائل و
چارهجويي براي آنها به خدمت گرفته شود ،مفقود است .زيرا ،همانطور كه بهدرستي تبيين شده
است ،عملي و جزئيات آن قادرند به دور از چشم عامالن راهحلهاي نظريهها را بياثر كنند
(شواب )3313 ،و آنها را از پاشنه آشيلشان كه همان «كليّت» و «چشمانداز ناقصشان» 3است
سرنگون كنند .در اين گيرودار ،گويي عامالن ،عاجز از هنر بكارگيري بجا ،شايسته و خادمانه
نظريههايي هستند (مهرمحمدي )3291 ،كه قادرند هر يك از زواياي مختلف و منظر خاص خود
مسائل را در كانون پرتودهي قرار دهند .از اين رو ،به رسميت شناختن تدريس به عنوان رشته
عملي ،در وهله نخست ،مستلزم به رسميت شناختن ماهيت عملي تدريس و درك اهميت
آموختن هنرهاي مواجهات عملي براي غلبه بر مشكل ناسازگاري نظريه و عملي است كه خواه
ناخواه رخ ميدهد .بر اساس نظريه شواب ،سر ناسازگاري داشتن عملي با نظريه ،بكارگيري
هنرهايي را براي برقراري آشتي ميان اين دو ايجاب ميكند؛ و لزوم بكارگيري اين هنرها توسط
عامالن براي مواجهه رو در رو با مسائل دشوار تربيتي ،لزوم آموزش هدفمند آنها را توجيه
ميكند.
در بيان مسئله سؤال شد ،آيا تدريس با دانستن چند نظريه و فن تدريس از ديدگاهي خاص
(استاد) ميتواند عاليترين شكل فهم باشد؟ و اگر نه ،تحت چه شرايطي تدريس را عاليترين
شكل فهم ميتوان به حساب آورد؟ در ادامه ،با تكيه بر نظريه عملي ،به دو شرط از شروطي كه
تدريس را به ايده ارسطويي – تدريس به عنوان عاليترين شكل فهم -نزديك ميكنند ،اشاره
خواهد شد.
شرط اول :دريافت مسائل عملي

’3. ‘Partiality of its view
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شرط اول مربوط به دريافت 3مسائل عملي است .مسائل مربوط به «هنرهاي عملي» و «هنرهاي
اكلكتيك» همگي بهنحوي با دريافت ارتباط دارند .شواب ( )3313با معرفي «هنرهاي عملي» از
«هنرهاي دريافت» نام ميبرد كه بهطور مشخص درباره هنر ديدن جزئيات عملي است .دليل آن
نيز روشن است :دردي بايد باشد تا فكري براي درمان آن كرد .نقص ،امر ناخوشايند يا بدي بايد
وجود داشته باشد كه ما را شاكي كند تا به دنبال وسيلهاي براي رفع آن بگرديم (همان) .اما ،اگر
اين نقص ،امر ناخوشايند يا بد دريافت نشود تكليف چيست؟ اگر جزئيات عملي بهسهولت به
چشم نيايند ،چه بايد كرد؟
واقعيت اين است كه اين درد خواه دريافت شود يا نشود ،چيزي تغيير نميكند .زيرا در هر
صورت مسائل عملي در كالس و مدرسه بيداد ميكنند .مدرسه جوالنگاه مسائل تربيتي است.
اما ،اين مسائل بدبختانه تابلودار نيستند« .مسائل عملي در حالي كه كارتهاي شناساييشان را بر
گردنهايشان آويختهاند ،خودشان را عرضه نميكنند» (شواب .)3363 ،آنها ما را آزار ميدهند،
بيآنكه خودشان را به ما نشان دهند .اين بدان سبب است كه «آنها داده نميشوند ،بلكه دريافت
ميشوند» (شواب .)3392 ،پس ،براي دريافت آنها تدبيري الزم است« .هنرهاي عملي» در
ابتداييترين تأثيراتشان عامالن را قادر ميكنند ،مسائل موذي و نامرئي عملي را دريافت كنند،
آنها را صورتبندي كنند و كارت شناساييشان را بر گردنشان بياويزند .مسائلي كه ديده يا
دريافت نميشوند ،اما نديدن يا عدم دريافت آنها به اين داللت نميكند كه وجود ندارند .نگاه
نافذ عملي مشخص ميكند ،مسئله وجود دارد يا نه ،و اين نگاه به مدد لنزهاي هنرهاي عملي
نافذ ميشود .شواب تأكيد ميكند ،اولين مسئلهاي كه با بكارگيري هنرهاي عملي بايد با آن
مواجه شد ،مسئله «ديدن» است ( .)3313او «ديدن» را با تأكيد يك مسئله براي هنرهاي عملي
معرفي ميكند.
«ديدن» از نظر شواب يك مسئله است ،چون دشوار است .دشوار است ،چون ما آموختهايم
بهطور عادي تنها چيزي را ببينيم كه در جستجوي آنيم .ما توسط نظريه اين گونه آموزش
ديدهايم و اين آموزش ما را براي دريافت جزئيات عملي ناتوان كرده است« .ديدن» براي
هنرهاي عملي ضرورت دارد ،به دليل مشكالتي كه «عملي» با جزئياتش پديد ميآورد .اين

3. perception
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جزئيات وجود دارند و عامالن بايد بتواند آنها را ببينند ،به آنها توجه كنند و آنها را ارجمند
بشمارند ،چون ممكن است با مسائل نگران كننده تربيتي آنها ربط داشته باشند (همان) .ديدن
دشوار است ،چون نظريهها اغلب موجب حواسپرتي ميشوند .آنها حواس ناظر را به جنبههايي
از واقعيت جلب ،و از جنبههاي ديگر پرت ميكنند .به عنوان مثال ،ما اگر به سارا به عنوان يك
«كودك يادگيرنده» بنگريم ،تنها او را چيزي ميبينيم كه يك نظريه يادگيري ،نظريه رشد شناختي
كودك يا نظريه شخصيت به ما ميگويد ،ببين .درنتيجه ،نسبت به جزئيات ديگر كور خواهيم
بود .شيوه مواجهه با اين مسئله چيست؟ چگونه اين كوري عادتي يا حواسپرتي آموخته شده را
ميتوان درمان كرد؟
يكي از مفاهيم ابداعي شواب در پاسخ به اين سؤال و در هنرهاي موسوم به «هنرهاي
دريافت» 3يافت ميشود .از نظر او ،حداقل يك روش نيمه نظاممند 3براي مواجهه با اين مشكل
وجود دارد :روشي به نام «نامربوطنگري» .2معناي روشن آن اين است كه اگر ديدتان اشكال پيدا
كرده است ،و تنها چيزي را ميبينيد كه نظريهها ميگويند ،ببين! شروع كنيد به دريافت هر چيزي
كه نامربوط به نظر ميرسد .به عنوان مثال ،چرا بايد هميشه به سارا با لنز «سارا به عنوان
دانشآموز» نگريست؟ الزم است ،پي در پي با لنزهايي كه هيچ ربطي به دانشآموز بودن سارا
ندارند به او نگريست  :با يك لنز او را خواهر برادري كوچكتر ببينيد؛ اين لنز را برداريد ،با لنزي
ديگر او را دختر لوس مامان ببينيد؛ با يك لنز او را ساكن آپارتمان طبقه سوم؛ با لنزي ديگر او را
قدري چاق با ته لهجه جنوبي؛ حتي ميتوانيد با لنزهايي ديدتان را از زمان حال فراتر برده و
ببينيد با چه كسي ازدواج ميكند و زندگي زناشويي او چطور است (همان) .با ترميم ديدن از
طريق «نامربوطنگري» دريافت جزئيات عملي ممكن ميشود .جزئياتي كه در ظاهر نامربوط
ميرسند ،همان نقاطياند كه ميتوان با آنها نقشه «كلي» نظريه را پر تفصيالت كرد ،و نقاط كور
نظريه را برطرف كرد .عامل تربيت با روش «نامربوطنگري پي در پي» 1به دنبال تهيه نقشه پر

3. Arts of perception
3. Semisystematic
2. Irrelevant scanning
1. Successive irrelevant scanning
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تفصيالت با جزئيات كامل است .هر قدر پسزمينه نقشه او با جزئيات بيشتر مزين شود ،امكان
به چشم آمدن ناديدنيترين جزئيات باقيمانده بيشتر ميشود.
براي درك اين وضعيت ،تصور كنيد طبيعتگردي هستيد كه با در دست داشتن يك نقشه با
جزئيات كامل به يك منظره نگاه ميكنيد .با نگاه به اين نقشه كامل و نگاه به منظره پيشرو
بيشتر امكان دارد ،آنچه در نقشه مندرج نيست در منظره پيشرو به چشم آيد .پس ،پي در پي
نگريستن به امور نامربوط موجب افزايش جرم جزئيات و در نتيجه پسزمينه غنيتر ميشود .با
غني شدن پسزمينه ،گويي قدرت دريافت ما زيادتر ميشود ،زيرا ديگر قادريم پرتترين
جزئيات باقيمانده را مورد توجه قرار بدهيم ،آنچه زماني اصالً به چشم نميآمد.
حال بايد ديد ،اين بينش چه كمكي به برآوردن مقصود ما در اينجا ميكند؟ كمك آن اين
است كه پيشنهاد كنيم ،معلمان ،اگر نگوييم بيش از ،به اندازه محققان ،سياستگذاران ،برنامهريزان
درسي و مديران به هنرهاي دريافت مسائل عملي نياز دارند .به اين دليل ساده كه آنها در خط
مقدم مواجهه با مسائل نامرئي تربيت قرار دارند ،و از قرار معلوم نقشه كلي و بدون جزئيات
نظريههايي كه از دانشگاه با خود به مدرسه ميبرند ،براي مرئي كردن اين دشمنان نامرئي ناكافي
هستند .اگر مسائل تا اين حد موذياند و بهسادگي به چنگ آگاهي نميافتند؛ اگر همه چيز به
چشمهاي ما بستگي دارد و اين چشمها براي ديدن اين مسائل موذي كمسو هستند؛ پس الزم
است به لنزهاي «هنرهاي عملي» مجهز شوند تا بتوانيم با مسائل چشم در چشم روبرو شويم ،و
دست كم از يك دشمن نامرئي شكست نخوريم.
تشخيص شواب درباره وضعيت بينايي كساني كه به عوارض نظريه مبتال هستند ،واقعاً
نگرانكننده است .اگر تشخيص او درست باشد ،به اين ميماند كه شخص گهگاه با ديد ضعيف
خود در وضعيت گرگ و ميش مشكالت تربيتي شك كند« :نكند گرگ است!» اما با غلبه بر شك
خود با خوشباوري بگويد« :نه! حتماً ميش است»؛ بيآنكه تدبيري براي مواجهه با گرگ مسائل
خود انديشيده باشد .تدبيري كه براي غلبه بر كورمال كورمال عمل كردن در كار خطير تربيت
پيشنهاد شده است ،ترميم قوه بينايي از طريق بكارگيري لنزهاي هنرهاي عملي است.
در مقام نتيجهگيري بايد گفت :عامالن براي پيمودن راه پرپيچ و خم تربيت بهجاي نقشه كلي
نظريه به يك نقشه پرتفصيالت نياز دارند .نقشهاي كه عالوه بر كليّات روشنگرانه نظريه ،به
جزئيات بصيرتآفرين عملي نيز منقش است .تهيه اين نقشه پر تفصيالت در گرو دريافت
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جزئيات عملي است .اين جزئيات به چشم نميآيند ،مگر با بكارگيري هنرهاي دريافت ،و
بكارگيري هنرهاي دريافت ميسر نميشود ،مگر از طريق آموزش هدفمند و اصولي اينگونه
هنرها براي مواجهه با مسائل دشوار و پيشبيني نشده عملي كه معلمان در حرفه خود خواه
ناخواه با آن مواجه ميشوند .اين خود بدين داللت ميكند كه بايد در نقشه صرفاً نظري برنامه
درسي تربيت معلم تجديدنظر كرد ،و جزئياتي را بدان افزود كه نقشهاش را پرتفصيالت و
پيچيدهتر ،و رسيدن به مقصدش (معلم پژوهنده) را تضمين كند .وضعيت امور حاكي از آن است
كه ماهيت برنامه درسي تربيت معلم صرفاً نظري است؛ بدين معنا كه محدود به آموزش (و
احتماالً آموزش مسئلهدار) نظريههاست .جزئياتي كه بدان اشاره شده است ،تنها درصورت توجه
به جنبه عملي تدريس بر ما آشكار ميشوند؛ جزئياتي كه بايد به نقشه غيرپيچيده و نادقيق ما
براي تربيت معلم افزوده شوند تا دريافت مسائل دشوار تربيتي و توان و قابليت مواجهات عملي
را در معلمان تقويت كنند ،و احتمال بروز درماندگي در مقابله با مسائل غيرمنتظره را كاهش
دهند.
به نظر ميرسد ،با وجود اين شرط ،تدريس به ايده ارسطويي  -عاليترين شكل فهم-
نزديكتر ميشود .كامالً قابل فهم است كه معلم ،تنها در گيرودار فعاليت و دريافت مسائل عملي
و چالش با آنهاست كه «تدريس» را به صورت يكي از اشكال عالي فهم (پژوهيدن) تجربه
ميكند ،نه با كاربرد روشها و فنون تدريس كه اغلب به صورت فرمايشي ،مكانيكي ،عاري از
فهم و دريافت و غيرچالشي است .با وجود اين شرط دشوار (دريافت مسائل عملي) ،بهسادگي
ميتوان تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهم فهميد .پس ،احتماالً با به جا آوردن آن،
ميتوان تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهم (پژوهيدن) تجربه كرد.
شرط دوم :دريافت كثرت نظريهها
دومين شرط نيز مربوط به «دريافت» است .اما ،نه دريافت «مسائل عملي» ،بلكه دريافت
«كثرت نظريهها» .نظريهها در دانشگاه تدريس ميشوند و تدريس نظريهها در دانشگاهها ،از
جمله تربيت معلم ،خود مسئلهدار است .در اين بخش ،به يك مشكل آموزشي اشاره خواهم كرد
كه شواب ( )3313از آن با عنوان «نگاه محض» 3يا نگاه عاري از دريافت كثرت و تنوع نظريهها
 .3براي كاستن از ابهام اين معادلگذاري بايد به يك مفهوم اصلي در هنرهاي اكلكتيك اشاره كنم و آن polyfocal
 conspectusيا "نگاه چندكانوني" است ،كه در مقابل مفهوم  mere Conspectusيا "نگاه محض" قرار داردconspectus .
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نام ميبرد .اين مشكل ميتواند به يك مسئله با پيامدهاي بسيار نگرانكننده در تربيت معلم ما
اشاره داشته باشد .من در بيان مسئله از اين مشكل با عنوان گزينشي عمل كردن استاد در تدريس
نظريهها نام بردم .اينكه استاداني كه وظيفه خطير تربيت عامالن تربيت را برعهده دارند ،تعدادي
نظريه دلخواه را گزينش كنند و تحت عنوان «نظريههاي تدريس و يادگيري»« ،فنون تدريس» يا
«الگوهاي پيشرفته تدريس» به دانشجو معلمان تدريس كنند .آنگاه انتظار داشته باشند ،با
بكارگيري اين نظريهها و فنون پيشرفته تدريس در مدرسه كوالك شود و يادگيري دانشآموزان
متحول شود.
اگر نخواهيم گهگاه براي تجربه و آزمون هم كه شده با منطق عملي به اين قضايا نگاه كنيم و
آنها را بفهميم و همچنان بر منطق نظري خود پاي بفشاريم ،به اين توهم دچار ميشويم كه واقع ًا
با آموزش جديدترين نظريهها ،الگوها و روشهاي پيشرفته تدريس به عامالن با هر پيشينه،
پيشزمينه فكري و هر ديدگاهي ،ميتوان به عنوان مثال ،آموزش علوم در مدارس را متحول كرد.
به نظر ميرسد ،بخشي از گرفتاريهاي ما در اين زمينه اين است كه طبق معمول برطبق همان
منطق نظري يك مفهوم كلي از «روش تدريس» ميسازيم و مثالً ميگوييم :حاال روش اكتشافي!
و فكر ميكنيم با آموزش مباني يا اصول آن ،تمام معنا و خواص آن را يكجا به عامالن منتقل
ميكنيم ،غافل از اينكه اگر تحول در نگاه و ديدگاه معلم نسبت به نقش و كاركرد نظريهها در
تربيت رخ ندهد ،با روش اكتشافي برونر براي تدريس علوم همان كار را ميكند كه با روش
سخنراني منسوخ پيشين ميكرد.
واقعاً چه مشكلي در نحوه عرضه نظريه از سوي استاد و نحوه دريافت نظريه از سوي
معلمان وجود دارد؟ به نظرم ،اين مشكل را در بايگاني شدن نظريهها در ذهن معلمان گسيلشده
از دانشگاه به مدرسه بايد جست؛ مشكل در كاربرد نيافتن الگوهاي نظري پيشرفته تدريس در
مدرسه است .گويا اين نظريهها ،الگوها و فنون پيشرفته تدريس هم كاركرد و سرنوشتي بهتر از

واژهاي كم كاربرد است كه معناي لغتنامهاي آن "بررسي كلي و اجمالي" است .اما در «عملي» اين مفهوم با مفهوم "كثرت"
 pluralityمالزمت يافته است و به نظر ميرسد ،به معناي نگاه كردن به كثرتهاست" .نگاه محض" نگاه مسئلهدار است و از نظر
شواب بايد به "نگاه چندكانوني" بدل شود.
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باقي دروس نظري دانشگاهي ندارند .كاركردشان صرفاً گذراندنشان براي تكميل كردن يك
مقطع تحصيلي ديگر و سرنوشتشان نيز مثل دروس نظري ديگر فراموش شدن است.
يكي از محدوديتهاي نظريه كه موجب انزواي آن در مدرسه ميشود «منظر تونلي» 3آن
است .زيرا نظريه برداشتي ناقص از واقعيت است كه تنها پرتوش را بر بخشي از واقعيت
ميافكند (شواب .)3313 ،يك نظريه با «منظر تونلي» خود به تنهايي قادر نيست عامالن را در
دريافت مسائل عملي كمك كند .همين ضعف كافي است تا موجب بياعتمادي بدان و بياعتبار
شدنش در مدرسه شود .از نظر شواب ،غلبه بر اين ضعف نظريه بدون چاره و درمان نيست .اما،
درمان آن قطعاً نظري نيست ،بلكه عملي است .يك «درمانگري عملي» 3كه بدان «هنرهاي
اكلكتيك» ميگويند ،و آموزش آن مستلزم آموزش اصولي نظريههاست.
آموزش هنرهاي اكلكتيك به معناي آميزش اصولي منظر نظريهها شرطي دارد :مستلزم نگاه
كثرتگرا به نظريههاست و وجود همين شرط ،آموزش نظريهها را در دانشگاهها مسئلهدار كرده
است .مسئلهاش اين است كه بدبختانه نگاه كثرتگرا به دليل آموزش غيراصولي نظريهها مفقود
است .چه اشكالي به تدريس نظريهها در دانشگاه وارد است ،و دريافت كثرتگرايي نظري
مستلزم چگونه تدريس كردن نظريههاست؟ آموزش اصولي كه ميتوان از طريق آن دانشجو
معلمان را در معرض دريافت كثرت نظريهها قرار داد چگونه آموزشي است؟ شواب به عنوان
استاد دانشگاه با تكيه بر تجربه تدريسش ،چهار بديل براي آموزش نظريه در دانشگاه شناسايي
كرده است:
 بديل اول اين است كه يك نظريه واحد به گونهاي تدريس شود كه نشان دهد ،نظريه چهچيز را برجسته و چه چيز را سركوب ميكند ،و كجا صحت و اعتبار آن در بهترين يا
بدترين شرايط قرار دارد (سودمند از نظر وي).
 بديل دوم اين است كه نظريهها با توجه به توانشان در حل مسائل خاص ،تدريس شوند(سودمند از نظر وي).
 بديل سوم اين است كه با بكارگيري تنوعي از مواضع نظري براي يك مورد واقعي،ديدگاهي گستردهتر نسبت به اينكه از طريق تربيت چه كارهايي ميتوان كرد ،به وجود
3. Tunnel vision
3. Practical healing
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بيايد .ديدگاه گستردهتر به اين معنا كه از تعلق خاطر به ديدگاههاي مختلف و به دليل
انتخاب از ميان بديلها ،و از تنگناها و گشايشهاي مورد انتظار در جريان آموزش به
وجود ميآيند (سودمند و مرجح ،اما مفقود از نظر وي).
 بديل چهارم نوعي تدريس گروهي است .توصيهاي مبني بر اينكه به جاي تدريس سهمفهوم توسط يك استاد ،طي يك ترم تحصيلي ،از استادان مختلف خواسته شود ،هر كدام
يكي از اين مفاهيم را تدريس كنند .در اين صورت ،انگار يك مفاهيم از ديدگاههاي
مختلف به دانشجويان عرضه شده است (غيرسودمند و مورد نقد وي).
آموزش غيراصولي نظريهها را ميتوان از طريق واكنش دانشجويان بدين گونه آموزشها
تشخيص داد .شواب به عنوان يك استاد اهل تأمل در (و بر) تدريس با اظهار تأسف ،واكنش
شايع دانشجويان نسبت به آموزشهاي مسئلهدار را چنين توصيف ميكند :يك واكنش شايع
دانشجويان اين است كه وقتي سه نظريه درباره يك موضوع واحد (مثالً سه نظريه شخصيت) به
آنها تدريس ميشود ،ميپرسند از اين سه نظريه كدام درست است؟ كه خود به يك ضعف
درخور توجه عملي اشاره ميكند .مشكلي به نام «نگاه محض» كه حاكي از آن است كه كثرت
نظريهها دريافت نشده است .واكنش ديگر اين است كه دانشجويان براي هر يك از نظريهها
اعتبار يكسان قائل ميشوند .برخالف واكنش اول كثرت را ميپذيرند و آن را توهمپراكني
استادان تلقي نميكنند ،اما اعتباردهي مساوي به تمام نظريهها حاكي از ضعف ديگري است كه
مسئله را پيچيدهتر ميكند .از نظر اين عده ،مسئله كثرت مسئله «انتخاب» است :انتخاب نظريه
دلخواه از ميان خيل نظريههاي معتبر علمي .در واقع ،اعتبار قائل شدن براي تمام نظريهها ،مقدمه
و شرطي است براي اينكه از ميان خيل كثير نظريهها كشف كنيم كدام دلخواهتر است ،همان را
انتخاب كنيم (همان).
تفسير او از چنين آموزشهاي مسئلهداري اين است كه از واكنش شايع دانشجويان به اين
گونه آموزشها ميتوان دريافت كه نوعي عدالت فرمايشي 3و بيتفاوتي 3نسبت به نظريهها به
وجود آمده است .زيرا تدبيري براي «فهم»« ،2قضاوت» 3و «بهرهبرداري» 3از نظريههاي ديگر در
3. Pro forma justice
3. Impartiality
2. Understanding
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آن وجود ندارد .اگر بر اين توصيه كه «چند استاد مختلف نظريهها را تدريس كنند» قدري تأمل
كنيم ،متوجه تبصره مخفي آن ميشويم .با اين توصيه ،گويي از نگاه توصيهكنندگان ،استادان هم
به همان دردي مبتال هستند كه دانشجويان مبتال هستند ،يعني نگاه عاري از درك و دريافت
كثرت نظريهها ،زيرا چند استاد بايد مفاهيم را تدريس كنند تا نگاه كثرتگرا محقق شود .اين
گونه آموزشها در بهترين وضعيت ،يك «تدريس بيطرفانه» 2را به نمايش ميگذارند و وسيله
ديگري براي مواجهه با كثرت ارائه نميكنند .نتيجه اين «تدريس بيطرفانه» اين است كه هركس
نظريه دلخواهش را انتخاب ميكند و تصميم ميگيرد طرفدار اين نظريه يا آن نظريه باشد .به اين
ترتيب« ،مدافعان جانبدار با مدافعان جانبدار در وضعيت برابر قرار ميگيرند» 1و هيچ كس
نمي تواند ديگري را به تعصب و جانبداري متهم كند ،چون از نگاه اين مدافعان جانبدار نظريهها
از اعتبار يكسان برخوردارند (همان).
به نظر ميرسد ،شواب مدتها قبل از تجديدنظر در مواضعش و اتخاذ موضع عملي ،در
كسوت مدرس و مدافع ديدگاه ديسيپليني بدين بينش رسيده بود .او در اثر معروفش ،ساختار
ديسيپلينها در جايي مينويسد:
اگر ما بهطور جزمي يكي از چند عضو پيكره نظريهها را در يك حوزه معين برگزينيم ،و
بهطور جزمي همان را به عنوان حقيقت موضوع تدريس كنيم ،چنددستگي و درماندگي
در ارتباطات را ميان شهروندان پديد خواهيم آورد  ...اما ،چنانچه شهروندان آينده ما از
فهم يكديگر بهواسطه رسوخ ديدگاههاي جزمي مختلف درباره ريشههاي عمل انسان يا
سرچشمههاي فرهنگ و تمدن محروم شوند ،چيزي از تفرقهافكني كم ندارد (شواب،
 3361به نقل از لوين.)3116 ،
از اين جمالت چنين دريافت ميشود كه موضع كثرتگرايي شواب در كسوت مدافع
ساختار ديسيپلينها متفاوت از موضع كثرتگرايي او در كسوت مدافع عملي است .اين تفاوت
از آن جهت مشهود است كه او از تدريس جزمي نظريهها در «يك حوزه معين» سخن ميگويد.
3. Judge
3. Exploit
2. Impartial presentation
”1. “Partial advocacies but equal partial advocacies
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با اينكه رويكرد كثرتگرا با وجود نگاه ديسيپليني به حوزههاي متعدد دانش در وي وجود دارد،
اما اين كثرتگرايي هنوز از چارچوب ديسيپلينها فراتر نرفته و بسط نيافته است .پس ،با توجه
به عارضهاي كه بعدها از آن با عنوان «منظر تونلي» نظريه نام ميبرد ،شواب به عنوان مدرس و
مدافع ساختار ديسيپلينها ،گرچه از «منظر تونلي» نظريه رها شده است ،اما همچنان به «منظر
تونلي» ديسيپلين مبتالست ،و به دليل اين ابتال احتماالً نظريهها را به گونهاي آموزش ميدهد كه
باعث ميشود ،دريافت كثرت نظري فراتر از چارچوب ديسيپلين ،يعني در سطح موضوع
ديسيپلينهاي مختلف به سهولت و با موفقيت رخ ندهد.
چنانچه بخواهم در پرتو اين روشنگري به مسئلهام بنگرم ،ميتوانم پيشبيني كنم معلماني كه
در معرض چنين آموزشهايي قرار دارند ،با غنائم نظري كه در دانشگاه به چنگ ميآورند ،وقتي
به دنياي آشفته و پر مسئله عملي گسيل ميشوند ،با چه مشكالتي مواجه ميشوند .به عنوان
مثال ،ممكن است ،برخي انتظار داشته باشند با نظريههاي در حال حاضر در بورسِ
«سازندهگرايي» تمام مقاصد تربيتي را برآورده كنند ،و در صورت مواجهه با مسائل با توسل به
راهحلهاي پيشنهادي اين نظريهها بر آنها غلبه كنند .اما ميتوان حدس زد ،چه اتفاقاتي در انتظار
اين انتظارات خوشبينانه است :مثل هميشه ،عملي با جزئياتش در كمين است تا راهحل نظريهها
را خنثي كند و سرخوردگي و بياعتمادي نسبت به نظريهها را در عامالن پديد آورد .نتيجه آن
نيز روشن است :بياعتنايي به اين نظريههاي بهظاهر بيخاصيت و بايگاني كردن آنها.
اين وضعيت در اقشار مختلف تربيتي ،حتي در سطوح باالي تصميمگيري نيز قابل پيشبيني
است .زيرا سياستگذاران ،برنامهريزان و مديران آينده هم در معرض همان آموزشهاي
مسئلهداري قرار دارند كه معلمان آينده قرار دارند؛ با اين تفاوت كه پيامد انتخابهاي آنها
سرخوردگي و بياعتنايي به نظريه نيست ،بلكه بسيار حادتر است .بار ديگر ميتوان حدس زد،
نتيجه آموزش عاري از «فهم»« ،قضاوت» و «بهرهگيري» نظريهها و فقدان دريافت كثرت نظريهها
براي اين اقشار چيست .اگر قرار است« ،مدافعان جانبدار با مدافعان جانبدار در وضعيت برابر
قرار بگيرند» و هيچ كس نتواند ديگري را به تعصب و جانبداري متهم كند ،پس ،باز هم نتيجه
روشن است :عزل نظريه دلخواه يكي ،نصب نظريه دلخواه ديگري .اين نتيجه وقتي روشنتر مي
شود كه به ياد آوريم ،در موسم جابجايي قدرت و روي كار آمدن جناحهاي مختلف سياسي با
سالئق مختلف و اغلب متعارض ،عزل و نصب در سياستها و برنامه درسي مدارس زياد رخ
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ميدهد .شاهد بوديم و هستيم كه به تعداد مديران معزول و منصوب انتخابگر تصميمگيرنده
سياستگذار و نظريههاي دلخواهشان ،در كتابها و برنامههاي درسي مدارس جزر و مدهاي
فرساينده رخ داده است.
بنابراين ،وقتي ادعا ميشود ،پيامد انتخاب نظريههاي دلبخواهي توسط عامالن در سطوح
باالتر تصميمگيري حادتر است ،بدين دليل است كه صحنه تربيت را به صحنه تعصبات و
كشمكشهاي بيپايان بدل ميكند .آشكارا ،جايي كه براي غلبه بر مسائل دشوار تربيتيمان بايد
محل اتحاد و همافزايي باشد ،محل تفرقه و خنثيسازي شده است .از اين رو ،اگر يك معلم به
دليل عدم دريافت كثرت نظري ،با بياعتنايي به نظريه ،عمالً خودش را از دريافت مسائل تربيتي
محروم ميكند؛ يك مدير ،سياستگذار و برنامهريز عاجز از دريافت كثرت نظري با جانبداري از
نظريه دلخواهش ،عمالً خودش را در برابر مسائل خلع سالح ميكند .در چنين شرايطي ،يعني
رسوخ بياعتنايي و تعصب از دو جناح  -در سطوح پايين و باال -ميتوان بهسهولت حدس زد،
بازنده اين ميدان كيست.
به نظرم ،با وجود اين شرط نيز ميتوان تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهم تصور
كرد .زيرا ،قدرت «دريافت كثرت نظري» همانند قدرت «دريافت مسائل عملي» ،توان معلم براي
حل مسائل عملي را افزايش ميدهد .هرقدر تجارب كاميابانه حل مسئله در امر تدريس بيشتر
شود ،ميل عامل براي درگيري در پژوهش بر روي عملش افزايش ،و بدبيني نسبت به كاركرد
نظريهها در امر تدريس در وي كاهش مييابد .پس ،در اينجا نيز ميتوان انتظار داشت ،با برآورده
شدن اين شرط دشوار (دريافت كثرت نظريهها) ،معلم تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي
فهم (پژوهيدن) تجربه كند.
بحث و نتيجهگيري
در اين بخش به بحث و نتيجهگيري درباره تدريس به عنوان يك رشته عملي و ارائه برخي
شواهد مبني بر موجوديت يافتن تدريس به عنوان يك رشته عملي ،در دو بخش مجزا خواهم
پرداخت:
 .3تدريس به عنوان رشته عملي
براي دفاع از تدريس به عنوان رشته عملي بايد داليلي موجه اقامه ميشد .زيرا كاربرد مفهوم
«رشته» براي «تدريس» متداول نيست؛ و اين سؤال را در پي دارد كه مگر ما بديلي به نام تدريس
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به عنوان رشته نظري داريم كه اكنون از نوع عمليش سخن ميگوييم؟ در پاسخ بايد گفت ،ادعاي
گادامر ( )3393مبني بر اينكه در فهم مدرن ما عمل چيزي جز كاربرد علم نيست ،توجيه كافي
براي اينكه تدريس يك رشته نظري انگاشته نشود ،فراهم كرده است .قابل درك است كه نتوان
از تدريس به عنوان يك رشته نظري دفاع كرد؛ زيرا با چنين فهمي ،تدريس چيزي نيست جز
كاربرد نظريههايي كه در دانشگاه ساخته و پرداخته ميشوند.
همچنين اشاره شد ،فهم كنوني ما از «تربيت معلم» ايجاد صالحيتها و تخصص تدريس از
طريق آموزش نظريهها و فنون تدريس است .بهعبارتي ،نوعي رابطه عينيت ميان «تربيت معلم» و
ايجاد «تخصص تدريس» از طريق آموزش نظريهها ،الگوها و فنون تدريس برقرار است؛ به
گونهاي كه ميتوان ادعا كرد «تربيت معلم» به مفهوم كنونياش چيزي نيست جز آموزش دانش و
مهارتهاي تدريس كه از طريق تأسيس رشتههاي دانشگاهي چون آموزش زبان ،آموزش
رياضي ،آموزش علوم و غيره ،وجههاي بهظاهر تخصصي يافته است .اينكه چرا با وجود اين
رابطه عينيت و اين وجهه بهظاهر تخصصي از تدريس به عنوان رشته نظري سخن نميگويند ،از
سويي به شرايط دشوار احراز مقام «رشته» باز ميگردد و از سوي ديگر ،به فهم كنوني ما از
عمل .براستي ،با اين فهم كه تدريس چيزي جز كاربرد نظريههاي تدريس نيست ،چه توجيهي
براي رشته تصور كردن تدريس باقي ميماند؟
تالش شد با تكيه بر نظريه «عملي» شواب ،توجيهي براي تدريس به عنوان يك رشته عملي»
تدارك ديده شود .به نظر ميرسد ،از تدريس به عنوان يك رشته عملي ميتوان دفاع كرد و به
احياي آن اهتمام ورزيد .زيرا ،شرايطي جديد با وجود امكانات عملي ،مثل آموزش «هنرهاي
عملي» و «هنرهاي اكلكتيك» براي احراز صالحيتها و تخصص تدريس ايجاد شده است.
قابليت «زايشي» 3و «راهيابانه» 3نظريه عملي (كانلي ،3293 ،ترجمه آلحسيني و مهرمحمدي) كه
از بدو تولد زبان و منطقي براي برنامه درسي خوانده شد ،موجب شد تدريس نيز با زبان و

3. Generative

 heuristic .3كه كانلي آن را براي توصيف عملي به كار برده است ،و در اينجا به «راهيابانه» ترجمه شده است،
بدين معناست كه ديدگاه عملي در زمينههاي فكري و فرهنگي مختلف از نو كشف ميشود ،و ثمرات و ابتكارات
مختلف در حوزة آموزش و برنامة درسي آن به بار ميآورد ،مثل ثمراتي كه در برنامة درسي مدارس و تربيت معلم
كشور چين به بار آورده است.
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منطقي متفاوت آشنا شود .با وجود اين زبان و منطق متفاوت ،وجوهي از آن آشكار شده است،
تا جايي كه ديگر بهدشواري ميتوان پذيرفت تخصص تدريس دانستن نظريهها ،الگوها و فنون
تدريس است .به نظرم ،آشنايي با اين زبان و منطق دستكم به يك دليل مهم براي ما ضرورت
دارد :عالقه به «معلم پژوهنده».
بهوضوح مشاهده ميشود با وجود عالقهمندي مفرط به ايدهآلي به نام «معلم پژوهنده» ،از
فقر مفرط معرفتشناختي براي تحقق آن رنج ميبريم .وضعيت امور نشان ميدهد براي تحقق
چيزي تالش ميكنيم كه هنوز اساس معرفتشناختي آن را نميشناسيم .مفهومي ضعيف در لوله
آزمايش پرورانده شده است كه هنوز مقدمات الزم يعني زميني حاصلخيز براي پرورشش و
منابعي غني براي تغذيهاش تدارك ديده نشده است .چنين تصور كردهايم كه با ابالغيه و
دستورالعمل يا دورههاي ضمن خدمت فرماليته و مشوقهاي مادي ميتوان معلمان را به
پژوهشگري ترغيب كرد .درحالي كه «مقدمات» الزم براي برانگيختن پژوهش (به عنوان يكي از
اشكال عالي فهم) و ايجاد روحيه و توان پژوهشگري ،نوعاً تربيتي هستند و مشوقهاي آن نيز
نوعاً دروني و معنوياند .اين بدان معناست كه راه رسيدن به آن ناگزير از تربيت معلم و
برنامههاي درسي تخصصي و تدبيرشده و احياي رشتههاي عملي در اين دانشگاه استراتژيك
ميگذرد .الزم است در اينجا براي تبيين بهتر مسئله به نقل قولي از شواب استناد كنم:
منظور من از عملي  ...اشاره به رشتهاي پيچيده است كه نسبتاً براي دانشگاهيان ناشناخته است و
به نحو بنيادي با رشتههاي نظري فرق دارد .برخالف نظري كه راجع به دانش است ،عملي راجع
به انتخاب و عمل است .درحالي كه روشهاي نظري به نتايج تأييدشده علمي منجر ميشوند،
روشهاي عملي به تصميمات قابل دفاع ميانجامند ( ...شواب)3363 ،

بيدليل نبود شواب بيش از چهل سال قبل از رشته عملي با اوصاف «پيچيده» و «ناشناخته»
براي دانشگاهيان سخن گفت .اين رشته در آن زمان واقعاً براي دانشگاهيان ناشناخته بود؛ زيرا
ايدهپردازش خود وي و سرآغازش در حوزه تربيت نظريه «عملي» بود .اما ،آيا ميتوان پس از
گذشت بيش از چهل سال چنين ادعايي را تكرار كرد؟ آيا باز هم ميتوان گفت «عملي» رشتهاي
نسبتاً ناشناخته براي دانشگاهيان است؟ پاسخ من بدين پرسش با درجهاي از اطمينان مثبت است.
بدون ترديد ،اكنون يكي از مصاديق رشته عملي پيچيدهاي كه شواب بدان اشاره ميكند ،تدريس
است .اما ،اين نيز به دور از واقعيت نيست كه ما با فهم كنوني خود ،نتوانيم تصوري از تدريس
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به عنوان يك رشته عملي داشته باشيم .چون در فهم كنوني ما ،تدريس موضوعي راجع به
«انتخاب» و «عمل» نيست ،بلكه چيزي است كه براي آن انتخاب ،تصميمگيري و عمل ميكنند.
عدهاي در دانشگاه تعيين ميكنند ،الگوي مطلوب تدريس چيست؛ بعد عدهاي در ستاد تصميم
ميگيرند اين الگوي مطلوب چگونه توسط معلم به كار گرفته شود  -به اصطالح آن را عملياتي
ميكنند ،يا به تصور اشتباه خود زبان دشوار نظري را به زبان ساده عملي ترجمه ميكنند -سپس
به انتخاب و تصميم خود جامه عمل ميپوشانند و به وسيله دستورالعملي آن را به معلم ابالغ
ميكنند.
پس ،با اين فهم و تصور ،ادعاي شواب مبني بر ناشناخته بودن رشتهاي پيچيده به نام عملي
دستكم براي ما قابل تكرار است .تدريس به عنوان يك رشته عملي تاحدي براي ما ناشناخته و
نامأنوس است كه دفاع از موجوديت آن هنوز نيازمند دليل و توجيه و مجهز شدن به زره و سپر
است .البته ،ما براي اين فهم و تصورمان نهتنها قابل سرزنش نيستيم ،بلكه تاحدودي محق
هستيم .زيرا از عامليت عامالن تربيت تنها كورسويي باقي مانده است .پس ،سخن گفتن از
انتخاب الگوي مطلوب تدريس و «تصميمات عقالني» 3توسط عامالن در مدرسه (ريد)3391 ،
بيشتر به شوخي ميماند تا يك ادعاي قابل دفاع .چطور ميتوان از تصميمات خطير تربيتي
توسط عامالن سخن گفت ،وقتي جرأت انتخاب و تصميم در نظام ديوانساالر تربيت از ابتدايي
تا آموزش عالي با نظر به روح كنترل حاكم بر آن ،مدتهاست در آنها خاموش شده است؟ چطور
ميتوان از انتخاب و تصميم با بهرهگيري از امكانات عقل عملي« ،عمل تأملي» يا «خويش
فهمي» سخن گفت ،وقتي اين سرمايههاي ارزشمند انساني و حرفه معلمي در پيچ و خم روال و
فعاليتهاي جاري و نهادي تربيت گم شدهاند ،و شيوع عارضهاي به نام «روال براي

روال»3

(پاينار و همكاران3333 ،؛ به نقل از سيلبرمن )3313 ،بنيهاي براي چنين فعاليتهايي نگذاشته
است؟
پس ،نه ساختارهاي كنوني از پژوهنده شدن معلمان حمايت ميكنند ،و نه نظام راهحلي
درست براي حل معماي معلم پژوهنده ارائه ميكند .از اين رو ،هم به وجود يك مانع بزرگ
پيشروي معلمان براي پژوهنده شدن ،و هم به وجود يك معماي دشوار پيشروي نظام خواهان
3. Rational decisions
”3. “Routine for the sake of routine
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معلم پژوهنده ميتوان پي برد .البته ،دستاورد و پيشنهاد اين مقاله ميتواند براي دومي باشد .زيرا
در اينجا تالش شده است كه يك پاسخ ممكن براي كمك به حل معماي معلم پژوهنده تدارك
ديده شود :احياي تدريس به عنوان يك رشته عملي.
 .3شواهدي دال بر موجوديت تدريس به عنوان رشته عملي
در بدو آشنايي با نظريه عملي چنين به نظر ميرسيد كه ديدگاه شواب به دليل ايدهآليستي
بودن (آيزنر )3391 ،و دشواريهايش از ديوارهاي دانشگاه فراتر نرفته است ،اما با درگيري
بيشتر در اين مباحث پي بردم ،تصوري نادرست است .زيرا ،در همين فرصتي كه براي انجام
اين تحقيق فراهم شد ،و بخشي از آن ،صرف يافتن برخي شواهد دال براي موجوديت يافتن
تدريس به عنوان يك رشته عملي شد ،متوجه شدم ،سهم نظريه عملي براي موجوديت يافتن
تدريس به عنوان يك رشته عملي به حدي است كه ميتوان آن را يك سرچشمه قلمداد كرد؛
سرچشمه جرياني خروشان كه امروزه به دليل ظهور عوارض نهادي شدن تربيت خروشندهتر از
گذشته شده است.
به شواهدي عيني ميتوان اشاره كرد كه موجوديت تدريس به عنوان يك رشته عملي را
تأييد ميكنند .هويتي جديد از تدريس به عنوان رشته عملي موجود شده است ،خواه ما آن را به
رسميت بشناسيم يا نشناسيم .مواردي كه در ذيل بدانها اشاره خواهد شد ،عالوه بر اينكه بر
موجوديت تدريس به عنوان يك رشته عملي شهادت ميدهند ،بر لزوم تحول برنامه درسي
تربيت معلم داللت ميكنند .به برخي از آنها اشاره ميكنم:
 وجود «نظام تحقيقات تدريس» 5به سبك «عملي» در بدنه نظامهاي تربيت كشورهايپيشرو در اين زمينه ،از جمله كشورهاي اسكانديناوي ،كانادا و شماري از كشورهاي شرق
آسيا ،مثل چين ،هنگكنگ ،سنگاپور و جاهاي ديگر؛
 وجود روشهاي شناختهشده تحقيق «عملي» درباره تدريس ،مثل «كنشپژوهي»« ،3پژوهشروايي»« ،2خودپژوهي»« ،1روايت خود» 3و غيره؛
 ‘ Teaching Research System’ .3براي يافتن اين مفهوم نك:
The Practical: An East-West Curriculum Dialogue, The first international conference on “the
practical” curriculum, Retrieved from: http://www.isatt.org/flyers%20final%203.pdf
2. Action Research
3. Narrative Inquiry
4. Self-study
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 وجود دانش انباشته ،كتابها ،پاياننامهها ،مقاالت و گزارشهاي تحقيق معرف تحقيقاتژانر عملي ،و اخيراً انتشار نخستين كتاب مرجع پژوهشي برنامهدرسي و آموزش

سيج3

(كانلي و همكاران )3119 ،با رويكرد «عملي»؛
 وجود مفاهيم ،اصطالحات فني و ايدههاي شناختهشده تربيتي كه با دستورالعمل «عملي»تدارك ديده شدهاند ،مثل «دانش شخصي عملي» )(PPK؛ «دانش محتواي تربيتي»
)(PCK؛ «معلم به عنوان محقق»؛ «معلم به عنوان داننده»؛ «معلم به عنوان برنامهساز
درسي»؛ «معلم تأملي»؛ «برنامه درسي مدرسه -محور» و بسياري ديگر كه همگي
اصطالحات شناسنامهداري هستند كه اكثراً در محافل ،مجالس و نشستهاي تخصصي و
علمي خودمان بر زبان جاري ميشوند ،براي تزيين مقاالت از آنها استفاده ميشود ،در
اسنادمان به دليل ظاهر جذاب و مقبولي كه دارند از آنها نام برده ميشود ،بيآنكه دانسته
شود اساس معرفتشناختي آنها چيست ،و با كدام دستورالعمل و براي چه مقصودي
مفهومپردازي شدهاند؛
 وجود دانشگاهها و مؤسسات تربيت معلم كه آموزش «حرفه معلمي» و ايجاد «تخصصتدريس» به سبك «عملي» را سرلوحه سياستهاي آموزشي خودشان قرار دادهاند ،مثل
مؤسسه مطالعات تربيت اُنتاريو ( )OISEدر دانشگاه تورنتوي كانادا؛ و اشاعه الگوي آن در
كشورهاي آسياي شرقي ،خاورميانه ،و آفريقا با به خدمت گرفتن برنامهنويسان درسي
حرفهاي ،مثل مايكل كانلي؛
 وجود نظام برنامهريزي درسي تخصصي براي تربيت و «رشد حرفهاي معلمان» با هدفايجاد و تقويت تواناييها و قابليتهاي عملي در آنها در مناطق و كشورهايي كه در باال نام
برده شد ،مثل برنامههاي تخصصي دورههاي دكتري براي مؤسسه تربيت هنگكنگ4؛
 وجود مدارس كارآموزي در جنب يا در قلب پرديس دانشگاههاي تربيت معلم و نيزبرنامههاي كارآموزي در دانشگاهها به سبك «عملي» ،مثل برنامهاي به نام «درهاي باز به

1. Self-narrative
2. The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction
)2. OISE/UT Doctoral Program for Hong Kong Institute of Education (HKIED

44

تدريس به عنوان رشته عملي

روي تدريس» 5در دانشگاه تورنتو كه فرصتي براي مشاهده و تحقيق در تدريس و
آموختن معلمان از تجربيات و تخصص يكديگر است؛
 وجود استادان و دانشمندان برجسته كه زندگي دانشگاهي (تدريس و تحقيق) خود را وقفتحقيقات عملي كردهاند ،مثل كانلي ،آيزنر ،ريد ،وستبري ،شوبرت ،كريگ و ديگران؛
 وجود تشكيالت ،اصناف و انجمنهايي چون انجمن بينالمللي مطالعات براي معلم وتدريس 4براي تحقيق در زمينه دانش و اعتقادات حرفهاي معلمان با تأكيد بر دانش عملي
شخصي معلمان 4و برگزاري كنفرانسهاي منظم بينالمللي به نام تدريس و معلم؛
 وجود مجالت معتبر علمي -پژوهشي با رويكرد عملي ،مثل پژوهش برنامه درسي ،2مجلهمطالعات برنامه درسي( 4آلحسيني ،)3233 ،معلمان و تدريس ،4ديالوگ برنامه درسي و
تدريس 4و تربيت ،فرهنگ و جامعه ،4و نظاير آن؛
 وجود «گروههاي داراي عالقه ويژه» 4به موضوع «تدريس» و «تربيت معلم» در يكي ازمعتبرترين انجمنهاي علمي جهان -انجمن تحقيقات تربيتي آمريكا  -AERAمثل
«خودپژوهي درباره اعمال تربيت معلم» 55و «معلم به عنوان محقق» 55و برگزاري منظم
نشستهاي تخصصي با حضور شخصيتهاي برجسته تربيتي جهان در همايشهاي ساليانه
اين انجمن ،54و نظاير آن؛
 ‘Open Doors on Teaching’ .3براي آشنايي با اين برنامه نك:
http://www.teaching.utoronto.ca/academy/open-doors.htm
)3. International Studies Association for Teacher and Teaching (ISATT
2. Teachers’ Personal Practical Knowledge
1. Curriculum Inquiry
)5. Journal of Curriculum Studies (JCS
6. Teachers and Teaching
1. Curriculum and Teaching Dialogue
9. Pedagogy, Culture and Society
)3. Special Interest Groups (SIGs
)31. Self-Study of Teacher Education Practices (SIG 109
)33. Teacher as Researcher (SIG 126
 .33به عنوان نگاه كنيد برنامة نشستهاي  AERAدر سنديگو در سال :3113
Interdisciplinary Dialogues: 37.010. Disciplined Inquiry: The Relevance of Schwab and the
;Enactment of His Work. Ian D. Westbury, Chair; Miriam Ben-Peretz; F. Michael Connelly
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 و از همه مهمتر ،به رسميت شناختن «پارادايم عملي»( 5شورت )3111 ،در تحقيقاتتربيتي كه بخش عمده آن به تحقيق در تدريس اختصاص دارد ،يا هويتي به نام «مطالعات
عملي برنامه درسي» 4كه بخش اعظم آن به مطالعه «تدريس» و «دانش شخصي عملي»
معلمان اختصاص دارد (كانلي.)3111 ،
اينها شواهدي عيني دال بر احراز مقام «رشته» براي «تدريس» است؛ البته تدريس به
عنوان يك رشته عملي و توجيهاتي براي ضرورت تحول برنامه درسي تربيت معلم ،چنانچه
واقعاً خواهان وسائطي كارآمد براي ارتقا تدريس و رشد حرفهاي معلمان و تحقق «معلم
پژوهنده» باشيم« .تدريس» از ديدگاه «عملي» مدتهاست كه به عنوان يك رشته عملي آغاز
شده است ،از سرچشمه خود جريان يافته است ،و در هر سرزميني با نظر به حاصلخيزي و
اقليم فكري خاص خودش ثمراتي به بار آورده است .مدتهاست براي رشد و توسعه آن
عالقه ،وقت و انرژي تحقيقاتي صرف ميشود .دستاوردهاي آن در منطقه سوقالجيشي
تربيت معلم به وسعت تمام وسائط نظري و عملي است كه برشمردم ،نه صرفاً مشتي نظريه
و فنون از پيش شكستخورده در مقابله با اژدهاي تنورهكش مسائل تربيتي.
منابع
آلحســيني ،فرشــته ،و مهرمحمــدي ،محمــود ( .)3293مصــاحبه بــا مايكــل كــانلي .خبرنامــه گــرو
برنامــــــه درســــــي ،شــــــواب و عمــــــل فكورانــــــه .)3(3 ،قابلدســــــترس در:
.http://www.icsa.org.ir/magazine/cat-131/000905.php
آلحســـيني ،فرشـــته ( .)3233مجلـــه مطالعـــات برنامـــه درســـي ( .)JCSدر محمـــود مهرمحمـــدي
(تــــــدوينگر) دانشــــــنامه ايرانــــــي برنامــــــه درســــــي .قابــــــلدســــــترس در:
http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageNAme=Pages
&ID=86
لوين ،دانلد ( .)3231ضربت جوزف شواب بر تدريس سطحي (فرشته آلحسيني و محمود مهرمحمدي،
مترجمان)[ .فصل كتاب] .تهران ،ايران :دانشگاه تربيت مدرس ،گروه تعليم و تربيت.

Cheryl J. Craig; Elliot W. Eisner; Lee S. Shulman; Shijing Xu; Yuzhen Xu,
http://www.aera.net/Default.aspx?id=5348
’3. ‘The Practical Paradigm
’3. ‘Practical curriculum studies
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