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  3حسينيفرشته آل
 

 آن را در دانشگاهبايد  است كه انمعلم هحرفتدريس  چكيده:

چيزي جز  ما نظري هايدر دانشگاه آناناما، . بياموزند

 در حال حاضر نچهد. آنآموزهاي تدريس و يادگيري نمينظريه

 هاينظريه ، چيزي جز دانستنشودخوانده ميتخصص تدريس 

به  حالت هترينهايي كه در بنظريه ؛تدريس و يادگيري نيست

را  ن تدريسها و فنوروشو عنوان فاخر  اندشدهفروكاسته فن 

تدريس به عنوان يك  دفاع از ،مقالهاين  كشند. هدفيدك مي

شده استدالل  شواب «عملي»با تكيه بر  ست.عملي ا هرشت

معلم  ققو تح تدريس هحرف رشد براي، چنانچه جداً است

 هرشت يك به عنوان را تدريس بايد، پژوهنده اهميت قائليم

به  با نظرعملي و  هدر پرتو نظري به رسميت بشناسيم. عملي

 هحرفرشد براي  متفاوت يشرايط از، عملي تدريس هجنب

( 3)دو شرط  هدر اينجا دربار. توان سخن گفتمي ستدري

شده  بحث اهت نظريهدريافت كثر( 3)دريافت مسائل عملي و 

كه  شده استعيني اشاره  شواهدي، به همچنين .است

. دكننلي را تأييد ميعم هموجوديت تدريس به عنوان يك رشت

 ها،روش، ها، ساختارهاود مفاهيم، نظريهوجشواهدي چون 

 .عملي تحقيقات پارادايموجود  ،رتنهادها و از همه مهم

، عمليه نظري ،يدرس هبرنام ،تربيت معلم ،تدريس :هاواژه كليد

 معلم پژوهنده.

F. Alehosseini (Ph.D) 

 

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. 

Keywords: teaching, teacher education, 

curriculum, the practical, teacher as researcher. 
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 مقدمه

در گزارش  ،3«ترين شكل فهم استتدريس عالي» كه رمز و راز ارسطويي حكمت پراين     

كه  تحقيقي هاي آمريكا خواندم.در دانشگاه 3«پژوهيدانش»وضعيت  ه( دربار3331تحقيق بوير )

نظري  دههمزمان نويسن و فتآن آغاز شد و گسترش جهاني يااز  2«پژوهي تدريسدانش»ه ايد

بوير در اين گزارش رساند.  را به شهرت جهاني هاي مقام استادي: الويتپژوهيدوباره بر دانش

هايي وجود دارند كه دانش از ، بلكه بديلشودكسب نميدانش تنها از طريق تحقيق  كندميادعا 

ماهيتًا  را معلمي هحرف كساني كهتمام  مثل تدريس. ؛شوديترين شكل كسب مطريق آنها به عالي

كار و ) و انتقادي تأملي يتحقيق( يا 3393هاوس، )استن 1«مند خود انتقاديپژوهش نظام»يك 

 و ؛5«عامل تأملي»يا  (3392هاوس، )استن «پژوهشگر»ضرورتاً يك را « معلم»و  ؛(3396كميس، 

؛ (3331ير، )بو« پژوهيدانش»يا شكلي از اشكال (؛ 3391عمل تأملي )شون، از انواع  را تدريس

)آيزنر،  9«هنري» حتيو ( 3331)آيزنر،  1«عمل تأملي شخصي»؛ 6«خود هدانش دربار»نوعي 

 آن تدريس مستلزم فهمي وراي: ر اشتراك دارندكم در يك چيز با يكديگدانند، دستمي (3113

به  كنند. اين فهم در يك موقعيت عملياهم ميفر 3هاي فني عملها و نقشهچيزي است كه نظريه

ا و ههاي نظريهتوسط عامالني كه محدوديت، انتخاب و تصميم هدر لحظ؛ افتدچنگ فاهمه مي

هاي از توسط معلماني كه با تسليم نشدن به معيارها و رويه ؛يابندرا درمي يشفهم كنوني خو

تجربه در  هخويش در همان لحظ« خويش فهمي»شده، حركتي را براي اصالح پيش تعيين

 (.3111كنند )كار، مواجهه با مسائل سركش عملي آغاز مي

                                                 
3. “Teaching is the highest form of understanding” (Aristotle) 

3. Scholarship 

2. Scholarship of Teaching 

1. Systematic self-critical inquiry 

5. Schon, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. New York: Basic Books. 

6. Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners:    Narratives of 

experience. New York: Teachers College Press 

1. Personal Deliberation 

9. Artistry  

3. what works 
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، بوير را به اين ايده داللت كرد «ترين شكل فهم استتدريس عالي»ارسطويي كه  هاين ايد

در اين  مرا اي كه؛ ايدهستهاپژوهي در دانشگاهنشدا كه تدريس يكي از اقسام به ناحق منسوخ

هاي عملي در تهكند كه تدريس يكي از اقسام به ناحق مغفول رشاين ايده داللت ميبه  تحقيق

معلم است كه قرار است آن را در دانشگاه بياموزد. اما، او  هحرف ،ست. تدريس«ما»تربيت معلم 

اكنون آموزد. آنچه همهاي تدريس و يادگيري نميهاي نظري كنوني چيزي جز نظريهدر دانشگاه

هاي تدريس و يادگيري نيست. ، چيزي بيش از دانستن نظريهخوانندمي تخصص تدريس

ها و فنون تدريس يا و عنوان فاخر روش اندبه فن تبديل شده حالتهترين هايي كه در بنظريه

 كشند.تدريس را يدك مي هالگوهاي پيشرفت

كنم،  ر بيانتروشندر تربيت معلم را « تدريس»سِ و تصورم از تدريه مسئلاين اگر بخواهم 

هاي تدريس محدود شده گويم در تربيت معلم ايجاد تخصص تدريس به تدريس نظريهمي

اند و آنچه واقعًا به دانشجو ها و فنون تدريس فروكاسته شدههاي تدريس به روشاست، نظريه

و  هاها، الگوها، روششود، تعدادي نظريه و فنون گزينشي يا آخرين مد نظريهمعلمان تدريس مي

ين دليل است كه د. اين تأكيد باز ديدگاه استاد :كنماست. تأكيد مي فنون تدريس از ديدگاه استاد

آفرين تحميل از ديدگاه محدود استاد بر اين درس به اصطالح تخصص محدوديتترين بيش

خوانند، چيزي جز دانستن مشتي شود. آنچه در دانشگاه نظري كنوني تخصص تدريس ميمي

 نون تدريس از ديدگاهي خاص نيست. نظريه و ف

 ترين شكل فهمتواند عاليفن از ديدگاهي خاص مي يا آيا تدريس با دانستن چند نظريه

فنون تدريس از ديدگاهي  يا تدريس با دانستن مشتي نظريه فرض بر آن باشد كه باشد؟ اگر

ترين عاليتوان ميترين شكل فهم باشد، پس تحت چه شرايطي تدريس را تواند عاليخاص نمي

ترين شكل عالي»شكل فهم به حساب آورد؟ آنچه ارسطو را بر آن داشت تا تدريس را به عنوان 

در روند علمي شدن  امروزه كه باشدهمان چيزي تواند ميچيست؟ آيا  ،به حساب آورد« فهم

 تدريس؟ ماهيت عملي تربيت و : شده است انكارناگزير  ،ي دانش، از جمله علوم تربيتيهاحوزه

عمل ديگر چيزي نيست  ،در فهم مدرن ما كندمي( ادعا 3393گادامر در عقل در عصر علم )

كاربرد ست كه تدريس به عنوان عمل، ديگر چيزي نيست جز آيا اين بدان معنا نظريه. جز كاربرد

در « تدريس»اكنون اساس تدريسِ مدرن هم هاين فهم مورد مناقشآيا هاي علمي تدريس؟ نظريه

چرا  توان دريافتادگي ميسبه اگر واقعيت داشته باشد، ؟دهدميهاي نظري ما را تشكيل انشگاهد
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عملي  هنظري دفاع كرد. اما، از تدريس به عنوان رشت هتوان از تدريس به عنوان يك رشتنمي

 عملي سخن گفت؟ هاي موجه از تدريس به عنوان يك رشتتوان به گونهچطور؟ آيا مي

 هعملي است. با تكيه بر نظري ه، دفاع از موجوديت تدريس به عنوان يك رشتهمقالهدف اين 

عملي، بر ضرورت متحول  هتدريس به عنوان رشت موجوديتشواب، ضمن دفاع از « عملي»

دنبال  طي سه مرحلهاين هدف  علم براساس آن استدالل شده است.درسي تربيت م هكردن برنام

 : شودمي

 ؛ «عملي»ر شواب در هاي روشنگدرسمرور  ،اول -

و متحول  عملي هبه رسميت شناختن تدريس به عنوان رشت ضرورت هدربار استدالل دوم، -

 ها؛درسي تربيت معلم در پرتو اين روشنگري هكردن برنام

 عملي. هشواهدي عيني دال بر موجوديت تدريس به عنوان يك رشت هارائسوم،  -

 عملي هنظري

زباني براي تربيت و درسي نيست، بلكه منطق و  هاي برنامبر تنها منطق و زبان «عملي» هنظري

تدريس به موجوديت  از امكانات اين منطق براي دفاع از قصد دارم .است آن تمام متعلقات

شواب در جستار دوم  روشنگر هايكنم و با تكيه بر درس استفاده عملي هرشت يك عنوان

درسي تربيت معلم  هزوم تحول برنامو ل عملي هراي تدريس به عنوان يك رشتتوجيهي ب (3313)

 . بينمتدارك ب

رخدادهاي  ه، تربيت را صحن«عملي»ترين جستار از سلسله جستارهاي در مفصل، شواب

مالقات  هات و جزئيات در كنار يكديگر و صحنبه وقوع پيوستن كليّ هكند. صحنمهم توصيف مي

با يكديگر « عملي»و « نظريه»مالقات  رازيبا يكديگر. اين رخدادي مهم است، « عملي»و « نظريه»

-ها و ناديده گرفتن ناهمسانيها در تربيت است. اولي توجه به همسانيسرآغاز وقوع ناسازگاري

اگر اما، كند. اعتنايي به نظريه را توصيه ميها و بيو دومي ديدن ناهمساني كندها را ايجاب مي

 3و جزئي 3اگر عملي ناگزير انضمامي، باشد يك داشته ها ريشه در طبيعت هرين ناسازگاريا

توان آن باشد، نمي 3و مقرون به صرفه بودن 3، نظام2باشد و قوت و ارزش نظريه نيز كلّيت

                                                 
3. Concrete 

3. Particular 

2. Generality 
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ين داللت داين ناسازگاري بيكي بر ديگري سخن گفت. پس، آيا  هاز تغيير، يا غلب ادگيسبه

 رفتن مزاياي ديگري هستيم؟ كند كه ما ناگزير به انتخاب مزاياي يكي و ناديده گمي

سادگي سخن در نظريه يا عملي به« ير بنيادينتغي»توان از ايجاد شواب بر آن است كه نمي

تصور  ،گويدمي 2«همسازي متقابل» بدانتوان سازش ميان آنها را از طريق چيزي كه گفت، اما مي

كليّت، -از مزاياي نظريه  توانميان اين دو ضرورت دارد، زيرا، نه مي« همسازي متقابل. »كرد

نه  ـ و مثالً كليّت را از آن زدود ـ ردنظر كدر تربيت صرف -آن نظام و مقرون به صرفه بودن

فت. زيرا، اگر انضمامي يا جزئي بودن آن را ناديده گر مثالًو  ؛توان ماهيت عملي را تغيير دادمي

را ناديده بگيريم، بايد اين « زئياتج» به نفع نظريه ين معنا باشد كه ناگزيردتغيير بنيادين ب

شوند و آنچه آنها منحل نمي بپذيريم كه با ناديده گرفتن امور جزئي تأثيراتنيز واقعيت را 

ما  هدور از نظر و اراد ، بهماند اين است كه جزئيات ناديده گرفته شدهقابل انكار باقي ميغير

ها هستند. سودمند است، در اينجا ي نظريههاي پيشنهادحلاثر كردن راهحال تأثيرگذاري و بيدر

 :بهره برد او روشنگرهاي از مثالبراي فهم بهتر اين مسائل 

، دنرم )بدون تكان( رانندگي كني د. اگر بخواهيدكنيدر يك جاده رانندگي مي د،صور كنيت -

 ،دكنيگي مياي كه در آن رانندخواندن نقشه كافي است؟ مسلماً نه، چون جاده صرفاًآيا 

 اندازهايي است كه در نقشه مندرج نيست. ها و دستداراي پيچ

 .ادبيات است؟ مسلماً نه ،دكني. آيا آنچه واقعاً تدريس ميدمعلم ادبيات هستي د،صور كنيت -

 هاين داستان يا آن داستان است، مثل داستان موش و گرب د،كنيزيرا آنچه واقعاً تدريس مي

 ت.پشپرواز الك هعبيد زاكاني يا قص

، متعلق به دارا، كودكي كه با او سروكار داري. آيا سدبا كودكان سروكار داري د،صور كنيت -

اجتماعي يا يك تيپ شخصيتي است؟ احتماالً نه، زيرا او ممكن  هيك صدك، يك طبق

اجتماعي يا يك تيپ شخصيتي باشد  هدرصدي، يك طبق هاست، كمتر يا بيشتر از يك رتب

 است. بندي شده كه در آن طبقه

                                                                                                                     
3. System 

3. Economy 

2. Mutual accommodation 
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طور مؤثر به مخاطبان را به هد، داستان موش و گربچنانچه شخص بخواهد نرم رانندگي كن

« كودك يادگيرنده»و « ادبيات»، «نقشه»برساند و به سارا خوب بياموزد، بايد تمام جزئياتي كه در 

 .مندرج نيسته نقش اندازهايي كه درها و دستمندرج نيستند، به حساب آورد. مثل همان پيچ

، يقيناً نرم رانندگي دخواني ماشين برانبا نقشه صرفاً ها و شرايط جاده،ندااعتنا ببيشخص اگر 

، پيچي احتمال دارد هر لحظه زيرا است. ه بسا مطمئن هم رانندگي نكردهكه هيچ، چ است نكرده

 . د، نپيچدحالي كه سر در نقشه داردر اوبپيچد و 

معرفي « كلي»نظريه يا  همايندن« كودك يادگيرنده»و  «ادبيات»، «نقشه»در اينجا، مفهوم 

مندرج « نظريه»مندرج است و در « عملي»اين است: اگر جزئياتي كه در  شاند. پس، معنايشده

 داريدكه برعهده اي با وظيفه را و ربط آن كنيدبه شرايط عملي توجه ن وريد؛نيست، به حساب نيا

د يتنها عملكرد خوبي نخواهيقيناً نه نكنيد؛تدبير  با آن ئطي براي روياروييوسا و كنيد؛برآورد ن

هاي حلاثر شدن راهبي و . براي جلوگيري از شكستديچه بسا با شكست مواجه شو داشت،

 شوند:االجرا ميالزم هايي ضروري وها و در نتيجه، منزوي شدن نظريه در مدرسه، روشنظريه

نشان « ددهآنچه نظريه انجام نمي»به عملي  و نظريه را دارند 3هايي كه نقش مكملوشر -

 د.گويمي 3«هنرهاي عملي» هاندادهند؛ و شواب بمي

آنها نظريه را  هواسطانجي ميان نظريه و عملي را دارند و عامالن بههايي كه نقش ميوشرو  -

 .گويدمي 2«هنرهاي اكلكتيك»دانها كنند، و شواب بمل آماده ميبراي ع

بر  ،وي ديگر، و از س«عملي»بر روي  ،از يك سو اين است كه« متقابلهمسازي »پس، معناي 

بر روي  عامالن اري كهآشتي و سازش ميان اين دو فراهم شود. ك هتا زمين كار كنيم« نظريه»روي 

هنرهاي »، دهند، و كاري كه بر روي نظريه انجام مي«هنرهاي عملي»، دهنديعملي انجام م

 است.  1«اكلكتيك

                                                 
1 Supplement 
2 Practical arts 
3 Eclectic arts 

 

شوند، و از اين انداز محدود نظريه كه بر موضوعش تحميل كرده است، كشف ميها و چشمنها كژتابي. هنرهايي كه به وسيلة آ 1

 شود.تكميل مي ز آنز موضوع با ارائة تبييني عملي اطريق، تبيين نظريه ا
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رخوردارند كه مانع از آن هايي ب، از ويژگيشوندميكه توصيف  گونه آن هااين روش

است. اين دشواري بدان با دشواري همراه  ، آموزش آنهادرنتيجه. خوانده شوند« روش» ،شوندمي

در هر  ،الزم است زيرا .فرو كاست «قوانين كلي كاربردپذير»توان آنها را به كه نمي سبب است

قابل جرح  . آنهاوباره قرار بگيرندرد خاص، مورد تصحيح و تنظيم داراي مومورد از كاربردشان ب

 ب شده استپذيري موج(. همين قابليت جرح و تعديل و انعطاف3313 )شواب، اندو تعديل

سختي و تعيني وجود دارد كه « روش»در مفهوم زيرا،  بنامد. هنر، روششواب آنها را به جاي 

. از اين رو، بردهاي پيچيده و منعطف عملي به كار را براي روش شود اين مفهوممانع از آن مي

مانع از  هرگز هااين دشواري ،البتهست. آنهاهاي هنرهاي عملي آموزش يكي از دشواري

معلمي و گريختن از مسئوليت دشوار آموزش  هپوشي از اين تجهيزات حياتي براي حرفچشم

هاي تالش ه، آنگاه متوججستجو كنيدن تخصصي متو در ها به عامالن نشده است. كافي استآن

 هها يا هنرهاي عملي به عامالن و نحوهاي مؤثر آموزش روشراه چشمگير براي يافتن

و  3كانلي ،3شون تحقيقات توان بهمي ،شويد. به عنوان نمونهمي دانش عمليمؤثر بكارگيري 

اشاره كرد. حتي  نش عملي معلمدا هزمينو بسياري ديگر در  6كريگ، 5ريد، 1شولمن، 2كلندينين

)غالمي، « دانش عملي معلمان» هتحقيق دربار هدر زمين مانمحققان كشورتحركاتي از سوي 

 مطالعات عمليگيري شكل هاي اميد برايه از وجود بارقهك شوديمشاهده م( 3133، 3131

 كند.حكايت مي

عملي به همراه  هان رشتحال بايد ديد اين قضايا چه توجيهي براي مفهوم تدريس به عنو

ه شد، دانشگاهي كه مأموريت خطير تربيت معلم، آموزش طور كه در بيان مسئله اشاردارد؟ همان

هاي را بر عهده دارد، آشكارا خودش را به آموزش نظريه معلمي و ايجاد تخصص تدريس هحرف

ش هنرهاي و در آن از آموز وها و فنون تدريس محدود كرده استتدريس و يادگيري و الگ

« نظريه»هاي ميان ناسازگاري ،كنندهنرهايي كه عامالن را قادر مي ؛مواجهات عملي خبري نيست

                                                 
3. Schon 

3. Connelly 

2. Clandinin  

1. Shulman 

5. Reid 

6. Craig 
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ها درمانده از درك با اين ناسازگاري مواجههكه در ايجاد كنند، نه اين« ازي متقابلهمس« »عملي»و 

 پوشي كنند. از يكي به نفع ديگري چشمبيني پيش قابليك وضعيت 

اما در مدرسه آنچه اغلب  ؛نظريه است ،كه در دانشگاه آنچه داراي منزلت استاين رغمعلي

نظريه با تمام منزلتي كه در دانشگاه دارد، در مدرسه درست  ريه است.نظ ،شودناديده گرفته مي

دريافت مسائل و  برايكه بايد  وقتي ،ششدن مسائل تربيتي بر سر اهالي آوار هدر لحظ

شده  تبييندرستي بهطور كه ود است. زيرا، همانخدمت گرفته شود، مفق جويي براي آنها بهچاره

 ثر كننداها را بيهاي نظريهحلراه عامالن جزئيات آن قادرند به دور از چشم، عملي و است

است  3«شانانداز ناقصچشم»و « تكليّ»شان كه همان آشيل هو آنها را از پاشن (3313)شواب، 

 هعاجز از هنر بكارگيري بجا، شايسته و خادمان ،عامالنگويي يرودار، سرنگون كنند. در اين گ

خود ص كه قادرند هر يك از زواياي مختلف و منظر خا( 3291)مهرمحمدي،  هايي هستندنظريه

 هتدريس به عنوان رشت به رسميت شناختنقرار دهند. از اين رو،  مسائل را در كانون پرتودهي

 درك اهميتبه رسميت شناختن ماهيت عملي تدريس و مستلزم ، نخست هوهلعملي، در 

ست كه خواه آموختن هنرهاي مواجهات عملي براي غلبه بر مشكل ناسازگاري نظريه و عملي ا

بكارگيري  ،شواب، سر ناسازگاري داشتن عملي با نظريه هاساس نظري دهد. برناخواه رخ مي

لزوم بكارگيري اين هنرها توسط ؛ و كندآشتي ميان اين دو ايجاب مي هنرهايي را براي برقراري

را توجيه  تربيتي، لزوم آموزش هدفمند آنها رو در رو با مسائل دشوار هعامالن براي مواجه

 كند. مي

سؤال شد، آيا تدريس با دانستن چند نظريه و فن تدريس از ديدگاهي خاص  هدر بيان مسئل

ترين تحت چه شرايطي تدريس را عالي ،نه باشد؟ و اگر ترين شكل فهمتواند عالي)استاد( مي

به دو شرط از شروطي كه  ،عملي هنظري تكيه بربا  ،ادامهتوان به حساب آورد؟ در هم ميشكل ف

اشاره  ،دنكنمي نزديك -ترين شكل فهمتدريس به عنوان عالي –ارسطويي  هتدريس را به ايد

 .شد دخواه

 شرط اول: دريافت مسائل عملي

                                                 
3. ‘Partiality of its view’  
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هنرهاي »و « هنرهاي عملي»مسائل عملي است. مسائل مربوط به  3دريافتشرط اول مربوط به 

از « هنرهاي عملي»( با معرفي 3313شواب ). نحوي با دريافت ارتباط دارندهمگي به« اكلكتيك

عملي است. دليل آن  هنر ديدن جزئيات هطور مشخص درباربرد كه بهنام مي« هنرهاي دريافت»

نقص، امر ناخوشايند يا بدي بايد  .شد تا فكري براي درمان آن كردبا دردي بايد :نيز روشن است

. اما، اگر )همان( براي رفع آن بگرديم ايوجود داشته باشد كه ما را شاكي كند تا به دنبال وسيله

سهولت به ف چيست؟ اگر جزئيات عملي بهاين نقص، امر ناخوشايند يا بد دريافت نشود تكلي

 د؟چه بايد كر ،چشم نيايند

 كند. زيرا در هرچيزي تغيير نمي نشود، ت كه اين درد خواه دريافت شود ياواقعيت اين اس

كنند. مدرسه جوالنگاه مسائل تربيتي است. صورت مسائل عملي در كالس و مدرسه بيداد مي

شان را بر هاي شناساييمسائل عملي در حالي كه كارت». نه تابلودار نيستنداما، اين مسائل بدبختا

 ،دهند. آنها ما را آزار مي(3363)شواب، « كننداند، خودشان را عرضه نميهايشان آويختهگردن

شوند، بلكه دريافت آنها داده نمي»دهند. اين بدان سبب است كه آنكه خودشان را به ما نشان بي

در « هنرهاي عملي. »تدبيري الزم است براي دريافت آنها(. پس، 3392)شواب، « شوندمي

كنند، مسائل موذي و نامرئي عملي را دريافت كنند، ترين تأثيراتشان عامالن را قادر ميتدايياب

شان را بر گردنشان بياويزند. مسائلي كه ديده يا كارت شناساييو  كنندآنها را صورتبندي 

گاه كند كه وجود ندارند. نشوند، اما نديدن يا عدم دريافت آنها به اين داللت نميدريافت نمي

كند، مسئله وجود دارد يا نه، و اين نگاه به مدد لنزهاي هنرهاي عملي نافذ عملي مشخص مي

اي كه با بكارگيري هنرهاي عملي بايد با آن كند، اولين مسئلهشود. شواب تأكيد مينافذ مي

را با تأكيد يك مسئله براي هنرهاي عملي « ديدن»(. او 3313است )« ديدن» همسئل ،مواجه شد

 كند.عرفي ميم

ايم دشوار است، چون ما آموختهاز نظر شواب يك مسئله است، چون دشوار است. « ديدن»

ط نظريه اين گونه آموزش يم. ما توسچيزي را ببينيم كه در جستجوي آنطور عادي تنها به

براي « ديدن»و اين آموزش ما را براي دريافت جزئيات عملي ناتوان كرده است.  ايمديده

آورد. اين مي با جزئياتش پديد« عملي»، به دليل مشكالتي كه داردعملي ضرورت  هنرهاي

                                                 
3.  perception 
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و آنها را ارجمند  ند، به آنها توجه كنندآنها را ببين دبايد بتوان عامالنو  جزئيات وجود دارند

ديدن )همان(. ربط داشته باشند  تربيتي آنها هكنند، چون ممكن است با مسائل نگران ندبشمار

هايي . آنها حواس ناظر را به جنبهشوندميپرتي موجب حواساغلب ها نظريه ت، چوناس دشوار

عنوان يك  سارا بهبه اگر ما كنند. به عنوان مثال، هاي ديگر پرت مياز جنبه و، از واقعيت جلب

رشد شناختي  هيادگيري، نظري هم كه يك نظرييبينم، تنها او را چيزي مييبنگر« كودك يادگيرنده»

م ينسبت به جزئيات ديگر كور خواه. درنتيجه، ببين گويد،مي اشخصيت به م هيا نظري كودك

آموخته شده را  پرتييا حواس تيمواجهه با اين مسئله چيست؟ چگونه اين كوري عاد هبود. شيو

 توان درمان كرد؟ مي

 هنرهاي»يكي از مفاهيم ابداعي شواب در پاسخ به اين سؤال و در هنرهاي موسوم به 

براي مواجهه با اين مشكل  3مند. از نظر او، حداقل يك روش نيمه نظامشودمي يافت 3«دريافت

. معناي روشن آن اين است كه اگر ديدتان اشكال پيدا 2«نگرينامربوط»وجود دارد: روشي به نام 

ر چيزي شروع كنيد به دريافت ه !ببين ،گويندها ميبينيد كه نظريهو تنها چيزي را مي ،كرده است

سارا به عنوان »به سارا با لنز  هميشهرسد. به عنوان مثال، چرا بايد به نظر مي نامربوط كه

بودن سارا  آموزنگريست؟ الزم است، پي در پي با لنزهايي كه هيچ ربطي به دانش« آموزدانش

اريد، با لنزي : با يك لنز او را خواهر برادري كوچكتر ببينيد؛ اين لنز را بردريستندارند به او نگ

ديگر او را دختر لوس مامان ببينيد؛ با يك لنز او را ساكن آپارتمان طبقه سوم؛ با لنزي ديگر او را 

و  بردهتوانيد با لنزهايي ديدتان را از زمان حال فراتر جنوبي؛ حتي مي هقدري چاق با ته لهج

ان(. با ترميم ديدن از )هم استكند و زندگي زناشويي او چطور ببينيد با چه كسي ازدواج مي

 ظاهر نامربوطدر  زئياتي كهج. شوددريافت جزئيات عملي ممكن مي« گريننامربوط»طريق 

و نقاط كور  ،نظريه را پر تفصيالت كرد« كلي» هتوان با آنها نقشكه مي اندينقاط همان، رسندمي

پر  هنقش هه دنبال تهيب 1«نگري پي در پينامربوط»نظريه را برطرف كرد. عامل تربيت با روش 

                                                 
3. Arts of perception 

3. Semisystematic 

2. Irrelevant scanning 

1. Successive irrelevant scanning 
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امكان  ،تر مزين شوداو با جزئيات بيش هنقش هزمينتفصيالت با جزئيات كامل است. هر قدر پس

 شود. تر ميمانده بيشترين جزئيات باقيبه چشم آمدن ناديدني

گردي هستيد كه با در دست داشتن يك نقشه با براي درك اين وضعيت، تصور كنيد طبيعت

رو پيش هكامل و نگاه به منظر هكنيد. با نگاه به اين نقشيك منظره نگاه مي جزئيات كامل به

رو به چشم آيد. پس، پي در پي پيش هآنچه در نقشه مندرج نيست در منظر ،تر امكان داردبيش

شود. با تر ميغني هزميننگريستن به امور نامربوط موجب افزايش جرم جزئيات و در نتيجه پس

ترين شود، زيرا ديگر قادريم پرتقدرت دريافت ما زيادتر مي گويي ،نهزميشدن پس غني

 آمد.دهيم، آنچه زماني اصالً به چشم نميبجزئيات باقيمانده را مورد توجه قرار 

كند؟ كمك آن اين ميدر اينجا چه كمكي به برآوردن مقصود ما  اين بينش ،حال بايد ديد

ريزان محققان، سياستگذاران، برنامه هيم بيش از، به اندازمعلمان، اگر نگوي ،است كه پيشنهاد كنيم

درسي و مديران به هنرهاي دريافت مسائل عملي نياز دارند. به اين دليل ساده كه آنها در خط 

كلي و بدون جزئيات  هبا مسائل نامرئي تربيت قرار دارند، و از قرار معلوم نقش مواجههمقدم 

كافي نابراي مرئي كردن اين دشمنان نامرئي  برند،مي مدرسهبه  اه با خودهايي كه از دانشگنظريه

افتند؛ اگر همه چيز به سادگي به چنگ آگاهي نمياند و بهر مسائل تا اين حد موذياگ .هستند

الزم سو هستند؛ پس ها براي ديدن اين مسائل موذي كممچشمهاي ما بستگي دارد و اين چش

و  ،شويمبا مسائل چشم در چشم روبرو  يمبتوان ز شوند تامجه« هنرهاي عملي»به لنزهاي  است

 . يمدست كم از يك دشمن نامرئي شكست نخور

كه به عوارض نظريه مبتال هستند، واقعاً  كساني وضعيت بينايي هواب دربارتشخيص ش

گهگاه با ديد ضعيف  شخصماند كه كننده است. اگر تشخيص او درست باشد، به اين مينگران

ك اما با غلبه بر ش !«نكند گرگ است» :گرگ و ميش مشكالت تربيتي شك كند ضعيتخود در و

 جهه با گرگ مسائلآنكه تدبيري براي موابي ؛«حتماً ميش است! نه» :باوري بگويدبا خوش خود

خود انديشيده باشد. تدبيري كه براي غلبه بر كورمال كورمال عمل كردن در كار خطير تربيت 

 از طريق بكارگيري لنزهاي هنرهاي عملي است.  بينايي هترميم قوت، پيشنهاد شده اس

كلي  هجاي نقشتربيت بهعامالن براي پيمودن راه پرپيچ و خم بايد گفت:  گيريمقام نتيجهدر 

نظريه، به  هات روشنگراناي كه عالوه بر كليّپرتفصيالت نياز دارند. نقشه هنظريه به يك نقش

پر تفصيالت در گرو دريافت  هاين نقش هز منقش است. تهيآفرين عملي نيجزئيات بصيرت
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آيند، مگر با بكارگيري هنرهاي دريافت، و جزئيات عملي است. اين جزئيات به چشم نمي

گونه هدفمند و اصولي اين شود، مگر از طريق آموزشسر نميبكارگيري هنرهاي دريافت مي

خواه  خود هعملي كه معلمان در حرف هبيني نشديشهنرها براي مواجهه با مسائل دشوار و پ

 هبرنام صرفاً نظري هنقشكند كه بايد در بدين داللت مي خود اين شوند.مواجه ميبا آن ناخواه 

اش را پرتفصيالت و نقشه كه را بدان افزود و جزئياتي ،تجديدنظر كرد درسي تربيت معلم

. وضعيت امور حاكي از آن است كندرا تضمين  )معلم پژوهنده( رسيدن به مقصدش تر، وپيچيده

)و  است؛ بدين معنا كه محدود به آموزش نظريصرفاً  درسي تربيت معلم هكه ماهيت برنام

توجه تنها درصورت ، شده استئياتي كه بدان اشاره هاست. جزنظريه دار(احتماالً آموزش مسئله

نادقيق ما غيرپيچيده و  هنقش بايد بهجزئياتي كه  د؛شونعملي تدريس بر ما آشكار مي هبه جنب

 مواجهات عملي قابليت توان و و دريافت مسائل دشوار تربيتيشوند تا افزوده  براي تربيت معلم

و احتمال بروز درماندگي در مقابله با مسائل غيرمنتظره را كاهش  ،كنند تقويت در معلمان را

 دهند. 

 -ترين شكل فهمعالي - ارسطويي هبه ايد تدريس با وجود اين شرط،رسد، به نظر مي

دريافت مسائل عملي فعاليت و گيرودار  در تنها ،معلم كامالً قابل فهم است كه .شودمي ترنزديك

 تجربه )پژوهيدن( را به صورت يكي از اشكال عالي فهم« تدريس» ست كهو چالش با آنها

نيكي، عاري از اغلب به صورت فرمايشي، مكاها و فنون تدريس كه روش كاربرد با، نه كندمي

سادگي به ،)دريافت مسائل عملي( دشوار با وجود اين شرط است.فهم و دريافت و غيرچالشي 

، آن. پس، احتماالً با به جا آوردن فهميد توان تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهممي

  تجربه كرد. )پژوهيدن( توان تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهم مي

 هادوم: دريافت كثرت نظريه شرط

، بلكه دريافت «مسائل عملي»است. اما، نه دريافت  «تدرياف»ه دومين شرط نيز مربوط ب    

ها، از ها در دانشگاهتدريس نظريه وشوند ها در دانشگاه تدريس مينظريه«. هاكثرت نظريه»

اشاره خواهم كرد وزشي مشكل آميك به  ،دار است. در اين بخشجمله تربيت معلم، خود مسئله

ها يا نگاه عاري از دريافت كثرت و تنوع نظريه 3«نگاه محض»( از آن با عنوان 3313كه شواب )

                                                 
 polyfocalگذاري بايد به يك مفهوم اصلي در هنرهاي اكلكتيك اشاره كنم و آن . براي كاستن از ابهام اين معادل 3

conspectus  ل مفهوم است، كه در مقاب "نگاه چندكانوني"ياmere Conspectus  قرار دارد.  "نگاه محض"ياconspectus 
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كننده در تربيت معلم ما يك مسئله با پيامدهاي بسيار نگرانبه تواند مي. اين مشكل بردنام مي

در تدريس شي عمل كردن استاد . من در بيان مسئله از اين مشكل با عنوان گزيناشاره داشته باشد

خطير تربيت عامالن تربيت را برعهده دارند، تعدادي  هكه استاداني كه وظيفها نام بردم. ايننظريه

يا « فنون تدريس»، «هاي تدريس و يادگيرينظريه»دلخواه را گزينش كنند و تحت عنوان  هنظري

نگاه انتظار داشته باشند، با تدريس كنند. آ معلمان به دانشجو« تدريس هوهاي پيشرفتالگ»

آموزان تدريس در مدرسه كوالك شود و يادگيري دانش هها و فنون پيشرفتبكارگيري اين نظريه

 متحول شود. 

اگر نخواهيم گهگاه براي تجربه و آزمون هم كه شده با منطق عملي به اين قضايا نگاه كنيم و 

شويم كه واقعًا شاريم، به اين توهم دچار ميآنها را بفهميم و همچنان بر منطق نظري خود پاي بف

، تدريس به عامالن با هر پيشينه ههاي پيشرفتها، الگوها و روشبا آموزش جديدترين نظريه

توان به عنوان مثال، آموزش علوم در مدارس را متحول كرد. فكري و هر ديدگاهي، مي هزمينپيش

طبق همان زمينه اين است كه طبق معمول بر نهاي ما در ايرسد، بخشي از گرفتاريبه نظر مي

 !روش اكتشافيحاال گوييم: سازيم و مثالً ميمي« روش تدريس»يك مفهوم كلي از  منطق نظري

مالن منتقل جا به عاآن، تمام معنا و خواص آن را يك مباني يا اصولكنيم با آموزش و فكر مي

ها در نظريه نسبت به نقش و كاركرد معلم كه اگر تحول در نگاه و ديدگاهكنيم، غافل از اينمي

كند كه با روش علوم همان كار را مي برونر براي تدريس تربيت رخ ندهد، با روش اكتشافي

  كرد.مي منسوخ پيشين سخنراني

دريافت نظريه از سوي  هنظريه از سوي استاد و نحو هعرض هواقعاً چه مشكلي در نحو

 شدهذهن معلمان گسيل ها درشدن نظريه در بايگانيشكل را اين مبه نظرم، معلمان وجود دارد؟ 

تدريس در  هالگوهاي نظري پيشرفت در كاربرد نيافتنبايد جست؛ مشكل  از دانشگاه به مدرسه

تدريس هم كاركرد و سرنوشتي بهتر از  هها، الگوها و فنون پيشرفت. گويا اين نظريهاست مدرسه

                                                                                                                     
 "كثرت"اين مفهوم با مفهوم  «عملي»است. اما در  "بررسي كلي و اجمالي"اي آن نامهاي كم كاربرد است كه معناي لغتواژه

plurality دار است و از نظر نگاه مسئله "ضنگاه مح"رسد، به معناي نگاه كردن به كثرتهاست. مالزمت يافته است و به نظر مي

 بدل شود. "نگاه چندكانوني"شواب بايد به 
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ركردشان صرفاً گذراندنشان براي تكميل كردن يك باقي دروس نظري دانشگاهي ندارند. كا

 مثل دروس نظري ديگر فراموش شدن است.  نيزشان مقطع تحصيلي ديگر و سرنوشت

آن  3«منظر تونلي»شود هاي نظريه كه موجب انزواي آن در مدرسه مييكي از محدوديت

ي از واقعيت را بر بخشش ناقص از واقعيت است كه تنها پرتوزيرا نظريه برداشتي  است.

خود به تنهايي قادر نيست عامالن را در « منظر تونلي»(. يك نظريه با 3313افكند )شواب، مي

اعتبار ن و بيداب اعتماديكافي است تا موجب بيهمين ضعف  .دريافت مسائل عملي كمك كند

اما، شواب، غلبه بر اين ضعف نظريه بدون چاره و درمان نيست.  نظرشدنش در مدرسه شود. از 

هنرهاي »كه بدان  3«گري عمليدرمان»درمان آن قطعاً نظري نيست، بلكه عملي است. يك 

 هاست.گويند، و آموزش آن مستلزم آموزش اصولي نظريهمي« اكلكتيك

شرطي دارد: مستلزم نگاه ها نظريهمنظر اصولي  آميزشبه معناي  آموزش هنرهاي اكلكتيك

دار كرده مسئله هاها را در دانشگاهآموزش نظريه ،ن شرطهاست و وجود هميگرا به نظريهكثرت

ها مفقود گرا به دليل آموزش غيراصولي نظريهاين است كه بدبختانه نگاه كثرت اشهاست. مسئل

گرايي نظري ها در دانشگاه وارد است، و دريافت كثرتاست. چه اشكالي به تدريس نظريه

و توان از طريق آن دانشجكه مي موزش اصوليهاست؟ آمستلزم چگونه تدريس كردن نظريه

به عنوان  ها قرار داد چگونه آموزشي است؟ شوابنظريه را در معرض دريافت كثرت معلمان

شناسايي براي آموزش نظريه در دانشگاه  چهار بديل ،تدريسش هجرباستاد دانشگاه با تكيه بر ت

 :كرده است

دهد، نظريه چه اي تدريس شود كه نشان هواحد به گون هديل اول اين است كه يك نظريب -

، و كجا صحت و اعتبار آن در بهترين يا كندميچيز را برجسته و چه چيز را سركوب 

 .(وي)سودمند از نظر  قرار داردبدترين شرايط 

تدريس شوند  ،در حل مسائل خاصشان با توجه به توان هاكه نظريه ديل دوم اين استب -

 .(وي)سودمند از نظر 

، ل سوم اين است كه با بكارگيري تنوعي از مواضع نظري براي يك مورد واقعيديب -

توان كرد، به وجود كه از طريق تربيت چه كارهايي ميتر نسبت به اينديدگاهي گسترده

                                                 
3. Tunnel vision 

3. Practical healing 
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و به دليل هاي مختلف تر به اين معنا كه از تعلق خاطر به ديدگاه. ديدگاه گستردهبيايد

هاي مورد انتظار در جريان آموزش به ز تنگناها و گشايشو ا ،هاانتخاب از ميان بديل

 .(وي)سودمند و مرجح، اما مفقود از نظر  دنآيوجود مي

كه به جاي تدريس سه اي مبني بر اينگروهي است. توصيهديل چهارم نوعي تدريس ب -

طي يك ترم تحصيلي، از استادان مختلف خواسته شود، هر كدام  ،مفهوم توسط يك استاد

هاي مفاهيم از ديدگاه يك، انگار در اين صورتز اين مفاهيم را تدريس كنند. يكي ا

 .(ويمختلف به دانشجويان عرضه شده است )غيرسودمند و مورد نقد 

ها ين گونه آموزشداز طريق واكنش دانشجويان ب توانرا مي هاآموزش غيراصولي نظريه

تدريس با اظهار تأسف، واكنش  بر( )و اهل تأمل در استادبه عنوان يك  شواب .تشخيص داد

كند: يك واكنش شايع توصيف مي چنيندار را هاي مسئلهشايع دانشجويان نسبت به آموزش

شخصيت( به  هرييك موضوع واحد )مثالً سه نظ هدانشجويان اين است كه وقتي سه نظريه دربار

ود به يك ضعف پرسند از اين سه نظريه كدام درست است؟ كه خ، ميشودآنها تدريس مي

كه حاكي از آن است كه كثرت « نگاه محض»كند. مشكلي به نام درخور توجه عملي اشاره مي

ها است. واكنش ديگر اين است كه دانشجويان براي هر يك از نظريه ها دريافت نشدهنظريه

پراكني پذيرند و آن را توهمكثرت را مي شوند. برخالف واكنش اولقائل مي اعتبار يكسان

ها حاكي از ضعف ديگري است كه به تمام نظريه كنند، اما اعتباردهي مساوياستادان تلقي نمي

 هانتخاب نظري :است «انتخاب» هكثرت مسئل هكند. از نظر اين عده، مسئلتر ميمسئله را پيچيده

ها، مقدمه هقائل شدن براي تمام نظري اعتباراقع، هاي معتبر علمي. در ودلخواه از ميان خيل نظريه

تر است، همان را كشف كنيم كدام دلخواه هاكه از ميان خيل كثير نظريهو شرطي است براي اين

 انتخاب كنيم )همان(.

اين است كه از واكنش شايع دانشجويان به اين  يدارهاي مسئلهآموزش چنين از او تفسير

ها به نسبت به نظريه 3تفاوتيو بي 3يافت كه نوعي عدالت فرمايشيتوان درمي هاگونه آموزش

هاي ديگر در از نظريه 3«برداريبهره»و  3«قضاوت»، 2«فهم»وجود آمده است. زيرا تدبيري براي 

                                                 
3. Pro forma justice 

3. Impartiality  

2. Understanding  
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قدري تأمل « ها را تدريس كنندچند استاد مختلف نظريه»آن وجود ندارد. اگر بر اين توصيه كه 

كنندگان، استادان هم شويم. با اين توصيه، گويي از نگاه توصيهآن مي مخفي هتبصر هكنيم، متوج

از درك و دريافت  يعني نگاه عاري، هستند  هستند كه دانشجويان مبتالبه همان دردي مبتال

گرا محقق شود. اين چند استاد بايد مفاهيم را تدريس كنند تا نگاه كثرت زيرا ،هاكثرت نظريه

 هوسيلو  دگذارنرا به نمايش مي 2«طرفانهتدريس بي»، يك ين وضعيتدر بهترها گونه آموزش

كس هراين است كه  «طرفانهتدريس بي»اين  هكنند. نتيجبراي مواجهه با كثرت ارائه نمي يديگر

گيرد طرفدار اين نظريه يا آن نظريه باشد. به اين كند و تصميم ميرا انتخاب ميش دلخواه هنظري

و هيچ كس  1«گيرندبدار با مدافعان جانبدار در وضعيت برابر قرار ميمدافعان جان»ترتيب، 

ها تواند ديگري را به تعصب و جانبداري متهم كند، چون از نگاه اين مدافعان جانبدار نظريهنمي

 از اعتبار يكسان برخوردارند )همان(. 

لي، در ، شواب مدتها قبل از تجديدنظر در مواضعش و اتخاذ موضع عمرسدبه نظر مي

، ساختار شمعروفين بينش رسيده بود. او در اثر درس و مدافع ديدگاه ديسيپليني بكسوت مد

 :نويسددر جايي مي هاديسيپلين

معين برگزينيم، و  هدر يك حوز ها رانظريه هطور جزمي يكي از چند عضو پيكراگر ما به

تگي و درماندگي طور جزمي همان را به عنوان حقيقت موضوع تدريس كنيم، چنددسبه

ما از  هوندان آينددر ارتباطات را ميان شهروندان پديد خواهيم آورد ... اما، چنانچه شهر

يا  هاي عمل انسانريشه همختلف دربارهاي جزمي رسوخ ديدگاه هواسطفهم يكديگر به

، شواب) دافكني كم ندار، چيزي از تفرقهشوندمحروم  مدنهاي فرهنگ و تسرچشمه

 .(3116لوين،  ل ازبه نق 3361

مدافع  در كسوت شوابگرايي كه موضع كثرت شودمي چنين دريافت اين جمالتاز 

مدافع عملي است. اين تفاوت  در كسوتگرايي او متفاوت از موضع كثرت هاديسيپلين ساختار

گويد. سخن مي« معين هحوز يك»ها در از آن جهت مشهود است كه او از تدريس جزمي نظريه

                                                                                                                     
3. Judge  

3. Exploit  

2. Impartial presentation 

1. “Partial advocacies but equal partial advocacies” 
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وجود دارد،  ويهاي متعدد دانش در گرا با وجود نگاه ديسيپليني به حوزهكه رويكرد كثرتبا اين

. پس، با توجه است ها فراتر نرفته و بسط نيافتهگرايي هنوز از چارچوب ديسيپليناما اين كثرت

و  شواب به عنوان مدرس برد،نظريه نام مي« يمنظر تونل»كه بعدها از آن با عنوان اي هضبه عار

منظر »نظريه رها شده است، اما همچنان به « منظر تونلي»گرچه از  ،هاديسيپلينساختار مدافع 

دهد كه مياي آموزش ها را به گونهنظريه احتماالًو به دليل اين ابتال  ،ديسيپلين مبتالست« تونلي

 وضوعديسيپلين، يعني در سطح م ريافت كثرت نظري فراتر از چارچوبد ،شودميباعث 

 سهولت و با موفقيت رخ ندهد. بههاي مختلف ديسيپلين

كنم معلماني كه  بينيپيشتوانم بنگرم، مي امهر پرتو اين روشنگري به مسئلبخواهم د چنانچه

آورند، وقتي كه در دانشگاه به چنگ مي نظري با غنائم ،دارندهايي قرار در معرض چنين آموزش

به عنوان شوند. شوند، با چه مشكالتي مواجه ميل ميعملي گسي هبه دنياي آشفته و پر مسئل

در بورسِ هاي در حال حاضر هريبا نظ برخي انتظار داشته باشند ،ممكن استمثال، 

تمام مقاصد تربيتي را برآورده كنند، و در صورت مواجهه با مسائل با توسل به « گراييسازنده»

ي در انتظار اتچه اتفاق ،توان حدس زدمي كنند. امابر آنها غلبه  هاهاي پيشنهادي اين نظريهحلراه

ها حل نظريهراه مثل هميشه، عملي با جزئياتش در كمين است تا: بينانه استاين انتظارات خوش

آن  هها را در عامالن پديد آورد. نتيجاعتمادي نسبت به نظريهو سرخوردگي و بي را خنثي كند

 آنها. كردنو بايگاني  خاصيتظاهر بيبه هايهينظر ايناعتنايي به نيز روشن است: بي

بيني قابل پيش نيز گيريتصميم يدر سطوح باال ، حتيتربيتي مختلف اين وضعيت در اقشار

هاي معرض همان آموزش ريزان و مديران آينده هم درنامهسياستگذاران، بر زيرااست. 

هاي آنها ين تفاوت كه پيامد انتخاببا ا ؛كه معلمان آينده قرار دارند قرار دارندداري مسئله

توان حدس زد، حادتر است. بار ديگر مي بسيار اعتنايي به نظريه نيست، بلكهسرخوردگي و بي

ها ها و فقدان دريافت كثرت نظريهنظريه« گيريبهره»و « قضاوت»، «فهم»آموزش عاري از  هنتيج

وضعيت برابر  با مدافعان جانبدار در مدافعان جانبدار» ،استبراي اين اقشار چيست. اگر قرار 

كس نتواند ديگري را به تعصب و جانبداري متهم كند، پس، باز هم نتيجه  و هيچ« قرار بگيرند

تر مي اين نتيجه وقتي روشن دلخواه ديگري. هاه يكي، نصب نظريدلخو هروشن است: عزل نظري

هاي مختلف سياسي با جناحن سم جابجايي قدرت و روي كار آمددر مو ،آوريمشود كه به ياد 

زياد رخ ارس مد درسي هها و برنامسياستدر  عزل و نصب سالئق مختلف و اغلب متعارض،
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 هگيرندگر تصميمبه تعداد مديران معزول و منصوب انتخابو هستيم كه  شاهد بوديم .دهدمي

هاي جزر و مددرسي مدارس  هايبرنامه ها وكتاب ، درشانهاي دلخواهگذار و نظريهسياست

  . داده استرخ  فرساينده

هاي دلبخواهي توسط عامالن در سطوح شود، پيامد انتخاب نظريهوقتي ادعا مي بنابراين،

تعصبات و  هتربيت را به صحن هين دليل است كه صحندگيري حادتر است، باالتر تصميمب

بايد  مانئل دشوار تربيتيجايي كه براي غلبه بر مساآشكارا،  .كندپايان بدل ميهاي بيكشمكش

به اگر يك معلم از اين رو، . شده است سازيخنثيو  تفرقهباشد، محل  افزاييهمو  محل اتحاد

ريافت مسائل تربيتي را از د شعمالً خود ،اعتنايي به نظريه، با بيدليل عدم دريافت كثرت نظري

با جانبداري از  فت كثرت نظريدرياريز عاجز از و برنامه سياستگذار يك مدير، ؛كندمحروم مي

كند. در چنين شرايطي، يعني را در برابر مسائل خلع سالح مي ش، عمالً خوددلخواهش هنظري

سهولت حدس زد، توان بهمي -ح پايين و باالدر سطو -اعتنايي و تعصب از دو جناح رسوخ بي

 اين ميدان كيست.  هبازند

تصور  ريس را به عنوان يكي از اشكال عالي فهمتوان تدبا وجود اين شرط نيز مي ،به نظرم

توان معلم براي  ،«عملي دريافت مسائل» قدرتمانند ه «دريافت كثرت نظري» قدرت ،كرد. زيرا

بيشتر  در امر تدريس حل مسئله هتجارب كامياباندهد. هرقدر حل مسائل عملي را افزايش مي

فزايش، و بدبيني نسبت به كاركرد عملش ا روي عامل براي درگيري در پژوهش برد، ميل شو

توان انتظار داشت، با برآورده در اينجا نيز مييابد. پس، كاهش مي در وي ها در امر تدريسنظريه

تدريس را به عنوان يكي از اشكال عالي ها(، معلم شدن اين شرط دشوار )دريافت كثرت نظريه

  . كندتجربه )پژوهيدن( فهم 

 گيريبحث و نتيجه

برخي  هعملي و ارائ هتدريس به عنوان يك رشت هگيري درباراين بخش به بحث و نتيجهدر     

مجزا خواهم  در دو بخش ،عملي هشواهد مبني بر موجوديت يافتن تدريس به عنوان يك رشت

 پرداخت:

 عملي هتدريس به عنوان رشت. 3

كاربرد مفهوم شد. زيرا يموجه اقامه م يعملي بايد داليل هبراي دفاع از تدريس به عنوان رشت    

اين سؤال را در پي دارد كه مگر ما بديلي به نام تدريس  ؛ ومتداول نيست« تدريس»براي « رشته»



 3232م، بهار ، سال هشت23فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره        

44 

 

، ادعاي گفتگوييم؟ در پاسخ بايد سخن مي شنظري داريم كه اكنون از نوع عملي هبه عنوان رشت

توجيه كافي  ،د علم نيست( مبني بر اينكه در فهم مدرن ما عمل چيزي جز كاربر3393گادامر )

، فراهم كرده است. قابل درك است كه نتوان انگاشته نشود نظري هيك رشت براي اينكه تدريس

با چنين فهمي، تدريس چيزي نيست جز ؛ زيرا نظري دفاع كرد هبه عنوان يك رشت از تدريس

 شوند. ميساخته و پرداخته هايي كه در دانشگاه كاربرد نظريه

ها و تخصص تدريس از ايجاد صالحيت« تربيت معلم»، فهم كنوني ما از داشاره ش همچنين

و « تربيت معلم»عينيت ميان  هعبارتي، نوعي رابطها و فنون تدريس است. بهطريق آموزش نظريه

 به ؛ها، الگوها و فنون تدريس برقرار استاز طريق آموزش نظريه« تخصص تدريس»ايجاد 

اش چيزي نيست جز آموزش دانش و به مفهوم كنوني« تربيت معلم» ادعا كردتوان اي كه ميگونه

هاي دانشگاهي چون آموزش زبان، آموزش هاي تدريس كه از طريق تأسيس رشتهمهارت

ظاهر تخصصي يافته است. اينكه چرا با وجود اين اي بهوجهه ،رياضي، آموزش علوم و غيره

، از ندگوينظري سخن نمي هبه عنوان رشت ظاهر تخصصي از تدريسبه هعينيت و اين وجه هرابط

به فهم كنوني ما از  ،گردد و از سوي ديگرمي باز« رشته»سويي به شرايط دشوار احراز مقام 

چه توجيهي نيست،  هاي تدريسچيزي جز كاربرد نظريه اين فهم كه تدريس عمل. براستي، با

 ماند؟ميباقي براي رشته تصور كردن تدريس 

« عملي هتوجيهي براي تدريس به عنوان يك رشت ،شواب« عملي» هه بر نظريبا تكي تالش شد

 بهدفاع كرد و توان عملي مي هرشتيك تدريس به عنوان  ، ازرسدمي . به نظرتدارك ديده شود

هنرهاي » وزشآم مثلعملي،  امكاناتشرايطي جديد با وجود  آن اهتمام ورزيد. زيرا، احياي

ها و تخصص تدريس ايجاد شده است. راي احراز صالحيتب« اكلكتيكهنرهاي »و « عملي

كه  محمدي(مهرحسيني و آل هترجم، 3293كانلي، ) عملي هنظري 3«هراهيابان»و  3«زايشي»قابليت 

نيز با زبان و  تدريس شد موجبدرسي خوانده شد،  هاز بدو تولد زبان و منطقي براي برنام

                                                 
3. Generative 

3 .heuristic است، ترجمه شده  «راهيابانه»در اينجا به عملي به كار برده است، و  توصيف كه كانلي آن را براي

شود، و ثمرات و ابتكارات ختلف از نو كشف ميهاي فكري و فرهنگي مدر زمينه بدين معناست كه ديدگاه عملي

، مثل ثمراتي كه در برنامة درسي مدارس و تربيت معلم آوردبه بار مي آن مختلف در حوزة آموزش و برنامة درسي

 كشور چين به بار آورده است.
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، شده استاز آن آشكار ي و منطق متفاوت، وجوهاين زبان  وجود آشنا شود. بامتفاوت  يمنطق

ها، الگوها و فنون يهتخصص تدريس دانستن نظر پذيرفت توانمي دشواريكه ديگر به جايي تا

 ضرورتبراي ما كم به يك دليل مهم دستآشنايي با اين زبان و منطق به نظرم،  تدريس است.

 . «معلم پژوهنده»دارد: عالقه به 

از  ،«معلم پژوهنده»آلي به نام به ايدهمندي مفرط شود با وجود عالقهوضوح مشاهده ميبه

دهد براي تحقق بريم. وضعيت امور نشان ميشناختي براي تحقق آن رنج ميفقر مفرط معرفت

 هدر لولضعيف  . مفهوميشناسيمرا نميشناختي آن كه هنوز اساس معرفت كنيمچيزي تالش مي

خيز براي پرورشش و زميني حاصل مقدمات الزم يعني هنوز كه پرورانده شده است آزمايش

ابالغيه و كه با  ايمتصور كردهچنين  .ديده نشده استاش تدارك منابعي غني براي تغذيه

توان معلمان را به هاي مادي ميو مشوق فرماليتههاي ضمن خدمت يا دوره دستورالعمل

)به عنوان يكي از  راي برانگيختن پژوهشب الزم «مقدمات» هكترغيب كرد. درحالي  پژوهشگري

 نيز هاي آنو مشوق هستند نوعاً تربيتي ،پژوهشگري روحيه و توان ايجاد و اشكال عالي فهم(

ناگزير از تربيت معلم و  راه رسيدن به آن. اين بدان معناست كه اندنوعاً دروني و معنوي

 لي در اين دانشگاه استراتژيكهاي عمو تدبيرشده و احياي رشته تخصصي درسي هايبرنامه

 كنم:د به نقل قولي از شواب استنا مسئلهبهتر  تبيينبراي  در اينجا الزم است گذرد.مي

كه نسبتاً براي دانشگاهيان ناشناخته است و  استاي پيچيده به رشته ... اشاره منظور من از عملي

راجع  عمليراجع به دانش است، هاي نظري فرق دارد. برخالف نظري كه به نحو بنيادي با رشته

د، نشومنجر مي علمي ههاي نظري به نتايج تأييدشدكه روش حاليدر به انتخاب و عمل است.

 (3363ند ... )شواب، انجامهاي عملي به تصميمات قابل دفاع ميروش

« ناشناخته»و « پيچيده»عملي با اوصاف  هاز رشت قبلدليل نبود شواب بيش از چهل سال بي    

زيرا  ؛براي دانشگاهيان سخن گفت. اين رشته در آن زمان واقعاً براي دانشگاهيان ناشناخته بود

توان پس از بود. اما، آيا مي «عملي» هتربيت نظري هدر حوز زشپردازش خود وي و سرآغاايده

اي رشته« عملي»توان گفت گذشت بيش از چهل سال چنين ادعايي را تكرار كرد؟ آيا باز هم مي

اي از اطمينان مثبت است. ين پرسش با درجهدراي دانشگاهيان است؟ پاسخ من بنسبتاً ناشناخته ب

تدريس  ،كنداي كه شواب بدان اشاره ميعملي پيچيده هبدون ترديد، اكنون يكي از مصاديق رشت

يس دور از واقعيت نيست كه ما با فهم كنوني خود، نتوانيم تصوري از تدربه است. اما، اين نيز 
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عملي داشته باشيم. چون در فهم كنوني ما، تدريس موضوعي راجع به  هبه عنوان يك رشت

 كنند.گيري و عمل مينيست، بلكه چيزي است كه براي آن انتخاب، تصميم« عمل»و « انتخاب»

تصميم  ستاددر  ايكنند، الگوي مطلوب تدريس چيست؛ بعد عدهتعيين مي در دانشگاه ايعده

به اصطالح آن را عملياتي  -الگوي مطلوب چگونه توسط معلم به كار گرفته شود  گيرند اينمي

سپس  -كنندعملي ترجمه مي هكنند، يا به تصور اشتباه خود زبان دشوار نظري را به زبان سادمي

دستورالعملي آن را به معلم ابالغ  هپوشانند و به وسيلعمل مي هبه انتخاب و تصميم خود جام

 كنند. مي

اي پيچيده به نام عملي ادعاي شواب مبني بر ناشناخته بودن رشته ،، با اين فهم و تصورپس

عملي تاحدي براي ما ناشناخته و  هكم براي ما قابل تكرار است. تدريس به عنوان يك رشتدست

نامأنوس است كه دفاع از موجوديت آن هنوز نيازمند دليل و توجيه و مجهز شدن به زره و سپر 

تنها قابل سرزنش نيستيم، بلكه تاحدودي محق بته، ما براي اين فهم و تصورمان نهاست. ال

هستيم. زيرا از عامليت عامالن تربيت تنها كورسويي باقي مانده است. پس، سخن گفتن از 

( 3391توسط عامالن در مدرسه )ريد،  3«تصميمات عقالني»انتخاب الگوي مطلوب تدريس و 

توان از تصميمات خطير تربيتي تا يك ادعاي قابل دفاع. چطور ميماند تر به شوخي ميبيش

ساالر تربيت از ابتدايي توسط عامالن سخن گفت، وقتي جرأت انتخاب و تصميم در نظام ديوان

تا آموزش عالي با نظر به روح كنترل حاكم بر آن، مدتهاست در آنها خاموش شده است؟ چطور 

خويش »يا « عمل تأملي»گيري از امكانات عقل عملي، هتوان از انتخاب و تصميم با بهرمي

معلمي در پيچ و خم روال و  هحرفهاي ارزشمند انساني و سخن گفت، وقتي اين سرمايه« فهمي

 3«روال براي روال»اي به نام اند، و شيوع عارضههاي جاري و نهادي تربيت گم شدهفعاليت

هايي نگذاشته اي براي چنين فعاليتبنيه (3313، ؛ به نقل از سيلبرمن3333)پاينار و همكاران، 

  است؟

حلي كنند، و نه نظام راه، نه ساختارهاي كنوني از پژوهنده شدن معلمان حمايت ميپس

بزرگ  انعميك وجود  بههم  از اين رو، كند.درست براي حل معماي معلم پژوهنده ارائه مي

روي نظام خواهان پيش دشوار يك معماي هم به وجود ژوهنده شدن، وروي معلمان براي پپيش

                                                 
3. Rational decisions 

3. “Routine for the sake of routine” 
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باشد. زيرا دومي  براي تواندمي اين مقاله و پيشنهاد دستاوردالبته،  .توان پي بردمي ژوهندهمعلم پ

تدارك  معلم پژوهندهمعماي براي كمك به حل  ممكن يك پاسخكه  ه استتالش شد اينجادر 

 عملي.  هتدريس به عنوان يك رشتاحياي ديده شود: 

 عملي هشواهدي دال بر موجوديت تدريس به عنوان رشت .3

آليستي به دليل ايده شواب ديدگاه رسيد كهمي عملي چنين به نظر هنظريدر بدو آشنايي با       

از ديوارهاي دانشگاه فراتر نرفته است، اما با درگيري  هايشدشواري و( 3391)آيزنر،  بودن

فرصتي كه براي انجام همين در زيرا، نادرست است. پي بردم، تصوري در اين مباحث تر بيش

يافتن  براي موجوديت دال شواهد برخي يافتنصرف  ،بخشي از آن و م شد،اين تحقيق فراه

براي موجوديت يافتن  عملي هنظري سهم ،، متوجه شدمشد عملي هتدريس به عنوان يك رشت

 ؛قلمداد كرده سرچشم يك توان آن راعملي به حدي است كه مي هتدريس به عنوان يك رشت

از  ترخروشنده به دليل ظهور عوارض نهادي شدن تربيت هامروز كه خروشان يجريان هسرچشم

 .گذشته شده است

را عملي  هكه موجوديت تدريس به عنوان يك رشت اشاره كردتوان شواهدي عيني ميبه 

است، خواه ما آن را به  عملي موجود شده هرشت تدريس به عنوانهويتي جديد از  .كنندتأييد مي

كه بر عالوه بر اين شد، داشاره خواه دانهاب در ذيل كه موارديرسميت بشناسيم يا نشناسيم. 

درسي  هلزوم تحول برنام بر ،دهندشهادت مي عملي هرشتيك به عنوان  تدريسموجوديت 

 كنم: اشاره مي از آنها به برخيكنند. مي داللتتربيت معلم 

هاي تربيت كشورهاي نظام هدر بدن« عملي»به سبك  5«ات تدريسنظام تحقيق»وجود  -

و شماري از كشورهاي شرق  مله كشورهاي اسكانديناوي، كانادااز ج ،پيشرو در اين زمينه

 كنگ، سنگاپور و جاهاي ديگر؛آسيا، مثل چين، هنگ

 پژوهش»، 3«پژوهيكنش»تدريس، مثل  هدربار «عملي»تحقيق  هشدشناخته هايوجود روش -

 و غيره؛  3«روايت خود»، 1«خودپژوهي»، 2«روايي

                                                 
3 .‘ Teaching Research System’ :براي 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 

http://www.isatt.org/flyers%20final%203.pdf
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هاي تحقيق معرف تحقيقات ها، مقاالت و گزارشنامهها، پايانوجود دانش انباشته، كتاب -

 3درسي و آموزش سيجهژانر عملي، و اخيراً انتشار نخستين كتاب مرجع پژوهشي برنام

 ؛«عملي»( با رويكرد 3119)كانلي و همكاران، 

 «عملي»تربيتي كه با دستورالعمل  هشدهاي شناختهاصطالحات فني و ايده وجود مفاهيم، -

« دانش محتواي تربيتي»؛ (PPK)« دانش شخصي عملي»اند، مثل تدارك ديده شده

(PCK) ساز معلم به عنوان برنامه»؛ «معلم به عنوان داننده»؛ «معلم به عنوان محقق»؛

ر كه همگي و بسياري ديگ «محور -درسي مدرسه هبرنام»؛ «معلم تأملي»؛ «درسي

هاي تخصصي و هستند كه اكثراً در محافل، مجالس و نشستي داراصطالحات شناسنامه

، در شود، براي تزيين مقاالت از آنها استفاده ميشوندعلمي خودمان بر زبان جاري مي

دانسته  كهآنبي، شودبرده مياسنادمان به دليل ظاهر جذاب و مقبولي كه دارند از آنها نام 

با كدام دستورالعمل و براي چه مقصودي  و شناختي آنها چيست،اساس معرفت شود

 اند؛ پردازي شدهمفهوم

تخصص »و ايجاد « معلمي هحرف»ها و مؤسسات تربيت معلم كه آموزش گاهوجود دانش -

اند، مثل هاي آموزشي خودشان قرار دادهسياست هرا سرلوح« عملي»به سبك « تدريس

الگوي آن در  ه( در دانشگاه تورنتوي كانادا؛ و اشاعOISEمطالعات تربيت اُنتاريو ) همؤسس

نويسان درسي برنامه با به خدمت گرفتنكشورهاي آسياي شرقي، خاورميانه، و آفريقا 

 اي، مثل مايكل كانلي؛حرفه

با هدف « اي معلمانرشد حرفه»ريزي درسي تخصصي براي تربيت و وجود نظام برنامه -

هاي عملي در آنها در مناطق و كشورهايي كه در باال نام ها و قابليتاد و تقويت تواناييايج

 ؛4كنگتربيت هنگ ههاي دكتري براي مؤسسهاي تخصصي دورهبرنامهبرده شد، مثل 

هاي تربيت معلم و نيز پرديس دانشگاه در قلبوجود مدارس كارآموزي در جنب يا  -

درهاي باز به »به نام  اي، مثل برنامه«عملي»ها به سبك ههاي كارآموزي در دانشگابرنامه

                                                                                                                     
1. Self-narrative 

2. The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction 
2. OISE/UT Doctoral Program for Hong Kong Institute of Education (HKIED) 
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در دانشگاه تورنتو كه فرصتي براي مشاهده و تحقيق در تدريس و  5«روي تدريس

 آموختن معلمان از تجربيات و تخصص يكديگر است؛

وجود استادان و دانشمندان برجسته كه زندگي دانشگاهي )تدريس و تحقيق( خود را وقف  -

 ؛انبري، شوبرت، كريگ و ديگراند، مثل كانلي، آيزنر، ريد، وستلي كردهتحقيقات عم

المللي مطالعات براي معلم و هايي چون انجمن بينوجود تشكيالت، اصناف و انجمن -

اي معلمان با تأكيد بر دانش عملي دانش و اعتقادات حرفه هبراي تحقيق در زمين 4تدريس

 المللي به نام تدريس و معلم؛ منظم بينهاي و برگزاري كنفرانس 4شخصي معلمان

 همجل، 2درسي ه، مثل پژوهش برنامرويكرد عملي با پژوهشي -وجود مجالت معتبر علمي -

درسي و  ه، ديالوگ برنام4معلمان و تدريس (،3233حسيني، )آل 4درسي همطالعات برنام

   ، و نظاير آن؛4و تربيت، فرهنگ و جامعه 4تدريس

در يكي از « تربيت معلم»و « تدريس»به موضوع  4«ويژه هعالق هاي دارايگروه»وجود  -

مثل  -AERAانجمن تحقيقات تربيتي آمريكا  -هاي علمي جهانمعتبرترين انجمن

و برگزاري منظم  55«معلم به عنوان محقق»و  55«اعمال تربيت معلم هخودپژوهي دربار»

 ههاي ساليانمايشتربيتي جهان در ه ههاي برجستهاي تخصصي با حضور شخصيتنشست

 ، و نظاير آن؛54اين انجمن

                                                 
3 .‘Open Doors on Teaching’  :براي 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) 

 :3113 ديگو در سالدر سن AERA. به عنوان نگاه كنيد برنامة نشستهاي  33

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; 

http://www.teaching.utoronto.ca/academy/open-doors.htm
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( در تحقيقات 3111)شورت،  5«پارادايم عملي»تر، به رسميت شناختن و از همه مهم -

مطالعات »هويتي به نام  يا به تحقيق در تدريس اختصاص دارد،آن  هعمدتربيتي كه بخش 

« ي عمليدانش شخص»و « تدريس» هكه بخش اعظم آن به مطالع 4«درسي هعملي برنام

  .(3111علمان اختصاص دارد )كانلي، م

بته تدريس به است؛ ال« تدريس»براي « رشته»دال بر احراز مقام  عيني اينها شواهدي

 چنانچه ،درسي تربيت معلم هتحول برنامضرورت ي براي اتو توجيه عملي هعنوان يك رشت

معلم »و تحقق  علماناي مخواهان وسائطي كارآمد براي ارتقا تدريس و رشد حرفه واقعاً

عملي آغاز  همدتهاست كه به عنوان يك رشت« عملي»از ديدگاه « تدريس. »باشيم «پژوهنده

و در هر سرزميني با نظر به حاصلخيزي و  است، خود جريان يافته هشده است، از سرچشم

آن  هاقليم فكري خاص خودش ثمراتي به بار آورده است. مدتهاست براي رشد و توسع

الجيشي سوق هشود. دستاوردهاي آن در منطققت و انرژي تحقيقاتي صرف ميعالقه، و

وسائط نظري و عملي است كه برشمردم، نه صرفاً مشتي نظريه به وسعت تمام  معلم تربيت

 . تربيتي كش مسائلخورده در مقابله با اژدهاي تنورهو فنون از پيش شكست

 منابع

ــتهآل ــانلي .(3293مهرمحمــدي، محمــود ) ، وحســيني، فرش ــا مايكــل ك ــ .مصــاحبه ب ــرو   هخبرنام گ

ــــــ ــــــه،  هبرنام ــــــل فكوران ــــــواب و عم ــــــي، ش ــــــترس در: . قابل(3)3درس  دس

http://www.icsa.org.ir/magazine/cat-131/000905.php. 

(. در محمـــود مهرمحمـــدي JCSدرســـي ) همطالعـــات برنامـــ ه(. مجلـــ3233حســـيني، فرشـــته )آل

ــــــدوين ــــــنام)ت ــــــ هگر( دانش ــــــي برنام ــــــل هايران ــــــي. قاب ــــــترس در: درس دس
http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageNAme=Pages

&ID=86   
حسيني و محمود مهرمحمدي، (. ضربت جوزف شواب بر تدريس سطحي )فرشته آل3231لوين، دانلد )

 ن(. ]فصل كتاب[. تهران، ايران: دانشگاه تربيت مدرس، گروه تعليم و تربيت.مترجما

                                                                                                                     
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’ 

http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageNAme=Pages&ID=86
http://www.daneshnamehicsa.ir/Default.aspx?PageNAme=Pages&ID=86
http://www.aera.net/Default.aspx?id=5348


 تدريس به عنوان رشته عملي

 44 

 هريزي درسي: نظري(. پژوهش مبتني بر عمل فكورانه در فرآيند برنامه3291مهرمحمدي، محمود )

ها، درسي: نظرگاه هگراي شوآب. در محمود مهرمحمدي و همكاران )مؤلفان(، برنامعمل

 .تهران: سمتاندازها. رويكردها و چشم
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