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 ملي بر ماهیت تدريس با الهام از حکمت عملي شواب:أت

 کید بر دانش عملي معلمان و تبیین ماهیت معرفتي آن أبا ت

A refelction on the nature of teaching inspired by Schwab’s 

practical wisdom 
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 3خلیل غالمي

اين مقالهه  با استفاده از حکمت عملي شواب، :چکیده
 و راهبهرد پديهدارنرار  که حاصل يک تحقیق کیفهي

مهدل توسهعه دانهش عملهي  به بررسي مباني و ست،ا
. بر اساس نتايج اين تحقیهق، دانهش پردازديممعلمان 

شود ها  اطالق ميعملي به اعتقادات، عادات و رفتار
ا  و شخصههي حاصههل تبربیههات حرفههه عمههدتاً کههه

سازد تها کارشهان را را قادر مي هاآنکه  معلمان است
هها نشهان يافتههدر کالس درس انبام دهنهد.  يخوببه
  دهد که دانش عملي معلمهان طهي يهک چرخههمي

-کنند. به لحاظ معرفتي، استداللمداوم توسعه پیدا مي

هها  مهرتبب بها دانهش عملهي ها  متناظر با فعالیهت
بیانرر دو جايراه معرفتي خاص است: دانش پرکسیال 

هها  وزن قابل اجرا. هر کهدام از ايهن مقولههو دانش 
دارند و برا  پاسخرويي به نیازهها  معرفتي متفاوتي 

 گیرند.ت کالس درس مورد استفاده قرار ميمتفاو

عمهل ش عملي معلمان، تفکر معلمان، دان :هایدواژهکل

 فکورانه، شواب

Kh. Gholahi ( Ph.D) 

 

Abstract: Using a qualitative approach 

and phenomenography, this paper 

addresses the foundations and model of 

teachers’ practical knowledge. Schwab 

practical wisdom was used as a theoretical 

basis to gain insights into the problem. In 

this research, practical knowledge is 

defined as teachers’ personal professional 

beliefs, habits and actions that helps them 

do their tasks in sound and effective ways. 
Findings showed that teachers’ practical 

knowledge was developed in a continuous 

cycle. Epistemologically, teachers’ 

justifications associated with their  

practical knowledge found to have two 

significant epistemic statuses: paraxial 

knowledge and practicable knowledge. 

Each of these cases embedded with 

different epistemic weights and was used 

to cope with different classroom situations. 
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 موضوع پیشینه

بهه نرريهه وضهعیت «   ديرينهه و غیهر آزمهايش شهدهتکیهه»معتقد بود کهه  (3313)3شواب    

معرفهي تهخ خهود   بهاناخوشايند  را برا  مطالعات برنامه درسي ايباد کرده اسهت. بنهابراين او 

تکیهه بهر  ، تحول شررفي در مطالعات برنامه درسي ايباد نمود. اين تخ با«پرکتیکال»تحت عنوان 

توانهد باعهت توسهعه برنامهه از نرر شواب،  مي پرکتیکال و اکلکتیک،-سه مرحله پرکتیکال، نیمه

درسي شود. تدريس و کالس درس به عنوان بخش مهمي از حوزه مطالعات برنامه درسي تحهت 

 اين تخ قرار گرفته است. بر اين اساس به اعتقاد او کاربرد محه  نرريهه در دنیها  واقعهي ریتأث

ها  واقعهي، معلمهان واقعهي، کودکهان واقعهي، فعالیت -چیخها  واقعي»تدريس که در آن ما با 

 . چنهین(3390شواب، ) ، اشتباه است«ها هستندتر از محتو  نرريهتر و متفاوتغني ي کهيچیخها

معتقهد  (3008 )3ها  غالب در حوزه تدريس شده است. کريکيکي از گفتمان جيتدربهبرداشتي 

تعهد عمیق شواب به پداگوژ  شخصي در تدريس و حمايت همه جانبه او از معلمهاني  است که

کنند، ارتباط بین نرريه پرکتیکال و دنیا  مل ميأها  تدريس خود و پیامدها  آن تکه در فعالیت

حل مشکالت واقعي  نرريه پرکتیکال را به عنوان راه (3033) 2هلبويش دهد.تدريس را نشان مي

بايد به کارگخاران مدرسهه نشهان داد کهه رويکهرد »داند و بر اين باور است که دنیا  تدريس مي

هها  اينکه اساس بیشتر گفتمان -ها،مناسب برا  رسیدن به تدريس خوب افراد هستند و نه ايده

نیست بلکه توجه به شرايب وافعهي ايده پرداز   درست برا  حل مسئله تدريس خوب، نرريه و

 «.دنیا  تدريس است

هها  مطالعهاتي اسهت کهه اهمیهت نرريهه يکهي از حهوزه 1در اين راستا، دانش عملي معلمان   

هد. منطق اساسي چنین مفهومي اولويت دادن به تبارب دپرکتیکال در زمینه تدريس را نشان مي

ها سهنت ها است. برا  سالجه به نتايج تحقیقات و نرريهوا  و شخصي معلمان در برابر تحرفه

نرريه پرداز  آموزشهي  نهیدرزماساسي در تولید دانش  يشناختمعرفتيک  عنوانبهاثبات گرايي 

سنت اثبات گرايي  در  ادیبنفرض  تدريس و نسبت معلم با دانش، مطرح بوده است. در حوزه

ثیر فرهنرهي أیروني است و فرد داننده يا معلهم از تهدانستن انعکاس يک واقعیت ب»اين است که 

                                                 
1. Schwab 

2. Craig 

3. Helbowitsh 

4. Teachers’ practical knowledge  
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در تهدريس  آنچههبهر ايهن اسهاس،  (3332، 3يانرر و هندريکس لهي) «محیب و زمینه آزاد است

ست که بر اساس آنها بتهوان مانند ا  تدوين يک سر  اصول کلي و قانوناهمیت دارد تالش برا

بیني و در نتیبه کنترل کرد، چیخ  که به اعتقاد شهواب امهر  محهل ها  تدريس را پیشفعالیت

 .(3390واب،ش) ترديد و غیر ممکن است

هها  گذشهته تولیهد ا ، هدف اساسي بیشتر تحقیقات در طي دهههبرا  رسیدن به چنین نقطه   

 ,8833، 3بروفهي) دانش در زمینه ارتباط بین رفتارها  معلم و پیشرفت تحصهیلي فراگیهران بهود

-صیت اساسي چنین تحقیقهاتي، انهدازه. خصو(3398، 1؛ گیج3380، 2، ئورتسون و آندرسونئمر

بینهي رفتهار فرايند تدريس و استفاده از آنها جهت پهیش عنوانبهها  دقیق رفتارها  معلم گیر 

« بخشتهدريس اثهر»اين گونه مطالعات که تحهت عنهوان  اگرچه .محصول بود عنوانبهفراگیران 

 جيتهدربه  تدريس داشتند، اما   اساسي در حوزهدر نیمه اول قرن بیستم سیطره ،اندشدهشناخته

در بهرآوردن نیازهها  واقعهي دنیها  تهدريس و  ههاآندچار چالش اساسي شدند و عدم کارايي 

تحهت ( 3331) 1کالس درس آشکار شد. اين عدم کارايي نتیبه شکسهت آنچهه بهود کهه شهوان

هها  در و موقعیهتگران دنیها  تهدريس ا  کنشبر زندگي حرفه« عقالنیت فني»یل حمعنوان ت

بهر ايهن بهاور بهود کهه  (3382). شهواب دانستپیش بیني کالس درس مي رقابلیغو حال تغییر 

یم ها بار بايد تصهمشرايب کالس درس بسیار متغییر است و معلم در طول يک روز مشخص صد

هها  متفهاوت خود را برا  چرونري انبام تدريس تغییر دهد چرا که با شهرايب متفهاوت و آدم

مانند در دنیها  واقعهي مخالف کاربرد اصول کلي و قاعده سروکار دارد. بر اين اساس، او شديداً

-فعالیت هاآنهخاران روش اصیل و معتبر وجود دارد که بر اساس کالس بود و اعتقاد داشت که 

 تواند و بايد با توجه به شرايب و لحرات واقعي کالسي تغییر و تعديل شود.ا  معلم ميه

 ( 3383)1زمینه تغییر نررش به نقش معلمان در تهدريس را فهراهم آورد. البهاز ،چنین روند     

يهک  عنوانبههمن »ش عملي معلمان، معتقد بود که دان يکي از پیشرامان تحقیق در زمینه عنوانبه

معلم و فعال در زمینه برنامه درسي، از نقش فعلي که برا  معلمان در برنامه درسي ترسهیم شهده 

                                                 
1. Yinger & Hendricks-Lee 

2. Brophy 

3. Emmer, Evertson, & Anderson 

4. Gage 

5. Schön 

6. Elbaz 
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انتقهال دهنهده منفعهل دانهش بهه فراگیهران،  عنوانبهاست خشنود نیستم؛ نررش به معلمان فقب 

چنین روند  باعت يک تغییهر «. درسي نیست متناسب با تبربیات من در زمینه تدريس و برنامه

در  ههاآنفعهال اساسي در زمینه جايراه معلمان در تدريس شد کهه حاصهل آن توجهه بهه نقهش 

در زمینه « 3چرخش شناختي»برنامه درسي بود. چنین تغییر  تحت عنوان  تدريس و حتي توسعه

ش اساسي معلمان در تولید شناخته شد که بر اساس آن محققان به نق تحقیق در مطالعات تدريس

کیهد کردنهد. دانهش عملهي معلمهان يهک أا  خودشهان تمعتبر برا  توسعه حرفهه دانش مفید و

مطالعاتي است که حاصل چنین نررشي به نقش معلمان در تدريس است و به لحاظ  چهارچوب

 نرر  قرابت اساسي با نرريه پرکتیکال شواب در برنامه درسي دارد.

 دانش عملي معلمان

تهر معتقد بود که در زمینه دانستن، دو نوع عملکرد شناختي يا به عبارت سهاده (3381)3برونر    

دو نوع تفکر انساني غیر قابل تقلیل به يکديرر وجود دارد که هر کهدام قابلیهت معرفتهي خهاص 

خود را دارد، دارا  اصول و معیارها  محکم است و توسب عقهل سهلیم قابهل شهناخت اسهت: 

يمیک، با توجه به معیارها سبک دانستن پارادا .1بک دانستن روايتيس و 2سبک دانستن پاردايمیک

مند، در تالش برا  شناخت حقیقت است و بهه دنبهال کهاربرد جههان مها  رسمي و نراو رويه

که اين نهوع  شمول آن فارغ از توجه به زمینه خاص است. در حوزه تدريس، فرض بر اين است

شود و بايستي توسب معلمان بدون محققان تولید مي الً، مث1  شخص ثالتاز دانش توسب داننده

دهد که طرفهدران نشان مي (3389)1متفاوت به کار گرفته شود. شولمن  هاتوجه شرايب و زمینه

به دانش پايه برا  تدريس که به صورت رسمي تدوين شده باشد و مهال   اين سبک از دانستن،

سهبک دانسهتن  ا  معلمان باشد، اعتقاد دارند. امهاها  حرفهشايستري و معیار قضاوت در زمینه

ت است که بهه به دنبال شناخت حقیقت نیست بلکه هدفش شناخت چیخ  شبیه به حقیق روايتي

 ها  خهاص اسهتين به دنبال کابرد آن در موقعیتازمینه و شرايب خاص حساسیت دارد و بنابر

. برگرفته از ارسطو، بسیار  از محققان و فیلسوفان تربیتي معتقدند که ايهن سهبک (3381برونر، )

                                                 
1. Cognitive shift  

2. Bruner 

3. Paradaigmatic mode of knowing 

4. Narrative mode of knowing 

5. Third-party knower 

6. Shulman 
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شود کهه مسهتلخم به کار گرفته مي يهايدارد و در موقعیت 3فرونسیساز دانستن ريشه در مفهوم 

؛ کهار 3001، 3001، 2کار)باشدمي« 3عمل»مدار در اين تصمیمات اخالقحساسیت اخالقي و بنابر

  تهدريس، ايهن مفههوم تحهت عنهوان دانهش عملهي . در حوزه(3002، 1؛ دان3381، 1و کمیس

استفاده شده است.جهت حفه   1عمل يشناسمعرفتمعلمان، دانش خصوصي عملي معلمان و يا 

مهان دانش عملهي معلشود. انسبام متن، در اين مقاله از اصطالح دانش عملي معلمان استفاده مي

 .  قابل بررسي استو فرايند تولید، و محتو  آن  از سه بعد منبع، چرونري

ا  و شخصهي ع دانش عملي معلمان تبربیهات حرفههاند که منببسیار  از تحقیقات نشان داده   

فههارلوو و  مههاير، ؛9،3381؛ کههانلي و کلنههددينن3333البههاز، ) آنههها در زمینههه تههدريس اسههت

  داريمعنه طوربههبر اين اساس، معلمان  .(3002، 3؛ زانتینگ، فارلوو و فارمونت8،3333بیبارد

کننهد. ارشهان يعنهي بها تهدريس کهردن کسهب مهيدانش پداگوژيکي خهود را بها انبهام دادن ک

دارد و برا  « 30جهت دهنده»ماهیت  معتقد است که منبع دانش عملي معلمان اساساً (3383)الباز

گیرد. بر اين اسهاس، ايهن پاسخرويي به نیازها  محلي معلم در زمینه خاص مورد توجه قرار مي

و کارهها   محقق در تحقیقات خود پي برد که دانش عملي معلمان پنج منبع اساسهي دارد: سهاز

معتقدند که دانش عملهي  (3381)ر ، اجتماعي و تبربي. کانلي و کلندينن موقعیتي، شخصي، نر

دارد. به اعتقاد ايهن محققهان، دانهش عملهي معلمهان  هاآنها  شخصي معلمان ريشه در روايت

هها  تبربهي معلمهان ماننهد دانهش عملهي شخصهي...از مصهداق"تبربي است و نهه مفههومي: 

ها  لتشکیل شده است...اين مثا هاآنها  ها و ريتمها، روتینتصورات، عادات، شعائر، چرخش

مدار ريشه در ساختارها  روايتي دارند که در واقع ساختارها  بدن و ذههن هسهتند و مها تبربه

معلمهان در دنیها    احرفههها  حاصل تعامل ها. اين روايت"نامیممي« عمل ذهني شده»آنها را 

 ها  مشهخص بههاند، بلکه رنگ و بو  موقعیتد و بنابراين در خالء شکل نررفتهتدريس هستن

                                                 
1. Phronesis 

2. Practice 

3.  Carr 

4. Kemmis 

5. Dunne 

6. Epistemology of practice 

7. Connelly & Clandinin 

8. Meijer, Verloop, &Beijaard 

9. Zanting, Verloop, & Vermunt 

10. Orientational 
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 يخوببههکارشهان را  هها کند در آن زمینهدهد که به معلم کمک ميآنها معنا و جهت خاصي مي

کند و معتقد است که دانهش تر به موضوع نراه ميکمي راديکال (3001)3ويلفرد کارانبام دهند. 

الزم را   ههاهارتمگهران ابتهدا مورد نیاز برا  عمل مبتني بر اسهلوب مهنرم نیسهت کهه کهنش

را در عمل به کار گیرند بلکه ظرفیتهي اسهت کهه فهرد  هاآننرر  ياد بریرند و سپس  صورتبه

 شود. خاصي مي کند که وارد دنیا  عمل در زمینهآن را زماني کسب مي کنشرر

معلمان، تحقیقات نشان داده است که دانش رسمي آموختهه شهده در    حرفهدر کنار تبربه     

بهرا    داريمعنههها  زمینهه عنوانبههتدريس و يهادگیر   ان تربیت معلم و نرريات مختلفزم

بیهان  (3001). کمهیس(3333، 3فريس و بیبهارد) شوندتوسعه دانش عملي معلمان محسوب مي

بهرا  انبهام کارشهان  1و هم از منهابع بهرون فهرد  2د کند که معلمان هم از منابع درون فرمي

تهرين عناصهر درون فهرد  بهرا  ل يا رفلکشن يکهي از مههمأمکنند. بر اين اساس، تاستفاده مي

ها  متفاوت از دانش نرهر  در است که بر اساس آن، آنها به شیوه  دانش عملي معلمان توسعه

  برخورد معلمهان بها   شیوهمعتقد است که دامنه (3383کنند. الباز )پیشبرد کارشان استفاده مي

مهورد  در نوسهان اسهت. بهرا   همل رو  آن و اسهتفادأعدم پذيرش کامل تا ت دانش نرر ، از

، تفکیک نرريه و عمل در کار تهدريس بهه صهورت کهاربرد نرريهه در (3381)کانلي و کلیندين 

يا به صهورت اولهي  1عمل در تر آن است که ما آن را نرريهتدريس معني ندارد. برداشت درست

گر اهل قضاوت کند که يک کنشاشاره مي( 3001) بخوانیم. در اين راستا دان 1عمل در هاروايت

انش عمومي است به خاطر اين که او بايهد دانهش را بهه است و قضاوت چیخ  فراتر از کسب د

عالوه بر دانش نرهر  . زمینه انتخاب کند و به کار ببرد صورت مناسب، مرتبب، و با حساسیت به

-  تدريس خود در بسیار  از موقعیتهابرا  انبام فعالیتا ، معمان و تبربه شخصي و حرفه

شوند، رجهوع کننهد. ايهن منهابع شهامل خوانده مي 9بعها  ديرر که فرامنها  نیاز دارند به زمینه

ها  تدريس را به ويژگي جمعهي گهروه تبهديل و گفتمان اجتماعي است که فعالیت خصوصیات

از ايهن زاويهه، معلمهان . (3001کمیس، ) سازدگر خارج ميکند و آن از مالکیت شخص کنشمي

                                                 
1. Wilfrad Carr 

2. Vries, & Beijaard 

3. Intra-individual 

4. Extra-individual 

5. Theory- in- practice 

6. Narrative-in-practice 

7. Meta-source 
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ها  اجتماعي، انترارات و نیات مخاطبان خهود   دانش عملي خود بايد رو  ارزشبرا  توسعه

مل نمايند. بعد ديرر دانش عملي معلمان، توسعه آن از أکه قصد خدمت رساني به آنها را دارند، ت

عمهل آن را  (3331)آنچهه کهه هابرمهاس (3002، 3مهک لهوين) 3طريق مشارکت در جوامع عمل

معتقد است که معلمان بها شهرکت  (3002)1. در اين راستا آويسباشد، ميخوانده است 2ارتباطي

يهک معلهم  عنوانبهها  و شخصي خهود را ا  قادر خواهند بود که سرمايه حرفهدر روابب شبکه

معتقهد اسهت  (3001) تبديل شوند. همچنین کمیس مؤثرترهند و بنابراين به کنشرراني توسعه د

کنهد. تهالش مهي عملي است که برا  رسیدن به يک در  متقابل و وفاق داوطلبانهه ،ه تدريسک

ها و انترارات اجتمهاعي ا  و شخصي، دانش رسمي دوران تحصیل، ارزشبنابراين، تبربه حرفه

 دانش عملي معلمان هستند.  از منابع اصلي توسعه

علمان دانش موجود را طهي يهک فراينهد دهد که ممرور منابع علمي در زمینه تدريس نشان مي   

« 1عمهل فکورانهه»کنند. به طور کلي ايهن فراينهد يمتفکرانه برا  استفاده در کالس درس آماده م

توصیفي باشهد و معلهم بهر اسهاس  شود. اين فرايند ممکن است در يک سطح ساده وخوانده مي

 صهورتبهلیلهي باشهد و معلهم کالسي اقدام به تدريس کند و يا اينکه در سطح بهاال و تح قواعد

 (3001)1اقهدام نمايهد. شهوانت هاآنمل کند و نسبت به بهبود أها  خود تفعالیت دربارهمند نرام

سب معلهم سهاخته و پرداختهه عتقد است که دانش علمي برا  استفاده در دنیا  تدريس بايد توم

-و برداشت تأملشود. چنین عملي استفاده ساده نرريه در عمل نیست بلکه مستلخم فرايند تفکر، 

اند کهه دانهش عملهي در نشان داده  (3813)8و کروسو 9استرنبرگ .ها  ذهني توسب معلم است

تقابل با مشکالتي که توسب خود، ديرران و محتو  ايباد شده است، به سه شکل قابل اسهتفاده 

کهه مسهتلخم آن  30که مستلخم تطبیق خود با فشارها  محیب است، شهکل دادن 3است: سازگار 

ه بر اساس آن معلهم تصهمیم ک 33است که محیب را بر اساس نیازها  خود تنریم کنید، و انتخاب

                                                 
1. Community of practice 

2. McLaughlin 

3. Communicative action 

4. Avis 

5. Reflective practice 

6. Schwandt 

7. Sternberg 

8. Caruso 

9. Adaptation 

10. Shaping 
11. Selection 
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تواند با محیب فعلي نه سازگار شهد گیرد که محیب ديرر  را انتخاب کند از آن جهت که نميمي

نامند که در آن معلهم مي« 3نوساز »اين فرايند را  (3333)  3ا و نه آن را شکل داد. راسل و مونب

زد که استفاده آن به شکل اصلي در کالس درس مشکل سهاز پردامي 2عمل در به بازنرر  نرريه

 شهولمنهها  اصهالحات جديهد، دانش و تدريس: پايههاست. در يک مقاله بنیاد  تحت عنوان 

در آن يهک نیهاز « تبهديل»تدريس يک سیکل تربیتي است که عمهل  نشان داده است که (3389)

دهد کهه ماهیهت سلسهله را در اين سیکل پیشنهاد ميحیاتي است. بر اين اساس، او چند مرحله 

مل و در  جديد. در أمراتبي ندارند: در  موضوع و هدف، انتقال يا تبديل، آموزش، ارزشیابي، ت

ديل، معلمان بايد از طريق آمادگي، بازنمايي، انتخاب و سازگار کردن، محتهو  مرحله انتقال و تب

 شرايب کالسي تدريس نمايند.  تناسببهرا 

بهوده در کنار ابعاد منبع و فرايند پردازش، محتو  دانش عملي مورد توجهه محققهان تربیتهي     

کلهي قابهل بررسهي  دهد که دانش عملي معلمهان در سهه حهوزهاست. تحقیقات متعدد نشان مي

و دانهش و  1موضوع درسي ، دانش و اعتقادات مربوط به1دانش و اعتقادات تربیتي عمومي است:

 . البهاز(3331، 3؛ گروسهمن3331، 8؛ کالدرههد3331، 9بورکو و پوتنام) 1اعتقادات تربیتي محتو 

برا  نخستین بار در يک مطالعه مورد  نشان داد که محتو  دانش عملي معلمان شامل  (3383)

و  رمهاي .ها  آموزشهي و خهود معلهم اسهتبرنامه درسي، موضوع درسي، محیب تدريس، روش

ها  همچنین در يک مطالعه نشان داد که محتو  دانش عملي معلمان در زمینه (3333) همکاران

، موضهوع درسهي و فنهون يبرنامهه درسهآمهوزان، ها  يادگیر  دانشمانند خصوصیات و سبک

ا  و ناشهي از تبربیهات حرفهه باشد. بر اساس آنچه که گفته شد دانش عملي اساسهاًتدريس مي

موضهوعات مختلهف در کهالس  دربارهمل و تفکر شخصي اتشخصي معلمان است که در فرايند 

هها  الزم کند مههارتيابد. خاصیت دانش عملي آن است که به معلم کمک ميدرس توسعه مي

برا  توجه به نیازها  عملي و موقعیتي کالس درس کسب نمايد. به لحاظ معرفتي، اين نهوع از 

                                                 
1. Russell and Munby 

2. Reframing 

3. Theory-in-practice 

4. General pedagogical knowledge and beliefs 

5. Subject knowledge and beliefs 

6. Content pedagogical knowledge 

7. Borko   & Putnam 

8. Calderhead 

9. Grossman 
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هها، اعتقهادات، خهاطرات و ماننهد ارزش 3ا و رويه 3ها  اخبار دانش ترکیبي از انواع شناخت

الس درس توسهب زنهدگي در که دربارهها و ساير خصوصیات ذهني است که ها، انریخهيادآور 

 .کندمعلم توسعه پیدا مي

 هدف اصلي در اين مقاله

دههد کهه ارزش معرفتهي م و محقق در زمینه تدريس نشهان مهيمعل عنوانبهتبربیات نرارنده    

و  و خوبي بهرا  مان متفاوت است. در موارد زياد ، اين نوع از دانش مبنا  قدانش عملي معل

يکي « عقالني ساز »دهند. قرار مي ریتأثتحت  شدتبهريس را براين کیفیت تدعمل ندارند و بنا

ها و دانهش عملهي معلمهان اسهت کهه کیفیهت الزم را ها  رايج توجیه بخشي از فعالیتاز شیوه

-  عمل، عقالني و منطقي به نرر مهيها  ارائه شده براظاهر گخاره اگرچه، ندارند. در اين رويه

بهر ايهن اسهاس اسهت کهه  ها با ماهیت عمل متناسهب نیسهتند.آيد اما جوهر اين نوع از استدالل

در يهک  (3331) 2ماهیت دانش عملي معلمان از باب ارزش معرفتي قابل بحت است. فنسترماخر

بهه چهالش کشهیده اسهت و  يشناسهمعرفتمقاله انتقاد ، دانش عملي معلمان را از باب اسهاس 

ههها  معتقههد اسههت کههه هههر نههوع برداشههت از دانههش، چههه عملههي و چههه نرههر ، بايههد از جنبههه

مطالعهه  و کارهها  دهد که سازمورد تحقق قرار گیرد. او در اين مقاله پیشنهاد مي يشناسمعرفت

اعتقهاد توجیهه شهده »متفهاوت اسهت و بهر مبنها  رويکهرد  ارزش معرفتي دانش عملي معلمان

« 1استدالل خوب»نیست بلکه فهم ارزش معرفتي اين نوع دانش با توسل به آنچه که او « 1حقیقي

را « 1جهدل عملهي»يابي است. او برا  اين نوع از مطالعه چهارچوب مفهومي نامد، قابل دستمي

ها  غلب در دانش عملي معلمان را شناسهايي کهرد و دهد که بر اساس آن بايد گخارههاد ميپیشن

اسهتدالل و  نسبت به اصالح و توسعه آن اقدام نمود. بر اين اساس، هدف اصلي اين مقاله مطالعه

تهي و مهدل برا  در  بهتهر از ماهیهت معرف هاآنشواهد عملي معلمان در رابطه با دانش عملي 

 باشد.از دانش معلمان مي ين نوعاتوسعه 

 

 

                                                 
1. Declarative 

2. Procedural 

3. Fenstermacher 

4. True justified belief 

5. Good reasoning 

6. Practical argument ا 
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 يشناسروش

 رويکرد و راهبرد تحقیق

ها  معلمان در رابطه با دانهش عملهي از آنبائیکه هدف اساسي اين تحقیق شناخت استدالل     

ايهن تحقیهق را  يشناسروشو  يشناسمعرفتبود، از رويکرد کیفي استفاده شد. اگر تناسب  هاآن

ريشهه  توجه به اين که استدالل بخشي از معرفت انساني است که عمیقهاً مورد نرر قرار دهیم، با

آن ارائه  تر برا  مطالعهاين رويکرد کیفي چهارچوبي مناسبدر تفکرات و باورها  او دارد، بنابر

دانش يده پد»برا  مطالعه « 3پديدارنرار »کیفي،  دهد. از میان راهبردها  مختلف در رويکردمي

ر  کهاربرد زيهاد  دارد بهه خاب شد. اين راهبرد که در حوزه تدريس و يهادگیانت« عملي معلمان

معتقهد  3(3383) پهردازد. مهارتنها  دنیا  مدرسه از ديدگاه افراد مورد مطالعه ميپديده مطالعه

ا  از درون و توسب افهراد  اسهت ههنرار  يک سنت تبربي برا  مطالعه پديداست که پديدار

تبربهه  ههر دو بهه مطالعهه 2پديدار نرار  و پديدار شهناختي اگرچهاند. که پديده را تبربه کرده

ها است کهه دهند اما پديدار شناختي بیشتر يک روش فلسفي برا  در  پديدهاهمیت زياد  مي

دارد کهه آن پديهده تبربهه  انيدر آن ديدگاه فیلسوف درباره پديده اهمیت بیشتر  نسبت به کس

 (.3383)مارتن،  اندکرده

 هاها  گردآور  دادهزمینه تحقیق، فرايند و روش

ها  الزم در اين تحقیق در دو مدرسه جامع شهر هلسینکي گردآور  شد. مدرسه جامع هداد     

-الیهتشود. به مهدت دو سهال فعها  ابتدايي و متوسطه مييهدر سیستم آموزشي فنالند شامل پا

-ه قرار گرفت و با استفاده از روشها  تعداد  از معلمان اين مدارس مورد مطالعها  و کالس

داشتند به زبان انرلیسي ها  الزم گردآور  شد. معلماني که در تحقیق شرکت ها  متفاوت داده

ا  از ههدف تحقیهق و اين صورت بود کهه ابتهدا خالصههکردند. فرايند گردآور  به تدريس مي

ها به مديران مدارس داده شد تا به معلمان ارسهال شهود کهه بهر اسهاس آن ايند گردآور  دادهفر

نفهر  1نفهر زن و  3معلهم ) 31معلماني که تمايل به همکار  داشتند شناسايي شوند. در مبموع 

  را اعهالم کردنهد. تبربهه ها  ابتدايي تمايل به همکهار  خهودمرد( از دو مدرسه و از کالس

معلمهان  گروههي بها همهه سال بود. در مرحله بعد، يک جلسهه 31تا  1ن معلمان بین تدريس اي

                                                 
1. Phenomenography 

2. Marton 

3. Phenomenology 
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 صورتبهها  آنها در طول دو سال و برگخار شد و جدول زماني برا  مشاهده و مصاحبه کالس

به معلمان گفته شد ههر وقهت  متناوب ارائه شد تا در صورت الزم تغییرات الزم داده شود. ضمناً

 وانند از ادامه همکار  خوددار  نمايند.تکه خواستند مي

با معلمان درباره باورهها  افتهيسازمانمرحله اول گردآور  اطالعات، شامل يک مصاحبه نیمه     

ا  تهدريس برگهخار شهد. ههدف در زمینه خصوصیات کلهي زنهدگي حرفهه هاآنو دانش عملي 

هها  مربهوط دريس و اسهتداللت دربارهاساسي اين مصاحبه، در  فلسفه و رويکرد کلي معلمان 

بعد از تدريس بهود « 3مصاحبه بازخواني»بود. مرحله دوم گردآور  اطالعات، شامل يک  هاآنبه 

آموزان پرداخته و ها  معلم و دانشبه مشاهده کالس درس و ضبب فعالیتکه بر اساس آن، اول 

مکار  معلهم، يک ساعت بعد از کالس درس ضمن مشاهده جريان ضبب شده کالس درس با ه

ها  کالس درس پرداخته شد. هدف از اين نوع ها  مختلف فعالیتجنبه دربارهبه مصاحبه با او 

انبهام  ها  بود کهه در کهالس درس عمهالًستدالل معلم در ارتباط با فعالیت  امصاحبه، مطالعه

استفاده قهرار شد تا برا  تحلیل مورد است که جريان کامل مصاحبه ضبب ميداد. الزم به ذکر مي

 گیرد.

 هاروش تحلیل داده

از  خطي نبود يعني طهور  کهه مرحلهه تحلیهل کهامالً صورتبهبه طور کلي، فرايند تحلیل       

مرحله گردآور  جدا باشد بلکه تحلیل و استنباط معناها در همهان مرحلهه گهردآور  اطالعهات 

هها ساسي و مهنرم بهرا  تحلیهل دادهها  ااما اقدام؛ شروع شد و در مراحل بعد  ادامه پیدا کرد

ها  ضبب شده به صورت کامل از رو  نوار صوت پیهاده شهدند و زماني شروع شد که مصاحبه

، کار تحلیل بر اسهاس ماهیهت مسهئله (3002)3به دنبال آن با استفاده از مدل تحلیل جدل تولمین

کهه ههدف آن فههم ماهیهت ها  کیفي است انبام شد. اين مدل روشي مناسب برا  تحلیل داده

ها است. بر اساس اين مدل، هر اسهتدالل و جهدل ها و جدلاستدالل ارائه شده در متون مصاحبه

ها، ههر جهدل ممکهن . عالوه بر اين1، تضمین1، داده2اساسي دارد: ادعا مؤلفهسه عنصر و  معنادار

اين تحقیهق، بهرا  باشد. در  کنندهفیتوصاست شامل سه عنصر فرعي ديرر حمايت، رد ادعا و 

                                                 
1. Stimulated recall interview 

2. Toulmin 

3. Claim 

4. Data 

5. Warrant 
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کیهد أها  عملي دانش عملي معلمان،  بیشتر رو  سه عنصر اولیه تدر  ماهیت معرفتي استدالل

خواهد آن را ثابت کنهد. در ا  است که شخص ميشده است. تولمین معتقد است که ادعا گخاره

ارت اسهت ها  است که نشانرر دانش عملي معلمان است. داده عباين تحقیق، ادعا معادل گخاره

تضهمین عبهارت  و نهايتهاً. دهدشواهد  که شخص برا  اثبات ادعا ارائه مي از داليل و يا احیاناً

شهتر است از ارزش و يا معنا  که در رابطه بین ادعا و داده مستتر است. به عبهارت ديرهر، در بی

قل قول زير ها، تضمین يک ارزش و يا اصل پنهان است که محقق بايد آن را استنباط کند. نجدل

-بیانرر عناصر اصلي جدل تهولمین مهيدر اين تحقیق است و  کنندگانشرکتمربوط به يکي از 

 باشد:

و  کنند توهین نکنهدمعلم خوب کسي است که به کساني که با او در کالس درس زندگي مي    

الس برا  اين کهه تهوهین بهه آنهها در که )ادعا(در هر صورت به شرافت آنها احترام قايل شود 

 )داده(.گذارد درس عواقب منفي در روحیه، شخصیت و انریخه تحصیلي آنها بر جا  مي

در نقل قول باال، عناصر ادعا و داده مشخص است اما عنصر سوم هنوز پنهان است و در واقع     

  ارائه شده برا  ادعا مرتبب و درست اسهت. دهد که دادهآن ارزش و معنايي است که نشان مي

استنباط شود که خود يکهي از « حساسیت اخالقي»تواند تحت عنوان ارزش ميره باال اين در گخا

. نتايبي که در اين تحقیق ارائه شهده اسهت حاصهل اسهتنباط باشديماصول اخالقي در تدريس 

باشد که توسب شهرکت کننهدگان در ها  پنهان در عنصر سوم در مدل تولمین ميمعناها و ارزش

 است.تحقیق ارائه شده 

 تحقیق  هايافته

استدالل عملي معلمان به قصد فهم جايراه و ماهیهت معرفتهي دانهش  هدف اين مقاله مطالعه    

ها  پنهان در جدل عملي معلمهان بهر اسهاس مهدل عملي آنها بود. برا  اين کار معناها و ارزش

لهي معلمهان دو هها و معناهها  مسهتتر در جهدل عمحلیل شد. يافته نشان داد که ارزشتولمین ت

و « 3دانهش پراکسهیال»دههد: جايراه و ماهیت معرفتي خاص را برا  دانش عملي آنها نشان مهي

 «.3دانش قابل اجرا»

                                                 
1. Paraxial knowledge 

2. Practicable knowledge 
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ائه شد که سهه نهوع دانهش ار (3321)اولین بار توسب ارسطو 3پراکسیس  ايده: دانش پراکسیال

یدن به حقیقت است و بهرا  رسآن يا نرريه که هدف اصلي 3تئوريااز هم متمايخ نمود.  بشر  را

که يک فعالیت ابخار  انسان اسهت  2پويسیسکند. اين کار از استدالل نرر  و بنیاد  استفاده مي

تر و غیرقابل بحت است و برا  رسیدن به آن از استدالل فني استفاده که در خدمت اهداف عیني

کارها  است که با انسان کند. پراکسیس که يک دستاورد بشر  است و مستلخم عمل و انبام مي

ها  مربوط بهه عد اخالقي در هنرام انبام فعالیتسروکار دارد. از اين رو پراکسیس دارا  يک ب

نتايج درست است. نتهايج درسهت  قصدبه«  کار درست» آن است. اين بعد اخالقي مستلخم انبام

عمهل هسهتند،  ریأثتهکهه تحهت در زندگي کساني  مؤثراين عمل اخالقي با ايباد تفاوت مفید و 

هها  معلمهان و دانهش ها نشان داد که بسیار  از فعالیهتگردد. در اين تحقیق، يافتهمشخص مي

عملي آنها در راستا  توجه به اين بعد اخالقي تدريس بود و بنابراين ماهیت و جايرهاه معرفتهي 

معلمهان نشهان  ها مرتبب با دانش عمليمشخص گرديد. تحلیل داده« پراکسیال»آنها تحت عنوان 

باشهد. ايهن اصلي ماهیت استدالل آنها مي تشکیل دهنده« 1مراقبت»داد که در موارد زياد  مفهوم 

هها و در باشد بهه دو صهورت متفهاوت در اسهتداللمفهوم که يک ارزش اخالقي در تدريس مي

 «.  1يمراقبت پداگوژيک» و « 1مراقبت اخالقي»نتیبه در دانش عملي معلمان نمود پیدا کرد: 

ها  از استدالل و دانش عملي بود که در آنها توجه به تربیهت همهه مراقبت اخالقي نشانرر جنبه

هها  جانبه فراگیر فارغ از مسائل تحصیلي، مورد نرر معلمان بود. چنین استداللي بر اساس بهاور

  رشهد آن ردند کهه بهراکيک کل نراه مي عنوانبهآموزان را معرفتي بود که در آن معلمان دانش

ها  شخصیتي، عاطفي اخالقهي، اجتمهاعي و تحصهیلي فراگیهر توجهه کهرد.   جنبهبايد به همه

ها اره کردند که فعالیتنمونه در بعد شخصیتي و عاطفي، معلمان در بسیار  از موارد اش عنوانبه

، ايهن و رفتارها  آنها نبايد به روحیه و عواطف فراگیران آسیبي برساند. بهه لحهاظ پهداگوژيکي

کردن و آماده کردن شرايب و محیب يادگیر  بهود جنبه از دانش عملي معلمان بیشتر به قصد غني

                                                 
1. Praxis 

2. Theoria 

3. Poesis 

4. Caring 

5. Moral care 

6. Pedagogical care 
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تا اين که به خود يادگیر  بپردازد. نقل قول ذيل نشان دهنهده چنهین برداشهتي از دانهش عملهي 

 معلمان است:

هسهتند کهه  تهر ببینید تدريس فقب مسئله تحصیل و درس نیست. بیشتر اوقات مسائل مههم    

الزم است به آنها توجه اساسي شود... ما در کالس درس با انسان سهروکار داريهم و نهه بها يهک 

ها انسهان هسهتند و گهاهي اوقهات رباط يا ماشین که حس و عاطفه نداشته باشد. به هر حال اين

آموز  که مشکلي ديرر داشته باشند. دانش ييهرجا ممکن است مشکالت شخصي در خانه و يا

تواند خوب ياد بریرد و مها نبايهد از او انترهار زيهاد  داشهته اش خوب نباشد نميارد و روحیهد

 انبام دهیم يدرستبهباشیم. ما اينبا بايد مثل يک مادر مراقب باشیم تا بتوانیم کارمان را 

همانطور  که مشخص است در اين جدل عملي، معلم فارغ از مسائل تحصیلي، توجهه خهود را 

کند و بنابراين در جهدل او مفههوم معرفتهي مراقبهت آموزان بیشتر ميبه مشکالت شخصي دانش

 شود.ديده مي

ن ها  متناظر بها ايهبعد ديرر دانش پراکسیال مراقبت پداگوژيکي بود. دانش عملي و فعالیت     

مفههوم مراقبهت در بخشهي از  مفهوم، برا  بهبود يادگیر  کلیه فراگیران مورد نرر بود. در واقهع

 هها گیر  آنها بهبهود توانهاييکرد که جهتها و در نتیبه در استدالل معلم نمود پیدا ميفعالیت

تدالل ها  آنها بود. ارزش معرفتي اساسي در ايهن نهوع از اسهشناختي فراگیران بر اساس قابلیت

پرداختند کهه متناسهب بها ها  پداگوژيکي ميجايي بود که به موجب آن معلمان به انبام فعالیت

هها نشهان داد کهه تطهابق فراگیهران بهود. يافتهههها  همهه هها و قابلیهتنیازها، عاليق، خواسهته

خهش بهود کهه بهر يک مفهوم فني در مرکخ استدالل عملي معلمان در اين ب عنوانبه 3پداگوژيکي

هها  ها  تدريس خود را مطابق بها شهرايب کهالس و توانهايييهروها و اساس آن معلمان روش

ها، معلم درس ادبیات انرلیسي، هر جلسه يک فیلم کردند. در يکي از کالسفراگیران سازگار مي

داد. او علهت ايهن درسي برا  دانش آموزان نمايش مهي کوتاه انرلیسي را به جا  تدريس کتاب

 دهد:اگوژيکي خود را چنین توضیح ميتصمیم پد
ريس کنم. من بها شهناختي ها کتاب درسي را تد  کالس...لخومي ندارد که من همیشه در همه"

زبان انرلیسي   هاتیقابل  آنها دارم به اين نتیبه رسیدم که اين کالس و پیشینه  هاکه از بچه

ادبیهات انرلیسهي را بفهمنهد. رسي ها  سنرین و سخت دنها در حد  نیست که بتوانند کتابآ

                                                 
1. Pedagogical accommodation 
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کنهیم و کنم و با هم آن را نراه ميند جلسه يک فیلم مناسب انتخاب ميمن برا  هر چ اين،بنابر

کنهیم. ايهن کهار انریهخه، میهخان مرور مهي به دنبال آن نکات درسي متفاوت را در ارتباط با فیلم

 "بخشد.ميمیخان و کیفیت يادگیر  آنها را بهبود  مشارکت و نهايتاً

دهد کهه تهدريس و کهار معلمهي ها  مرتبب با مراقبت اخالقي و پداگوژيکي نشان مييافته      

اين تعیین اهداف ثابت و از پیش تعیین شهده هدف باشد و بنابر-ساس منطق وسیلهتواند بر انمي

توانهد مشخص و معین کسب گردد، نمهي  ها  درسي متمرکخ که بتواند با وسیلهدر قالب برنامه

مداوم در پاسهخ بهه  طوربهپاسخرو باشد. وسیله  ا  زندگي در کالس درس راها  زمینهواقعیت

معلمان مباز  کهگر آن نیست ها  نشاناما چنین يافته؛ کنداهداف موقعیتي کالس درس تغییر مي

کههه  طورهمههانا  بههرا  رسههیدن بههه اهههداف کالسههي اسههتفاده کننههد. هسههتند از هههر وسههیله

گرايهي اجتمهاعي دنیها  تهدريس و داده است موقعیتي بهودن و سهازنده نشان (3001)3يرگلسک

ها  که اساس معرفتي درسهتي ندارنهد، توجیهه و افراط معلمان در انبام فعالیت ييآساتنعمل، 

توانهد مبهاني ابعاد اساسهي دانهش پراکسهیال مهي عنوانبهاخالقي و پداگوژيکي کند. مراقبت نمي

 ماهیت معرفتي دانش عملي معلمان باشد.  دربارهخوبي برا  قضاوت 

 3دانش قابل اجرا

تواند در يک برداشت کلي، هر آنچه که معلم قادر به اجرا کردن آن در کالس درس است، مي    

شهود الخامها مفیهد و اما هر چیخ  کهه در کهالس اجهرا مهي باشد ريشه در دانش عملي او داشته

اخهالق »هها  معلمهان بهدون توجهه بهه نمونه، در مهوارد  کهه فعالیهت عنوانبهمناسب نیست. 

شهوند، از بهاب ماهیهت معرفتهي بها چهالش بودن آنها انبام مي مؤثرو يا مفید بودن و « 2مراقبت

هها  کهالس و مخمصه هاحقیق نشان داد که محدوديتر اين تها دشوند. يافتهاساسي روبرو مي

ن مهوارد هها  متنهاظر بها ايهاين استداللها  معلمان گذاشته و بنابردرس، اثر خود را در فعالیت

ها و دانش عملي خود تر  بودند. در چنین موارد ، معلمان فعالیتدارا  ماهیت معرفتي ضعیف

 گونههنياکردند. ماهیت معرفتي متناظر با ارائه ميها  کالس موقت چالش« تنریم» را در راستا 

ن نهوع از شهود. ارزش اساسهي ايهخوانهده مهي« 1پداگوژ  تنریم کننهده»ها تحت عنوان فعالیت

                                                 
1. Regelski 

2. Practicable knowledge 

3. Ethics of care 
4. Regulating pedagogy 
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هها  معلهم و يها هها  کهالس درس را در جههت بهرآوردن خواسهتهپداگوژ  آن بود که چالش

آمهوزان از ايهن پهداگوژ  ر از دانهشکرد اما بخشي ديروزان تنریم ميآمنیازها  بخشي از دانش

يکي از پیشهروان در زمینهه اخهالق مراقبهت در (3002، 3003، 3003)3شدند. نادينرخمحروم مي

خوانهد کهه در مي« 3مراقبت جاببا شده»را در کالس درس تحت عنوان  ا چنین پديده تدريس،

کنهد. ها  ديرر هدايت مهيبه افراد يا پديده« 2مراقبت شونده»مراقبت خود را از  آن معلم انریخه

 دهد:نقل قول زير به خوبي پديده مراقبت جاببا شده و پداگوژ  تنریم کننده را نشان مي

 شود؟  شما حل ميکنید، مسئلهآيا وقتي که دانش آموز خطاکار را از کالس اخراج مي :الؤس   
ها در موارد  که يک نفهر خیلهي کنم. منرورم اينه که تنمن از چنین روشي بندرت استفاده مي :جواب   

ريخد. در چنین موارد  بهتر آن است که يک معلم دسهتیار بي نرم است و تمرکخ بقیه کالس را به هم مي
چنین معلمي نداريم و بنابراين من مببورم فکر کنم و انتخاب کنم  باشد تا از آنها مراقبت کند اما ما فعالً
 يا منفعت کل کالس؟ که آيا بايد به فکر منفعت يک نفر باشم

ط بهه مهوارد بخشي ديرر از يافته نشان داد که استدالل متناظر با دانش قابل اجرا فقهب مربهو     

معلمهان بهه ابعهاد  ها  کالسي نبود بلکه در بعضي از شرايب عاد  هم،چالش برانریخ و مخمصه

اين بخش از دانهش کردند. استدالل مربوط با اخالقي و پداگوژيکي دانش عملي خود توجه نمي

ها  پهیش فرضهي مان دارا  رفتارها، باورها و روشعملي معلمان نشان داد که گاهي اوقات معل

برند. ماهیت معرفتهي ايهن نهوع از ها  متفاوت به کار ميهستند که بر حسب عادت در موقعیت

اشتند يرر، معلمان سعي دخوانده شد. به عبارت د« 1جذب پداگوژيکي»دانش عملي تحت عنوان 

خهود  ها  مختلف دنیا  تدريس را در روش پداگوژيکي پیش فرض و پهیش سهاختهکه تفاوت

آمده بود، جذب و همرنگ کنند. ارزش معرفتهي متنهاظر بها ايهن دسهته از روتین در صورتبهکه 

هها  ارائهه شهده نهفته است جايي که ظهاهر گهخاره« عقالني ساز »در مفهوم  ها عمدتاًاستدالل

همخهواني نهدارد. نقهل قهول زيهر با ابعاد اخالقي و پداگوژيکي تدريس  هاآنماهیت منطقي اما 

 باشد:ها ميا  از اين نوع از استداللگونه

-سهخنراني مهي هاايستید و برا  بچهمتوجه شدم که شما در جلو کالس مي ها منبیشتر وقت :سؤال    

 کنید چنین روشي کارايي دارد؟کنید. شما چرا فکر مي

                                                 
1. Noddings 

2. Caring displacement 

3. Cared-for 

4. Pedagogical assimilation 
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  من نشهان دانم که روش تدريس من خیلي سنتي و از مد افتاده است اما تبربهخوب من مي: جواب   
دانیهد، در ها و بیشتر موضوعات درسي کهارايي الزم را دارد. مهيدهد که اين روش برا  بیشتر کالسمي

يهن روش مهن بهه الوه، در اانهد. بعههنوز برا  کار گروهي خوب آماده نشهده هاها  ابتدايي، بچهکالس
 ايستم.وقتي در جلو کالس مي رو کنترل کنم، خیچهمهتوانم راحتي مي

-ش قابل اجرا نشان داد که اگر چه معلمان قادر بودند فعالیهتها  مرتبب با دانبنابراين، يافته    

هايي را در عمل اجرا کنند که برا  تنریم شرايب کالسي و يا توجه به نیازها  بخشهي از دانهش 

اما به لحاظ جايراه و ماهیت معرفتي تناسب خوبي با ابعاد اخالقي و  وزان کارکرد داشته باشد،آم

 پداگوژيکي تدريس ندارد.

 گیر بحت و نتیبه

هها، هها، ارزشعملي معلمان بهه آن دسهته از شهناختمرور ادبیات تحقیق نشان داد که دانش     

ا  و حتي شخصهي خهود در طول تبربیات حرفه ها اشاره دارد که معلمان عمدتاًباورها و انریخه

سازد که به نیازها  موقعیتي کالس درس پاسهخ اند و در حال حاضر آنها را قادر ميکسب نموده

ها  تحقیق نشان داد که اين نهوع از دانهش معلمهان دارا  دو نهوع ماهیهت متفهاوت دهند. يافته

دارد و متنهاظر بها  نسهیس و پراکسهیسفرومعرفتي هستند. بخشي از اين دانش ريشه در مفههوم 

ها  معرفتي است که در آن مفهوم مراقبت در قالب مراقبت پداگوژيکي و اخالقهي جههت ارزش

نشهان داده  (3033)، غالمهي(3001)3ها  معلمان هسهتند. برگرفتهه از آود دهنده اصلي فعالیت

در آن هدف اساسي معلم بهبهود يهادگیر  ها  مرتبب با مراقبت پداگوژيکي که است که فعالیت

ف، تا زماني بايد شوند. اين گونه وظايمعلم محسوب مي«  3وظايف بديهي»فراگیران است، جخء 

تر  برا  معلهم در تعامهل بها فراگیهران بوجهود   معلم باشند که وظايف مهمهادر مرکخ فعالیت

و توجهه بهه  جانبهههمه  معلم رشهد هانیايد. اما مراقبت اخالقي که در آن  هدف اصلي فعالیت

، (3001)شهود. از نرهر آود معلم محسوب مي «2وظايف غائي» عنوانبهکرامت فراگیران است،  

ها  باالتر  دارند و  در برخورد با وظايف بديهي بايد ا  ارزشاين گونه وظايف به لحاظ حرفه

 هها  بحرانهي ودر موقعیهت در اولويت باشند. بر اين اساس در تعامل بها فراگیهران و خصوصهاً

وظايف بديهي خود را به خهاطر توجهه بهه وظهايف غهائي کنهار  چالش برانریخ، معلم بايد موقتاً

                                                 
1.Audi 
2. Prima facie obligations 
3. Master obligations 
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تهدريس  3دانش عملي معلمان با چنین خصوصیت پداگوژيکي، نشانرر ماهیت هنبهار  برذارد.

 کالس درس را بهبود بخشهد تها زمینههکند تا وضعیت موجود در است که در آن معلم تالش مي

 . (3030، 3غالمي و هوسو) راگیران را فراهم سازدرشد همه جانبه ف

بخش ديرر  از دانش عملي معلمان به لحاظ معرفتي تحت عنوان دانش قابل اجهرا خوانهده      

هها  ش معرفتي مراقبهت در فعالیهتشود که ارزها  کالسي باعت ميشوند که در آن چالشمي

شوند. ها  تدريس محروم ميآموزان از منافع فعالیتمعلم جاببا شده و بنابراين بخشي از دانش

 هها در اسهتدالل ههاآنمان باعت شده کهه ا  و پداگوژيکي معلها  حرفهاز طرف ديرر ضعف

ها ا  در جهت پوشش ضعفوسیله عنوانبهتوجیه عقالني ساز  شده و از آن چار دعملي خود 

در اين راستا معتقد  2(3332) ها  نادرست پداگوژيکي خود استفاده نمايند. پندلبر و يا برداشت

رسد اما ها  عملي معلمان صحیح به نرر مياستدالل و گخاره صورت است که در عقالني ساز 

مهم کهه ماهیهت و جهوهر واقعهي  حالنیدرعها  ظريف و تفاوت ها اساساًدر اين نوع استدالل

ها  معلم در ارتباط با فراگیران است، ناديده گرفته شده اسهت. او ايهن نهوع اسهتدالل را فعالیت

فني از ههدف ايخولهه فهرض شهده  صورتبه  معلم وسیله خواند که در آن براهدف مي-وسیله

تدريس است کهه در  1، اين نوع از استدالل بیانرر ماهیت توصیفي(3389)است. به اعتقاد شولمن

 داند. شود و قابلیت خود را فقب در انبام آن ميآن معلم، به آنچه که وجود دارد قانع مي

تبیهین  عنوانبهه( 3حقیق، مدل ذيل )شکل شهماره ها و همچنین ادبیات تبا توجه به اين يافته     

 گردد. همانطور  که در شکل مشهخص اسهت، نقطههارائه ميماهیت دانش عملي معلمان  کننده

خهوانیم عملي مي سؤاالتاست که ما آنها را تحت عنوان  يسؤاالتتحريک دانش عملي معلمان، 

در واقهع جهنس ايهن نهوع «. يهد کهرد؟چه کهار با»سازد که ه معلم را با اين وضعیت روبرو ميک

چهه »شهود مهي سهؤالآن  نرر  و يا بنیاد  که ماهیت معرفتي بنیهاد گرايانهه دارد و در سؤاالت

فرضیات تصمیم ساز  ال معلمسؤ، نیست. در مرحله بعد، برا  پاسخ به اين «ت دارد؟قچیخ  حقی

برذرند تها در  1همخمان در عمل تأملدهد که اين فرضیات برا  تبديل بايد از مرحله را ارائه مي

 تأمهلمرحله بعد به عمل تبديل شوند. اين مرحله شامل برخي از فعل و انفعاالت سريع همراه با 

                                                 
1. Normative teaching 

2. Husu 

3. Pendlebury 

4. Descriptive teaching 

5. SimultanousReflection-in-action 
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د تحت عنوان انتقال از آن نام در مدل استدالل پداگوژيکي خو (3389) همخمان است که شولمن

اسهت در چههارچوب  مهم در اين مرحله آن است که تامل يا رفلکشن معلم ممکهن نکته برد.مي

ابعهاد مراقبهت اخالقهي و پهداگوژيکي  اين صورت تصمیماتي که با و در تدريس هنبار  باشد

 گردند.د تبديد نرر و در نتیبه اصالح ميهماهنگ نیست، مور

 

 
 دانش عملي معلمان . مدل تبیین معرفتي و چرخه   توسعه3شکل 

چوب تهدريس توصهیفي باشهد و مل معلم در چههارأديرر ممکن است تهمچنین در حالت      

معلم چه از فیلتر تهدريس هنبهار  و يها   هاتیفعال بنابراين به همان صورت اولیه اجرا شوند.

شوند که در يک چرخه مهداوم بهه مي بخشي از دانش عملي معلمان تدريس توصیفي عبور کنند،

که از فیلتهر تهدريس   هاتیفعالشوند. با اين تفاوت که ا  او تبديل ميگیر  حرفهمنابع تصمیم

گردنهد کهه ماهیهت معرفتهي تر  از دانش عملي معلمهان مهيکنند، بخش مهمهنبار  عبور مي

هها  دارند و يکي از اهداف اساسي تربیت معلم بايد اين باشد که معلمان شايستري  ترشرفتهیپ

 فرضیات تصمیم ساز

عمل به فرضیات 

 ارائه شده

 تامل هنبار :

 مراقبت اخالقي

 مراقبت پداگوژيکي

 

 تامل توصیفي:

 مراقبت جاببا شده 

 هاتیفعالعقالني ساز  

 

 

 

 

با  اتي کهبازساز  فرضی

اخالقي و  ارزش ها مراقبت

پداگوژيکي هماهنگ 

 نیستند

دانش 

 قابل اجرا

دانش  

 پراکسیال

 دانش عملي معلمان

 منابع تصمیمات عملي:

 تبربیات حرفه ا  و شخصي

دانش و ارزش ها  -فرا

 اجتماعي

 دانش رسمي و نرر 

 چکار بايد کرد

تامل يا رفلکشن 

 رو  عمل

ماهیت 

 معرفتي

 همخمان در عملتامل 
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بر اساس نتايج اين مطالعه آن خواههد بهود سي اسا سؤالدر  و کسب کنند.  هنبار  معلمي را

ها  معلمان در چهارچوب تدريس توصیفي يا هنبار  شوند که فعالیتکه چه عواملي باعت مي

هها  تربیهت اين از طريهق برنامههرا شناسايي و بنابر هارشود اين عوامل يا متغیقرار گیرد، آيا مي

ها  معلمهان شود که شايستريچرونه مي کار  نمود و به طور کلييا ضمن خدمت دست معلم و

 را از تدريس توصیفي به هنبار  هدايت نمود؟
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