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 چكيده

محتوا و منبع دانش عملي معلمان با تجربة ابتدايي و ترسيم نحوة تعامل بين آنها  هدف پژوهش حاضر شناسايي
  از رويكرد كيفي و روش پديدارنگاري استفاده شد. در قالب مدل مفهومي است. براي مطالعه هدف مورد نظر، 

گيري نمونه ةبه شيوسال، از شهرستان ساري بودند كه  10تجربة باالي  معلم با 11كنندگان پژوهش شامل مشاركت
بازسازي شده و چك ساختارمند، مصاحبه هاي پژوهش از طريق مصاحبه نيمههدفمند از نوع مالكي انتخاب شدند. داده

 اي نظريه دادهها بر اساس الگوي كدگذاري سه مرحلهآوري شد. روش تحليل دادهليست مشاهده كالس درس جمع
  موضوعي،  دانش مقولة 8معلمان شامل عملي  هاي پژوهش نشان داد محتواي دانش، يافتهيبنياد انجام گرفت. به طور كل

مطلوب درس، دانش خلق فضاي  مديريت كالسدرسي، دانش  برنامهيادگيرنده، دانش از پداگوژي محتوا، دانش از  دانش
  تدريس، ها شامل تجربة مدرسه و دانش از خود است. همچنين منابع اصلي اين دانش از بافتيادگيري، دانش

نظران تحصيلي، متخصصان و صاحبدوران خدمت، تجربة ضمن معلم، آموزش هاي تربيتزندگي، دورهتجربه
در پايان بر اساس مدل  همكاران و بازخورد از يادگيرندگان و والدين آنان است.هاي گروهي، تجربه دانشگاهي، رسانه

معلم دورة آموزش ابتدايي كشور درسي تربيت تر كردن برنامهاي به منظور اثربخشمفهومي پژوهش، رويكرد سه مرحله
 ارائه شده است. 
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  مقدمه
 شناخت عرصه به معلم رفتار از پژوهش تدريس تمركز عرصه مطالعات در گذشته، دهه سه در

تدريس و  در مطالعات پارادايم، تغيير اين كنار در. است كرده تغيير است، رفتاري چنين عامل كه
 تغيير). اين 1995 (گروسمن، شد مهم تلقي ،كليديمتغير  يك به عنوان دانش معلمان تربيت معلم،

 محصول-بر پارادايم فرايند مبتني عمدتاًكه  گرايياثبات رويكرد هايمحدوديت شناسايي از بعد
استوار محور توليد دانش و اطالعاتي  بر ي اين رويكرد،هابيشتر پژوهش. افتاد ، اتفاقمحوري بود

 ،. به طور معمولبودند آموزانتحصيلي دانش پيشرفتبا  دد تبيين ارتباط بين رفتار معلمكه درص بود
همبستگي و آزمايشي براي برآورد و تخمين اثربخشي راهبردهاي  ،هاي پژوهش كمي از جملهاز طرح

ديگري  موضوعدرس  توليد شده در موقعيت كالس دانشِ مستقيم . كاربستگرفتندبهره ميتدريس 
 عموميراهبردهاي  دنبال توليدبه ها پژوهش نوع . بر اين اساس، ايناستپارادايم  هاي اينپژوهش از

ين و ا. روزنششته باشندرا دا يدرس هايكالستمام كه قابليت كاربرد در  باشندمي از تدريس
اي توليد كنند ويژه تدريس هايروشد نتوانها مياند كه اين نوع پژوهش) مدعي1986( 1استيونس
بر گيرند.  آموزان به كارتحصيلي بيشتر دانش پيشرفتآن را در كالس درس براي  بتوانند كه معلمان

آن در كالس  صرف دانش و معلمان مجري ةمحققان دانشگاهي توليدكنند پارادايمدر اين اين اساس، 
  ). 2009 (به نقل از غالمي،باشند مي درس

 پيشرفت يادگيري و ةحوز در شناختي هاينظريه ظهور دليل به 70 ةده اواخر رويكرد، در اين
) دو پيامد 2002( 2، گليمور و استيلررتبهي .گرفت قرار اساسي مورد انتقادهاي تحوليشناسيروان
  مدل  برايرا  ،پرداز عمليتوجهي به بافت تدريس و نقش معلم در قالب نظريهبي ،منفي
در ارتباط با پيامد منفي اول ) 2000( 4هيگارتي .اندذكر كرده تدريس در 3محصول محور -فرايند

 ستكه سبب كاستن آن به كارب ،ببيندميتدريس را در قالب مفهومي ناقص  معتقد است اين ديدگاه
معلم به راحتي  . بر اساس اين ديدگاه،استو قوانيني كه عاري از بينش و خالقيت  محققان ةانديش
  تواند دانش كسب شده توسط محققان دانشگاهي را در بافت كالس درس به كار گيرد. مي

 شناسي رفتارگرااز انتقادهاي اساسي به اين رويكرد، متكي بودن آن به نظريه روان ديگر يكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Rosenshine & Stevens 
2 Hiebert, Gallimore & Stigler 
3 process-product model 
4 Heigarety 
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تواند ماهيت پويا و تدريس و يادگيري نگاه مكانيكي است كه نمي به فرايند اين نظريهنگاه  است.
 دانش و تدريس: مباني) با عنوان 1987( اصلي مقاله شولمن ةتدريس را نشان دهد. شالود ةپيچيد

رو، تدريس، يك مقوله پيچيده، چند بعدي و پوياست. از اين ةاين است كه مقول ،1اصالحات جديد
 هاي توليد شده دانشگاهي نيستند بلكه خودمعلمان صرفا انتقال دهنده و مجري صرف دانش و نظريه

 .هستنددانش با توجه به موقعيت و بافت تدريس  ةكنندخلقگيرندگان فعالي هستند كه تصميم
دانش  تدريس و تربيت معلم به اين دانش عناوين مختلفي از جمله؛ مطالعات پژوهشگران عرصه

 ،4پولوني ،3)، دانش در عمل1994 ،2؛ فنسترماخر2001 ير،مي و ورلوپ،وندريل ؛1981(الباز،  عملي
معلمان  ) دانش عملي شخصي1992 ؛ به نقل از پجاس،1988 الو و لين هارد، ،5ايزمينه؛ دانش1983

  استفاده شد. 7عملياند. در اين نوشتار، از اصطالح رايج دانشداده) 1997 (كانلي، كالندينن و هي، 6
هاي زيادي در اين حوزه صورت معلمان، پژوهش (عملي) از زمان مطرح شدن مفهوم دانش

دانش عملي، محتواي دانش عملي، منبع  توان به طور كل آنها را در چهار محوركه مي ،گرفته است
محتواي بندي كرد. و ماهيت و ساختار دانش عملي معلمان طبقه ،ارتباط بين دانش و عمل معلمان

اين  ي بهگويپاسخ اين محور در راستاي .استپايه براي تدريس  ناظر بر دانش 8دانش عملي معلمان
  ست؟هاي دارد؟ تدريس خوب چه تدريسي اكه معلم خوب چه ويژگي است،اصلي  هايسؤال

 محتواي ةدهنددهنده و توسعهناظر بر منابع شكل ،منبع دانش عملي معلمان در قالب محور دوم
ناظر بر ارتباط بين دانش و عمل معلمان است. اين محور  ،محور سوم دانش عملي معلمان است.

اي نمايانگر تفاوت بين دانش اظهار شده و دانش اجرا شده است و به دنبال شناسايي عوامل زمينه
محور در نهايت،  .)2001 (ورلوپ و همكاران، است انو عمل معلم دانش بين ايجاد شكاف و تضاد

استدالل زيرين  ةاين محور بيانگر نحو ناظر بر ماهيت و ساختار دانش عملي معلمان است. ؛چهارم
اسخ است و در پ 9ايشناسي زمينهر كالس درس است و مبتني بر معرفترفتار و تصميمات معلم د

تواند انجام دهد؟ نه اينكه چه چيزي حقيقت دارد. به ديگر است كه معلم چه كار مي سؤالبه اين 
است كه معلم براي  ،هاي اخالقي و پداگوژيكيكفايت، سخن، اين امر ناظر بر استدالل خوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 knowledge and teaching: foundations of the new reform 
2 Fenstermacher 
3 knowledge in action 
4 Polanyi 
5 contextual knowledge 
6 teachers' personal practical knowledge 
7 practical knowledge 
8 content of teachers' practical knowledge 
9 contextual epistemology 
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به  كند. ساختار اين دانش روايتي يا فرايندي است گاهيفرايند تدريس اتخاذ مي حين هايتصميم
گيري است گويند بر اين اساس كه ساختار آن اساسا در حال شكلي) ميتأمل(به شكل 1آن دانستن

  )2010 ،2( غالمي و هوسو در واقع دانش پارادايميك نيست ،نيست و چيزي ثابت و مطلق
 ةعملي معلمان، نحواين پژوهش سعي دارد با شناسايي محتوا و منبع دانشبر اين اساس، 

 هاييها را در موقعيت پيچيده تدريس ترسيم كند و در لواي آن پيشنهادچگونگي تعامل اين دانش
الزم به ذكر است،  آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان ارائه كند. ةتربيت معلم دور برنامه درسيبراي 

)؛ 1983 ،3(البازمعلم  نقش و هويت درباره هاي تازهبينش تواندمعلم، مي عمليدانش زمينه در پژوهش
گذاري ) و سياست2001 ؛ ورلوپ و همكاران،2007 ،4هاي برنامه درسي (فالناجراي موفق نوآوري

 مرور كند. با درك اين مهم، با فراهم )2001 معلم (ورلوپ و همكاران،تربيت برنامه درسيدر 
 توانمي ،برنامه درسي معرفتي ةحوز ويژه در به گوناگون هايپايگاه از گرفته صورت هايپژوهش

 صورت پژوهشي معلمانعمليدانش منبع و محتوا شناسايي ةدربار در كشور تاكنون كه نمود بيان
  شود.ضرورت پژوهش بيش از پيش احساس مي بنابراين. است نگرفته

 تربيت ريزان درسيگذاران و برنامهسياستاز يك سو، راهنماي  تواندمي پژوهشهاي اين يافته
معلمان باشد و از سوي ديگر، زمينه را براي كارآموزان و  ايحرفهبالندگيهاي برنامه در تدوين معلم

  درسي در آموزشي از واقعيت تدريس و اجراي برنامة  گذارانسياستشناختي گسترش افق
  درس، فراهم كند. ترين سطح، يعني كالسعملياتي

  چارچوب نظري
و صاحب سبك در حوزه  پژوهشگر خالق 5فريما البازاصطالح دانش عملي اولين بار توسط 

 و دانش صرف مجري ). اين دانش ناظر بر اين است؛ معلمان1981( دانش معلمان به كار گرفته شد
 ،باشندمي تدريس بافت به توجه با دانش كنندهخلق خود بلكه نيستند دانشگاهي توليدشده هاينظريه

بر اين  شانتأملمعلمان و  هايتجربهبه طور مستقيم در ارتباط با عمل و كنش معلمان است و از و 
). البته دانش عملي معلمان به معناي نفي مطلق 2010، 6(غالمي و هوسو گيردمي نشئت هاتجربه
، زمينه تدريس است، بلكه دانش رسمي مند درنظام هايتحقيقكه حاصل  نيست رسمي(نظري)دانش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 knowing 
2 Husu 
3 Elbaz 
4 Fullan 
5 Freema Elbaz 
6 Husu 
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آن، ماهيت معرفتي دانش  ةدربار تأملبينش علمي معلمان است كه با  ةاي اساسي براي توسعزمينه
ير، يهاي برجسته اين دانش از ديدگاه  م). ويژگي1393غالمي، ( كنندعملي خود را تقويت مي

   :) عبارتند از2010(1فارلوپ و بي جاد
 به فرد است. حدودي منحصركه دانش عملي هر معلمي تا شخصي است: يعني اين ) 1

 شود. است: در موقعيت و بافت كالسي تعريف و جرح و تعديل مي 2بسترمند ) 2

 ةاين فاكتور بيانگر منبع اصلي و نحو :بر آن است تأملمبتني بر تجربه شخصي و  ) 3
 رشد اين دانش در معلمان است.

است: به طور معمول معلمان به هنگام تعريف آن غالبا توانايي انتشار و بيان  3ضمني ) 4
 .آن را ندارند

 كند.عمل معلمان را هدايت مي  ) 5

  محور است. -در نهايت محتوا ) 6
اند. تعريف كردهگذاري و نام اشكال گوناگوني پژوهشگران مختلف، دانش عملي معلمان را به

براي دانش معلمي  5) از اصطالح دانش عملي شخصي معلمان9719( 4كانلي و كالندينن راي مثال؛ب
 اين بر همچنين، كه يك معلم در اختيار دارد. است هاي آموزشيتمام ايدهاستفاده كردند كه ناظر بر 

 كالندينن افزون براين،. است بسترمند و ذهني بلكه نيست مستقل و عيني دانش، نوع اين باورند كه

  ) معتقد است:1992(
شود و ماهيت عملي معلمان، دانشي است كه از دانش پيشين افراد منعكس مي دانش

اي كه ما گونهشود، هماناي و بافتي دارد. دانشي است كه ساخته و بازسازي ميزمينه
هاي زندگي خودمان را از طريق فرايندهاي تعامل و بازخورد، بازگويي و سازماندهي داستان

  ).2008، 6كنيم ( به نقل از چومجدد مي
گيرد كه شامل به كار ميبراي دانش عملي را  7شناخت معلمان كلي ) اصطالح2003بورگ (

  .شان دارنديهاي كارتمام جنبه ةكه معلمان دربار ي استهافرضو پيش باورها، دانش، نظريه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Meijer ,Verloop & Beijaard 
2 situational 
3 implicit 
4 Connelly & Clandinin 
5 teachers' personal practical knowledge  
6 Chou 
7 teacher cognition 
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و هاي پيچيده ) دانش عملي را در قالب دانشي كه معلمان در برخورد با موقعيت1991( 1كارتر
  برند، تعريف كرده است.هاي عملي كالس درس به كار ميچالش

 تعريف معلمان است دانشي كه متعلق به عنوان به معلمان را عملي دانش) 1994( 2فنسترماخر
 و غالمي از نقل به( است تجارب اين بر شانتأمل و معلم عنوان به شانتجارب از منتج كه كندمي

  ). 2010 هوسو،
 خاص ايشيوه به معلمان توسط كه ايويژه دانش قالب در دانش را نوع اين) 1981( الباز
 شودمي شناسايي اجتماعي هايموقعيت و عمل طريق از دانش اين. شود تعريف كرده استكسب مي

 كالس يادگيرندگان، درباره معلمان دانش ةهم شامل دانش اين. است شخصي و تجربي كامالً و
 كه شودمي يادگيري كودك، رشد هاينظريه درسي، موضوعات اجتماعي، محيط مدرسه، درس،
  است. درس كالس موقعيت در معلمان عمل گرهدايت
 دانش عنوان به پژوهش اين در عملي معلمان دانش شده، ارائه تعاريف اساس بر ي وكل طور به

  .است تدريس موقعيت در معلم هايتصميم و هااقدام براي ياساس و پايه كهاست  موردنظر ،باوري و
همان طور كه اشاره شد، اين پژوهش سعي دارد محتوا و منبع دانش عملي معلمان با تجربه را 

 استدانش معلمان، مسئله محتواي آن  ةيكي از مسائل مهم در حوزنسبت به تدريس بررسي كند. 
 يهايظر بر دانستهكه ناظر بر دانش پايه براي تدريس است. به ديگر سخن، محتواي دانش عملي نا

بندي داند. نافذترين تقسيمتدريس و موضوع درسي ميخود، يادگيرندگان، بافت ةاست كه معلم دربار
بندي وي از دانش معلمان صورت گرفت. طبقه 1987از محتواي دانش معلمان توسط شولمن در سال 

  :استمقوله به شرح ذيل  7شامل 
  هاي كلي (شامل اصول و استراتژي موميدانش پداگوژي ع -2دانش موضوع درسي -1
(شامل درك و  برنامه درسيدانش  -4 تربيتي-دانش محتواي -3 )استدهي كالس درس سازمان

  آموزشيدانش ِبافت -6شان هايدانش ِيادگيرنده و ويژگي -5 )استهاي تدريس فهم مواد و برنامه
  هاي تربيتي.ها، اهداف و ارزشغايتدانشِ -7 

هاي هاي زيادي بر اساس مقولهبندياين، در باب محتواي دانش معلمان تقسيم افزون بر
) در هلند؛ 1999ير، ورلوپ و بي جاد، (مي گوناگون توسط پژوهشگران در كشورهاي گوناگون

) در كشور كانادا صورت گرفته است. چارچوب 1981) در انگلستان و (الباز،1999ست،بي -(تنر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Carter 
2 Fenstermacher 
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 -هاي كار شولمن است اما در پژوهش تنرن از دانش معلمان، مشابه مقولهپيشنهادي اين پژوهشگرا
به هفت مقوله شولمن اضافه شد و دانش پايه براي  »الگوي تدريس«و  »دانش خود« بيست دو

) محتواي دانش عملي معلمان 1996( تدريس را به نه مقوله گسترش داد. به طور كل، بوكو و پتانم
  بندي نمودند:رح ذيل تقسيمرا در سه مقوله كلي به ش

دانش و باور پداگوژي عمومي كه ناظر بر دانش معلمان درباره تدريس، يادگيري و يادگيرنده 
  .استكه فراتر از قلمرو موضوع درسي خاصي  است

هاي يك دانش و باور موضوع درسي كه ناظر بر دانش معلمان درباره حقايق، مفاهيم و رويه
  .استديسيپلين خاص 

اي هاي ارائه و تنظيم موضوع درسي به گونهتربيتي كه ناظر بر روش –و باور محتوايدانش 
  ). 2009 كه براي يادگيرندگان قابل فهم باشد، داللت دارد (به نقل از غالمي،

گذاران عملي، درك منابع اين دانش براي مربيان كارآموزان و سياستدر كنار محتواي دانش
توان در قالب هاي صورت گرفته، منبع دانش معلمان را ميمرور پژوهشمعلم حياتي است. با تربيت

هاي تربيت معلم و ضمن خدمت، تجربه تدريس هاي كسب شده در دورهآموزش سه عامل كليدي
رشد و  ة) آموزش در زمين1991( گروسمن و هلپمن ،بندي نمود. براي مثالاي تقسيمو عوامل زمينه
هاي ضمن معلم و آموزشهاي تربيتهاي دورهاي و آموزشزي حرفهكارآمو ،اي شاملتوسعه حرفه

  خدمت را منابع اساسي دانش معلمان معرفي كردند. 
؛ ورلوپ 2003 (بورگ، . محققان متعددياستدومين منبع مهم دانش معلمان، تجربه تدريس 

دهي دانش ) خاطر نشان كردند كه تجربه شخصي از تدريس، نقش مهمي در شكل2001و همكاران، 
دانش عملي معلمان، تجربه تدريس را  ةكه بيشتر پژوهشگران حوز ايمعلمان دارد؛ حتي به گونه

  دانند.گيري دانش عملي معلمان ميمهمترين منبع شكل
باشد كه ناظر بر ساختارهاي اجتماعي و نهادي است كه معلم اي ميسومين منبع، عوامل زمينه
هاي شخصيتي معلم است كه معلم با خود به كالس ن عوامل، ويژگيرا در برگرفته است. يكي از اي

  تعامل مدرسه با جامعه پيرامون را هم شامل  ةآورد. فرهنگ مدرسه و نحودرس مي
ها، ). همچنين دانش قبلي، تجربه معلم در دوران تحصيلي، مذهب، رسانه2001 ،1(پكوك شودمي

آموزان، زندگي خانوادگي معلم، اميدها و رفتار دانش تعامل با مديران آموزشي، همكاران، والدين و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Peacock 
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  گيري دانش معلمان تاثيرگذار است.همه در شكل هاابهام
بنابراين اطالعات عميق درباره منبع دانش معلمان نه تنها درك ما را از نظام دانش معلمان 

ها براساس اين دانش هاي با ارزشي درباره اينكه، معلمان چگونهدهد بلكه همچنين بينشافزايش مي
دانش  دهد. بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر، شناساييكنند در اختيار ما قرار ميعمل مي

ذيل  هايسؤالگويي به هدف فوق . در راستاي پاسخاستپايه براي تدريس و منابع شكل دهنده آن 
  د:نبايد پاسخ داده شو

 هاي تشكيل شده است؟محتواي دانش عملي معلمان ابتدايي از چه مولفه -1

  منابع دانش عملي معلمان ابتدايي كدامند؟ -2
 تعامل بين محتوا و منبع دانش عملي معلمان در قالب مدل مفهومي چگونه است؟ ةنحو -3

 روش پژوهش

هاي شناسي پژوهش را مدنظر قرار دهيم، با توجه به ويژگيشناسي و روشاگر سنخيت معرفت
ها و تصورات معلمان فرضميقا ريشه در باورها، پيشدانش عملي(ذهني،شخصي و ضمني) كه ع

تري براي مطالعه هدف پژوهش دارد از بين رويكردهاي پژوهش، رويكرد كيفي چارچوب مناسب
هاي مختلف رويكرد كيفي، طرح پژوهشي پديدارنگاري انتخاب شد؛ . همچنين از ميان طرحاست

اي معلمان است و حرفه هايتجربهگرفته از  نشئتچرا كه دانش عملي معلمان، دانشيِ تجربي و 
 هاي بنيادي طرح پژوهش پديدارنگاري كه هدف آن مطالعه تجربه زيسته افراديفرضهمسو با پيش

  ).1988اند (مارتن، كه پديده مورد نظر را تجربه كرده است
  هاهاي گردآوري و تحليل دادهكنندگان پژوهش و روشمشاركت

به دليل  ،سال به صورت داوطلبانه از شهرستان ساري 10 ا تجربه باالييازده معلم ابتدايي ب
كه مشغول به  93-94در سال تحصيلي  ،معلمان فرهنگ با پژوهشگر اجتماعي و فرهنگي همسويي

هاي پژوهش از طريق مالكي انتخاب شدند. داده نوع از و هدفمند گيرينمونه شيوه تدريس بودند به
و چك ليست مشاهده كالس درس به مدت يك  1و مصاحبه بازسازي شدهساختارمند مصاحبه نيمه

ها، سال تحصيلي گردآوري شد. بعد از آشنايي معلمان با هدف پژوهش و مراحل گردآوري داده
اي از كالس درس معلمان صورت گرفت. در اين مرحله تمام نكات و رفتارهاي مشاهده يك هفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 stimulated recall interview 
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مند با هدف مشخص كردن رويكرد كلي ساختاراحبه نيمه شد. مصدرس يادداشت ميمعلم در كالس
هاي معلمان درباره تدريس برگزار شد. در اين مرحله، از هر معلم يك چارچوب كلي بر اساس مولفه

اوليه دانش معلمان حاصل شد. بعد از مصاحبه نيمه ساختارمند، مصاحبه بازسازي شده از كالس 
  درس و ضبط ساس، محقق ابتدا به مشاهده كالسدرس همه معلمان صورت گرفت. بر اين ا

جريان  ةهاي معلم و يادگيرندگان پرداخته و همان روز در زمان هماهنگ شده ضمن مشاهدفعاليت
هاي كالسي هاي مختلف فعاليتجنبه ةضبط شده كالسي با همكاري معلم، به مصاحبه با او دربار

 هايجانبه فعاليت همه ترسيم براي كالس درس مشاهده ليست پرداخته شد. افزون بر اين، از چك
  . استفاده شد پژوهش هاييافته بهتر تحليل و تفسير و توصيف براي معلم

ها با توجه به ماهيت موضوع پژوهشي به صورت رفت و برگشتي بود. به اين روند تحليل داده
شد. شروع اصلي ميصورت كه بعد از هر مرحله گردآوري داده، روند تحليل و كدگذاري آن شروع 

 كه شد آغاز زماني هاداده تحليل براي منظم و اساسي اقدام ها از مرحله دوم آغاز شد. اماتحليل داده
ها به اين صورت بود كه در مرحله روند مديريت داده. شدند پياده و آوريجمع حاصل هايداده تمام

كه حاوي  يبه هر جمله يا عبارتكدگذاري باز، بعد از شناسايي جمالت مرتبط با اهداف پژوهش 
كننده مشاركت 11 براي جداگانه صورت به امر اين يك مضمون يا مفهوم بود، يك كد تعلق گرفت.

    .گرفت صورت
  مصاحبه كياز  يباز بر اساس بخش ينمونه از كدگذار كي. 1جدول 

  كدگذاري باز  جمالت خام

 بچه هنوز كهچون شون شيطنت و اخالقي لحاظ به دوم پايه هايبچه
 اجازه يا كردن صبحت يا نيستند بلد رو نشستن درست هنوز هستن
 سر مياد معلم وقتي نيستند اينطور چهارم پايه اما.نيستند بلد رو گرفتن
 مياد معلم و است آماده و ميارند در هاشونكتاب زودي هابچه كالس
 آسانتره دروسش دوم پايه اما سخته چهارم پايه دروس .ميده درسشو

 جديد دروس تدريس براي هابچه كردن ساكت و هابچه كردن آماده اما
هاي اول و دوم مطالبي هاي ابتدايي مخصوصا پايهبچه .تره سخت خيلي

گيرند. اصال ذهن بچه كه عيني و قابل لمس باشه رو بهتر ياد مي
به نظر  بيشتر يادگيرشون وقتيه كه من درسي ميدم عيني باشه. اينطوره.

درصد يادگيري از طريق ديدنه هر چي كه براش قابل لمس  70من 
كنند بهتر ياد ها آزمايش ميوقتي علوم داريم بچه باشه بهتر ياد ميگيره.

 .ذهني و هوشي سطح لحاظ به نيستند جوريك هابچه گيرند. همهمي
 ياد گفتن بار يك با سوسن دادم درس رو جمع وقتي من ديديد شما

  
 

 هاستت بچهتفاوت پايه در تفاو . 1

  
 

 
 درصد فهميدن از راه ديدن 70 . 2

  
 

 موزان به لحاظ ذهنيآبودن دانشمتفاوت  . 3

  
 

فرق   شانآموزان سرعت يادگيريدانش . 4
 .كندمي
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 ياد بهتر ورزيدست با نازنين اما كرد بلند سريع دستشو گيرهمي
 ياد تا بگم بهش بار چند و برم پيشش بايد حتما من رو هستي .گيرهمي

 كهچون .ميگيره زودي درسو بيينممي شكل كشيدن با موقع بعضي بگيره
 توضيح بار چند بايد نشسته، جلو كه نرگس همين... داره زياد استرس

 جور يه هابچه همه .ميگم  رو جمع بهش شكل با  خودم بعدش بدم
 رو هستن ضعيف كه هايبچه ميام من .ميكنه فرق شونيادگيري نيستند

 عقب اگه كنه كمك بهش ميگم قوي بچه به ميذارم قوي هايبچه بين
 بهتر هم من و نيفته عقب ضعيف آموزدانش ميشه باعث كار اين .موند
 قبول رو همديگر بهتر هابچه فهميدم تجربه به من .بدم درس تونممي

 ياد زودتر و بفهمند بهتر رو همديگه هايفرح ميشه باعث اين دارند
  .بگيرند

  
  

  
 

بر حسب  هاآموزان در گروهبندي دانشتقسيم . 5
 هاي آنهاويژگي

  
  
 

 منبع راهبرد . 6

  

در اين مرحله واحدهاي  آغاز شد. هاداده ، مرحله بعدي تحليلباز پس از پايان فرآيند كدگذاري
اي از به منظور يافتن قواعد تكرارشونده در آنها با هم مقايسه شدند. مجموعهاطالعاتي (كدها)، 

معنايي در يك مقوله جاي داده  هايشباهتواحدهاي اطالعات به دليل داشتن قواعد تكرارشونده و 
داخل آن، يك نام براي آن مقوله انتخاب شد. فرآيند تحليل اطالعات در  محتوايشدند و به تناسب 

رفت و برگشتي بين توصيف و تفسير، قياس و استقراء و مفاهيم عيني و انتزاعي، سرانجام هاي حركت
هاي به دست آمده قابليت ادغام و تحت شمول قرار گرفتن مفاهيم اي متوقف شد كه مقولهدر مرحله
الزم به ذكر است فرايند كدگذاري محوري همانند كدگذاري باز به صورت  تر را نداشتند.انتزاعي

نفرادي انجام گرفت. يعني كدهاي حاصل از كدگذاري باز داخل متن هر مصاحبه، تبديل به ا
  تر تحت عنوان كدهاي محوري شدند. تر و انتزاعيبزرگ هايمقوله

  محوري كدگذاري گيريشكل نحوة . 2جدول 

ري
حو

ي م
ذار

دگ
ك

  

درك و فهم آشنايي با 
و يادگيري 

  آموزاندانش

هاي آشنايي با ويژگي
  ايزمينه

 به انگيزه ايجاد
  يادگيرندگان

بدفهمي و آشنايي با 
  مشكالت يادگيري

هاي آشنايي با ويژگي
  شناختيروان

  
 باز

ري
گذا

كد
  

  يادگيري سبك
آشنايي با  وضعيت 

  آموزاقتصادي دانش
 حد مسئله در دادن

  يادگيرنده توان
پايين بودن تمركز 

  آموزاندانش
هاي آشنايي با ويژگي

  آموزاندانششخصيتي 

  دانش قبلي و عمومي
با  وضعيت آشنايي 

فرهنگي و اجتماعي 
  آموزدانش

  تعامل بيشتر با والدين
نظم حوصله و بيبي

  بودن
هاي با ويژگيآشنايي 

  هيجاني يادگيرندگان
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  يادگيري سرعت
وضعيت آشنايي با 

مذهبي و ارزشي 
  آموزدانش

تعامل و مشاركت 
در كالس  آموزاندانش
و انجام كارهاي  درس

  عملي

توانايي درك منظور و 
اهداف متن درسي را 

  ندارند

هاي آشنايي با ويژگي
  رواني يادگيرندگان

هاي تحليلي و توانايي
  استداللي

آشنايي با مختصات 
  هاپايه

دادن مسئوليت و 
  راهبرد معلم يار

ناتواني در به يادآوردن 
مطالب درسي و زود 

 فراموش كردن

وي خآشنايي با خلق و 
 آموزاندانش

هاي جنسيتي و تفاوت
  هوشي

آشنايي با وضعيت 
  آموزخانوادگي دانش

برقراري ارتباط 
عاطفي بيشتر با 

  يادگيرنده

پايين بودن دقت  
  آموزاندانش

 هايويژگي با آشنايي
  يادگيرندگان عاطفي

 
مقوله اصلي كه همان دانش هاي شناسايي شده، در قالب گذاري گزينشي، خرده مقولهدر كد

هاي دانش -عملي معلمان است، شكل گرفت. در اين پژوهش سعي شده است برچسب مقوله اصلي
برچسب مقوله دانش ت مربوطه انتخاب شود. براي مثال، هاي ادبيابر اساس برچسب -شناسايي شده

  ست.) اقتباس شده ا1981( ) و الباز1987( از يادگيرنده بر اساس كارهاي شولمن
  نهايي هايمقوله گيريشكل ةنحو .3 جدول

  كدگذاري گزينشي  كدگذاري محوري  كدگذاري باز
، سبك يادگيري، دانش عمومي و قبلي، سرعت يادگيري

هاي جنسيتي و تفاوتتوانايي تحليلي واستداللي، توانايي 
  هوشي

درك و فهم و يادگيري 
  يادگيرندگان

  يادگيرنده از دانش

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و آشنايي با وضعيت 
  ارزشي، خانوادگي يادگيرندگان

  ايزمينهويژگي 

والدين،  با بيشتر يادگيرنده، تعامل توان حد در مسئله دادن
 انجام و درس كالس در آموزاندانش مشاركت و تعامل

  عملي و... كارهاي
  يادگيرندگان به انگيزه ايجاد

نظم حوصله و بيبي آموزان، پايين بودن دقت و تمركز دانش
  و... توانايي درك منظور و اهداف متن درسي را ندارند بودن،

  بدفهمي و مشكالت يادگيري

آشنايي با ، يادگيرندگانهاي شخصيتي آشنايي با ويژگي
  هاي هيجاني، رواني، عاطفي و...ويژگي

  شناختيهاي روانآشنايي با ويژگي

هاي شناسايي اي مداوم و پرسش و پاسخ نسبت به مقولهمقايسهمدل پژوهش، از طريق تحليل 
شده كشف شد. در واقع هدف از ارائه مدل ترسيم ماهيت تلفيقي دانش عملي معلمان در بافت 

  است.پيچيده  يكالس درس است و اينكه تدريس فعاليت
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  هايافته
در قالب  -رد مطالعهعملي معلمان مومحتوا و منبع دانش -هاي اول و دوم پژوهشسؤالپاسخ 

  ) آمده است:4جدول (
  ييمعلمان با تجربه ابتدا عملي.  محتوا و منبع دانش4جدول

  منبع محتواي دانش عملي  محتوا  هادانش

  
دانش محتوايي يا 
  موضوع درسي

  هاي درسيكتاب هايگزاره و مفاهيم با معلمان آشنايي
  با يكديگر هاي درسيمفاهيم كتاب توانايي برقراري ارتباط بين

  جامعه هنجارهاي و هاارزش هاي محتواي درسي باگزاره و مفاهيم توانايي برقراري ارتباط
  ارتباط مفاهيم درسي با نيازهاي روزمره زندگي

  يادگيرندگانهاي يادگيري آشنا بودن با ساختار تجربه

 خدمت ضمن آموزش هايكالس معلم، تربيت
  زندگي تجربه و

  
دانش پداگوژي 

  محتوا
  

  توانايي در تدوين طرح درس،
ارزشيابي از و  هاي تدريس متنوع در كالس درس،توانايي در به كارگيري روش

  يادگيرندگان

راهنماي تدريس، تجربه تدريس، كارورزي، 
هاي تخصصي و تجربه همكاران، مطالعه كتاب

  آموزش ضمن خدمت

  دانش از يادگيرنده
هاي آموزان، آشنايي با ويژگيهاي فردي دانشتفاوتآموزان، دانش يادگيري و فهم و درك
آموزان، ايجاد انگيزه در يادگيرندگان، بدفهمي و مشكالت يادگيري اي دانشزمينه
  آموزانشناختي دانشهاي روانآموزان و آشنايي با ويژگيدانش

 آموزان، تجربه تدريس، بازخورد دانش
هاي آموزش ضمن خدمت و  بازخورد كالس

  يادگيرندگان

دانش خلق فضاي 
  مطلوب يادگيري

  فيزيكي فضاي مثبت در كالس درس اجتماعي -رواني توانايي ايجاد فضاي
تحصيلي، تجربة تدريس و بازخورد از  تجربة
  آموزاندانش

  
دانش مديريت 
  كالس درس

  و افزايش رفتارهاي مطلوب كاهش رفتارهاي نامطلوبكنترل كالس درس و 
  در كالس درس يادگيرندگان جلب توجه

 مديريت پرسش و پاسخ

  مديريت زمان

تربيت معلم، تجربه تدريس، دفتر ارزشيابي 
زندگي و متخصصان و ة توصيفي، تجرب

  نظرانصاحب

  
دانش از برنامه 

  درسي

  يمحتواي برنامه درس ازانتقادي  آگاهي
  يادگيرندگانتوانايي به كارگيري منابع كمك درسي به فراخور نيازهاي 

  در كالس درسي تكنولوژي آموزشي توانايي به كارگيري

هاي تجربه شخصي، تربيت معلم و كالس
  آموزش ضمن خدمت

  
دانش از بافت 

  مدرسه

  آشنايي و تعامل با فرهنگ مدرسه
  آموزانتوانايي تعامل سازنده با والدين دانش

  با  فرهنگ جامعه محلي (دانش فرهنگي) آشنايي

آموزان و تجربه همكاران و دانشبازخورد 
  تدريس

  دانش از خود
  معلمان هاي شخصيتيويژگي
  معلمان يتأمل تفكر

همكاران، تجربه زندگي، تجربه تدريس و 
  متخصصان
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 اولين دانش پايه براي تدريس، دانش موضوعي است. اين دانش مشابه دانش محتوايي (شولمن،
وضوع درسي دانش م) است. 1981 و الباز، 1999 جاد،ير، فارلوپ و بي ) و موضوع درسي (مي1987

داليل آنها  بود. مورد پژوهش معلمان ةحرفه معلمي مورد تاكيد همبراي  ضروري دانشبه عنوان 
و سوق دادن  گرينقش هدايتبرخي معلمان  ،. براي مثالمتنوع بودموضوعي معلم براي تسلط 

خوام درس در مورد زمين لرزه مي...« اندذكر كرده را هاي شخصيبه سوي نيازها و عالقه يادگيرنده
ها رو بچهو تونم قضيه رو باز كنم بدم اگه اطالعات من صرف به چهار خط كتاب باشه مطمئنا نمي

گر تسلط تسهيل فرايند يادگيري به عنوان هدف دي همچنين، ).6 ،كنندهمشاركت( »..هدايت كنم.
اگه تسلط نداشته باشم واقعيت ...« پژوهش ذكر شده استكنندگان موضوعي توسط برخي مشاركت
وار ياد بچه طوطي ميشه ذهني. .مبه بچه ياد ميد دم....يه چيز تئورياينه كه درست به بچه ياد نمي

در نهايت، آشنا و مسلط نبودن معلم به مفاهيم و  ).11 ،كنندهمشاركت(» گيرهعميق ياد نمي گيره.مي
-آموزان به معلم و كالس درس ميكاهش احساس تعلق دانشسبب هاي درسي موضوعات كتاب

» ..تونه كالسشو خوب اداره كنه.بعد نمي رند.يگها اون درس رو گوش نميدن و نميبچه ...»شود
 آشناييمولفه،  5معلمان مورد مطالعه شامل هاي دانش موضوعي از ديدگاه مولفه ).8 ،كنندهمشاركت(

هاي درسي مفاهيم كتاب توانايي برقراري ارتباط بين، هاي درسيكتاب هايگزاره و مفاهيم با معلمان
 هنجارهاي و هاارزش هاي محتواي درسي باگزاره و مفاهيم توانايي برقراري ارتباط، با يكديگر

 يري يادگ هايتجربهو آشنا بودن با ساختار  زندگي ةارتباط مفاهيم درسي با نيازهاي روزمر، جامعه
  .است يادگيرندگان

محتوا است. اين دانش مشابه  پداگوژي دومين دانش شناسايي شده براي حرفه معلمي، دانش
 )1997( همكاران و دريل ) و دانش ارائه ون1999ير و همكاران (مقوله دانش راهبردهاي آموزشي مي

 .است خاصي موضوعيدانش  با مرتبط تدريس هايمهارت و اصول دانش بر است. اين دانش ناظر
توانايي در تدوين طرح درس، توانايي در  ،هاي اين دانش از ديدگاه معلمان مورد مطالعه شاملمولفه

است. معلمان  ارزشيابي از يادگيرندگانهاي تدريس متنوع در كالس درس و به كارگيري روش
كننده معلم تواند تضميننمي موضوعي دانش با بودن آشنا صرف داشتند توجه مسئله اين به پژوهش

كنند تدريس دو به عالوه دو همه فكر مي« ) بيان داشت2(كنندة مشاركت ،براي مثال. خوب باشد
مشاهده كالسي حكايت از شكاف بين دانش نظري و عملي  .»همون حل كردن دو به عالوه دوهه

اي و حل مسئله به تعداد ههاي مكاشف) درباره فقدان به كارگيري روش1(ة كنندمعلمان دارد. مشاركت
 هادرس بعضي« تر شدن محتواي كتاب درسي اشاره داشت. براي مثالآموزان، حجيمزياد دانش
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يكبار اگه بتونم  هفته دو ...كرد استفاده خالق روش از نميشه .زياده مثل رياضي و علوم حجمش
ايفاي نقش در كالس درس رياضي براي مبحث  در پاسخ به فقدان به كارگيري روش. »هميشه نميشه

شما شاهد بوديد من به سينا گفتم تو نقش عمو  « آموزان را بيان داشتانتقال، عامل تعداد زياد دانش
بعد رو تخته هم عكس ساعت رو  ايفا كن كه يه ساعت به جلو كشيده ميشه رو توضيح بدم. نوروز

تعداد  گفتم ساعت چنده؟ بعد ده دقيقه اضافه كنيد. ؟بعد گفتم انتقال چيه كشيدم و درس رو دادم.
همچنين ناآگاهي والدين، عامل ديگر فقدان به . »سه گروه نشد كه زنگ خورد ..ها زياده نميشه.بچه

) ذكر شده 2(ة كنندتر توسط مشاركتهاي پايينهاي نوين تدريس به ويژه در پايهكارگيري روش
من رياضي رو با روش فرايندي  .دوند با من درگير ميشندوالدين نميهاي جديد اومد اما روش«است 

كالسي نشان داد بيشتر معلمان در اين دانش،  ةمشاهد .»گفتم اما مادره ميگه روش تكنيكي درسته
  وابسته به راهنماي تدريس بودند. 

است.  د پژوهشهاي شناسايي شده از سوي معلمان موردانش از يادگيرنده يكي ديگر از دانش
 طور هاي ذكر شده اشاره شده است. بهبندي بسياري از پژوهشبندي و مقولهاين مولفه در تقسيم

 قالب در را يادگيرنده دانش زبان، معلم 13 عملي دانش بررسي در) 1999( همكاران و يرمي ،مثال
 و يادگيري محيط ةدربار دانش آموزان،دانش هايويژگي ةدربار دانش. كردند كدگذاري مقوله سه

 ةپژوهش به مولف كنندگانمشاركت .شودمي شامل مطلب درك مشكالت و انگيزش ةدربار دانش
 هايويژگي با آشنايي آموزان،دانش فردي هايتفاوت آموزان،دانش يادگيري و فهم و درك آشنايي با

انگيزه در ن، توانايي ايجاد آموزادانش يادگيري مشكالت و بدفهمي آموزان،دانش ايزمينه
   داشتند. اشاره آموزاندانش شناختيروان هايويژگي با آشنايي و آموزاندانش

  سبك يادگيري  ها نشان داد تمام معلمان پژوهش به دو خرده مولفه تفاوت فردي ويافته
) علت متنوع بودن روش تدريس را در 9(ة كنندآموزان اشاره داشتند. براي مثال مشاركتدانش

آموزاني داريم كه ببينيد ما در كالس دانش« آموزان بيان داشتن سبك يادگيري دانشمتفاوت بود
 .»گيره يكي ديگه حتما بايد ببينه يكي ديگه با نقاشي و حتي با همكاري هم...يكي با ديدن ياد مي

آموزاني كه مشكل يادگيري براي دانش »راهبرد معلم يار«كالسي نشان داد اين معلم از  ةمشاهد
شود آموز قوي ميكرد. معتقد بود اين راهبرد نه تنها سبب تثبيت يادگيري در دانشداشتند استفاده مي

 لفهؤخرده مآموز ضعيف خواهد شد. شاهد بودم معلماني كه آشنا به سه بلكه سبب يادگيري در دانش
ارتباط  ن بلكه درآموزاديگر دانش يادگيرنده بودند عالوه بر تنظيم مطالب درسي بر اساس فهم دانش

) به دليل آشنا بودن با موقعيت اقتصادي و 8( ةبراي مثال؛ مشاركت كنند جستند.عاطفي بهره مي
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آموز ضعيف (كنارهم نهادن دانش» آموزانبندي دانشگروه« آموزان، اين مسئله را درفرهنگي دانش
كرد. درس علوم رعايت مي در كنار ثروتمند و مالحظه كردن در آوردن وسايل آموزشي) در كالس

آموزاني كه مشكل خانوادگي داشتند با نشستن در كنارشان اين معلم در كالس با دانش ،افزون بر اين
هاي پژوهش حكايت از به طور كل، يافته. كرد كمبودهاي عاطفي آن را تا حدي جبران كندسعي مي

  هاي شناسايي شده دارد.نقش محوري اين دانش در بين دانش
رمين دانش اشاره شده براي حرفه معلمي از سوي معلمان پژوهش، دانش از برنامه درسي چها
  معلمان دانش برنامه درسي تفاوت) 1999( همكاران و مي ير پژوهش هاييافته طبق است. بر

اين  .كنندمي استفاده شاندرس كالس در معلمان كه ديد متوني و آموزشي مواد انواع در تواندمي
 ) است. در اين پژوهش، دانش1981( ) و الباز1987(  دانش مشابه مقوله دانش برنامه درسي شولمن

 پاسخ در درسي هايكتاب از رفتن فراتر درسي، كتاب محتواي به انتقادي نگاه بر ناظر درسي برنامه
برخي معلمان در  ها نشان داديافته. است آموزشي تكنولوژي از استفاده و آموزاندانش نيازهاي به

يادگيري در محتواي درسي علوم و  هايتجربهدرسي به تنظيم باب نگاه انتقادي به محتواي كتاب
كتاب علوم، كتابي نيست كه « بيان داشت) 6(ة مشاركت كنند ،داشتند. براي مثال انتقادهاييرياضي 

شاهد بودم، مطالب  درسبر همين اساس در  كالس .»مسئله نوشته شده استبر اساس رويكرد حل
كرد. دهنده آزوبل تدريس ميسازمانكلي و در قالب الگوي تدريس پيش الؤسدرسي را به با يك 

آموزان دو تا مطلب درسي بببنيد وقتي دانش« در پاسخ به چرايي استفاده از اين رويكرد بيان داشت
در باب فراتر رفتن از . »مونهگيرند و تو ذهنشون ميكند اينطوري بهتر ياد ميرو با هم مقايسه مي

آموزان و سطح سواد والدين را ذكر هاي درسي، معلمان مورد مطالعه معلومات قبلي دانشكتاب
كردند. هر چند مشاهده كالسي حكايت از تضاد زياد بين دانش نظري و دانش عملي معلمان داشت. 

معلمان معتقد بودند  ةشت. همدر ارتباط با ميزان كاربست تكنولوژي آموزشي دو ديدگاه وجود دا
جويي در وقت، ايجاد انگيزه و افزايش تمركز در درس باعث صرفهاستفاده از اين ابزار در كالس

در چگونگي به كارگيري اين ابزار  شود. اما نكته اختالفي حاصل از مشاهده كالسي،آموزان ميدانش
تكنولوژي برابر با تدريس همان موضوع درسي درس بود. براي برخي معلمان استفاده از  در كالس

هاي منفي تكنولوژي آموزشي، اين ابزار نقش مكمل را بود. اما براي معلمان موفق با آگاهي از جنبه
  داشت و با هدف تثبيت يادگيري بود.

كالس درس و خلق فضاي مطلوب يادگيري دو دانش پايه اشاره شده براي  دانش مديريت
با  )1997( همكاران و دريل ) و ون1987( بندي شولمن ن دانش در طبقهحرفه معلمي است. اي
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گذاري شده است. در اين پژوهش به دليل گستردگي راهبردها در عنوان دانش پداگوژي عمومي نام
كالسي نشان داد معلمان راهبردهاي گوناگوني براي  ةبندي شد. مشاهدقالب دو دانش جداگانه طبقه
هر چند مسئله مشكالت  گيرند.لق فضاي مطلوب يادگيري به كار ميمديريت كالس درس و خ

تدريس معلمان نشان داد  ةآموزان دغدغه اصلي معلمان بوده است. مشاهدرفتاري و اخالقي دانش
هاي فضاي مطلوب يادگيري تنها بعد فيزيكي محيط يادگيري مطلوب آنهايي كه در برشمردن ويژگي

   ،ساسي در مديريت كالس درس رو به رو بودند. براي مثالرا اشاره داشتند با مشكالت ا
محيط يادگيري خوب « در برشمردن محيط يادگيري مطلوب اين چنين بيان داشت )1(ة كنندمشاركت

كالس برام خيلي  اموزان چه تعداد تنبل و زرنگ هستند.از نظر فضا مهمه برام مهم نيست دانش
 كالس مشاهده كالسي اين معلم گوياي اين بود فضاي ».فضا خوب باشه جاشون خوب باشه. مهمه.
دقيقه اول كالس را  به ساكت كردن كالس مشغول بود. هر چند  10معلم . بود يكنواخت و خشك

كردن آموزان، با تذكر كالمي و زدن روي ميز سعي در ساكتدر حين تدريس به محض شيطنت دانش
  درس بيرون  خاطي از كالس آموزدانشكالس درس را داشت. در صورت مثمرثمر نبودن، 

آموز خوب، منضبط بودن و كه اين معلم در برشمردن دانش استنباط ديگر اين است انداخت.مي
ويژگي برشمرد. در مقابل، معلماني كه در برشماري محيط يادگيري  ترينمهمانجام به موقع تكليف را 

مطلوب در كنار بعد فيزيكي بر بعد رواني تاكيد داشتند مشكالت كمتري در مديريت كالس درس 
رابطه بين معلم و شاگرد بايد مثل رابطه مادر با « ) معتقد بود9(ة كنندمشاركت ،داشتند. براي مثال

در راستاي اين نظر، شاهد  .»يلي نزديك باشه تا بتونه درس بده...تاثير داشته باشهبايد خ اشه باشه.بچه
كرد. همچنين بودم معلم قبل از تدريس با طنز و شوخي و شعر خواندن، فضاي كالسي را آماده مي

كه ريشه در تجربه  »جعبه نامه«آموزان از راهبرد تر و احساس همدلي بيشتر با دانشبراي پيوند عميق
 كالس كنترل، هاي اين دو دانش در پژوهش حاضر شاملكرد. مولفهخانوادگي داشت، استفاده مي

 كالس در يادگيرندگان توجه جلب ،مطلوب رفتارهاي افزايش و نامطلوب رفتارهاي كاهش و درس
آشنايي با بعد فيزيكي كالس درس و مدرسه و زمان،  مديريت ،پاسخ و پرسش مديريت، درس

  .استدرس  كالس در مثبت اجتماعي -رواني فضاي ايجاد توانايي
 مدرسه از خارج و مدرسه سطح در درسكالس از خارج عوامل بر ناظر مدرسه بافت دانش از

) 1981( و الباز )1997( همكاران و دريلو ون )1987( هاي شولمناين دانش در پژوهش .است
 با تعامل و آشنايي ،عبارتند از در اين پژوهشاين دانش  ةدهندتشكيل هايمورد تاكيد بود. مولفه

محلي است.  جامعه فرهنگ با آشنايي آموزان ودانش والدين با سازندهتعامل مدرسه، توانايي فرهنگ
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معلم با پرسنل مدرسه و خانواده بر روند مديريت تدريس و  ةسازندمعلمان تاكيد داشتند تعامل ةهم
تعامل معلم با خانواده و  ة) دربار4(ة كنند. براي مثال مشاركتآموزان تاثيرگذار استيادگيري دانش

ببيند مثل مثلثه سه ضعليه يكي معلم ديگري پرسنل مدرسه و ...« كندطور بيان ميپرسنل مدرسه اين
اوليا هستش هر كدوم بلغزه كار به سرانجامش نميرسه اگه برسه كند ميرسه. معلم كاركنه مدرسه 

و مدرسه كار كنه والدين كار نكنه نميشه...اينها در كنارهم سبب ميشه تا كارها بهتر كارنكنه يا معلم 
مشاهده كالسي اين معلم حكايت از نبود تعامل معلم با پرسنل مدرسه است. اين ». صورت بگيره

ببيند متاسفانه پرسنل مدرسه به جاي « دانداعتنايي به نقطه و نظرات معلم را عامل اصلي ميمعلم بي
ها رو ببرم موزه، خواستم بعد از قرني بچهاينكه به نظرات معلم گوش بدند تابع اداره هستند. من مي

مشاهده از بافت مدرسه  .»،خيلي بايد مكاتبه بكنيم ولش كن جمعش كن مدير مدرسه گفت بيخيال
كنند اء ميدهنده اين دانش، والدين نقش اساسي ايفهاي تشكيلو كالس درس نشان داد از بين مولفه

مقوله آموزشي عمدتا ماهيت بندي نمود. دو مقوله آموزشي و رفتاري تقسيم توان نقش آن را دركه مي
هاي پايين انتظار داشتند بعد از درسي و يادگيري دارد. به اين صورت كه معلمان به ويژه معلمان پايه

آموزان  نظارت بر تكاليف دانش بازخورد و تدريس درس مربوطه، خانواده براي تثبيت يادگيري، دادن
آموزان است. براي مثال، معلمان موفق مشاركت كنند. مقوله رفتاري ناظر بر مشكالت اخالقي دانش

هاي آن در مديريت كالس درس را حمايت و همراهي والدين عامل اصلي اثربخش بودن سياست
ي اين دانش بر مديريت تدريس ذكر كردند. به طور كل شاهد بودم معلماني كه آگاه به تاثيرگذار

بودند با تقويت سرمايه اجتماعي خود، از اين دانش به عنوان متغيير ميانجي به نحو احسن سود 
 تربيشهاي اين دانش در مقابل، معلمان ناآگاه و كم تجربه به دليل آشنا نبودن، مكانيسم بردند.مي

 روروبهاي كه روند تدريس معلم را در كالس با اختالل كند به گونهنقش متغيير مزاحم را ايفاء مي
  كرده بود.

بيند؟ آيا حرفه تدريس است كه معلم خود را چگونه معلمي مي سؤالبه اين  ناظر خود دانش از
هاي شخصيتي معلم خوب و ، اين دانش ناظر بر ويژگيييك حرفه پرچالش است؟ به طور كل

) 1981( است. اين دانش در پژوهش الباز تدريس محيط رخدادهاي به نسبت معلم ذهني تتأمال
هاي پژوهش حاكي از تضاد بين اظهارات و رفتار تدريس معلمان دارد. براي اشاره شده است. يافته

) بر مهم بودن صبر و حوصله براي حرفه معلمي تاكيد داشت. اما مشاهده 1(ة كنندمثال مشاركت
آموزان و كنترل كالس درس بردبار نبود. در ورد به دانشكالسي نشان داد اين معلم در دادن بازخ

خانواده،  كار كنم. دونم چيريخته نمياينقدر كار سرم « پاسخ به تضاد حاصله اين چنين بيان داشت
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شاهد بودم . »هاي كه اداره ميخواد، اقدام پژوهي و درس پژوهي هستها و طرحمشكالت بچه
و درگيري  تأملهاي شخصيتي نامبرده براي حرفه معلمي در آنها رو به افول بود، معلماني كه ويژگي

) در پاسخ به تفاوتي در تدريس در كالس درس اين 4(ة شان كم بود. براي مثال مشاركت كنندذهني
ساالري نيست و حقوق معلم ها هست، شايستهوقتي اين همه تبعيض تو انتصاب« چنين بيان داشت

در مقابل شاهد بودم معلماني . »ها كنمور ميتونم ذهن خودم درگير كالس درس و بچهپايينه من چط
اي تدريس را حرفه ي بااليي داشتند يا به قول خودشان وسواس فكري بااليي دارند،تأملكه تفكر 

) در برخورد با 11(يف كردند. شاهد بودم مشاركت كنندة پرچالش و يادگيري را امري دشوار توص
كرد. نكته ضمني اينكه آموز ديرآموز، تا رسيدن به نتيجه مطلوب، تالش ميگيري دانشمشكل ياد

ي باال به دليل منبع قوي تجربه تدريس، مرجع معلمان ديگر در نحوه برخورد با تأملمعلمان با تفكر 
  آموزان بودند.مشكالت درسي و رفتاري دانش

) ارائه 1( تعامل محتوا و منبع دانش عملي معلمان در قالب شكل ةنحو سوم پژوهش:  سؤال
  شده است.
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  . مدل مفهومي نحوة تعامل محتوا و منبع دانش عملي معلمان مورد پژوهش1شكل
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بين محتوا و منبع دانش شناسايي شده، ماهيت تعاملي و عملي  كه پيام اصلي مدل فوق اين است
توان اشاره كرد براي تبيين مدل باال مي قوي وجود دارد كه بيانگر پيچيده بودن امر تدريس است.

ها را دارد. وقتي اين دانش در كننده و موتور محركه ديگر دانشخود در واقع نقش تغذيه دانش
با بازيگران مدرسه و محيط تدريس است. اين امر  تأملر حال تعامل و معلمان بيدار است دائما د

شود. در واقع اين دانش، ها ميت زيادي براي معلم نسبت به تمام دانشسؤاالسبب مطرح شدن 
همين  ،كنددرس را رصد مينقش چشمان تيزبيني دارد كه تمام رخدادهاي آشكار و ضمني در كالس
هاي اشاره در گويي به چالشامر سبب واداشتن معلم به كنكاش از منابع گوناگون دانشي براي پاسخ

رو از خود  سؤالمعلم در تدريس روزانه اين  ،شود. به طور مثالهاي شناسايي شده ميتمام دانش
؟ علت چرا دانش آموز من به نام هستي امروز مشكل يادگيري در درس رياضي داشت«پرسد مي

بدفهمي اين دانش آموز در كجاست؟ شايد ريشه در تدريس من معلم دارد؟ آيا برخورد من با اين 
 ي معلم است.تأملمطرح شده ناشي از فعال بودن دانش  هايسؤالاين  .»دانش آموز خوب نبوده؟

نگاتنگ ي، ارتباط تتأملبين تصوري كه معلم از خود دارد با دانش  كه هاي پژوهش نشان داديافته
كوش و مهربان معرفي معلماني كه خود رو به عنوان معلمي با وجدان و سخت ،دارد. به طور مثال

درس زياد بود. همين امر سبب انگيزش براي تحرك ت روزانه آن از وقايع كالستأمالكردند مي
ر دو دسته توان دي را ميتأملهاي بدست آمده، دانش شود. بر اساس دادهگويي ميمعلم براي پاسخ

به داليل ، معلم ةاينكه با باال رفتن تجرب تأملقابل  ةفعال تقسيم كرد. نكت سطحي و دانش دانش
دانش  ،هاي قانونياي معلمان و نبود حمايتحرفه جمله تبعيض، پايين بودن منزلت گوناگوني من

فرهنگ مقاومت و گيري كه اين امر سبب شكل ،رودي از حالت فعال به سمت سطحي پيش ميتأمل
كند. اين روند پژمرده شدن، تازه و جديدي مقاومت مي ةشود كه با هر ايدمي تفاوتي در مدارسبي

  افتد. در بين معلمان مرد زودتر اتفاق مي
هاي توان گفت اين دانش، نقش محوري در بين دانشدر باب اهميت دانش يادگيرنده مي

  ها فراهم كه ماهيت فراكالسي دارد خوراك ديگر دانشخود شناسايي شده دارد. در واقع دانش
گذرد. درصورت آورد اما اثربخشي راهبردهاي شناسايي شده از كانال دانش يادگيرنده ميمي

هاي مشابه به براي بار اول، راهبرد مذكور توسط معلم در موقعيتمثمرثمربودن راهبرد نامبرده 
شد. به طور مثال، وقتي معلم شود كه اين امر سبب توسعه دانش عملي معلم خواهد كارگرفته مي

آيا راهبردي كه من براي مديريت كالس درس به كار بردم چرا مفيد پرسد: ال را از خود مياين سؤ
پاسخ آن در دانش يادگيرنده است. شاهد بودم معلمان راهبردهاي براي مديريت  واقع نشده است؟
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همين امرسبب  ،گرفتند اما اين راهبردها هماهنگ با نيازهاي يادگيرنده نبوده كار ميكالس درس ب
 سؤالي معلمان، با طرح تأملشد. اين روند در صورت فعال بودن دانش ناركارآمدي راهبرد فوق مي

   آمده به شكل مناسب برخورد كند.گشتند تا بتوانند با مشكل پيشجديد به دنبال راهبردهاي بديل مي
آموزان، در صورت ي سطحي، در برخورد با چالشي مانند شيطنت دانشتأمل معلمان با دانش

گرفتند كه به مرور زمان به دليل پيچيده بودن بافت تدريس اثربخشي اولين راهبرد، آن را به كار مي
ودن شد معلم به دنبال راهبرد جايگزين نرود. سطحي برسيد كه سبب ميتاريخ انقضاء آن فرا مي

ها را به همراه داشت ي و اتخاذ نسنجيده راهبرد براي امر فوق، سبب اختالل در ديگر دانشتأملدانش 
 كرد. شاهد بودم معلمان با ضعف دانشي يادگيرنده، تمايلو معلم را در ايفاي نقش خود درمانده مي

 مقابل در. كردندمي استفاده نمره قالب در تشويق مانند بروني انگيزش راهبردهاي از استفاده به
 با آموزشي تكاليف ارتباط جمله؛ از مثبت راهبردهاي داشتند از تمايل يادگيرنده باال،معلمان با دانش

نكته مهم ديگر اينكه،  .كنند استفاده آموزاندانش به انگيزه دادن براي آموزاندانش عالقه مورد نيازهاي
آمده از هاي پيشمعلماني كه در برخورد با چالشمنابع دانش عملي اشاره شده بسيار متنوع است. 

آمده بود حل براي مشكالت پيشدهنده راهعملي، تجربه تدريس منبع اصلي و ارائهبين منابع دانش
كردند بلكه راهنماي معلمان ديگر براي حل يادگيري را به خوبي مديريت مي-نه تنها فرايند ياددهي

  شان بودند.مشكالت
  گيريبحث و نتيجه

اين پژوهش به دنبال تحقق اين اهداف بود: دانش پايه براي تدريس از ديدگاه معلمان با تجربه 
ها در بافت كالس درس چگونه است؟ چه هاي است؟ نحوه تعامل اين دانشابتدايي شامل چه مقوله

توان مي -هاي پژوهشبر اساس يافته -پيشنهادي براي بهبود آموزش و تربيت معلمان ابتدايي كشور
  ارائه داد؟

موضوعي، پداگوژي محتوا، يادگيرنده، برنامه ( دانش پايه 8ها حكايت از تجزيه و تحليل داده
درسي، خلق فضاي مطلوب يادگيري، مديريت كالس درس، بافت مدرسه و خود) براي تدريس 

ته است. با آموزش ابتدايي دارد كه توسط معلمان باتجربه مورد تاكيد قرار گرف ةاثربخش در دور
در بين چارچوب  يهايبالطبع تفاوت ،محور است -توجه به اينكه دانش عملي بسترمند و محتوا

هاي پژوهش با وجه تفاوت يافته ،هاي پيشنهادي در ادبيات پژوهش وجود دارد. براي مثالدانش
) در دو دانش از خود و خلق فضاي مطلوب يادگيري و با 1987( چارچوب پيشنهادي شولمن
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) در دانش مديريت كالس درس، خلق فضاي مطلوب يادگيري، 1999( ير و همكارانچارچوب مي
) در دانش خلق فضاي 1981( دانش از بافت مدرسه و خود و در نهايت با چارچوب پيشنهادي الباز

) 1999( ستبي -هاي پژوهش تنرهاي پژوهش مشابه مقولهمطلوب يادگيري است. به طور كل، يافته
توان به بسترمند بودن، هاي شناسايي شده ميبندي دانشها در طبقهرباره علت اين تفاوتاست. د
  محور بودن، تجربي بودن دانش عملي معلمان و هدف پژوهش اشاره كرد.  -محتوا

هاي پژوهش ، يافتهيبه طور كل ديگر پژوهش در ارتباط با منبع دانش عملي معلمان است. ةيافت
گيري از هاي كالس درس به هنگام تصميممعلمان در برخورد با چالش كه داددر اين قسمت نشان 

افزون بر اين،  كنند كه بيانگر پيچيده بودن فعاليت تدريس است.منابع گوناگون و متنوع استفاده مي
هاي تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت رفتار تدريس معلم در كالس درس صرفا تابع آموخته

 گونهبر اين اساس، همان .هستنددهي دانش عملي معلمان تاثيرگذار بع در شكلبلكه ساير منا نيست
 ،مسائل بافت كالس درس توجهي بهبه دليل بي محصول -) معتقد است مدل فرايند2005( كه تروديِ

تواند الگوي مناسبي براي ارزيابي دانش معلمان و برنامه درسي تربيت و تجربه معلمان، نميدانش 
   معلم باشد. 

ها است كه بيانگر نحوه تعامل بين دانش ةمدل مفهومي دربار ةمهم ديگر پژوهش، ارائة يافت
هاي شناسايي شده در رفتار تدريس معلمان و پيچيده بودن فعاليت ماهيت تلفيقي و پوياي دانش

 از درس بسياري كالس بافت ،اين يافته از دو جهت حائز اهميت است. ابتدا اينكهتدريس است. 
مدل  مبتني بر نگاه ايستا داشتن و كندمي هدايت درس كالس در را معلم هايتصميم و رفتارها
 .باشد تدريس پوياي و پيچيده موقعيت گويپاسخ تواندنمي آينده معلم تربيت محصول براي -فرايند
ها ) است كه معتقدند اين دانش1986( ) و كالندينن1981( هاي البازهم راستا با انديشه دوم، ةنكت

كند، بلكه به صورت به صورت جداگانه و ايستا در اذهان و عمل تدريس معلمان نمود پيدا نمي
  تعاملي و درهم تنيده هستند. 

هاي هاي موجود بين مدلتها و تفاوبراي تبيين و درك بهتر مدل ارائه شده به مقايسه شباهت 
 ).2008كوگو،( پردازيممي) 1996( و نيكلسن )1999( همكاران و بانكز )؛1987( ارائه شده شولمن

برنامه ) در مشابه بودن دانش محتوايي، پداگوژي، 1987( وجه شباهت مدل ارائه شده با مدل شولمن
 با مدل اين اساسي و يادگيرنده است. وجه تفاوت بين اين دو مدل در دو مورد است. تفاوت درسي
 و ثابت دانشي مثابه به معلمان را دانش شولمن. است معلمان دانش پوياي ماهيت شولمن در مدل

   معلمان از طريق دانش خود دانش مدل ارائه شده، در مقابل در ؛گرفتمي نظر در بيروني
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تفاوت دوم، در گستردگي دانش از بافت مدرسه  .است تغيير حال در مداوم طور به ي)تأمل(تفكر 
تربيتي به  -است. در مدل شولمن، دانش بافت مدرسه در معناي محدود و در امتداد دانش محتوايي

هاي شناسايي شده تري در دانشتر و گستردهكار گرفته شد اما در مدل فوق، اين دانش نقش پررنگ
  ي تدريس دارد. برا

) در مشترك بودن با دانش موضوعي، 1999( وجه شباهت مدل پژوهش با مدل بانكز و همكاران
سازه شخصي و هم راستا بودن  ةاست. شباهت دوم، نقش مقول برنامه درسيپداگوژيكي و دانش از 

 ييت پوياماه حكايت از اي معلمان است؛ كه اين مهم(دانش خود) در توسعه حرفه يتأملبا تفكر 
هاي دارد. وجه تمايز مدل ارائه شده با مدل بانكز در گستردگي دانشهاي شناسايي شده بين دانش

 8 ، اما در مدل ارائه شدهگيردمي نشئتدانش  4شناسايي شده است. در مدل بانكز دانش معلمان از 
ديدگاه هاي يادگيري، تجربه سازه شخصي از دانش گذشته، ةدانش شناسايي شد. در مدل بانكز، مقول

تر از منابع اشاره شده اما منابع دانش عملي مدل فوق بسيار گسترده ،گيردمي نشئتو باور شخصي 
  مدل بانكز است.در 

) در دانش از بافت مدرسه و منابع 1996( در نهايت وجه تشابه مدل ارائه شده با مدل نيكلسن
تر از دانش مورد انش بافت مدرسه در معناي وسيعدانش عملي معلمان است. در مدل نيكلسن، د

دهي تدريس معلمان و نقش مهمي در جهت ،نظر در مدل شولمن و بانكز به كار گرفته شده است
هاي پژوهش مورد تاكيد بود. همچنين در مدل دارد. اين مهم در مدل ارائه شده بر اساس يافته

هاي آموزش حين و ضمن خدمت شخصي، دوره باورهاي تري از جمله،منابع گستردهبه نيكلسن، 
كند. اين مهم در منبع و تجربه تدريس نقش مهمي ايفاء مي شده استتوجه  -درسو بافت كالس

. وجه تفاوت مدل اهميت داشتدانش عملي معلمان و نقش تجربه تدريس در تدريس اثربخش 
ملي معلمان است. همچنين نيكلسن با مدل پژوهش در جدا در نظر گرفتن دانش نظري با دانش ع

دانش بافت از مدرسه در اين مدل تاكيد زياد بر فرهنگ مدرسه، جامعه بومي و جامعه تاكيد دارد در 
اين  ةتري داشتند. به طور كل، وجه مشترك همحالي كه در مدل ارائه شده، والدين نقش پررنگ

دانش شناسايي  ةتعداد و گسترها در تلفيقي بودن دانش عملي معلمان و وجه تفاوت آنها در مدل
  شده و ماهيت پوياي بين آنها است.

آموزش ابتدايي، رويكرد ة هاي پژوهش براي تربيت معلمان توانمند براي دوربر اساس يافته
پيوسته است. در مرحله اول، تعبيه كه به صورت درهم تنيده و به هم، شودپيشنهاد مي ايسه مرحله

تربيت معلم است. به اين  برنامه درسيهاي شناسايي شده در از دانشواحدهاي نظري براي هر يك 



 ي...آن برا هاي: داللتييمعلمان با تجربه ابتدا عمليمحتوا و منبع دانش ييشناسا                                           

  
 

23

 ةكنند كه زميندانش شناسايي شده به غير از دانش خود، نقش دانش نظري را ايفاء مي 7صورت 
آورد. هر چند معلمان با تجربه و مصاحبه با بينش علمي معلمان را فراهم مي ةاساسي براي توسع

معلم هاي تربيتواحدهاي درسي گذارنده آنها در دوره كه ره داشتندمعلمان اشا -برخي دانشجو
مولفه)  2( درسي مولفه) و برنامه 3( مولفه)، پداگوژي محتوا، يادگيرنده 4( تاكيد بر دانش محتوايي

دانش و محتواي شناسايي شده  7اول بهتر است واحدهاي نظري براي  ةرو در وهلاست. از اين
درسي  هاي براي دانش محتوايي بهتر است محتواي برنامهدر تعريف واحد ،لتعريف شود. براي مثا

هاي دانش محتوايي باشد و صرفا منوط به آشنايي با مفاهيم كتاب اين دانش در برگيرنده تمام مولفه
هر چند كه معلمان  كاربست آن در زندگي روزمره نباشد،درسي و اهداف كلي و جزيي اين مفاهيم و 

معلم براي ساختن طرح درس به اين مولفه تربيت برنامه درسيدر  كه ه اشاره داشتندمورد مطالع
شود. در مرحله دوم، با توجه به اينكه دانش عملي ماهيت تجربي و تلفيقي دارد و بستر تاكيد مي

شود توصيه مي ،معلمان است -گيري و توسعه دانش عملي دانشجوكالس درس زمينه ساز شكل
در كنار واحد نظري  ،واحدهاي درسي نظري، واحدهاي عملي تعبيه شود. براي مثال براي هر يك از

روش تدريس علوم، واحد كارورزي براي تدريس علوم در مدرسه تعبيه شود تا دانشجو بتواند 
معلم در كنار  -ضمني پيشنهاد اين است، دانشجو ةهاي خود را در كالس درس پياده كند. نكتآموخته

حضور داشته (نماينده دانش عملي)  معلم با تجربهيك (نماينده دانش نظري)، گاه يك استاد دانش
معلم با پيچيدگي موقعيت تدريس آشنا شود و راهكارهاي  -، دانشجوبا همتا در لواي همكاري  باشد،

هاي گيرد منطبق با واقعيت كالسي باشد. ريشههاي مسئله خيز كالسي به كار ميكه براي موقعيت
درسي تربيت  توان در قالب راهبرد الگوي اجرايي مشاركتي در برنامهه را با اندكي تسامح مياين نگا

مري الزم است اما كافي نيست؛ پيشنهادي، ا ة). اين دو مرحل1392 (مهرمحمدي، معلم جستجو كرد
 آگاهي توام به شبه عملكه تعريف واحد نظري و كارورزي به ترتيب منجر به آگاهي نظري و چرا
گفتگوي تعاملي ها تبديل به دانش عملي خواهد شد كه زمينه يك نوع زماني اين آگاهي .شوديم

(به نقل از امام جمعه و  ) گفتگوي فكورانه با موقعيت1992( يا به تعبير شان دروني فزاينده
 هايالؤسمعلم فراهم آورد. ماحصل اين نوع گفتگو، بروز  -) را براي دانشجو1385، مهرمحمدي

كند. به گويي به آن ضرورت رجوع به منبع دانش عملي را دو چندان ميشود كه پاسخددي ميمتع
گيري و توسعه دانش ديگر سخن، زماني آگاهي حاصله از واحدهاي نظري و كارورزي زمينه شكل

آورد كه از كانال تفكر را فراهم مي ،معلم در كالس درس است -رفتار دانشجوة دهندكه شكل، عملي
شود در كنار واحدهاي نظري و كارورزي، واحدي شان عبور كند. بر اين اساس، پيشنهاد مييتأمل
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 ةي براي رخدادهاي كالسي تعبيه شود. در واقع، تعبيه اين واحد درسي نه تنها زمينتأملبراي تفكر 
صورت هاي را كه به آورد بلكه دانشرا با بازيگران مدرسه فراهم مي معلم -بازي دانشجوعشق
معلمان  -در ذهن دانشجو الجزايريمجمعاند را تبديل به اي و از منابع گوناگون كسب كردهجزيره

شوند بلكه سبب كاهش اضطراب خواهد كرد، كه نه تنها با موقعيت پيچيده و پوياي تدريس آشنا مي
-بب شكلس سازي دانش،شخصي ،هاي اوليه تدريس خواهد شد. در نهايت، پيامد اين امردر سال

  ). 2009 ،1(چنشد خواهد معلمان  -اي دانشجوشخصي درباره تدريس و رشد حرفه ةگيري نظري
با افزايش  و ي ضامن نشاط معلم و تدريس خوب استتأملهاي پژوهش نشان داد دانش يافته

رود، كه پيامد آن از حالت عميق به سمت سطحي مي، برعكس ادبيات تحقيق، تجربه تدريس
شود. گيري فرهنگ مقاومت در مدارس نسبت به هر نوآوري  ميتفاوتي و شكلشغلي، بيفرسودگي 

ي در معلمان و شناسايي معلماني با تأملروند پژمرده شدن تفكر  ةبا درك اين مهم، پژوهش دربار
شان و كشف الگوي به منظور آموزش در يتأملقوي با هدف مشخص كردن مراحل تفكر دانش خود

تواند پيشنهاد پژوهشي مناسبي براي هاي ضمن خدمت ميمعلم و دورهدرسي تربيت هايبرنامه
  باشد. پژوهشگران
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1 Chen 
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the teachers’ 
guide books for the sixth-grade science and mathematics courses in primary schools 
in Iran, according to the eight elements of curriculum development. This research was 
an applied and descriptive survey. The statistical population included all the 
educational experts and sixth grade primary school teachers in state schools in the 
second educational zone in Urmia. Of this population, 173 individuals (135 teachers, 
38 experts) were randomly selected as the participants in the study. Data was collected 
using a researcher-made questionnaire. Data analysis involved both descriptive 
(frequency, frequency percentage and average) and inferential (repeated measures 
ANOVA, and t-tests) statistics. The results revealed that both teachers and experts 
found the teachers’ guide books not equally effective with respect to the eight elements 
of curriculum development; purpose, content, teaching method, and evaluation 
method were respectively the first four significant elements to the participants and 
“educational materials and resources”, and “space and educational facilities” were 
correspondingly the seventh and eighth important elements.  The differences between 
teachers' and experts point of views on the efficacy of math teaching guide book was 
significant at p ≤ 0.05 level but for the science teaching guidance book it was not 
significant. 

 
Keywords: practical knowledge, teacher, elementary school, teacher education, 

qualitative approach. 
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