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چکیده:
پداگوژی حووزه وسویعی در علوو تربیتوی اسوت کوه در فراینود یواددهی و یوادگیری توث یر بسواایی دارد؛ ایون حووزه
مطالعاتی در نیمه دو قرن بیستم بعد از تحووت

زیوادی کوه مودیریت آموزشوی طوی کورد ،هموراه بوا پیشورفت

دانش و فناوری به رهبری آموزشی تبدیل شد .مقاله حاضر بوا هودب بررسوی تجوارب نومعلموان فار التحصویل
دانشگاه فرهنگیان از پداگوژی دانوش محتووا در کوالر درر مودارر ابتودایی انجا شوده اسوت .روش پوشوهش
کیفی از نوع تحلیل مفهومی بوده است .جامعه آماری ایون پوشوهش شوامل نومعلموان رشوته آمووزش ابتودایی
دانشگاه فرهنگیان اردبیل است که در سالهای تحصیلی  1395-1397فار التحصیل شده بودنود .تعوداد حجوم
نمونه  25نفر از نومعلمان پسر و دختر که به روش نمونهگیری هدفمند انتخابشدهاند ،بوده است .حد کفایوت
نمونه نیا اشباع نظوری و اطالعواتی بوود .ابواار انودازهگیری پوشوهش از نووع فون مصواحبه عمیوق بوود کوه نحووه
تجایهوتحلیل دادهها بر مبنای کدگذاری عرفی بود .برای روایی و اعتبار پوشوهش نیوا ازنظور متخصصوان و خوود
مصاحبهشوندگان کمک گرفته شد که نتایج مورد تائید آنها بود .بر اسار یافتهها تدریس یک رویداد پداگوژیک
تلقی میشود کوه پیشوایندهای آن (تفکورا

و ادراکوا

معلومچ ،چگوونگی آمووزش در قالو

انسانی در کالر درر (نحوه عملچ و بروندادهای ناشی از آموزش (نتیجه تفکرا

کنشهوا و تعوامال

و عمل معلمچ را دربرمیگیورد

که بر اسار دیدگاههای فلسفی ،روانشناختی و سواد چندگانه معنا پیدا میکند .درنتیجوه ،مویتووان گفوت کوه
پداگوژی دانش محتوا بهعنوان تلفیق علم و هنور موردنیواز هموه معلموان و مربیوان تعلویم و تربیوت در کشوور
است که در راستای تحقق اهداب پداگوژیکی ،پیشنهاد میشوود مربیوان تعلویم و تربیوت بوا اسوتفاده از پوداگوژی
دانش محتوا در کالر درر خویش موفق عمل کنند.

واژگان کلیدی :پداگوژی ،پداگوژی دانش محتوا ،نو معلم ،مدارر ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان.
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Abstract:
Pedagogy is a significant domain in educational sciences which has a great impact on the process of teaching
and learning. In the second half of the 20th century, educational management, along with technological
developments, came to serve as the educational leadership. The present study sought to explore the
experience of Farhangian University graduate teachers as to the content knowledge pedagogy in primary
school classroom. Analytical-interpretive was elected as the research method of the study. The sample size
was 25 novice male and female teachers who were selected through purposive sampling method. The sample
size was determined based on theoretical and informational saturation. The research measurement tool was a
kind of in-depth interview technique, which analyzed the data on the basis of customary coding. For the
validity and reliability of the research, help was sought from experts and the interviewees whose results were
confirmed by themselves. Based on the findings, teaching is considered a pedagogical event that considers
the background (teacher thoughts and perceptions), how to teach in the form of human actions and
interactions in the classroom (how to act), and learning outcomes (the result of teacher thoughts and actions).
As a result, it can be reiterated that pedagogy is the knowledge of content as a combination of science and art
required by all teachers and educators across the country. To make content knowledge more successful in
classrooms it is imperative for educators to make recourse to pedagogy.
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درر دارد ،وی بهعنوان الگوی عملی ،میتواند

مقدمه
امروزه تدریس شایسته با مفهو

کیفیت معلم

دانشآموزان را ترغی

به یادگیری کند .در این صور ،

پیوندی تنگاتنگ دارد؛ باوجوداین ،کارگاار اساسی در

باید اقرار کرد که مؤ رترین و کارآمدترین مؤلفه نظا

اجرای تدریس شایسته ،معلم است که بخشی از

تعلیم و تربیت ،مع ّلم یا همان کارگاار اصلی

کیفیت آن ،از طریق نحوه تربیت و آموزش معلم طی

آموزشوپرورش است؛ همچنین ازنظر دانشپشوه و

دوره آمادهسازی وی در مراکا دانشگاهی تربیتمعلم

فرزاد (Daneshpajooh & Farzad, 2006چ آموزش ا ربخش

تثمین میشود (Farzadnia, 2012چ ،بخشی دیگر از طریق

مع ّلم نقطه اتکای هر تغییر و تحولی است که دانش و

تجارب نومعلمان در کالر درر مدرسه و همایستی با

مهار

موردنیاز مع ّلمی و داشتن شایستگی و

معلمان باتجربه تحقق پیدا میکند .برای رسیدن به این

صالحیتهای حرفهای او همواره به دنبال فراهم کردن

اهداب یعنی کیفیت معلم باید گفت که معلمان در

موقعیت هایی برای ایجاد یادگیری بهتر در بین

سال های اخیر و طی سالیان زیادی همواره در پی یافتن

دانشآموزان بوده است .از نظر آندرسون ( Anderson,

دانشی جدید و مؤ ر در بهبود بازده آموزشی کالر

2007چ نیا تمامی فعالیتهای مع ّلم ا ربخش موجبا

درر خود بوده و هستند ( )Alavian, 2019و این دانش

بهبود کیفیت یادگیری دانشآموزان در ابعاد سهگانه

جدید و مؤ ر امروزه با مفهو پردازی پداگوژی که

شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی را فراهم میکند .با

تربیتی

دقت نظر در این موضوع ،وجود مع ّلمان ا ربخش در

سابقهای دیرین داشته و دارد؛ در دنیای تعلیم و تربیت

آموزشی بامعنای پداگوژی در کالر درر

به عنوان علم و هنر آموزش ،در تاریخ علو

پداگوژی در اصل یک لغت

قد برافراشته است .عبار

هر نظا

نقش پراهمیتی را به همراه داردکه باید این مفهو

را

تتین است که از دو قسمت  Paidبه معنای کودک و

بیشتر تبیین نمود؛ چراکه ،ازنظر عباباب (Ababaf, 2019چ

و تشکیل

پداگوژی به معنای هدایت کردن کودک و بهعنوان هنر و

 Anagusبه معنای رهبر یا راهنما ترکی

گردیده است .همچنین معنای لغوی و ریشه آن عبار

علم تدریس به کودکان شناختهشده است .اینکه چه

است از راهنمای کودک (2016,Shafieeچ و در کتاب لغت

چیای باید یاد گرفته شود ،چگونه یاد گرفته شود ،چه

فلسفی تلاند ،معنی مجازی پداگوژی را تربیت و به

موقع باید یاد گرفته شود و اینکه به کمک معلم یاد

خصوص تربیت اخالقی میدانند؛ اما لغتنامه معروب

گرفته شوند و معلم نسبت به آن باید پاسخگو باشد

بویسون این تعریف را به چالش کشیده و یادآوری
ّ

بهعنوان فنهای پداگوژی برای انتقال مؤ ر محتوا

میکند که اوت ً پداگوژی باتربیت و حتی هنر مربیان

استفادهشده است .عالوه بر این مفهو سازی ،سازه

است؛

مفهومی دیگری در علو تربیتی وجود دارد که پداگوژی

انیاً پداگوژی محدوده وسیعی دارد و صرفاً منحصر به

دانش محتوا (PCKچ است .با این تفسیر ،شولمن به

تربیت اخالقی نیست (Shokohi, 2017چ .باوجوداین

نقل از علویان (Alavian, 2019چ اذعان کرده است آموزش

محدوده معنایی باید گفت که پداگوژی در نیمه دو

موفق مستلا علم ویشهای است که پداگوژی دانش

موفق که حاصل تجربه غیرعلمی است ،متفاو

زیادی که مدیریت آموزشی

محتوا نامیده میشود .ازنظر شالمن پداگوژی دانش

طی کرد ،همراه با پیشرفت دانش و فناوری بهره بری

محتوا در درک و شناخت مع ّلمان بسیار مؤ ر است؛ در

آموزشی تبدیل شد؛ بهگونهای که امروزه معلمان را در

همین راستا  )2018(Salinas et alبیان کردند که پداگوژی

مینامند

دانش محتوا بر این موضوع که دانش بسیاری از

(Karamipour, 2016چ .ازنظر السوبای (Alsubaie, 2016چ

مع ّلمان بر اسار محتوای خاصی است و این دانش

معلّم نقش اساسی در پیادهسازی برنامه درسی در کالر

بهطور محدود قابلتعمیم به موقعیتهای دیگر است،

قرن بیستم بعد از تحوت

قرن

دانایی

محور،

رهبران

آموزشی
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تثکید دارد؛ اما در پشوهشی دیگر توسط لوین ( Levin,

و تحمیل هست؛ بهطوریکه فعالیتهای مؤ ر با

 )1992; As cited in Ababaf, 2019که قائل بر پداگوژی

دیگران و به همراه آنان انجا دهند (Abedinya, 2020چ.

صرب است؛ پداگوژی را بهعنوان ترکیبی از تفکر،

ابتشده است که ضمن اجرا ،باید تصمیمگیری بسیار

احسار ،اطالعا  ،دانش ،نظر ،تجربه ،خرد و خالقیت

سریع همراه با تجایهوتحلیل صور

گیرد؛ چراکه تا و

میداند و بر فهم پداگوژی بهعنوان تلفیقی از علم و

همکاران وی (Toom & et al., 2017چ تفکر در طول

هنر ،نظر و عمل تثکید دارد .عالوه بر لوین ( Levin,

تدریس باید بیشتر بر دانشآموزان و شیوههای عمل

1992چ ،پشوهشگران دیگری بنا های گرین و رید ( Reid,

معلم در رهبری کالر

Green &2007چ پداگوژی را عالوه بر ترکی

علم و هنر،

معلم متمرکا باشد .تصمیما
درر بیشتر بهصور

بصری و مبتنی بر درک ،یا انتقال

یک مفهو چندبعدی میدانند .این مفهو واره سالها

مستقیم است؛ همچنین ایدهها و اهداب مختلف

پیش توسط لوسین سل (Lucien Cell Luria, 1910چ نیا

ممکن است در تعارض باشند و باعث اصطکاک داخلی

هدب یافتن قوانین مرتبط با پدیدههایی بکار برده شده

شوند .از سوی دیگر ،زمینه تدریس ممکن است تحت

است که در تعلیم و تربیت به ظهور میرسد و بر آن ا ر

ا ر اصطکاک بیرونی قرار گیرد و تواناییهای ناب مع ّلم

میگذارد .شالمن ،پداگوژی را بادانش محتوا (CKچ که

در عمل شناخته و شکوفا نشوند .مع ّلمان تالش

نموده است و

میکنند که اصطکاکها را با تشکیل دادن یک سطح

اذعان کرده است که دانش محتوا چارچوبهایی است

منسجم از تفکر کاهش دهند .اسچمپ و دیگران

که نظریهها و ایدهها را سازماندهی و مرتبط به هم

( )Schempp & et al, 1998در همین زمینه بیان کرده

میکند؛ در مقابل ،پداگوژی دانش محتوا ،شامل

است که اهمیت دانش محتوا در عملکرد تدریس تا

آگاهیها و شناختهای مرتبط با فرایند تدریس،

حدودی قابلبحث و اهمیت است و نیاز به مطالعا

تئوریهای شناختی و اجتماعی یادگیری و درک اینکه

بیشتری دارد؛ چراکه ،اکثر محققان نیا بر این توافق

چگونه این تئوریها در کالرهای درسی کاربرد دارند،

هستند که حداقل مقدار دانش محتوا برای توسعه

میگردد ( Zhang & et al,2019چ .در نگاهی دیگر گارارد

پداگوژی دانش محتوا ضرور

دارد .زمانی که مع ّلمان

(Garrard, 2019چ پداگوژی به شیوهای متوالی تفکر و

تازهکار تالش میکنند دانش ضعیف و نقصهای خود را

عمل مع ّلم ،نظریه عملی مع ّلم یا دانش و آگاهی که

جبران کنند ،دانش محتوای ضعیف به اشکال مختلف

فرایندی شخصی است و شامل باورهای شخصی وی

بر روی تدریس آنها تث یر میگذارد .این مسئله در

در مورد اهداب ،ارزشها و اصول آموزشی است.

پشوهشی توسط اسچمپ و دیگران ( Schempp & et al,

استرنگ (Strong, 2018چ نیا بیان کرده است که دانش و

 )1998بر روی مع ّلمان تازهکار رشته تربیتبدنی که به

او

به

قرار است تدریس شود ،مرتبط و ترکی

مهار

بعدی موردنیاز یک مع ّلم ،طرح درر مناس

این نتیجه رسیدند؛ آن ها توانایی انتقال مهار

است که شامل مجموعهای از محتویا  ،اهداب و

محتوای جدید را ندارند ،دیدهشده است .با این

روش های تدریس است که از دیدگاه اسکینر ( Skinner,

چشمانداز ،هدب پشوهش حاضر تبیین جنبههای

2016چ طرح دررها میتوانند تا حدی بهعنوان مترادب

مختلف دانش محتوای معلمی در راستای تحقق

با پداگوژی دانش محتوا استفاده شوند .عالوه بر

اهداب پداگوژیکی یا رهبری آموزشی در قرن حاضر است

دیدگاههای باتتر ،رامیسوسکی (Romisovsky, 2016چ نیا

که محققان را بر آن داشت تا تجار

نومعلمان از

اذعان کرده است که تخصص دیگر عملکرد مع ّلم ،اجرا

پداگوژی دانش محتوا در کالر درر مدارر ابتدایی

در تعامل باکالر درر یا رهبری کالر درر است؛

مورد واکاوی قرار دهند.

کلی رهبری

با توجه به هدب اصلی پشوهش ازجمله مباحثی که

رهبری کالر درر ،امروزه با مفهو

آموزشی مطرحشده است .رهبری آموزشی بهعنوان

امروز مطرح میشود ،این است که معلمان تا چه

تث یرگذاری بر دیگران جهت رسیدن به اهداب خاص

میاان توانایی و آمادگی مناس

برای ورود به فردا و

همراه با هدایتگری بهدوراز هرگونه خشونت و تعص

مدرسههای آینده را پیداکردهاند؟ ایجاد یک سیستم
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آموزشی آیندهگرا ،بدون توجه به نقش نومعلمان و

(Mortazavi zadeh & Nasresfahani,2017چ ذکرشده است.

اینکه چه مهار هایی دارند و متعهد به انجا چه اموری

و پشوهشهای برخی از

هستند ،نمیتواند انجا

همچنین بر اسار مطالعا

شود؛ بااینحال ،بسیاری از

پشوهشگران دیگر ،توانمندسازی پداگوژیک معلمان

نومعلمان امروز برای این کار بهخوبی آماده نیستند و

مفهومی چندوجهی دارد (Hobbs & Moreland, 2009؛et

اکثر برنامههای یادگیری حرفهای برای رسیدن به نوع

Dee &al., 2003چ .بهطوریکه مطالعا

ویتن و کامرون

موردنیاز آینده» موردتوجه قرار نگرفتهاند

( )Whetten & Cameron, 1993پنج بعد توانمندسازی

و

مبتنی بر ابعاد شناختی ،احسار خود ا ربخشی،

توجه به برنامه درسی در

احسار خودمختاری ،احسار تث یرگذاری ،احسار

توانمندسازی دانشجو معلمان ،بهمنظور تقویت

معنیداری شغلی و احسار اعتماد را بر معلمان

بخشید.

مبتنی بر

«عملیا

(Gilbert & Bull,2014چ .توجه به این مفروضا
اهمیت مسئله ،لاو

دانش ،مهار
مهرمحمدی

و نگرش آنها را ،ضرور
(2014

برنامه

توانمندسازی در نظا های آموزشی آیندهنگر میتوان به

تربیتمعلم پیش از خدمت را بر اسار ساختار

مدل شاو ( & Shaw, 2015; As cited in Alimohammadi

چهاروجهی «تربیت تخصصی/دانش محتوایی ،تربیت

 )et al., 2019با عنوان سه قط

حرفهای/دانش عا

Mehrmohammadi,چ

میشمارند .این در حالی است که از مطالعا

تربیتی عا  ،تربیت حرفهای خاص

توأ با کارورزی و برنامه ورود به حرفه معلمی» نسبت
به سالهای قبل ارتقا داد و تاکنون بازنگریهای متعدد
و متنوعی در این عرصه را متوجه خودساخته است.
خروشی و همکاران وی (Khoroushi & et al., 2017چ و
برخی از محققان بر این باورند که خأل الگوی مناس
برای تربیتمعلمان آموزشوپرورش موج

بروز اختالل

تعلیم و تربیت قرن 21

نا برد که مشتمل است بر:
 .1ویشگیهای حیاتی آموزش تعیین برنامه درسی،
آموزش معلم و . ...
 .2سواد چندگانه (سواد اطالعا

و ارتباطا

مجازی،

سواد رسانهای و...چ.
 .3مهار های قرن بیست و یکم (تفکر انتقادی و
حل مسئله ،چابکی و...چ.

و سردرگمی در نحوه تربیت و تثمین نیروی انسانی در
دستگاه تعلیم و تربیتشده است که کاهش چشمگیر
کارآمدی و ا ربخشی آنان از پیامدهای ناگوار آن است.

 -1ویشگیهای حیاتی

علیمحمدی و همکاران وی ( Alimohammadi & et al.,

آموزش تعیین برنامه

2019چ نیا اذعان کرده است که در برخی یافتههای

درسی،آموزش
معلم،و...

پشوهشی نبود روشهای جدید تدریس در کالرهای
دانشگاهی و تناس

نداشتن محتوا و برنامههای درسی

با نیازهای روز جامعه ازجمله عوامل اصلی در کاهش
سطح

کیفیت

در

مهار های

دانشآموختگان

دانشگاهی کشور معرفیشده است .با توجه به اهمیت

 -2سواد چندگانه(سواد
اطالعا

و ارتباطا

مجازی،سواد رسانه
ای،و)...

 -3مهار های قرن

کارورزی در توانمندسازی حرفهای دانشجو معلمان،

بیست و یکم(تفکر

عمدهترین مشکال ؛ فرصت نداشتن مدرسان برای

انتقادی و حل

بحث و گفت وگو با دانشجویان در مورد نقد و بررسی
شیوههای تدریس ،کمبود مهار

مسئله،چابکی،و)...

معلمان راهنما در

استفاده از رسانهها و فناوریهای نوین آموزشی

شکل  - 1سه قطب تعلیم و تربیت قرن  -21مدل شاو ()2015
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فرهنگیان را از مفهو واره پداگوژی دانش محتوا را به
اصطالح دانش عملی اولین بار توسط فریما الباز
(Elbaz, 1981چ در حوزه دانش معلمان بکار گرفته شد.
این دانش ناظر بر این است؛ معلمان مجری صرب
دانش و نظریههای تولیدشده دانشگاهی نیستند بلکه
خود خلقکننده دانش با توجه به بافت تدریس نیا
هستند و بهطور مستقیم در ارتباط با عمل و کنش
معلمان است و این دانش از تجربههای معلمان و
تثملشان بر این تجربهها نشئت میگیرد (,2010
Gholami&Husuچ .کانلی و کالندینن ( & Connelly
Clandinin, 1997; charbashlu & et al., 2019چ از اصطالح
دانش عملی شخصی معلمان برای دانش معلمی
استفاده کردند که ناظر بر تما ایدههای آموزشی است
که یک معلم در اختیار دارد .همچنین ،بر این باورند که
این نوع دانش ،عینی و مستقل نیست بلکه ذهنی و
بسترمند

است .این

دانش

از

طریق

عمل

و

موقعیتهای اجتماعی شناسایی میشود و کامالً
تجربی و شخصی است و شامل همه دانش معلمان
درباره یادگیرندگان ،کالر درر ،مدرسه ،محیط
اجتماعی ،موضوعا

درسی ،نظریههای رشد کودک،

یادگیری میشود که هدایتگر عمل معلمان در
موقعیت کالر درر است.

فار التحصیل

دانشگاه

فرهنگیان

از

پداگوژی دانش محتوا در کالرهای درر مدارر
ابتدایی شهر اردبیل انجا شده است .روش پشوهش
کیفی از نوع تحلیل مفهومی بوده است .در حیطه این
نوع از پشوهش ،مفهو پردازی پشوهشی است که برای
ابداع یا تکوین یک مفهو انتااعی یا ساختار مفهومی و
دفاع از آن طراحی میشودShorts, 2013, 43 & 54( .چ
بنابراین بخشی از هر نوع مفهو پردازی عبار

است از

وظیفه طرحریای در کشف معناهایی که افراد مختلف
یا مجموعهای از مفاهیم میدهند که قرار

است مفهو

جامعه آماری این پشوهش شامل نومعلمان
معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
اردبیل که در سالهای تحصیلی  1395تا 1397
فار التحصیل تحصیل شده بودند ،است .تعداد حجم
نمونه  25نفر از نومعلمان دختر و پسر بوده که به
روش نمونهگیری هدفمند انتخابشدهاند ،دلیل انتخاب
نمونههای موردنظر ،تجارب زیسته آنها از این
مفهو واره بوده است .حد کفایت نمونه نیا اشباع
نظری و اطالعاتی بود که با تجارب زیسته خود محققان
کامل شد .اباار اندازهگیری پشوهش از نوع فن مصاحبه
عمیق بود که پرسشها تحت پروتکل از قبل تعیین
شد؛ اما در طول فرایند مصاحبه سؤات

موردنظر ما آنها را تغییر شکل دهد یا

جایگاین آنها شود .بر همین اسار ،محققان سعی

تکمیلتر و عمیقتر شد که دادههای مصاحبهها به
روش کُالیای تحلیل گردید .در این مرحله ،مفاهیم
کلیدی (کدهای معناییچ در سه قال ؛ کدهای اولیه
(مصادیقچ ،مفاهیم اصلی و مضمون کلیدی (فراگیرچ
طبقهبندی گردید .برای روایی و اعتبار پشوهش نیا ازنظر
متخصصان و خود مصاحبهشوندگان کمک گرفته شد
که نتایج مورد تائید آنها بود .پرسشهای مصاحبه
بودند از:

نمودهاند تا تجارب نومعلمان فار التحصیل دانشگاه

شناختهشدهاید چه مفهومی از پداگوژی در ذهن شما
شکل میگیرد؟
 -2نوع تفکر شما برای تدریس در مدارر ابتدایی
چیست؟ یعنی دیدگاه فلسفی تدریس شما در این
مقطع چگونه است؟
 -3دانش پداگوژی عمومی (شامل اصول و
استراتشیهای کلی سازماندهی کالر دررچ را چگونه
ترسیم میکنید؟
 -4دانش پداگوژی آموزشی – تربیتی سایر معلمان را
در این سالهای اولیه تدریس در مدارر را چگونه
ارزیابی میکنید؟
 -5ازنظر شما یک آموزگار خوب چه دانشها و
سوادی را باید در حرفه معلمی مدنظر داشته باشد؟
اعتباریابی یا معیار اطمینانپذیری :اعتبار یابی
مقوت
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مصاحبه

 -1شما بهعنوان یک آموزگاری که بهنوعی نو معلم

این پشوهش باهدب تحلیل مفهومی تجارب

به مفهو

ترتی

عبار

روش تحقیق

نومعلمان

تحلیل ،نقد و بررسی ،برداشت و تفسیر نمایند.

و روابط آنها که درواقع اعتبار یابی پشوهش

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 12-1 ،1399

AEL. Vol. 1. No.2. Summer 2020, 1-12

یافتههای

کیفی است .برای تحقق معیار تناس

یافتههای تحقیق

پشوهش حاضر از سوی  3نفر از متخصصان حوزه

در این پشوهش با بررسی دادههای خا اولیه ،تعداد

آموزش ابتدایی پاتیش و تثییدشده است؛ همچنین

 126مفهو به دست آمد .بر این اسار ،انبوه دادهها به

مفهو پدیدار شده (پداگوژی دانش محتواچ ،به سه نفر

تعداد مشخص و محدودی از مقولههای کلی کاهش

از مشارکتکنندگان ارائهشده و نظریههای تکمیلی آنان

یافت که در این مرحله 11 ،مقوله و  3مضمون عمده

دریافت و اعمالشده است .برای تحقق معیار منطق و

(پداگوژی دانش محتوای با مضامین دیدگاه فلسفی

عمق مسئله نیا در روند مصاحبهها و تحلیل آنها

معلم ،دیدگاه روانشناختی معلم و سواد چندگانه

تالش شده است جریان مصاحبه از نظم و پیوستگی و

شکل گرفتچ به دست آمد.

توالی مناسبی برخوردار شود و یافتههای به وجود آمده
و با

در طول مصاحبه بهطور مبسوط ،همراه با جائیا

بنابراین ،با توجه به نتایج مصاحبه ،تحلیل دادههای
خا به روش کدگذاری در جدول زیر آمده است:

توجه به مشخصهها و ابعاد آن آورده شود.
جدول  - 1گزارش یافتهها
ردیف

کد محور

(مصادیق /مقوله بهدستآمده از کدهای اولیه)

فراوانی

مضمونها

(تعداد)
مؤ ر بودن پداگوژی (ترغی

کد
منتخب

معلمان به مطالعه علو نوینچ ،آموزش و یادگیری معلمان ،برنامه درسی ،نحوه

ارتباط و تعامل با دانشآموز ،تدریس (فعالیتهای یاددهی – یادگیریچ ،مهار ها و دانش ویشه تدریس (خاص
1

3

5

بر خدا ،باور به نظم جهان هستی
دیدگاه خدمت به خلق خدا (انسانچ ،حس و عالقه به تربیت دانشآموز ،انساندوستی ،ارتباط انسان دوستانه
معلم در کالر درر ،باور به انسانی بودن کار تربیت ،سروکار داشتن با انسان نه صنعت
تربیت یک ارزش است ،آیندهنگری در خصوص تربیت انسان ،اهمیت یادگیری و یاد دهندگی ،قائل به اهداب
تربیت انسان ،آرمانگرا بودن معلم در تربیت،

انسانشناسی

15

ارزششناسی

13

مطالعه سرگذشت معلمان و مربیان موفق ،استفاده از تکنیکهای خالقانه معلمی ،عالقه زیاد به کار
معلمی ،دید مثبت به شغل معلمی ،عشق به دانشآموزان ،عالقه به کودک و تربیت او ،عالقه به آموزش و

16
عشق به معلمی

6

7

برقراری ارتباط سالم انسانی معلم ،صمیمیت با دانشآموزان ،استفاده از رویکردهای اخالق مدار در کالر

ویشگیهای

درر ،رفتار و میاان صمیمیت با دانشآموزان

عاطفی

قائل به شخصیت رفتاری دلسوزانه ،رفتار مناس

و شایسته در کالر درر ،شفافیت در ارزیابیهای دانش

آموزان ،همدلی مناس  ،عمل به آنچه خود بدان اعتقاد دارد ،دید عدالتمحورانه به همه ،پایداری در مسائل
اخالقی
8

در ارتباطا

نوآوری در تدریس به جهت فناوریهای روز ،داشتن دانش فناوری در کالر درر ،تجربه و مهار

استفاده از

هویتهای ملی – مذهبی ،درک مناس
تصمیمگیری مناس

سواد فناورانه

6

فناوری در یادگیری

شناخت جامع از پیشینه یا تاریخ جامعه خود ،شناخت نشانههای فرهنگی جامعه ملی و بینالمللی ،شناخت
از فرهنگ جامعه

بهداشتی در مدرسه ،پیشگیری از بیماریهای دانش آموزان ،درک درست از سالمت

اجتماعی دانش آموزان ،آگاهی از اطالعا

سواد اجتماعی

10

پاشکی دانش آموزان ،داشتن اطالعا
مجموع

بهداشتی مناس

سواد فرهنگی

4

سواد سالمت

5

11

126

سواد چندگانه

بهضرور

11

رفتاری

انسانی

رایانه ،آگاهی نسبت به دانش فضاهای مجازی و درک فرصتها و تهدیدهای آن ،نگاه خوشبینانه نسبت

10

11

اطالع از آموزشهای خود مراقبتی دانش آموزان ،آگاهی از مهار های زندگی و تدریس آن ،تعلیم مراقبتهای
اجتماعی به دانش آموزان ،داشتن دانش پیشگیری از آسی های اجتماعی کودکان ،پشوهش و مطالعه کافی

9

شخصیت

17

دیدگاه روانشناختی معلم

تدریس

ترسیم پداگوژی دانش محتوا از دیدگاه نومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل

4

اعتقاد به ذا

معلمی ،باور به خدایی بودن تربیت ،دید جامع به علم و دانش ،اعتقاد به یکی بودن خدا ،توکل

هستیشناسی

10

دیدگاههای فلسفی معلم

2

معلمیچ

معرفتشناسی

19

3
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معلم در ابتدای انتخاب معلمی خود نیازمند
فلسفه است و دیدگاه فلسفی نومعلمان در این
پشوهش از چهار مقوله محوری به ترتی

نیاز به حمایت دارند و امیدوار هستم روزی برسد تا همه
کودکان ما از امکانا

یکسان آموزش برخوردار شوند».

فراوانی

عالوه بر معرفتشناسی و دیدگاه انسانشناسی

معرفتشناسی ( 19کدچ ،انسانی شناسی ( 15کدچ،

معلم ،دیدگاه هستی نگری و ارزششناسی وی نیا در

ارزششناسی ( 13کدچ و هستیشناسی ( 10کدچ

این

از

تشکیل شده است .ازآنجاکه یکی از منابع اصلی حرفه

مصاحبه شوندگان به این دو مقوله بیشتر پرداختهاند و

معلمی را معرفتشناسی تشکیل میدهد؛ باید گفت

ازنظر آنها معلم تا به هستی جهان اعتقاد نداشته

که معلم در همه وجوه فعالیتهای خویش بامعرفت

باشد نمیتواند بعد ارزشی معلمی را در کار خویش درک

سروکار دارد که از روش تدریس گرفته تا فرایند چگونگی

کند؛ بنابراین ،یکی از مصاحبهشوندگان در اظهاراتشان

برنامهریای درسی ،کنش و واکنش معلم و دانشآموز

در مدرسه روستایی شهر نیر چنین اذعان کردهاند که:

و حتی در خصوص شناخت معلم از مخاطبان خویش
درمجموع معرفتشناسی معلم نا دارد.
یکی از نومعلمان در مدرسها.

« ...باور فلسفی خیلی از معلمان برای رسیدن
حقوحقوق ماهانه معلمی در جهت رسالت معلمی

که دو سال از

تدریسش در مدرسه میگذشت اذعان کرد:
«بعد از فار

پشوهش

قابلتثمل

است.

برخی

است؛ درحالیکه یک معلم وظیفهشنار میبایست به
جهان هستی با یک دید سیستمی و نظا وار نگاه بکند

التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان به

و این کارش را ارزشمند خواهد کرد .بنده و چند نفر از

که چگونه با دانشآموزانم مواجه

دوستانم وقتی در دانشگاه تحصیل میکردیم در

خواهم شد؛ اما چون از قبل کالر را در کارورزی تجربه

ابتدایی ورود به دانشگاه به جهت شغل وارد شدیم ،اما

به لحاظ آمادگی از شناخت خوبی برخوردار

وقتی با دانش آموزان این مناطق آشنا شدیم به اینکه

این فکر میکرد

کرده بود

بود و به نظر موفقیت من در این دو سال این بود که
دائماً به فکر برنامهریای و مطالعه در حل مشکال

تدریس یک ارزش است بیشتر نگاه کردیم».

و

معلم عالوه بر دیدگاههای فلسفی نیازمند دیدگاه

مسائل درسی دانشآموزانم بودها و با این فلسفه و

روان شناختی است تا بتواند در کالر درر نقش ایفا

این اینکه یادگیری آنها برای من خیلی مهم است،

کند .دیدگاه روان شناختی معلم بر اسار نظرا

کارکردها و همواره خدا را در درجه رضایت کار تدریسم

نومعلمان شامل عشق به معلمی ،ویشگیها عاطفی و
شخصیت رفتاری است .معلمان برای کس

قرارداد ».

موفقیت

عالوه بر معرفتشناسی ،دیدگاه انسانشناسی

در تدریس ،باید از نظریههای نوین روانشناسی آگاهی و

کالسی و ایجاد فهمی عمیقتر ازآنچه

تز و کافی داشته باشند؛ چراکه روش تدریس

معلم به تعامال

اطالعا

در کالر درر میان معلم و دانش آموزان اتفاق

معلم باید با ویشگیهای شخصیتی دانشآموزان

میافتد ،در این پشوهش ازنظر نومعلمان بیشترین

هماهنگ باشد تا بتواند ضمن جهت دادن به

نمود را داشته است .اکثر این نومعلمان خدمت به

فعالیتهای تربیتی و آموزشی خود ،شاگردان را بهسوی

انسان را برترین عباد

میدانستند.

یکی از نومعلمان دیگر در مدرسه حاشیه شهر
اردبیل ر.پ  1که سه سال از تدریسش در مدرسه
میگذشت اظهار نمود:

اهداب تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند.
یکی از مشارکتکنندگان در مدرسه ش.ا در سؤال
ترسیم دانش پداگوژی عمومی اذعان کرده است:
«دانش پداگوژی عمومی یعنی یک معلم میبایست

«قبل از ورود به شغل معلمی ،همیشه به نابرابری

تمامی فعالیتهای معلم ،مانند شناخت فرآیند رشد

آموزشی در جامعه فکر میکرد و حس انساندوستی

کودکان ،شیوههای شناخت مخاطبان و نوع تدریس و

و برابری آموزشی مرا وادار به این کرد مدرسه حاشیه رو

عالقهمندی به معلمی و خود کودک ،از عواملی هستند

برای تدریس انتخاب بکنم .بچهها در این مکان واقعاً

که در آموزشوپرورش دانشآموزان ،دخالت زیادی دارند
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و همه این موارد میتواند شخصیت رفتاری معلم را
درگیر بکند ». ...
در

جریان

تا برای آنها تنوع داشته باشد و بهتر مطال
این

مصاحبه

یک

دیگر

از

مصاحبه شوندگان از مدرسه روستایی اظهارا

از

جالبی

قابلتثمل است -1:اخالق و رفتار معلم در کالر درر
 -2میاان صمیمیت با دانش آموزان  -3میاان توجه به

« ...پداگوژی عمومی بستری را برای معلم فراهم
میآورد که درنتیجه آن معلم مشتاقانه بهسوی تدریس
برمیدارد و درنتیجه مهار

را

فراگیرند .در مورد دانش پداگوژی تربیتی هم چند نکته

داشته است:

گا

همچنین از اباارهای مختلف آموزشی استفاده میکنیم

و توانایی خود را

دانشآموزان قوی و ضعیف  -4تذکر در زمان مناس ».
همچنین یک از مشارکتکنندگان چنین اظهار
داشته است:

افاایش میدهد و نهایتاً این امر به پیشرفت آموزش

« ...اگر یک معلم در کالر درر فقط دانش آموزان

منجر میشود؛ و عالقه و عشق به معلمی در بستر

قوی را تشویق کند ،بقیه دانشآموزان روحیه خود را

فهم این پداگوژی اتفاق میافتد».

ازدستداده و مناوی خواهند شد و اگر این روند در

همچنین مشارکتکننده دیگری از مدرسه ر.پ 1
بیان کرده است که:

سالهای بعد هم ادامه پیدا کند ممکن است دانش-
آموزان زیادی که ازلحاظ اخالقی و تربیتی زیاد موردتوجه

« ...پداگوژی را یک روشی مهم در فرایند یاددهی و

قرار نگرفتهاند ،بداخالق شده و در آینده ،فرد مضری

یادگیری است و طرز فکرشان معلم برای تدریس یعنی

برای جامعه باشند و بنیان خانواده و جامعه را تهدید

پداگوژی که دانش آموزان را با مفاهیم جدید آشنا کند و

کنند؛ یا مثال ً اگر دانشآموزی جلوی همه دوستانش

آنان را با اشکال ،تصاویر و...در فرایند یاددهی بهتر یاری

مورد تذکر معلم قرار گیرد ،ممکن است ضربۀ شدیدی

کند .همچنین استفاده از اباارهای مختلف آموزشی در

به روحیهاش وارد شود و در پیش همگان احسار

تدریس را از عناصر کلیدی پداگوژی میداند».

شکست و افسردگی کند».

عالوه بر مشارکتکنندگان باتتر ،برخی دیگر از آنان

آنها با توجه به تثکیداتشان ،دانش پداگوژی تربیتی

بیان کردند که پداگوژی درواقع متحول کننده تدریس

را مهمتر از دانش آموزشی میدانند و رشد اخالقی

است و به معلم در فرایند آموزشی کمک شایانی

دانش آموزان را دلیل پیشرفت آنها میدانند .همچنین

میکند و مؤ ر بودن آن را در پیشرفت دانش آموزان

بیان کردند که این موارد را در کالر درر خودشان بهتر

دخیل میدانند .ازنظر نومعلمان شیوه تعامل معلم در

رعایت کردهاند.

کالر درر بسیار مهم است و معلمی که با دانش

درنهایت معلم عالوه بر دیدگاههای فلسفی و

هر یک از

روان شناختی ،نیازمند سواد چندگانه است که در این

دانش آموزان جواب میدهد؛ همچنین تما تالش خود

پشوهش نومعلمان به سواد اجتماعی ،سواد فرهنگی،

را میکند تا از روشهای تدریس نوین استفاده کند،

سواد فناورانه و سواد سالمت معلم بیشترین توافق

قطعاً با این نوع دیدگاه پیشرفت دانش آموزان حاصل

نظر را داشتهاند .از دید آنها معلمان اگر به این سوادها

خواهد شد.

دسترسی کافی داشته باشد ،بهتر میتوانند در حرفه

آموزان صمیمانه رفتار میکند و به سؤات

یکی از نومعلمان در مورد دانش پداگوژی آموزشی-
تربیتی نیا چنین اظهار داشتند:
« ...ما همیشه سعی میکنیم بامطالعه منابع
علمی ازنظر آموزشی خودمان را غنی کنیم تا در کالر
درر تدریسی متنوعتر را به دانش آموزان ارائه دهیم.

خویش موفقیت کس

کنند.

بر همین مبنا ،یکی از نومعلمان در راستای تحقق
اهداب پداگوژیکی نومعلمان چنین اظهار کرده است:
«نومعلمان

که

برنامهشان

برای

افاایش

مهار هایشان در روش تدریس نوین ،مطالعه هر چه
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پشوهشی ،منابع اینترنتی،

عالوه بر درر ،در مسیر سایر نیازهای دانش آموزان

بیشتر کت  ،مقات  ،مجال

همچنین اجرای فنون تدریس نوین در کالر درر و...

بهتر عمل کند .همچنین یک نو معلم میبایست به

است ،داشتن سواد چندگانه را تزمه کار معلمی

تکنولوژیهای روز دنیا در تدریس نیا مسلط باشد تا

دانستند .معلمی که بتواند مسائل اجتماعی جامعه را

بتواند با سایر کشورها در حوزهی نیازهای یادگیری

برای دانشآموز خوب توضیح دهد ،یا اینکه نیازهای

دانشآموزان قد بردارد».

فرهنگی و سالمت تغذیهای آنها را تبیین کند میتواند

پداگوژی دانش محتوا
)(pck

هستی شناسی

معرفت شناسی

ارزش شناسی

انسان شناسی

دیدگاه فلسفی

دیدگاه روانشناختی

سواد چندگانه

ویشگی های عاطفی

عشق به معلمی

سواد اجتماعی

سواد فناورانه

شخصیت رفتاری

سواد فرهنگی

سواد سالمت

شکل  -2مفهومپردازی نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری
پشوهش حاضر باهدب واکاوی تجارب نومعلمان

پداگوژی دانش محتوا نا

دارد بهترین نمود را برای

معلم و نومعلمان ترسیم خواهد کرد.

فار التحصیل دانشگاه فرهنگیان از پداگوژی دانش

در راستای تحقق اهمیت پداگوژی دانش محتوا در

محتوا در کالر درر مدارر ابتدایی انجا شده است.

کالر درر برای نومعلمان ،پیشنهاد میشود دانشگاه

نتایجی که در این پشوهش به دست آمد ،نشاندهنده

آموزشوپرورش برنامه درسی

فرهنگیان و وزار

واره پداگوژی دانش محتوا با سه مضمون

مشترکی را باهدب شناساندن مفهو واره پداگوژی

اصلی؛ دیدگاههای فلسفی و روانشناختی معلم

دانش محتوا که تحولی شگرب در آموزشوپرورش

باسواد چندگانه آنها در کالر درر قابلفهم است .بر

کشور میتواند باشد ،اجرا نمایند .توصیه میشود در

همین مبنا ،ازنظر نومعلمان دیدگاه فلسفی یک معلم

جهت توانمندسازی حرفهای دانشجو معلمان از همان

اعم از هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی

بدو ورود به دانشگاه هرساله نشستها و کارگاههای

و ارزششناسی میتواند یک معلم را در افق کاری و

تخصصی مناس

با اساتید مجرب و با تجارب معلمی

حرفهای خویش یاری رساند .این دیدگاه اگر چنانچه با

کافی برگاار شود تا دانشجو معلمان با پداگوژی دانش

مفهو

دیدگاه مناس

روانشناختی وی همراه شود ،میتواند

در بهترین شرایط در کالر درر معلم را ا ربخشتر

محتوا آشنا شوند.
تشکر و قدردانی

نمایند؛ همچنین ازنظر نومعلمان دیدگاه فلسفی

از تمامی نومعلمانی که قبول زحمت نمودند و در

و دیدگاه روان شناختی ایدئال وی در کالر

تحقیق حاضر محققان را یاری کردند ،تشکر و

مناس

درر نیا اگر با ظرفیت سواد چندگانه معلم همراه
شود ،میتوان تث یر مولد معلم را برای دانش آموزان
شاهد شد و این مضامین با تم اصلی پشوهش که
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