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 چکیده
دو صاحب نظر در زمینه دانش پایه تدریس و دانش  هایدیدگاهبررسی و مقایسه  اصلی این پژوهش، هدف

 ایگزارهدانش  انواع . شولمن اشکال دانش تدریس را شاملباشدمی لمن و گری فنسترماخرمعلمان، لی شو
 هایطبقهدانش پایه تدریس و دانش معلمان را شامل  و داندمی)موضوعی(، دانش موردی و دانش راهبردی 

درباره  تربیتی، دانش عمومی تربیتی، دانش برنامه درسی، دانش -دانش محتوایی، دانش محتوایی مختلف
 هایارزش، مقاصد و هاهدف یادگیرندگان و خصوصیات آنها، دانش درباره موقعیت تربیتی و دانش درباره

. فنسترماخر، اشکال دانش تدریس را به دو دسته کلی، کندمیمعرفی تاریخی و فلسفی  هایزمینهتربیتی و 

اصر تدریس خوب را شامل . فنسترماخر عنکندمیدانش رسمی تدریس و دانش عملی تدریس تقسیم 
 هایاندیشهاز  دیدگاه . هر دوداندمیاخالقی  هایو فعالیت شناختیروان هایفعالیتمنطقی،  هایفعالیت
و هر دو دانش تدریس و دانش معلمان را هم از جهت عملی و هم از جهت نظری و  ه اندپذیرفت تأثیرشواب 

فنسترماخر تاکید بیشتری روی عمل معلمان و دانش عملی  در این میان، موضوعی مورد مطالعه قرار دادند.

 آنها دارد. 
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 مقدمه 

 سیکه بعد از گذشت  تدریس فعالیتی بسیار پیچیده و چالش برانگیز است. شولمن معتقد هست

ریس در کالس درس، این موضوع اغلب پیچیده، چالش برانگیز و اغلب نیازمند سال پژوهش در زمینه تد

مراکز تربیت معلم از جمله مراکزی هستند که در  .Shulman, 2004)) فعالیت دقیق و هوشمندانه است

تربیت معلم سه گرایش عمده  هایبرنامه( در 2000) 1تیسنشکل گیری دانش تدریس نقش اساسی دارند. 

. بر ایحرفهو دانش  تأملی هایفعالیتکه عبارتند از: گرایش به رفتار اثربخش،  دهدمیکید قرار را مورد تا

گرایش برای  ترینامیدبخشو  ترینمهم، ایحرفهاساس دیدگاه تیسن، گرایش آخر، یعنی دانش 

مل دانش تربیت معلم است و تدریس به عنوان یک دانش در قلب این گرایش وجود دارد که شا هایبرنامه

است. مانبی،  ایگستردهدانش پایه تدریس حوزه بسیار . (Verloop, 2001) موضوعی و دانش عملی است

 3که پژوهش در زمینه دانش معلم و دانش پایه تدریس با کار ویتروک ند( معتقد2001) 2راسل و مارتین

این حوزه به یکی از  سرعت گرفت و «پژوهش در زمینه تدریسراهنمای »( در ویرایش سوم کتاب 1986)

 توانمیفراوانی در این زمینه انجام شده است که از جمله  هایفعالیت و بسیار گسترده تبدیل شد هایحوزه

 7کالرک و پترسون و( 1994) 6(، فنسترماخر1987) 5(،کالندینین و کانلی1987) 4به کارهای شولمن

که دانش تدریس بایستی هم شامل  ن باورندبر ایگروسمن و ریچرت  (.Toom, 2006) ( اشاره کرد1986)

 . Grossman & Richert, 1988)) دانش عمومی تربیتی و هم شامل دانش در زمینه موضوع درسی باشد

مطالعات و  با وجودهمان گونه که مطرح شد تدریس دارای ماهیتی بسیار پیچیده است و  ،بنابراین

است، هنوز ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان در این زمینه صورت گرفته که بسیاری  هایپژوهش

 هایمؤلفهمتفاوتی از ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان و  هایبرداشتروشن نیست و افراد مختلف 

شدن مسئله کمک کند،  ترروشنمفید باشد و به  تواندمیکه در این زمینه،  هاییراهآنها دارند. یکی از 

طه نظرات صاحب نظران مطرح در آن زمینه است. در زمینه دانش تدریس و نق هادیدگاهشناسایی و معرفی 

خود پرداختند که دو  هایدیدگاهمختلفی مطرح شده است و صاحب نظران زیادی به معرفی  هایدیدگاه

، لی شولمن و گری فنسترماخر هستند که مباحث بسیار ارزشمندی این زمینهنفر از صاحب نظران مطرح در 

                                                 
1. Thiessen 

2. Munby, Russell & Martin 

3. Witlrock  
4 . Shulman 

5.  Clandinin & Connelly 
6. Fenstermacher 

7. Clark & Peterson   
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. هدف انددادههای دانش تدریس ارائه الگوشکال و عناصر دانش پایه تدریس، دانش معلمان و را در زمینه ا

این دو صاحب نظر در زمینه دانش پایه تدریس و دانش معلمان  هایدیدگاهاین مطالعه شناسایی و مقایسه 

زمینه دانش این بود که این دو نماینده دو دیدگاه متفاوت در  ست. دلیل انتخاب این دو صاحب نظرا

نزدیکی زیادی بین ، هادیدگاهبا وجود تفاوت در  عالوه براین،  .آیندمیبه شمار تدریس و دانش معلمان 

را مطرح  1تربیتی -( ایده دانش محتوایی1986.  شولمن )ردآنها در زمینه تدریس وجود دا هایدیدگاه

یکی از  اوو به نظر  کندمیمان قلمداد طبقه در دانش پایه تدریس و دانش معل ترینمهمو آن را  کندمی

  تربیتی است -مسائل ابتدایی معلمان که هنوز به قدر کافی به وسیله آنها درک نشده است، دانش محتوایی

(Ben-Peretz, 2011). تدریس و یادگیری بایستی با یک رویکرد مبتنی بر  که شولمن و شرین معتقدند

گذار بر تدریس  تأثیردر این رویکرد یکی از عوامل مهم و  یک رشته خاص علمی در نظر گرفته شود و

که  کنندمیهمچنین تاکید  آنها. (Shulman & Sherine, 2004)اثربخش دانش موضوع درسی معلم است 

                               است ایچندگانه هایحوزهبلکه دارای  ،دانش تدریس معلم تنها شامل دانش موضوعی نیست

 (Osborne, 1998) که در ادامه این مطالعه به آنها پرداخته خواهد شد. در نتیجه معلمان بایستی عالوه بر

دانش آموزان، موقعیت و  شناختیروان هایویژگیدر زمینه  داشتن تسلط کافی بر حوزه تخصصی خود،

 درسی هم دانش و اطالعات کافی داشته باشند. هایبرنامهبافت تربیتی و 

وجود رابطه ضروری میان یاددهی  اونسبت به تدریس، دیدگاه تکلیفی نام دارد.  ترماخردیدگاه فنس

دارند که از کنترل  تأثیرعوامل و شرایط متعددی در تحقق یادگیری  او. به عقیده کندمیو یادگیری را نفی 

قق یادگیری انجام فعالیت تدریس را شرط الزم و کافی برای تح تواننمیمعلم خارج هستند. در نتیجه 

، سوال. فنسترماخر دیدگاه خود را در این زمینه در پاسخ گویی به چهار (Mehrmohamadi, 2008) دانست

چه دانشی برای تدریس، اساسی و ضروری  ؟دانندمیمعلمان چه  ؟دانیدمیدرباره تدریس اثربخش چه 

که  کندمیمطرح (Fenstermacher, 1994)  چه کسی بایستی دانش درباره تدریس را تولید کند؟ است؟

 عبارتند از: شودمیدر این پژوهش به آنها پرداخته که  هاییسوالدر ادامه به آنها پرداخته شده است. 

دیدگاه لی شولمن درباره اشکال دانش پایه تدریس و دانش معلمان، عناصر و ابعاد دانش تدریس  (1 

 توسعه دانش تدریس چیست؟ الگوهایو دانش معلمان و 

دیدگاه فنسترماخر درباره اشکال دانش پایه تدریس و دانش معلمان، عناصر و ابعاد دانش تدریس و  (2

 های توسعه دانش تدریس چیست؟الگودانش معلمان و 

                                                 
1. Pedagogical content knowledge 
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بین دیدگاه لی شولمن و فسترماخر درباره اشکال دانش پایه تدریس و  هاییتفاوتو  هاشباهتچه  (3

های توسعه دانش تدریس وجود الگوتدریس و دانش معلمان و دانش معلمان، عناصر و ابعاد دانش 

 دارد؟

تحلیلی،  روش از استفاده در شد. استفاده توصیفی و تحلیلی روش از هاپرسش این به پاسخ برای 

این دو دیدگاه مورد تحلیل قرار  هایشباهتو  هاتفاوتمفاهیم عمده دو دیدگاه مشخص و معرفی شدند و 

 گرفت. 

 

 من دیدگاه شول
 

 اشکال دانش تدریس 

 ایگزارهدانش  که عبارتند از: کندمی(  اشکال دانش تدریس را به سه دسته تقسیم 1986شولمن )

دانشی  ،ایگزارهدانش  .Feldman, 1995)( 3دانش راهبردی و استراتژیکو  2دانش موردی، 1)موضوعی(

 بیان شود. این نوع دانش خود بر سه نوعیا و درست یا غلط نوشته  هایگزارهبه صورت  تواندمیاست که 

از  هنجارها وقواعد از عمل و خرد عمل ، تجربی هایپژوهشاصول از  .است اصول، قواعد و هنجارها

دانش موردی به صورت مطالعات موردی،  .آیندمیفلسفه و عمل اخالقی به دست ، ایدئولوژی، هاارزش

موارد و  مشتمل برخود بر سه نوع است که  نیز. این دانش بیان شود تواندمی هاروایت، اشکال و هاعکس

)مصنوعی(  پیش ساخته هاینمونهواقعی،  هاینمونهبا استفاده از  نظریاصل برای فهماندن اصول  هاینمونه

 هاارزشهنجارها و  برای انتقالبرای ارتباط دادن اصول عملی و قواعد با یکدیگر، مثل و داستان اخالقی 

و موقعیت تربیتی که قرار دارند،  بافتانش راهبردی و استراتژیک دانشی است که معلمان در د .باشدمی

وابسته به زمینه و بافتی است که معلم در آن  راهبردی،. دانش گیرندمیسایر اشکال دانش خود را به کار 

 .کندمیبافت عمل 

دانش ، دانش محتوایی :زد اکه عبارتن کندمیطبقه تقسیم  هفتشولمن  دانش پایه تدریس را به 

دانش عمومی تربیتی شامل راهبردها و اصول مدیریت کالس درس و سازماندهی ، تربیتی -محتوایی

دانش ، دانش درباره یادگیرندگان و خصوصیات آنها، دانش برنامه درسی، درسی هایموضوعمناسب 

، هاهدفدانش درباره ، و درسهفرهنگی، اجتماعی و موقعیت م هایویژگیدرباره موقعیت تربیتی شامل 

                                                 
1. Propositional knowledge  
2. Case knowledge 
3. Strategic knowledge 
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دانش،  هایطبقهاز میان این . (Shulman, 1987)تاریخی و فلسفی هایزمینهتربیتی و  هایارزشمقاصد و 

. به کندمیطبقه قلمداد  ترینمهمتربیتی از اهمیت زیادی برخوردار است و شولمن آن را  -دانش محتوایی

قه از انواع دانش معلمان دارد، این طبقه در زیر به صورت دلیل اهمیت و تاکیدی که شولمن روی این طب

 توضیح داده شده است. ترروشن

 

 تربیتی  -دانش محتوایی

دستاوردهای شولمن در جامعه  ترینمهمنخستین و یکی از  توانمیتربیتی را  -دانش محتوایی

تحول اساسی در زمینه تعلیم و تربیت محسوب کرد و در حقیقت با مطرح کردن این ایده، یک تغییر و 

در دانشگاه تگزاس، مطالعه در  1983. شولمن در سال نموددرسی و دانش تدریس معلمان ایجاد  هایبرنامه

پژوهش در زمینه تدریس  شدهگمدرسی و تعامل آن با پداگوژی را یک عنصر  هایموضوعزمینه محتوای 

 زعم. به (Van Dijek, 2009) نمود ار معرفی تربیتی را برای اولین ب -معرفی کرد و ایده دانش محتوایی

، اشکال و تفسیرهای هامثال، هاتوضیح ،تربیتی شامل مفاهیم مهم حوزه موضوعی -دانش محتوایی ،شولمن

 باشدمیآنها  هایزمینهسنی و پیش  هایتفاوتدانش آموزان،  مربوط بهمفاهیم  ومهم آن حوزه موضوعی 

(Shulman, 1986) .معلم را در کالس درس  هایفعالیتتربیتی  -دانش محتوایی لمن،از دیدگاه شو

. Jalil, 2009)چگونه محتوای علمی را سازماندهی و ارائه دهد ) که کندمیو به او کمک  کندمیهدایت 

 هایویژگیتخصصی و دانش یادگیرندگان و  هایموضوعتربیتی ترکیبی از  -در حقیقت، دانش محتوایی

عام تعلیم و تربیت با زمینه عملی واقعی است و از این نظر یک نوع  هایدانشفیق ، تلآنآنهاست. هدف 

تربیتی  -شد، دانش محتوایی اشارهکه  گونههمان .(Khakbaz, 2010) شودمیدانش عملی محسوب 

 -( دانش محتوایی1987شولمن ) چنانکه، درسی و دانش تدریس ایجاد کرد. هایبرنامهاساسی در  یتغییر

 . (Hanuscin, 2011) داندمی( را یک تغییر عمیق و شگرف در فهم معلمان از تدریس PCK) تربیتی

 

 منابع دانش پایه تدریس

( 2؛ دانش تخصصی یک حوزه دانشی( 1مشتمل بر شولمن چهار منبع بزرگ دانش پایه تدریس را 

 هایپژوهش( 3 ؛بودجهدرسی، سازمان مدرسه و  هایکتابمواد و منابع آموزشی از قبیل برنامه درسی، 

معرفی می  1خرد عمل( 4و  ؛اجتماعی و فرهنگی هایپدیدهانجام شده در زمینه تدریس، یادگیری و دیگر 

 .(Shulman, 1987)کند 

                                                 
1. wisdom of practice 



 35  ... دگاهید سهیو دانش معلمان ؛ مقا سیدانش تدر تیماه                                         1394 انبهار و تابست، 1، شماره 5سال 

دانش تخصصی یک حوزه دانشی: اولین منبع در زمینه دانش پایه تدریس، دانش موضوعی و 

و فهمی است که در یک حوزه موضوعی قرار  هامهارتتخصصی یک حوزه دانش است و شامل محتوا، 

 هایحوزهدانش انباشته شده از مطالعات و ادبیات در  :دارد. این منبع شامل دو گروه اساسی دانش است

مختلف آن  هایزمینهدانش در دانش تاریخی و فلسفی در زمینه ماهیت آن  و گوناگون محتوایی آن دانش

 حوزه. 

درسی،  هایبرنامهع شامل مواد آموزشی و ساختار آموزشی، منبمواد و منابع آموزشی: این 

آموزشی، برنامه درسی پنهان و  هاینقشو ابزارها، سلسله مراتب آموزشی و اداری، قوانین و  هاآزمون

مالی  هایکمکو دولتی،  ایمنطقهنها، عوامل آمعلمان همراه با کارکردهای  ایحرفه هایسازمانآشکار، 

 اجتماعی و سایر عناصر و عوامل مرتبط با سازمان مدرسه است.دولتی، تغییرات 

انجام شده در زمینه تدریس و یادگیری: این منبع از اهمیت زیادی برخوردار است و  هایپژوهش

 هایحوزهتدریس، یادگیری و سایر  هایحوزهتجربی در  هایپژوهشو نتایج مطالعات و  هایافتهشامل 

ارتباط مستقیم و بع از آن جهت اهمیت زیادی دارد که با عمل تدریس معلمان انسانی است. این من هتوسع

 .بخشدمیدارد و درک معلم را از تدریس توسعه نزدیکی 

و اعمال معلمین توانمند را هدایت  هافعالیتخرد عملی در حقیقت قواعدی هستند که  خرد عمل:

کار با افرادی است که در عمل درگیر کار  وظایف و تکالیف جوامع پژوهشی ترینمهم. یکی از کنندمی

و  تربیتی معلمان توانمند را توسعه دادهخرد عملی و  هایبازنماییتربیتی هستند و از این طریق بایستی 

 تدوین نمایند.

 

 فرایند عمل و استدالل تربیتی 

، بازخورد ابیارزشیفهم و دریافت، انتقال، آموزش، فرایند عمل و استدالل تربیتی را شامل   شولمن

  :داندمیو فهم جدید 

  ؛درون و بیرون حوزه دانش هایایده، ساختار موضوع درسی و هاهدففهم و دریافت: فهم  (1

دانش  هایویژگیتدریس، وفق دادن خود با  هایروشانتقال: آمادگی، پیش ارائه، انتخاب  (2

 ؛آموزان مثل زبان، فرهنگ و نژاد و طبقه اجتماعی

 ؛رائه، تعامل، کار گروهی و پرسش و پاسخآموزش: مدیریت، ا (3

فهم دانش آموزان در پایان فهم دانش آموزان در طی تدریس تعاملی و آزمون  کنترلارزشیابی:  (4

 ؛هادرس
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 ؛بازخورد (5

 .Shulman, 1987)) فهم جدید (6

 

 اجتماع یادگیرندگان

ری را به وجود آورد. از یادگی هاییاجتماعشولمن تعداد زیادی از معلمان و استادان را جمع کرد و 

مختلفی از معلمین و استادان  هایگروهدر موسسه تحقیقات روی تدریس و همچنین در بنیاد کارنگی،  او

پرداختند                        میمختلف تدریس و یادگیری  هایزمینهو به پژوهش در  آوردمیگردهم دانشگاه را 

 (Shulman, 2011)عبارتند از: محتوای که  کندمیشش اصل توصیف  بادگان را . شولمن اجتماع یادگیرن

تولیدی، یادگیری فعال، عمل فکورانه، مشارکت و همکاری، اشتیاق و عالقه شدید، اجتماع یا فرهنگ. به 

این اصول و معیارها هم برای اجتماع یادگیری معلمان و هم برای اجتماع یادگیری دانش آموزان  عقیده او،

که از این اصول و  ندیادگیری هنگامی اثربخش و مفید هایاجتماعاین  .بل استفاده هستندو دانشجویان قا

های مختلفی در این الگویادگیری به ارائه  هایاجتماع. شولمن با مطرح کردن بحث نمایندپیروی  معیارها

الگوها، این  ترینمهمکه یکی از  (Shulman, 2004)زمینه برای توسعه فهم و یادگیری معلمان پرداخت 

 هایموضوعکمتر به اهمیت  الگواین یادگیری معلمان و یادگیرندگان است.  هایاجتماع الگوی توسعه 

درسی پرداخته و بیشتر روی انتقال تجارب فردی و اجتماعی معلمان در یک فرایند تفکر گروهی و 

های مهم در  لگوهایالگو یکی از ا. این  (Shulman & Shulman, 2004)مشارکتی تاکید کرده است

که  شودمیتلقی  ایحرفهزمینه رشد معلمان است که بر اساس آن معلم به عنوان عضوی از یک جامعه 

این  براساسرا برای تدریس بهتر توسعه و افزایش دهد.  تا توانایی و تجارب خود داردآمادگی و اشتیاق 

عالقه و اشتیاق زیاد برای ، رس یا مدرسهآمادگی برای دنبال کردن تصویری از کالس داز  معلمان ،الگو

توانایی ، فهم بیشتر از مفاهیم و اصولی که برای تدریس مورد نیاز است، صرف انرژی و زمان برای تدریس

توانایی یادگیری از تجارب خود و ، بیشتر برای درگیرشدن در اشکال پیچیده عمل تربیتی و سازمانی

کردن به عنوان ر توانایی کسب تجربه در حین کاو  ،افعال خود در تأملدیگران در هنگام تفکر فعال و 

، به بیان دیگر . (Shulman & Shulman, 2004)باشندمیبرخوردار  یک عضوی از اجتماع یادگیری

 از: ندبه شرح زیر عبارتیادگیری و رشد معلم  الگویعناصر این 

را از نوع  د و تصویر ذهنی خودتصویر ذهنی یا آمادگی: یک معلم بایستی برای تدریس آماده شو (1

گروهی و انفرادی کالس رشد  هایفعالیتفرایند یادگیری و  ،خاص یادگیری و فهم دانش آموزان

 و توسعه دهد.
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ه باشد و تتصویر ذهنی جدیدی از تدریس داش تواندمیو با انگیزه  مندعالقهعالقه و انگیزش: معلم  (2

تالش کمی برای  ،یک معلم بدون انگیزه و عالقه ،ندهد. بنابرای تغییرتدریس خود را  هایروش

پژوهشی و اجتماع  هایگروهبا توسعه  تواندمی الگوتدریس خود دارد. این  هایروشتغییر 

 مدیریتی توسعه انگیزش معلمان را به دنبال داشته باشد. هایحمایتو  ایحرفه هایشبکهمعلمان، 

یس کند و چگونه آن را تدریس نماید. یک معلم در توانایی: یک معلم بایستی بداند که چه تدر (3

 ،درسی موجود در برنامه درسی را بفهمد. همچنین هایموضوعدرجه اول بایستی اصول، مفاهیم و 

آنها در عمل  کارگیریبهانتقال مفاهیم و تعامل و ارتباط آنها را با یکدیگر درک نماید و توانایی 

 داشته باشد.را 

، ایرشتهفهم محتوای درون رشته و دانش بین  ناظر براست که  ایگستردهه فهم دارای دامن :فهم (4

تربیتی، فهم اصول مدیریت و سازماندهی کالس درس و  -فهم برنامه درسی، فهم دانش محتوایی

گروهی، فهم سنجش کالس درس، اجتماع یادگیری و فهم و درک رشد عقالنی،  هایفعالیت

 .باشدمی آموزاناجتماعی، فرهنگی و شخصیتی دانش 

توانایی عملکردهای مناسب در عمل: این مرحله که قلب تدریس است، توانایی برای عمل عقالنی  (5

گوناگون به صورت ماهر عمل  هایعملو سازگار نام دارد. در این مرحله معلم بایستی بتواند در 

 د.کند و همچنین بتواند نوع تدریس خود را با توجه به پیچیدگی عمل انتخاب کن

)بازخورد( : یک معلم بایستی توانایی یادگیری از تجارب  تأملیادگیری از تجربه در حین تفکر و  (6

داشته باشد. این عنصر خود و دیگران را داشته باشد. بنابراین بایستی ظرفیت تغییر هدفمند و مفید را 

ماع معلمان و و عنصری مهم در رشد و توسعه اجت کندمیبه عنوان عنصری کلیدی این الگو عمل 

عناصر این الگوی یادگیری و . Shulman & Shulman, 2004)) رودمییادگیرندگان به شمار 

 ( نشان داده شده است. 1رشد معلم در شکل )

 
 

مل أت انگیزش تصویر ذهنی  

 فهم

 عمل
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 عناصر این الگوی یادگیری و رشد معلم: 1شکل 

 ماخر دیدگاه فنستر

م و تربیت است که وجود رابطه ضروری میان یاددهی و فنسترماخر از فیلسوفان معاصر تعلی

دارند که از کنترل  تأثیرعوامل و شرایط متعددی در تحقق یادگیری  ،او. به عقیده کندمییادگیری را نفی 

انجام فعالیت تدریس را شرط الزم و کافی برای تحقق یادگیری  تواننمیمعلم خارج هستند. در نتیجه 

. بر اساس است. دیدگاه فنسترماخر نسبت به تدریس، دیدگاه تکلیفی (Mehrmohamadi, 2008) دانست

 د. اما بایگیردمیکه بر اساس استانداردهای تدریس صورت است ، تدریس موفق، تدریسی این دیدگاه

به طور دانش آموزان  هایانگیزهق و ئنباشد که عال ایاندازهبود که این استانداردسازی تدریس به  مراقب

. (Mehrmohamadi, 2008) زیر پاگذاشته شود و به یک فرایند تولید صنعتی و مکانیکی تبدیل شود کامل

درباره تدریس : کندمیاساسی مطرح  سوالفنسترماخر دیدگاه خود نسبت به دانش تدریس را با چهار 

چه و  چه دانشی برای تدریس، اساسی و ضروری است؟، ؟دانندمیمعلمان چه ، ؟دانندمیاثربخش چه 

 .(Fenstermacher, 1994) کسی بایستی دانش درباره تدریس را تولید کند؟

که به وسیله  ایشدهعلمی و استاندارد  هایپژوهشاول، به  سوالفنسترماخر برای پاسخ به 

به طور  هاپژوهش. این نوع کندمیاشاره  ،علوم اجتماعی در زمینه تدریس صورت گرفته است پژوهشگران

بلکه  ،دنبال مطالعه و شناسایی دانش تدریس نیستند تخصصیو به طور  اندنپرداختهنش تدریس روشن به دا

در این زمینه  او،. به عقیده گذارندمیمتغیرهای مختلف را در ارتباط با تدریس و دانش معلمان به آزمون 

و  (1987) 2ینربرال هایفعالیتو  «تدریسر مبنای علمی هن»با عنوان ( 1987) 1به کار گیج توانمی

برای  هاپژوهش. فنسترماخر دانشی را که از این Fenstermacher, 1994))( اشاره کرد 1989) 3رینولدز

 سوال. برای پاسخ به نهدمینام  4را دانش رسمی معلم ؟دانندمیدرباره تدریس اثربخش چه  سوالپاسخ به 

و  دانندمیچه چیزی بدانند، معلمان  خواهندیمکه است و پژوهشگرانی  هاپژوهشدوم، فنسترماخر به دنبال 

تجربیات و  هم ، معلم هم خود به عنوان پژوهشگر مطرح است وهاپژوهش. در این نوع کنندمیتجربه 

بلکه  ،اندیشدنمی، پژوهشگر از بیرون به مسئله همچنیناز اهمیت زیادی برخوردار است.  اوموقعیت تربیتی 

(، 1992) در این زمینه به دانش عملی و شخصی کانلی و کالندینین ترماخرفنس. کندمیخود آن را تجربه 

. Fenstermacher, 1994)( اشاره کرده است (1991) 1شون تأملی( و عمل 1983) 5دانش عملی الباز

                                                 
1 . Gage 

2. Berliner 

3. Reynolds 
3. Formal knowledge teacher  
5 . Elbaz 
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به طبقه بندی  فنسترماخرسوم،  سوالبرای پاسخ به  .نهدمینام  2فنسترماخر این دانش را دانش عملی معلم

ایده او  ترینمهمتربیتی که  -به ویژه دانش محتواییهمکارانش از انواع دانش تدریس و معلمان شولمن و 

 3به کار کوکران اسمیت ولیتل فنسترماخرچهارم،  سوالبرای پاسخ به  .کندمیاشاره ، شودمیمحسوب 

دیگری  معلم به عنوان پژوهشگر و، نوع پژوهش و برنامه پژوهشی آنها دو .کندمیاشاره  (1993)

 ،، معلم به عنوان پژوهشگرهایپژوهش. به نظر آنها دانشی که از کنندمی دانشگاهی، را مطرح هایپژوهش

، دانش تدریس را فنسترماخر.  (Fenstermacher, 1994)از اهمیت بیشتری برخوردار است آیدمیبه دست 

 .کندمیدانش رسمی تدریس و دانش عملی تدریس تقسیم به دو دسته کلی 

 

 تدریس موفق، تدریس خوب و تدریس با کیفیت 

یعنی بین تدریس و یادگیری  ؛شد، فنسترماخر نسبت به تدریس، دیدگاه تکلیفی دارداشاره که چنان

که اگر کسی بخواهد در مسابقه پیروز  کندمیتشبیه  ایمسابقهتدریس را به  او. بیندنمیرابطه ضروری 

ا صرف شرکت در مسابقه به معنای پیروزی نیست و ممکن پیروز بایستی در مسابقه شرکت کند، ام ،شود

که بر  دانندمی. فنسترماخر و ریچاردسون دیدگاه مقابل دیدگاه تکلیفی را دیدگاه دستاوردی نشودشود یا 

یعنی تا فروشی نباشد،  ؛رابطه بین تدریس و یادگیری همانند رابطه بین فروختن و خریدن است آناساس 

بر اساس این دیدگاه، تدریس نتیجه آن یادگیری خواهد بود و  ،خریدی هم در کار نخواهد بود. بنابراین

 ،مهم در یادگیری عواملیکی از  ،و ریچاردسون فنسترماخربین آنها رابطه حتمی وجود دارد. به عقیده 

تدریس به یادگیری  تواندمیچگونه اینکه و  شرایط و موقعیت کالس است که خارج از کنترل معلم است

   .  (Fenstermacher & Richardson, 2005)ختم شود 

و تدریس خوب را تدریسی  دانندمیو ریچاردسون تدریس موفق را با یادگیری مرتبط  فنسترماخر

متناسب و  ،که با اصول عمل تدریس که از نظر منطقی مطمئن و از نظر اخالقی قابل دفاع است دانندمی

تدریس خوب تدریسی است که در  ،در نتیجه. (Fenstermacher & Richardson, 2005) هماهنگ باشد

هم  هاروشآن عالوه بر توجه به موضوع و اینکه موضوع بایستی ارزشمند و هدفمند باشد، به اخالقی بودن 

و  ترکامل که تقریباً کنندمیمفهوم دیگری از تدریس را مطرح ، و ریچاردسون فنسترماخر .شودمیتوجه 

در تدریس عالوه بر موضوع و  ،تدریس باکیفیت نام دارد. به عقیده آنها واز مفاهیم قبلی است  ترجامع

اجتماعی و  هایزمینه، بایستی به شرایط و هافعالیتو  هاروشمفاهیم آموزش داده شده و اخالقی بودن 

                                                                                                                            
1.  Schön 
6. Practical knowledge teacher   
3. Cochran-Smith & Lytle  
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تدریس باکیفیت را  توانمیآنها  از دیدگاه ،رد. بنابراینفرهنگی و همچنین عالیق یادگیرنده هم توجه ک

 .Fenstermacher & Richardson, 2005)) که هم خوب و هم موفق است تلقی کرد تدریسی

 

 عناصر دانش معلم و تدریس خوب
که عبارتند از:  کنندمیمعرفی فنسترماخر و ریچاردسون سه عنصر را برای معلم و تدریس خوب 

 ,Fenstermacher & Richardson)3اخالقی هایفعالیتو   2شناختیروان هایفعالیت، 1طقیمن هایفعالیت

خود  هایایدهو  افکاربرگرفته از  و عنصر سومگرفته  دو عنصر اول را از توماس گرین فنسترماخر .(2005

دادن،  تعریف کردن، ارائه دادن، توضیح مانند هاییفعالیتکفایت منطقی دربرگیرنده عنصر ست. او

 شناختیروانکفایت  درسی آن حوزه خاص از دانش است. هایموضوعاصالح کردن و تفسیر کردن 

برانگیختن یادگیرندگان، تشویق کردن، پاداش دادن، تنبیه کردن، برنامه ریزی و  مانند هاییفعالیتمل؛ شا

اعت، صبر و تحمل، صداقت، شج مانندامور اخالقی  متضمنکفایت اخالقی و عنصر  باشدمیارزشیابی 

 .باشدمیترحم و احترام و انصاف 
 

 منش در تدریس 

 برسال گذشته بسیاری از مطالعات در زمینه تدریس کالسی  سیمعتقد است که در  فنسترماخر

این مطالعات ادراک . اندکرده، تمرکز اندد گرفتهیا انرابطه بین رفتار معلمان و آنچه دانش آموزان از معلم

پژوهش کمی بهره  هایروش از و اغلب ردیادگیری با رویکرد رفتارگرایی سازگاری دااز تدریس و 

عقالنی  هایمهارتاز جمله عدم توجه به سطوح باالی زیادی نقدهای به این رویکرد  او. گرفت شده است

ه اخالقی مانند درستکاری و انصاف وارد کرد هایفضیلتمانند تفکر انتقادی و خالقیت، عدم توجه به 

       و مفهوم روش را برگرفته از  کندمیرا در مقابل مفهوم روش مطرح  4مفهوم منش فنسترماخر .است

مفهوم منش  او. داندمی، اندبودهیادگیری که در اواسط قرن بیستم حاکم  هاینظریهشناسی رفتارگرا و نروا

اخالقی و  هایفضیلتاهد در زمینه ترویج اگر معلم بخو اوو به عقیده  داندمیرا برای معلم بسیار با اهمیت 

ریچاردسون و . (Fenstermacher, 2001)عقالنی موفق باشد، بایستی در باالترین سطح از نظر منش باشد

ثابتی که با  شخصیتی نسبتاً  هایویژگیمجموعه منش را به عنوان یک عمل پایدار همراه با  فنسترماخر

. به عقیده آنها بسیاری از مطالعات اندکرده، تعریف هستند مرتبط سطح باالی انسانی و اخالقی هایفضیلت

                                                 
1. logical acts  

2. psychological acts  
3. moral acts 

1. manner  
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 هایروشاما آنها ترکیبی از  ،فلسفی گرفته شده است هایتحلیلدر زمینه منش از ادبیات فلسفی و 

 دانندمی ترمناسباخالقی و منش معلم در تدریس  هایفضیلتپژوهشی تجربی و فلسفی را برای پرورش 
Fenstermacher & Richardson, 2001).) 

 هایاجتماعساختن که عبارتند از:  کندمیشش روش را برای پرورش رفتار اخالقی بیان  فنسترماخر

، 4فراخواندن یک نوع خاصی از رفتار، 3طراحی و اجرای ساختارهای علمی، 2آموزش تعلیمی، 1کالسی

    .Fenstermacher, 2001))  6لگومعرفی دانش آموزان خاصی را به عنوان او  5گفتگو و مکالمه خصوصی

 

 شولمن و فنسترماخرمقایسه دو دیدگاه 

 هایاندیشهاین دو صاحب نظر به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط نزدیکی با  افکارو  هااندیشه

درسی، توجه زیاد به  هایبرنامهزدگی  نظریه( با طرح بحث 1971) 7شواب دارند. در حقیقت شواب

قرار داد و بحث دانش عملی معلم و تدریس و خرد عملی  در برنامه درسی را مورد نقد اینظریه هایبحث

 هایاندیشهاز  تا حد زیادی. شولمن به عنوان یکی از شاگردان شواب (Desforges, 1995)نمود را مطرح 

توایی و و دانش مح کندمی. شولمن یکی از منابع دانش معلم را خرد عمل معرفی ه استپذیرفت تأثیر او

دانش عملی معلمان  نیزفنسترماخر  .داردارتباط نزدیک های شواب با اندیشه کرده استمطرح  اوتربیتی که 

برای مقایسه این دو  .(Shulman, 1986) دهدمیقرار را دارای اهمیت و در طبقه بندی اشکال دانش معلم 

آن در ابعاد و عناصر  ،ال دانش تدریساشک بحث پیرامونآنها با توجه به  وجوه تفاوت و شباهتدیدگاه، 

 ادامه شرح داده شده است.

)موضوعی(، دانش موردی و دانش راهبردی  ایگزارهشولمن اشکال دانش تدریس را شامل دانش 

دانش رسمی تدریس و دانش  ال دانش تدریس را به دو دسته کلیفنسترماخر اشک  ،در حالی که. داندمی

( شولمن ایگزاره، دانش موضوعی)شودمی( مالحظه 1نانکه در جدول )چ .کندمیعملی تدریس تقسیم 

دانش  و دانش رسمی و دانش عملی ادانش موردی ب مطابقت دارد. همچنین،با دانش رسمی فنسترماخر 

از قواعد، اصول و  ایمجموعهرا شامل  ایگزارهشولمن دانش  راهبردی با دانش عملی منطبق شده است.

در  نیز( 1994) فنسترماخر. (Feldman, 1995) داندمیورت گرفته در آن زمینه ص هایپژوهشنتایج 

                                                 
2. Constructing classroom communities  

3. Didactic instruction  
4. Design and execution of academic task structures  
5. Calling out for conduct of a particular kind  
6. Private conversations  
7. Showcasing specific students 
7. Schwab 
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، دانش آیدمیتوضیح و تشریح دانش رسمی، دانشی را که از نتایج تحقیقات علمی و استاندارد به دست 

 ، نامکندمیعمل  به زمینه و بافتی که معلم در آنرا دانش وابسته  راهبردی. شولمن دانش نامدمیرسمی 

که  (Feldman, 1995) کندمیواقعی تشریح  هایمثالو  هانمونهبا توجه به  نیزو دانش موردی را  نهدمی

 مفهومی زیادی دارند. نزدیکیاین مفاهیم با مفهوم دانش عملی فنسترماخر 
 

 مقایسه اشکال دانش تدریس از نظر شولمن و فنسترماخر :1جدول
 

 فنسترماخردیدگاه  لی شولمندیدگاه 

 (ایگزارهدانش موضوعی)

 

 دانش رسمی
 دانش رسمی + دانش عملی دانش موردی

 دانش عملی دانش راهبردی 
 

تربیتی، دانش  -واییدانش محتوایی، دانش محت از هاییطبقهدر دانش تدریس از دیدگاه شولمن، 

درباره موقعیت ، دانش برنامه درسی، دانش درباره یادگیرندگان و خصوصیات آنها، دانش عمومی تربیتی

       گیردمیقرار تاریخی و فلسفی  هایزمینهتربیتی و  هایارزش، مقاصد و هاهدفتربیتی و دانش درباره 

) (Shulman, 1986 .دانش  هایطبقهدر مورد ماهیت دانش تدریس و نه انواع  فنسترماخر ،در حالی که

و عناصر تدریس خوب را  کندمیح تدریس بحث کرده است و تدریس موفق، خوب و باکیفیت را مطر

بعد اخالقی در  رو ب داندمیاخالقی  هایو فعالیت شناختیروان هایفعالیتمنطقی،  هایفعالیتشامل 

  .داندمیاهمیت زیادی  حائزو آن را  کندمیتدریس تاکید زیادی 

نطقی تدریس م هایفعالیت، دانش محتوایی شولمن با عنصر شودمی( مالحظه 2چنانکه در جدول )

و مفاهیم تخصصی  هاموضوعدانش محتوایی را شامل  تطبیق داده شده است. شولمن فنسترماخر در دیدگاه

منطقی را شامل توضیح،  هایفعالیتو ریچاردسون نیز  فنسترماخر. (Shulman, 1986) داندمییک حوزه 

. Fenstermacher & Richardson, 2005)کنندمیدرسی تلقی  هایموضوعتشریح و تفسیر مفاهیم و 

دانش عمومی تربیتی، دانش برنامه درسی، دانش درباره یادگیرندگان و خصوصیات آنها، دانش درباره 

، مقاصد هاهدففرهنگی، اجتماعی و موقعیت مدرسه و دانش درباره  هایویژگیموقعیت تربیتی که شامل 

 هایفعالیتدر دیدگاه شولمن با عنصر ، باشدمیتاریخی و فلسفی  هایزمینهتربیتی و  هایارزشو 

و ریچاردسون  فنسترماخرکه، ی . به طوریابندمیمطابقت  فنسترماخرتدریس در دیدگاه  شناختیروان

(Fenstermacher & Richardson, 2005) مانند برانگیختن  هاییفعالیترا شامل  شناختیروان هایفعالیت

که با دانش درباره  دانندمینبیه کردن، برنامه ریزی و ارزشیابی یادگیرندگان، تشویق کردن، پاداش دادن، ت
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خوانی و نزدیکی معنایی هم (Shulman, 1986 ) یادگیرندگان، دانش برنامه درسی و دانش تربیتی شولمن

در  شناختیروانمنطقی و  هایفعالیتتربیتی شولمن نیز ترکیبی از دو عنصر  -زیادی دارند. دانش محتوایی

را  فنسترماخراخالقی تدریس در دیدگاه  هایفعالیت، اما عنصر شودمیمحسوب  فنسترماخردیدگاه 

دانش در دیدگاه شولمن تطبیق داد؛ زیرا شولمن به صورت آشکار و مستقیم به بحث  هایطبقهبا  تواننمی

رنگ به ، فنسترماخر به صورت پردر حالی کهای نکرده است. اخالق و رفتار اخالقی در تدریس اشاره

و همچنین، بحث منش در  دهدمیو اخالق و تربیت اخالقی را مورد تاکید قرار  کندمیبحث اخالق اشاره 

 .کندمیتدریس را مطرح 
 

 دانش تدریس از دیدگاه فنسترماخر و شولمن هایطبقهمقایسه عناصر و  :2جدول

 دیدگاه فنسترماخر دیدگاه لی شولمن

 دانش محتوایی منطقی هایفعالیت

 شناختیروان هایفعالیت

 دانش عمومی تربیتی

 دانش درباره یادگیرندگان و خصوصیات آنها

 دانش برنامه درسی

 دانش درباره موقعیت تربیتی 

 هایزمینهتربیتی و  هایارزش، مقاصد و هاهدفدانش درباره 

 تاریخی و فلسفی

 تربیتی -اییدانش محتو شناختیروان هایفعالیتمنطقی+  هایفعالیت

 - اخالقی هایفعالیت

 ( نشان داده شده است.3به طور خالصه در جدول )این دو دیدگاه بین  هایتفاوتو  هاشباهت
 

 دو دیدگاه شولمن و فنسترماخر درباره دانش تدریس هایشباهتو  هاتفاوت: 3 جدول

 هاتفاوت هاشباهت

فنسترماخر بیشتر به عنوان یک فیلسوف تربیتی مطرح است و بیشتر به  د.ندار شواب افکارهر دو ارتباط نزدیکی با  هایاندیشه

 ،در حالی کهفلسفی در زمینه ماهیت تدریس پرداخته است.  هایبحث

های علمی تدریس و شولمن به عنوان یک روانشناس تربیتی بیشتر به زمینه

 است.  پرداخته شناختیرواندانش تدریس از منظر 

یس را به اشکال مختلف تقسیم بندی هر دو دانش تدر

. و هر دو هم جنبه عملی و هم جنبه موضوعی و اندکرده

نظری دانش تدریس و دانش معلمان را مورد توجه قرار 

 .   اندداده

دیدگاه فنسترماخر به دیدگاه تکلیفی در حوزه دانش و ماهیت تدریس 

 . اونشود ممکن است تدریس به یادگیری منجر کهی . به طورمعروف است

به ماهیت درونی تدریس و تدریس خوب، موفق و باکیفیت اشاره کرده 

دیدگاه شولمن کمتر به ماهیت درونی خود تدریس و  ،در حالی کهاست. 

پرداخته است و بیشتر به  ،اینکه چه تدریسی، تدریس خوب و باکیفیت است
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، شدهتشکیل  هاییطبقهجنبه بیرونی تدریس و اینکه دانش تدریس از چه 

 پرداخته است. 

 هایفعالیتتربیتی شولمن با دو عنصر  -دانش محتوایی

فنسترماخر هماهنگی و تناسب  شناختیروانمنطقی و 

دارد. فنسترماخر در اشاره به انواع دانش تدریس به 

بندی شولمن در مورد دانش پایه تدریس اشاره طبقه

 مهم دانش پایه تدریس را هایطبقهکند و یکی از می

 کند. تربیتی شولمن معرفی می -دانش محتوایی

های معلم و عمل معلم تاکید فنسترماخر در عناصر تدریس بیشتر به فعالیت

 .دانش و محتوا تاکید دارد رشولمن بیشتر ب ،در حالی که. کندمی

از  ترپررنگبعد اخالقی تدریس و منش در دیدگاه فنسترماخر خیلی  

به طور مستقیم به بحث اخالق اشاره نکرده دیدگاه شولمن است. شولمن 

فنسترماخر یکی از عناصر تدریس خوب و باکیفیت را  ،در حالی که. است

 داند.اخالق می

 

 نتیجه 

مختلف نسبت به تدریس معرفی و  هایدیدگاهبایستی  به منظور درک ماهیت پیچیده تدریس

ب نظران مطرح حوزه دانش تدریس، لی شولمن دو نفر از صاح هایدیدگاهشناسایی شوند. در این مطالعه 

مباحثی از  و گری فنسترماخر معرفی و سپس نقاط تشابه و تمایز این دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت.

قبیل اشکال دانش تدریس و دانش معلمان، طبقه بندی و عناصر دانش تدریس و دانش معلمان و همچنین 

هر کدام به  هایدیدگاهقرار گرفت و  توجهدو دیدگاه مورد الگوهای توسعه دانش تدریس معلمان در 

( ایگزاره) توصیف و تشریح شدند. در زمینه اشکال دانش تدریس، دانش موضوعی خالصهصورت 

در زمینه طبقه  .تطبیق داده شدو دانش موردی و راهبردی با دانش عملی شولمن با دانش رسمی فنسترماخر 

تربیتی بود که ترکیبی از عناصر  -ده اصلی شولمن، دانش محتواییبندی و عناصر دانش تدریس، ای

زیادی  هایاشتراک، بین دو دیدگاه وجه کلیاست. به طورفنسترماخر  شناختیروانمنطقی و  هایفعالیت

وجود دارد. هر دو دانش تدریس و دانش معلمان را هم از جهت عملی و هم از جهت نظری و موضوعی 

اما فنسترماخر تاکید بیشتری روی عمل معلمان و دانش عملی آنها دارد. تفاوت  ،انددهدامورد مطالعه قرار 

مهم دیگر دو دیدگاه، توجه زیاد فنسترماخر به منش، اخالق و تربیت اخالقی در تدریس و دانش تدریس 

 اختیشنروانمنطقی و  هایفعالیتتربیتی که با  -در حالی که در دیدگاه شولمن، دانش محتوایی .است

 است.  قرار گرفتهمورد تاکید  بیشترهماهنگی دارد، 

تری از تدریس و ماهیت دانش تدریس را در اختیار معلمان و تصویر جامعدیدگاه مقایسه این دو 
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دانش تدریس و  هایطبقه. توجه به تمامی ابعاد و دهدمیقرار  ،سایر افرادی که به تدریس مشغول هستند

بعد عملی دانش معلم که مورد  به ویژهدانش معلمان و بعد نظری دانش معلمان  همچنین توجه به بعد عملی

این دو دیدگاه هر  ،نتایج این مقایسه بود. همچنین دیگراز  ،نظران این حوزه استتاکید بسیاری از صاحب

ه کدام کاربردهای مختلفی را در موضوع تربیت معلم و ارتقاء دانش معلمان در کشور ما دارند. دیدگا

کند و این دانش را به عنوان یکی از تربیتی تدریس اشاره می -شولمن به موضوع کلیدی دانش محتوایی

که در زمینه دانش  سوالیدر پاسخ به  نیزفنسترماخر  .کنددانش تدریس معرفی می هایطبقه ترینمهم

ه و اساسی برای معلمان تربیتی شولمن را به عنوان دانش پای-کند، دانش محتواییاساسی معلمان مطرح می

های ضمن خدمت های تربیت معلم و همچنین برنامهکند. این مفهوم کلیدی در بسیاری از برنامهمعرفی می

در کشور ما جایی ندارد و یا خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه فنسترماخر در مورد تدریس 

 هایبحثس اخالقی و نقش منش در تدریس از دریت بارهدر او خوب، موفق و باکیفیت و همچنین دیدگاه

زیادی داشته باشد.  تأثیرتربیت و ارتقاء دانش معلمان در کشور ما  هایبرنامهتواند در مهمی است که می

مختلف به بحث تسلط معلم بر محتوای مورد تدریس، آشنایی  هایشکلتاکید هر دو دیدگاه به  ،بنابراین

آموزان و همچنین اخالق این پیام های دانشهای درسی، ویژگیو برنامه اختیشنروانمعلم با رویکردهای 

            دهد که تسلط بر دانش تخصصی، تسلط بر مهم را به معلمان و سایر افراد درگیر عمل تربیتی می

دن برای های درسی، تسلط بر فلسفه تعلیم و تربیت و الگوی اخالقی بوشناسی تربیتی، تسلط بر برنامهنروا

 هایبرنامههای ضمن خدمت، های آموزشی، دورههایی است که بایستی در قالب کارگاهمعلم از ضرورت

گیرندگان قرار های توانمندسازی معلمان گنجانده شده و مورد توجه تصمیمتربیت معلم و یا سایر برنامه

 گیرند. 
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