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  غفلت از دانش عملي معلمان، عامل شكاف 
  درسيراي برنامهميان نظر و عمل در اج

  1اعظم زرقاني
  2دكتر مقصود امين خندقي

  چكيده تفصيلي
 دانــش مــورد نيــاز بــراي تــدريس معلمــان، اشــاره شــده اســت در متــون علمــي بــه دو نــوع

 تـوان تحـت دو نـام عمـده    اين دو دانش را مـي ) 1985 5؛ شون1985، 4؛ آيزنر3،1994فنسترماخر(
از اهميت و نقش هر يك در تـدريس و اجـراي برنامـه     دانش نظري و عملي مورد خطاب قرار داد و

            ً      شود كه عمدتا  توسط بر اين اساس، دانش نظري، دانشي تعريف مي. درسي توسط معلم سخن گفت
هايي با حداكثر قابليـت تكـرار و انتقـال و بـه     متخصصاني دانشگاهي و با استفاده از روش محققان و

فنسـترماخر،  (اسـت  معلمان در كالس درس انجام شده قصد توليد دانشي قابل تعميم براي استفاده
حضور در موقعيت عملي تدريس بـا   دانش عملي، دانشي است كه معلمان، خود، به واسطه). 1994

سـو و  ؛ 1983، 6البـاز (هاي شخصي خـود  استفاده از دانش نظري خود و اثرپذيري از باورها و ارزش
، 9شـولمن ( 8به عبارت بهتر بـه كـارگيري از خـرد عملـي    ها يا آن ، از طريق تأمل بر)2009، 7كانلي

ي دانشي از چگـونگي تـدريس، سـنجش، مـديريت     دانش عملي دربردارنده. كنندكسب مي) 2007
همچنين دانشي شخصي مانند باورهـايي در مـورد   ... هاي محيط تربيتي و كالسي، شرايط و ويژگي

  ).2011 ،10برترم(است ... مدرسه، چگونگي يادگيري، تدريس و 
اش بـر دوش معلمـان سـنگيني    هاي درسي جديد كه بـار اصـلي  در ايران، اجراي موفق برنامه

تغييرات اخيري كه در پي تدوين برنامـه  . هاي پيش روي نظام آموزشي استمسألهكند، يكي از  مي
را  مسـأله هاي درسي دوره ابتدايي مطرح شـد، اهميـت و ضـرورت ايـن     درسي ملي در برخي برنامه

اي بـا نقـش پررنـگ    تصميمات مربـوط بـه تغييـر برنامـه درسـي توسـط كميتـه       . سازدجسته ميبر
قبل از عمل يعني در مقام نظـر  . شودمتخصصان موضوعي و سهم كم رنگ معلمان در آن اتخاذ مي

ايـن تمهيـدات و    از جملـه . شـود براي اجراي برنامه درسي اقدامات و تدابيري در نظـر گرفتـه مـي   
هايي موسوم به ضمن خدمت است كه معلمان را با منطـق و كيفيـت تغييـرات    برنامه ئهاقدامات، ارا

                                                 
 دانشجوي برنامه ريزي درسي. 1
 ت علمي دانشگاه فردوسي مشهدأعضو هي. 2

3 - Fenstermacher 
4 - Eisner 
5 - Shon 
6 - Elbaz 
7 - Xu and Connelly 
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ي كـه بـراي   ارويه. سازدهاي درسي جديد ميبرنامه درسي آشنا كرده و آنان را مهياي اجراي برنامه
دانشـي منتـزع از موقعيـت     –اي است كه در آن به دانـش نظـري   شود، رويهاجرا در نظر گرفته مي

معلمان شـركت كننـده در   . بيشتر بها داده شده و دانش عملي كمتر مورد توجه بوده است -تربيتي
-هـاي خاصـي كـه دانـش    توانند متناسب با شرايط محيطي تدريس خود و ويژگيها نمياين كالس

هـا در رويكـرد جديـد    همچنـين آن . اند، از چه روشي و چگونه استفاده كنندآموزانشان با آن مواجه
يابند كه مشخص كند چگونه بايد كالس سي، به تصوير جديدي از كالس درس دست نميبرنامه در

هـا،  كـه بـر مبنـاي ارزش    تصوير جديدي. را مديريت كنند، نقش جديد خود را بپذيرند و اجرا كنند
شدنش در ذهن و ضمير معلمان بـه   باورها و دانش جديد و متفاوتي پايه ريزي شده است و نهادينه

درسـي جديـد، همچنـان بـا     بنابراين معلمان در مواجهه با برنامـه . قابل توجه نياز دارد            ًزماني نسبتا 
 ادامـه . شوندهاي تدريس پيشين به تدريس، مشغول ميهمان تصوير قبلي، باورها، انتظارات و روش

ـ  راه پيشين با وجود تغييراتي كه در مقام نظر انتظار مي راي رفته معلمان انجام دهند، مـوفقيتي را ب
دانشي كه با عمل و موقعيت تدريسي آنان گره خورده، تنها با حضور در . به دست نخواهد داد تغيير

اي كـه معلمـان بـا آن درگيـر     همان موقعيت تربيتي و مواجهه با مشكالت و مسائل عيني و عملـي 
 ورنـده اي است كه عـدم التفـات بـه آن، بـه وجـود آ     شوند، قابل بررسي و تغيير است و اين نكته مي

اجـرا مشـهود و    اي است كه بين انتظارات مسئوالن از عمل بـا آنچـه در واقعيـت در   شكاف و فاصله
  . ملموس است وجود دارد

اندركاران مربوطه با مطمـح نظـر   براي كاستن يا حذف اين شكاف و فاصله الزم است تا دست
ادگيري بـه نـام رويكـرد    قرار دادن چگونگي تغيير دانش عملي معلمان كه با رويكـرد خاصـي بـه يـ    

هـايي  در ارتباط است، به طراحي برنامـه ) 1998؛ گرينو، 2،1996گرينو، كولينز و رزنيك( 1موقعيتي
هـاي  سازي معلمان جهت اجراي برنامـه مطلوب و مؤثر بپردازند كه از توانايي و قابليت الزم در آماده

  . درسي برخوردار باشد
، هاي ضمن خـدمت معلمـان  برنامه ،درسياجراي برنامه ،دانش عملي ،دانش نظري :كليدي كلمات
  تدريس
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