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  1خلیل غالمی

دار بهین معمهم و گها رد از این لحاظ کهه ههر دو اراییهده   ه  3و آموزش 2درسی، مفاهیم تدریس در حوزه مطالعات برنامه

هاه مختمف خصوصاً به لحاظ ماهیه ، گهلوو و اههداف تفهاوت دارنهد  باگید اما از  یبهقصد یاد یره هستید، مشترک میبه

یهک انسهان ایهده آو « 5تربی  کردن»دارد که غایتش  4تدریس یک مف وم پیچیده و چیدبعده اس  و اساساً ماهیتی هیجاره

انسهانی خهود را توسهعه هاه اخالقهی و هاه ذهیی و عقالنی را ارا  راته اس  و هم اضیم ها و تواناییباگد که هم م ارتمی

ههاه اهرد دارد که قصهدش ارتقهاد دانهش و خصوصهاً م ارت« ایی»، از طرف دیگر علدتاً ماهیتی «6آموزش دادن»داده اس   

دهیم کهه چگونهه از خاصی اس   به عیوان نلونهه مها بهه کودکهان آمهوزش مهی« ارایید»یا « موضوع»یاد یرنده در ارتباط با 

کییم که کامپیوتر چه تحولی در زند ی ما ایجاد کرده اس   از   ه  دیگهر، در ها تدریس میا به آنکامپیوتر استفاده کیید ام

تر تکالیف بایهد آموزان براه انجام درس دهی معمم اس  و دانشهاه یاد یرنده به نوعی وابسته به    مف وم آموزش، اعالی 

آمهوزان را در توانهد دانشحهالی کهه در مف هوم تهدریس، معمهم می درستی دنبهاو کییهد درقواعد و نکات مورد نظر معمم را به

تفاوت اساسی بین »ها بتوانید مستقل اکر کیید و به حل مسئمه برسید  به لحاظ گلوو، هاه ناگیاخته قرار دهد تا آنموقعی 

توانهد ین رو تهدریس می یرد از اگود اما آموزش تدریس را در بر نلیآموزش و تدریس آن اس  که تدریس گامل آموزش می

باگد    هدف اصمی این مقاله، ارائه تعریفی  امع از مف وم تدریس می(2002، 7) گارم« آموزش باگد اما آموزش تدریس نیس 

می براه این میظور، ماهی  پدا وژیکی و امسفی تدریس تحمیل خواهد گد  بعد پدا وژیکی تدریس با تکیه بر چهارچو  مف هو

 ردد  از طرف دیگر، ماهی  امسفی تدریس، از این لحهاظ ( ارائه گده اس ، تبیین می2004که توسط ایسترماخر و سولتیس )

  یرد که آیا تدریس وسیمه اس  یا هدف؟  مورد کاوش قرار می

ها م ارت که اگاره به« روش( »1( معتقد هستید که تدریس پیج عیصر اساسی دارد: )2004ایسترماخر و سولتیس )

، که اگاره به ایهن موضهوع دارد «8آ اهی( »2کید  )آموزان استفاده میهاه دارد که معمم براه تقوی  یاد یره دانشو تکییک

، که مرتبط با میهاان تسهمط «9دانش( »3آموز خبر دارد؟ )ه تربیتی دانشهاه، عالیق و پیشییهکه معمم تا چه اندازه از توانایی

هاه تربیتی که نشان دهیده ایده آو« 10هاغای ( »4کید  )ها و موضوعاتی اس  که در کالس تدریس میروشمعمم بر مفاهیم، 

اه بهین پردازد که چه نوع رابطهبه این موضوع می« 11ارتباط(»5آموز در نظر دارد )و آموزگی هستید که معمم براه رگد دانش

(  بر این اسهاس، اییکهه نسهب  معمهم در 9-7، صص 2004ر و سولتیس، آموز و معمم باید و ود داگته باگد؟ )ایسترماخدانش

آمهوزان الزم ههاه بهراه تربیه  دانش یرد و معمم چه کفای یاد یره در ارتباط با عیاصر باال چگونه گکل می-ارایید تدریس
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2. Teaching 

3. Instruction 

4. Normative 

5. To Educate 

6. To Instructe 

7. Sharm 

8. Awareness 

9. Knowledge 

10. Ends 

11 . Relationship 
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ز بر اساس مفاهیم مهورد اگهاره، آموتواند روگیگر مف وم تدریس باگد  از لحاظ پدا وژیکی، تحمیل رابطه معمم و دانشدارد، می

و ن ایتهاً بهه عیهوان یهک امهر  2 هر، یک امر تسه یل1دهد: تدریس به عیوان یک امر ا راییسه برداگ  را از تدریس نشان می

اه بهه ههر پهیج ها، تها انهدازه(  البته باید تو ه نلود که هر کدام از این برداگ 2004)ایسترماخر و سولتیس،  3خواهانهآزاده

کیید اما کیفی  و کلی  تو ه تفاوت دارد  بر این اساس، میاان تو ه معمم را به ههر کهدام از ایهن صر اگاره گده، تو ه میعی

دهیم  آوده معتقد اس  که معملهان در اراییهد تهدریس دو نهوع مورد تحمیل قرار می (2006)4عیاصر، و با تو ه به نظر آوده

ها و امورات آموزگی هستید که معمم به لحاظ ته از اعالی   وظایف بدی ی آن دس6و تکالیف غایی 5تکمیف دارند: تکالیف بدی ی

ها را انجام دهد اما ایهن وظهایف در قامه  یهک اضهیم  ن هایی که آن« اس  7ب تر»هاه مختمف اخالقی و با تو ه به موقعی 

دیگر، وظهایف غهایی آن تواند آن را نادیده بگیرد  از طرف هاه دیگره میحکم اولوی طوره که معمم  اهی اوقات بهنیستید به

هها را نادیهده ها علل کید و معمم نباید با توسل به دالیل دیگره آنبه آن« 8باید»هاه تربیتی هستید که معمم دسته از دغدغه

خواهانه، سؤاو این اس  که کهدام عیصهر  ر و آزادهبگیرد  براه تبیین مف وم تدریس در رابطه با سه برداگ  ا رایی، تس یل

 آیید؟اصمی تدریس، تکالیف غایی و بدی ی معمم به گلار می یا عیاصر

خوبی مهدیری  کیهد و را بهه« دانش محتوه»ا ر تدریس را یک امر ا رایی بدانیم، معمم خو  کسی اس  که بتواند 

رد و بیهابراین آموز و معمهم قهرار دادانش 9دهد  در این نگاه، دانش چیاه اس  که خارج از ذهن« انتقاو»آموزان آن را به دانش

آموزان اس   در واقع، اضیم  ن ایی تربیتی بهراه معمهم در ارتبهاط بها به دانش« علدتاً انتقاو این دانش»وظیفه اصمی معملان 

را درک کهرده و در سهاختار « محتهوه قصهد گهده»آموزان اس  تا بتوانید بیشهتر و ب تهر هاه تدریس، کلک به دانشاعالی 

هاه تدریس و مهدیری  کالسهی اهلیه  بهاالتره نسهب  بهه این راستا، آگیایی معملان با روش گیاختی خود  ذ  کیید  در

ها و رابطه آموزان، غای در رویکرد ا رایی آ اهی از دانش»ها دارد  آموزان و داگتن رابطه دوستانه با آنآ اهی معملان از دانش

ها بستگی به آن دارد که تا چه اندازه به یهاد یره گوند و ارزش آنعیوان اباارهاه موردتو ه واقع میآموز بهبین معمم و دانش

(  بیابراین، در این رویکرد، وظیفه غایی معمم انتقاو دانش بهه 18، ص 200)ایسترماخر و سولتیس، « کییدآموز کلک میدانش

ههاه رد  در ایهن راسهتا ا هر کفای یهاد یره نادیهده بگیه-تواند این وظیفه را در ارایید یهاددهیآموزان اس  و معمم نلیدانش

(، در 1392گیاختی و کفای  اخالقی مورد نظر قهرار دههیم )م هر محلهده، تدریس در سه  روه، کفای  میطقی، کفای  روان

برداگ  ا رایی معمم باید کفای  میطقی خود را بیشتر توسعه دهد؛ بهه عبهارت دیگهر تسهمط بهر موضهوع و محتهوه تهدریس 

 دهد اه خود قرار میا در اولوی  حراههاه ارائه آن رروش

آیانبر هر و )نظران تربیتهی اسه  مهورد تو هه محققهان و صهاح  10رویکرد تس یل  رانه به عیوان تربی  مراقبتهی

؛  مدسهتین، 2000، 14؛  مدستین و لیک2011؛ غالمی، 13،2012؛غالمی و تیره1989، 12؛ بویس و واتسون2006، 11زیلبالس

                                                 
1. Executive 

2. Facilitator 

3. Liberationist 

4. Audi 

5. Prima-Facie Obligations 

6. Master Obligations 

7. Should 

8. Ought To 

9. Out There 

10. Caring Pedagogy 
11. Isenbarger&Zembylas 
12. Bevis & Watson 

13. Tirri 

14. Goldstein & Lake 
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آمهوزان معطهوف  هردد بمکهه او هاه تربیتی معمم نباید اقط به یاد یره دانشاعالی »   بر این اساس(2001، 1؛ نادییگا2002

ها بتوانید عقالنی ، احترام، گوخ طبعی، کیجکاوه آموزان قرار دهد که آنرض تجربه دانشباید مصداقی از کمی  خود را در مع

آموزان بهه عیهوان یهک انسهان، دغدغهه دانش» در این راستا   .(244ص،  2003) نادییگا،« و در ن ای  مراقب  معمم را ببییید

گیاسی سازنده  رایی، معمم تس یل (   بر راته از معرا 25، ص 2004)ایسترماخر و سولتیس، « اصمی معمم تس یل  ر اس 

نسهب  بهه برنامهه درسهی مدرسهه کهیش ، 3و تطهابق 2آموز یک لوح سفید نیس  بمکه از طریق  ذ  ر معتقد اس  که دانش

یهاد یره »دهد  در این دید اه، ا لد در ساختار گیاختی خود قرار میها را آن طوره که خود میدهد و آننشان می 4معراتی

« 5 هذ »ها کسه  یها ها و موارده نظیر اینیک اعالی  مستقل اس  که قویاً ریشه در موقعی  دارد و دانش، محتوه، قابمی 

 هلچیین، بر راته از نظریه هوش چید انه، در (31ص  6،2003) ترهارت« گوندمی« ساخته»آموز وند بمکه توسط دانشگنلی

آ ههاهی از »ههاه اههرده معیههاداره در ههوش و اسههتعداد بهوده و بیههابراین آمههوزان داراه تفاوتتهدریس تسهه یل  رانهه، دانش

آموزان و مقاصد یها با دانش یرد  سایر عیاصر هم، خصوصاً رابطه عیوان عیصر مرکاه تدریس موردنظر قرار میبه« آموزاندانش

اه در تدریس تس یل  رانه هستید اما علدتاً وابسته بهه گهیاخ  و آ هاهی معمهم از هاه بر ستهاهداف تربیتی داراه موقعی 

داگتن رابطهه انسهانی و »و « آموزانآ اهی از دانش( »2006آموزان دارند  در چیین وضعیتی، و با مالحظه نظریه آوده )دانش

هها،  بهه عیهوان عیاصهر اساسهی و ه آنههاه بهالقوهو گکواایی توانایی« 7گراا  انسانی»میظور احترام به به« هابا آندوستانه 

معمهم « وظایف بدی ی»گود  سایر عیاصر علدتاً دربر یرنده معمم تس یل  ر محسو  می« وظیفه غایی»عیوان دیگر بهعبارتبه

موز را به عیوان یک انسان مورد تعرض قرار دهد  معمم در تدریس تس یل  رانه، بهراه آها نباید گخصی  دانشبوده و انجام آن

هایی مانیهد انصاف،صهداق ، گهفق ، هاه اخالقی )راتهار آمیختهه بااضهیم رسیدن به وظایف غایی خود بایستی علدتاً کفای 

آمهوزان( نفس و ایجهاد نگهرش متبه  در دانشاحترام و گجاع ( و روان گیاختی )تقوی  انگیاه، ایجاد خودباوره و اعتلاد به 

   (1392)م رمحلده, خود را توسعه دهد 

هاه معمم، خواهانه اس   تدریس و اعالی تفسیر دیگر از تدریس، با تو ه به چارچو  ارائه گده در این مقاله، آزاداه

عیوان بشر را بف لد و بر اساس آن به« دستاوردها و میراث عملی و معراتی»آموزان کلک کید تا در این وضعی ، باید به دانش

، 9بخش، تهدریس رههایی8هاه نظره این رویکرد، به تربی  انتقهادهر و میتقد، ذهن خود را آزاد کیید  ریشهیک گ روند متفک

طورکمی در ایهن دیهد اه،  ردد  بههو نفوذ مفاهیلی مانید عدال  و هوی  ا تلاعی در تعمیم و تربی  بر می 10تربی  دمکراتیک

کید که یک ستیا مداوم بین کسانی که به عیوان یک مکانی نگاه می   ان ا تلاعی را»بخش، معمم خصوصاً در تدریس رهایی

کییهد، کیید و کسانی که صاح  قدرت نیستید و سرنوگه  خهود را قبهوو میصاح  قدرت هستید و اراده خود را تحلیل می

دانهش ارزگهلید را آموز کلک کید که (  بر این اساس، معمم باید به دانش51، ص 2004)ایسترماخر و سولتیس، « و ود دارد

رسهد هاه غال  در مدارس مقاوم  کید  به نظهر میها وضعی  فتلان 11ارا یرد تا ذهن خود را آزاد ساخته و در برابر بازتولید

آ هاهی »گهوند و وظایف غایی معمم محسو  می« دانش»و « ها یا مقاصد تربیتیغای »که از میان پیج عیصر اساسی تدریس، 

 ردنهد  اه دارند و به عیوان وظایف بدی ی معمم محسو  می ایگاه تقمیل یااته« هاه تدریسروش»و « طهراب»، «آموزاز دانش
                                                 
1. Noddings 

2. Assimilation 

3. Accommodation 

4. Epistemic action 

5. Absorb 

6. Terhart 

7. Human dignity 

8. Critical pedagogy 

9. Emancipatory teaching 

10. Democratic citizenship 
11. Reproduction 
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آمهوز آموزه به تاریخ یا عموم ا تلاعی عالقه نداگته باگهد، معمهم آزادیخهواه ایهن ا هازه را بهه دانشبه عیوان نلونه، ا ر دانش

 هردد  در ایهن ضوع براه معمم تس یل  ر اضیمتی تربیتهی محسهو  میدهد که از آن صرف نظر کید در حالی که این مونلی

؛ 2001؛ ایسهترماخر، 2000، 2)االونهااه حیهاتی اسه  براه معملان به عیوان یک کفای  حراهه 1رویکرد، نقش و  ایگاه میش

  معمم در این تفسیر از تدریس، باید یک میش خهاص را در خهود ن ادییهه (2001، 4؛ هانسن2001، 3ایسترماخر و ریچاردسون

خواهد که تفکر انتقهاده نشان دهد  به عیوان نلونه، ا ر معملی می آموزانتر از آن، میش خود را در کالس به دانشکید و م م

 (  2004آموزان خود تقوی  کید، باید خود او علالً در کالس این وضعی  را نشان دهد )ایسترماخر و سولتیس،را در دانش

، تحمیهل ماهیه  آنچه که در بخش قبمی نشان داده گده، ماهی  پدا وژیکی تدریس بود  براه درک ب تر این مف وم

امسفی آن هم روگیگر خواهد بود  اییکه تدریس وسیمه اس  یا هدف، امره تکمیفی اس  یا دسهتاورده، در ایهن راسهتا مهورد 

اخالقی اس  و بیابراین در « 5علل»نظران طرادار مکت  ارسطویی معتقدند که تدریس ماهیتاً یک  یرد  صاح کاوش قرار می

، 7)دانباگهد « 6اضهیم  درونهی»آمهوزان بایهد داراه یهک و واکیش معمم در ارتباط بها دانشذات خود هدف اس  و هر کیش 

، 2005  در این راستا، بر راته از ارسطو، ویمفرد کهار )(1998، 10؛ هانسن2004، 9؛ویمفرد کار8،2003؛ دیوید کار2005، 2003

سهتدالو که ناظر بر کشف حقیق  اسه  و ریشهه در ا 11نظریه» (  معتقد اس  که انسان سه نوع اعالی  متلایا دارد: 340ص 

دارد و  14که اعالیتی ابااره اس  و اههداف از پهیش تعیهین گهده دارد و ریشهه در اسهتدالو ایهی 13دارد؛ پویسیس 12معراتی

 16گهوند و ریشهه در اسهتدالو علمهیهاه اخالقهی حاصهل میکه اعالیتی اخالق مدار اس  و از طریق آن اضیم  15پراکسیس

آموزان اس ، امها علمهی اه[ براه تقوی  یاد یره در دانشلل تدریس ]وسیمهع»در این معیا، ا ر چه به لحاظ میطقی، « دارد

(  چیین وضعیتی در 830ص 2001)هانسن، « داره از هم  دا نیستیدکه قصد یاد یره دارد و خود یاد یره، به صورت معیی

، 18)پیهدلبرهدف نیا هس  گود که در آن علل یا اعالی  تربیتی خود گامل هنامیده می 17امسفه استدالو علل هدف گلوو

هاه مشخص اس  که ههدف ، اما، معتقدند که تدریس یک سره اعالی 19یگر تربیتی مانیدمک اییتایر  صاح  نظران د(1990

توان  ف  که علل تهدریس در ذات خهود ههدف دارد آموزان اس  و نلیها معطوف به خدمات دیگره مانید یاد یره دانشآن

بهه  1986؛ ایسهترماخر،1994نظرانی )آیانهر،   نگاه دیگر به تدریس دستاورده یا تکمیفی بودن آن اس   صهاح (2003)دان، 

دانید، بر این باور هستید که تدریس یک امر معطوف بهه یهاد یره اسه  ( که تدریس را تکمیفی می1392نقل از م رمحلده، 

آموزان نگردد  در این نگهاه، معمهم وظیفهه دارد معیادار از یاد یره در دانش« نسبتی»یا « نوعی»اما الااماً ملکن اس  میجر به 

آمهوزان باگهد چهرا کهه تواند مسئوو ن ایی یهاد یره دانشکه علل تدریس را مطابق با هیجارهاه خاصی ارائه دهد اما او نلی

                                                 
1. Manner 

2. Fallona 

3. Richardson 

4. Hansen 

5. Practice 

6. Intrinsic Good 

7. Dunne 

8. David Carr 

9. Wilfred Carr 

10. Hansen 

11. Theoria 

12. Episteme 

13. Poesis 

14. Techné 

15. Praxis 

16. Phronesis 

17. Constituent-To-End Reasoning 

18. Pendlebury 
19. Macintyre 
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اس  کهه در آن علهل و حراهه تهدریس یهک  1عوامل زیاده در یاد یره مؤثر هستید  بر این اساس، تدریس یک امر هیجاره

ها را ارا  یرد  بر خالف  دید اه تکمیفهی، قهائالن بهه تهدریس دسهتاورده یها ها یا هیجارها دارد که باید معمم آن« نرم»سره 

باید به دستاوره یا مواقیتی که هلان یاد یره اس ، میت ی گود  در غیر ایهن »بر این باور هستید که علل تدریس  2اثربخش

 (   286ص  1392)م رمحلده،«  صورت، تدریس نیا اتفاق نیفتاده اس 

 گیرینتیجه

باگد  تحمیل و ترکی  ماهی  پدا وژیکی و امسفی تدریس تدریس امره پیچیده و چیدبعده اس  که آموزش بخشی از آن می

اگاره کرده اس ، تدریس هم یک امهر دسهتاورده یها اثهربخش  (2006)3طوره که گوللنرساند که هلانما را به این ایده می

؟( و هم یهک امهر هیجهاره )اییکهه معملهان چهه چیهاه را بایهد انجهام 4اس  ) اییکه معملان توانایی انجام چه چیاه را دارند

ا یهک امهر خواهانهه هسهتید، تهدریس ر؟(  معملانی که به لحاظ پدا وژیکی، قائل بهه تهدریس ا رایهی و تهدریس آزاده5دهید

آموزان هاه موثر را بکار بگیرد تا دانش و محتوه قصد گده را به دانش« روش»دانید که در حال  اوو معمم باید دستاورده می

آموزان ذهن خهود را از قیهد و موثر از خود باعث گود تا دانش« میش»میتقل کید و در حال  دوم معمم باید با نشان دادن یک 

بر سته اس  و علل « نوعی از یاد یره»د نلایید  در هر دوه این رویکردها، مسئولی  معمم نسب  به بیدهاه سمطه  رانه آزا

آموزان  ردد  رویکرد تس یل  رانه به لحاظ امسفی، علدتاً ریشه در نظریه انسان  رایهی دارد معمم باید میجر به تغییر در دانش

آمهوز بهه قصهد یهاد یره بها تو هه بهه هیجارهها و ا در برابهر دانشو بر این اصل بیا گده اس  که معمهم بایهد تکمیهف خهود ر

اه نسب  بهه استانداردهاه میاس  انجام دهد  این هیجارها علدتاً ریشه در تدریس مراقبتی دارد که معمم باید حساسی  حراه

 آموزان اس   آموزان داگته باگد اما مسئولی  ن ایی یاد یره به ع ده دانشدانش
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