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چكيده:
صالحیتهای حرفهای معلمان در هزارة ســوم ،آن دسته از مهارتها و دانشهاست که به معلمان
کمک میکند تا در فرایند تدریس با داشــتن ورودیهای مشخص نتایج مشخص به دست بیاورند .در
واقع پرداختن به این صالحیتهــا ،تضمین خروجیهای مورد انتظار فرایند تدریس (کیفیت تدریس)
از یکســو و صحت فرایند آن (تدریس خوب) از سوی دیگر است .بنابراین دستهبندی و پرداختن به
همة ابعاد تدریس در این مهم واجب است؛ اما افراط در ایجاد شاخ و برگهای جدید به مهارتها به نظر
میرسد عالوه بر ایجاد فضای ابهام ،معلمی را به حرفهای دستنیافتنی تبدیل خواهد کرد.
در این مقاله ،نگارندگان با کمک روش توصیفی -تحلیلی به بررســی دو نظریه ،یکی«نظریة انواع
دانش معلمی» شــولمن که از مهمترین ارکان صالحیتهای حرفهای معلمان است ،و دیگری «نظریة
خبرگی» در تدریس آیزنر پرداختهاند و بدین موضوع میپردازند که تا چه میزان دستهبندیهای موجود
قابلاعتماد و دقیق اســت .به نظر میرسد آنچه مدنظر اندیشــمندان این حوزه بوده رسیدن بهنوعی
خبرگی در معلمی است؛ اما باید توجه داشت که بدون دست یافتن به مبنای درست تقسیمبندی انواع
دانش بعید است که این موضوع محقق شود.
در پایان ،ضمن مقایســة تحلیلی دامنة این دانشها با مفهوم خبرگی از یکســو و صالحیتهای
فرایند تدریس و یک سیستم خبره از سوی دیگر ،سعی بر آن بوده است تا بر اساس تحلیلی نو مبتنی
بر توصیفات پیشــین ،تقسیمبندی صحیحتری از انواع دانش معلمی به دست آید تا هم مبنای صحیح
تقسیمبندی انواع دانش معلمی مشخص شود و هم تعریف درستی از مفاهیمی همچون فنّاوری آموزشی
و خبرگی به دست آید.

كليد واژهها:

صالحیتهای حرفهای معلمی ،انواع دانش معلمی ،خبرگی ،نقد ،فنّاوری آموزشی
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 ïتاريخ پذيرش مقاله95/7/3 :
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** .دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانar.aminizarrin@gmail.com ...................................
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مقدمه و بیان مسئله

در روزگار ما که معلم و آموزش از ارکان توسعهاند ،نگاه متفکران آموزشوپرورش متوجه این نکته
اســت که این حرفه ،همچون دیگر حرفهها ،خالی از دانشها و صالحیتهای خاص نیســت و برای
قضاوت دربارة کیفیت تدریس باید به چیزی بیش از یادگیری صرف توجه کرد .چنین به نظر میرسد
که تدریس باکیفیت به آنچه آموخته میشــود و نحوة تدریس آن بســتگی دارد .محتوا باید مناســب،
مطبوع و با هدفی باارزش باشــد .روشهای بهکاررفته نیز باید از نظر اخالقی قابلدفاع و شامل ادراک
مشــترک منطقی باشد .برای برجستهکردن وجوه تمایز آن با تدریس موفق ،ما تدریسی را که منطبق با
استانداردهای باالی محتوا و روش انجام آن باشد «تدریس خوب» مینامیم .در مقابل «تدریس موفق»
تدریسی است که یادگیریهای مورد نظر را به دست میدهد .تدریس خوب تدریسی است که با اصول
اخالقی قابلدفاع و منطقی دربارة امر آموزش ســازگاری داشته باشــد .لذا ممکن است یک تدریس
«موفق» باشــد ولی خوب نباشد .تدریس خوب مبتنی بر جنبة کاری تدریس است درحالیکه تدریس
موفق بر جنبة اثربخشی تدریس مبتنی است .در این میان تدریس باکیفیت میتواند ترکیبی از تدریس
خوب و موفق باشد (کار ،فنسترماخر ،ریچاردسون.)1393/2001 ،
آنچه را که متضمن تدریس باکیفیت است میتوان در ارکانی همچون فضای آماده ،محتوای مناسب
و صدالبته در صالحیتهای معلم جمعبندی کرد .بخشــی از این صالحیتهای معلمی را نیز در انواع
دانشی میتوان یافت که معلمان در حین تدریس از آن سود میبرند و با آن نیاز دارند .شاید بتوان گفت
تدریس باکیفیت در گرو استفادة درست از این دانشهای مورد نیاز معلمی است.
دانــش مورد نیاز بــرای تدریس ،جلوههایی دارد که ریشــههای آن در تقاضاهای موضوعی حین
تدریس است .این دانش ،چیزی نیست که بهراحتی ،با دانستن اینکه فرد چقدر باید راجع به آن موضوع
تخصص داشته باشد ،پاسخ داده شود ،بلکه ابعاد مختلفی از صالحیتهای پیش ،حین و بعد از تدریس
را در برمیگیرد (مرتاضی مهربانی و گویا.)1393 ،
لی شــولمن 1انواع دانش معلمی را به هفت نوع تقسیم میکند که عبارتاند از :دانش موضوعی یا
محتوایی ،دانش محتوایی تربیتی یا پداگوژی محتوایی ،دانش عمومی تربیتی شــامل راهبردها و اصول
مدیریت کالس درس و ســازماندهی مناســب موضوعهای درسی یا دانش پداگوژیکی ،دانش برنامة
درســی (که در دستهبندی متأخر اضافه شده اســت) ،دانش دانشآموز یا دانش دربارة یادگیرندگان و
خصوصیات آنها ،دانش دربارة موقعیت تربیتی شامل ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و موقعیت مدرسه
و دانش دربارة هدفها ،مقاصد و ارزشهای تربیتی و زمینههای تاریخی و فلســفی ( .)1987از میان
این طبقههای دانش ،دانش محتوای تربیتی ،یا همان پداگوژی ،محتوایی از اهمیت ویژهای برای وی و
همکارانش برخوردار است (مهرمحمدی و فاضلی.)1394 ،
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از دیدگاه دیگر ،شش دانش از میان دانشهای معرفیشده توسط شولمن به اندازة کافی با یکدیگر
متفاوت هستند و به نظر میرسد نیازی به بررسی وجوه افتراقی آنها نباشد .اما دانش محتوای تربیتی
که به نظر ماهیتی ترکیبی دارد موضوعی است که برای فهم بهتر آن الزم است با دیدگاه اندیشمندان
دیگر مقایســه شود تا ضمن فهم درست آن بررســی انواع دانش معلمی از دیدگاه دیگران نیز مورد
توجه قرار گیرد .توجه به این نکته ضروری اســت که انواع دیگر دانش یادشــده در نظریة شــولمن
در میان دیدگاه دیگر اندیشــمندان نیز به چشــم میخورد و کمابیش مورد تأیید است؛ اما این مسئله
بخشــی از نظریة پایهریزیشده توسط شولمن و همکارانش اســت که در نگاه اول وجه تمایز او با
دیگران است.
بعد از گذشت بیش از ربع قرن از بیان دیدگاه شولمن و دیگران ،هنوز هم میان وجود یا عدم وجود
و افتراق این دانشها با یکدیگر مناقشاتی وجود دارد که این مقاله سعی دارد از یک دید بدان بپردازد.
فهم انواع دانش ذکرشده در نظر شولمن ،و بهویژه دانش محتوای تربیتی ،میتواند کمک شایانی به تبیین
صالحیتهای حرفهای معلمان کند ،درصورتیکه در گام نخســت به این سؤال پاسخ داده شود که آیا
وجود این دانش تحت عنوان دانش محتوای تربیتی مشروعیت الزم را بهعنوان یک دانش مستقل دارد
یا نه و در گام دوم آیا ریشــههای دیدگاه شــولمن در خصوص این نوع دانش در میان نظریات دیگر
اندیشمندان حوزة تدریس نیز وجود دارد یا خیر؛ و این دانش نوعی متفاوت از دانش است که در دیدگاه
دیگران از آن سخنی به میان نیامده است .در بررسیهای اولیه به نظر میرسد میتوان میان مفهوم خبرگی
و ن ّقادی در تدریس (با محوریت نظریة الیوت آیزنر )2از یکسو و فنّاوری آموزشی (با نگاه به تعاریف
متداول آن) از سوی دیگر با دانش محتوای تربیتی ارتباط مفهومی مشاهده کرد .این پژوهش به دنبال آن
است که مفهوم انواع دانش مورد نیاز معلمان ،خبرگی و ن ّقادی آموزشی و فنّاوری آموزشی را بهعنوان
مؤلفههای مورد توجه در حوزة صالحیتهای معلمی مورد بررسی قرار دهد تا از این میان ،در صورت
وجود ارتباط میان آنها ،به شباهتها و تفاوتهای مفهومی آنها بپردازد .لذا هدف اصلی این پژوهش
ِ
دانش مورد نیازِ معلمی مینامد به بیان روشنی از آنچه معلمان
آن است که در ضمن درک آنچه شولمن
بهعنوان دانش نیاز دارد بپردازد.
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سؤاالت پژوهش

این پژوهش به دنبال پاســخ به چهار ســؤال زیر اســت که هرکدام از طریق یک بخش از روش
توصیفیـ تحلیلی پاسخ داده شده است:
ســؤال اول :دانش پداگوژی محتوا ( )PCKرا چگونه میتــوان تعریف کرد؟ (از طریق توصیف
نظریة شولمن و توسعهدهندگان آن)
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ســؤال دوم :منظور از خبرگی در تدریس چیســت؟ (از طریق توصیف نظریة فلدمن 3و آیزنر و
نگاهی بر تعاریف رایج خبرگی در مبحث سیستمهای خبره)
سؤال سوم :چه ارتباطی میان آنچه شولمن با عنوان دانش محتوایی تربیتی معرفی کرده است و آنچه
آیزنــر و دیگران تحت عنوان نظریه خبرگی ارائه دادهاند وجود دارد؟ (این ســؤال از طریق تحلیل
یافتههای توصیفی دو نظریه مذکور ممکن شده است).
سؤال چهارم :رابطة میان دانش محتوای تربیتی شــولمن ،نظریه خبرگی آیزنر با تعاریف متداول
ِ
پژوهش حاصل از پرسشهای پیشین و
فنّاوری آموزشــی چیست؟ (از طریق جمعبندی یافتههای
مقایسة آنها با مفهوم فنّاوری آموزشی)

روش پژوهش

پژوهش حاضر ماهیتی نظری دارد .برای بررسی هر یک از دو دیدگاه صالحیتهای معلمی ،از روش
توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .توصیف ،بیان آثار ،عالئم و چگونگی نسبت یک پدیدار با پدیدارهای
ِ
توصیف تحلیلی نیز یکی از انواع توصیف است که در مقابل توصیف تجربی قرار میگیرد و با
دیگر است.
بیان خواص الزم شیء ،از طریق تحلیل منطقی به دست میآید (قراملکی .)1387 ،در این روش ،اطالعاتی
که از طریق بررسی اسناد ،مدارک و کتب به دست آمده ،بهگونهای سامان داده میشود که بتوان به پرسشهای
پژوهشی پاسخ داد (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1393 ،در مرحلة بعد ،دو دیدگاه با استفاده از روش مطالعه
تحلیلی و مقایســهای مورد قیاس قرار گرفتهاند .این نوع مطالعه شــناخت و تبیین مواضع خالف و وفاق
دیدگاههاست که از جمله در تحلیل مسائل نظری به کار میرود .برخالف رویکرد مستقیم در شناخت یک
امر که فرد را از دیدن ابعاد مختلف آن محروم میسازد و دانش را در سطح نگه میدارد ،بررسی تحلیلی -
مقایسه ،بصیرت نافذ و همهجانبهنگر را به دنبال دارد .لذا محقق را از حصرگرایی فراتر میبرد و امکان وقوف
بر ابعاد ناپیدای موضوع تحقیق را فراهم میسازد و چشم را بیشتر بر خللها و مسائل نو میگشاید (قراملکی،
 .)1387در تحقیق حاضر ،وجه تشابه و وجه افتراق دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد.

 مبانی نظری

در گام نخست به توصیف اجمالی از دانشهای یادشده در دیدگاه شولمن میپردازیم:
دانــش پداگوژیک یا تربیتی :این دانــش با ارائة مباحثــی از موضوعاتی مانند فلســفه ،تاریخ
آموزشوپرورش ،روانشناســی رشد ،و روانشناسی پرورشی ،جامعهشناسی عمومی ،و جامعهشناسی
آموزشوپرورش ،تعلیموتربیت اســامی ،نظریههای یادگیری و روشها و فنون تدریس ،راهنمایی و
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مشاوره و مدیریت آموزشی شکل میگیرد .این دانش ،دربارة ماهیت تعلیموتربیت ،یادگیرنده و اصول
و راهبردهای کلی انتقال محتوا بحث مینماید .چنین دانشی برای معلمان الزم است اما بهتنهایی برای
تدریس کفایت نمیکند (ساکی.)1392 ،
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ِ
دانش دانشآموز یا دانش دربارة دانشآموز :این دانش دانشی است که معلمان ،یا به تجربه و یا از
طریق مطالعة روانشناختی ،از دانشآموزان دورهای که در آن تدریس میکند به دست میآورند .در واقع
این نوع دانش عالوه بر اینکه بخش روانشناسی رشد دانش قبلی را پوشش میدهد ،متناظر با شناخت از
دانشآموزان یک کالس در یک سال تحصیلی خاص است که معلم در آن کالس مشغول به تدریس است.
دانش موضوعی یا محتوایی تدریس برحسب مادة درسی :دانش موضوعی یا محتوایی ،عبارت
از دانشــی است که باید توسط معلمان تدریس شود و دانشآموزان آن را فراگیرند .معلمان باید نسبت
به موضوع مورد تدریس آگاهی و دانش الزم را داشته باشند .موضوعات تدریس با یکدیگر متفاوت و
هریک از ماهیت ،نظم ،روش و چارچوب منحصربهخود برخوردارند که معلمان باید دربارة آنها دانش
و آگاهی الزم را فراگیرند .مفاهیم اساســی موضوع درسی ،دامنة فلسفی -تاریخی موضوع ،رابطة آن با
سایر موضوعات ،اهمیت موضوع برای فرد و جامعه و ساختار دانشی موضوع در بعد دانشی موضوعی
ارائه میگردند (همان).
دانش پداگوژی محتوا( 4دانش محتوای تربیتی )5دانش عمومی پداگوژیک یا تربیتی ،زیرساختهای

نظری الزم را برای ورود به حرفة معلمی مهیا میســازد و چنین دانشــی اســت که مبنای تولید دانش
اساسیتر دیگری چون دانش پداگوژی محتوا ،یا دانش عملی آموزش و تدریس ،قرار میگیرد .در این
دانش یک معماری جدید صورت میپذیرد که طی آن دانشهای موضوعی ،تربیتی و فنّاوری با توجه
به شــرایط خاص محیط آموزش با یکدیگر ترکیب میشوند تا بهترین روش در تدریس یک موضوع
خاص درسی را ارائه نمایند.
ِ
دانش محتوایی و دانش
دانش محتوای تربیتی برای اولین بار توسط شولمن مطرح شد که ترکیبی از
پداگوژی است .دانش پداگوژی محتوا شاملِ درک مواردی است مانند اینکه چرا بعضی از دانشآموزان
در یادگیری یک مفهوم خاص مشــکالتی دارند ،درحالیکه بعضی دیگر از دانشآموزان آن را بهآسانی
درمییابند و جذب میکنند.
بهزعم شولمن ،دانش محتوایی تربیتی شامل مفاهیم مهم حوزة موضوعی ،توضیحها ،مثالها ،اشکال
و تفسیرهای مهم آن حوزة موضوعی و مفاهیم مربوط به دانشآموزان ،تفاوتهای سنی و پیشزمینههای
آنها است (شولمن به نقل از مهرمحمدی و فاضلی .)1394 ،از دیدگاه شولمن ،دانش محتوایی تربیتی
فعالیتهای معلم را در کالس درس هدایت میکند و به او کمک میکند که چگونه محتوای علمی را
شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
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ســازماندهی و ارائه کند .در حقیقت ،دانش محتوایی تربیتی ترکیبی از موضوعهای تخصصی و دانش
یادگیرندگان و ویژگیهای آنهاست .هدف آن ،تلفیق دانشهای عام تعلیموتربیت با زمینه عملی واقعی
اســت و از این نظر یک نوع دانش عملی محســوب میشود .همانگونه که اشاره شد ،دانش محتوایی
تربیتی تغییری اساسی در برنامههای درسی و دانش تدریس ایجاد کرد .چنانکه ،شولمن ( )1987دانش
محتوایی تربیتی ( )PCKرا یک تغییر عمیق و شگرف در فهم معلمان از تدریس میداند.
پس چنانکه مســلم اســت یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت یادگیری فراگیران معلمان هستند
(آقازاده و فضلی .)1389 ،معلمان مســئول برنامهریزی فعالیتهایی هستند که یادگیری را تسهیل کند
و مســئول ارزشیابی نتایج این فعالیتها نیز هستند .ایفای چنین نقشی معلم را مجبور میکند تا نهتنها
دانش محتوایی ،بلکه محتوای تربیتی را نیز داشته باشد (شولمن .)1986 ،بهعنوان جمعبندی باید گفت
دانش محتوای تربیتی ،دانشــی است دربارة راههای مؤثر ارایة محتوا به یادگیرندگان (پارسونز ،هینسون
و ساردو براون.)1388/2000،
دانش فنّاوری :این دانش بر به بهکارگیری فنّاوریهای گوناگون ،از فنّاوریهایی ســاده مانند مداد،
کاغذ و گچ و تختهسیاه گرفته تا فنّاوریهای پیشرفته مانند رایانه ،اینترنت ،ویدئو ،وایتبردهای هوشمند
و انواع نرمافزارها در عرصة آموزش توسط معلمان اشاره دارد .این بُعد از دانش امروزه با مفهوم فنّاوری
اطالعات و ارتباطات پیوندی عمیق پیدا کرده است (ساکی.)1392 ،
دانش محتوای تربیتی از دانش
Technological
محتوایــی فراتر میرود و شــامل
Padagogical Content
Knowledge
()TPACK
ابعادی از محتــوا ،مرتبط باقابلیت
تدریس آن است .شــولمن دانش
Technological
Technological
Padagogical
Content
محتوای تربیتی را دانش چگونگی
Technological
Knowledge
Knowledge
Knowledge
()TPK
()TCK
()TK
ارائــه و فرمولبنــدی موضوعات،
قابل تدریس میدانــد بهطوریکه
آن موضوعات بــرای یادگیرندگان
Padagogical
Content
Knowledge
Knowledge
قابلدرکشوند.اوهمچنینایندانش
()PK
()CK
را شامل دانش دربارة یادگیرندگان
ویژگیهایشــان ،دانش زمینههای
Padagogical
Content
Knowledge
آموزشــی ،دانش اهداف آموزشی،
()PCK
Contexts
مقاصد و ارزشها تعریف میکرد.
در واقع ترکیبی از دانشهای قبلی .نمودار   .1نحوة ارتباط حوزههای دانشی معلمی (ماتیو کهلر و میشرا  ،2013 ،ص)16 .
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البتــه در این حوزه اندیشــمندان پا را فراتــر نهاده به تبیین دانش تکنولــوژی و دانش تکنولوژی
پداگوژیک نیز پرداختهاند که بحث در مورد آنها از حوصلة این مقاله خارج اســت .اما میتوان روابط
حاکم بر این دانشها را از نظر ایشان در نمودار شمارة ( )1خالصه نمود.
در جمعبندی توصیفات یادشده به نظر میرسد هنوز هم بر سر اینکه آیا بهراستی میتوان یک دانش
مســتقل را با عنوان دانش محتوای تربیتی در میان دانشهای یادشده به حساب آورد یا نه؟ بحثی است
که بررسی آن خالی از فایده نخواهد بود.
یکی از دغدغههای موجود این اســت که آیا دانش محتوای تربیتی بر فرض وجود ،میتواند دایرة
معــارف و اطالعاتی را در خود جای دهد که دانشهایی چون پداگوژی و یا دانش فنّاورانه آنها را در
خود جای ندادهاند و بعض ًا تاریخی را به قدمت تاریخ تعلیموتربیت در خود محفوظ دارند؟ بنابراین به
نظر میرسد بیشتر باید در مورد این دانش جستوجو کرد و از این منظر لزوم تفکیک چنین دانشی از
دانشهای قبلی را توضیح داد یا در غیر این صورت ســؤال این است که بهراستی میتوان این دانش را
جزئی از انواع دانش دیگر طبقهبندی کرد؟
در این مجال ،از جمله مفاهیم رایج در ادبیات صالحیتهای معلمی میتوان به «خبرگی» اشاره نمود
که مفهومی جدید نیســت اما به نظر میرســد در فهم دیدگاه شولمن و شاگردانش بسیار حائز اهمیت
باشــد؛ چراکه در نگاه موشکافانهتر ریشههای مشترک این نظریات نمایان خواهد شد .ازآنجاکه دیدگاه
حرفهای به معلمان نیز دیدگاه غیرمتداولی نیست ،اصطالح خبرگی و معلم خبره مبحثی است که بسیاری
در پی تبیین و تعریف آن بودهاند.
اصطالح خبرگی از دوران فرانســوی کهن به معنی کسی یا چیزی را شناختن یا آشنا و آگاه بودن
نسبت به چیزی اســت .در آن عصر خبره به کسی گفته شد که اطالعات جامعی در موضوعاتی چون
هنرهای زیبا ،موســیقی و حتی قضاوت در خصوص طعم غذاها داشت .اما ردپای ورود این اصطالح
به محافل فلســفی و اندیشهای را میتوان از دنیای هنر و مخصوص ًا هنرهای تجسمی دنبال کرد .اروین
پانوفســکی 9در ســال  1955در اثر خود به نام «معنی هنرهای تجسمی» در خصوص تفاوت میان یک
مورخ اثر هنری ،نکاتی را بیان کرد .وی از خبرگی تحت عنوان «مورخ
شــخص خبره در هنرها و یک
ِ
کمسخن هنری» و از یک مورخ هنری بهعنوان یک «خبرة پرحرف» یاد کرده است .در واقع وی اعتقاد
دارد خبرگی و تعمق به معنای گزیدهگویی و با فکر ســخن گفتن اســت درحالیکه یک مورخ برای
توصیف پدیدهها از توضیح مفصل بهره میبرد.
فیلیپ مود )2009( 10که خود یک مورخ هنری است ،در خصوص خبرگی معتقد است که خبرگی
در واقع توجه دقیق با خصوصیات ویژه به اشــیا اســت که این در مقابل توجه ســطحی و گذرا قرار
میگیرد .با زبان هنری این نکته بدان معنا است که اینکه منظور یک هنرمند از ترسیم یک نقاشی در اصل
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چه بوده اســت در مقابل اینکه یک تصویر چطور به نظر میرســد در واقع تفاوت نگاه خبره و ن ّقاد در
مقابل یک نگاه سطحی و گذرا است .بِندر گروسونور )2015( 11معتقد است خبرگی نوعی نگاه است
که بههیچوجه قابل کسب و تحصیل در کالس و محیطهای آکادمیک نیست ،در واقع حالتی است که
از درون شخص و بر اساس تحلیلهای تجربی وی حاصل میشود درحالیکه تاریخنگاری امری است
قابل کسب؛ و مهارت در این حوزه مسئلهای تحصیلی است .واژة خبرگی در قرن هجدهم نیز استفاده
شده است .در سال  1760اولیور گلداسمیت 12از این واژه در حوزة هنر استفاده کرد .چیلورز ()2009
در دانشــنامه هنر و هنرمندان 13نقل کرده اســت که صد و سی سال بعد در سال  1890شخصی به نام
جیووانی مورلی 14از ارتباط میان خبرگی و تاریخنگاری هنری سخن میگوید.
ادموند بورک فلدمن )1389/1972( 15در کتاب «تنوع تجارب تجســمی» نظرات بسیار ارزشمندی
در مورد چگونگی نقد و ارزیابی اصولی در هنرهای تجســمی ارائه کرده است .وی فرآیند اجرایی نقد
هنری را دربارة یک اثر هنری به چهار مرحله تقسیم کرده است و ارائه نقدی کارشناسانه را در گرو گذر
دقیق ناقد از این مراحل قرار داده است .این چهار مرحله عبارتاند از:
 .1توصیف
 .2تجزیه صوری
 .3تعبیر
 .4داوری.
فلدمن در اینباره میگوید« :بیشتر ما مردم خود را ناقد هنر میدانیم .دست کم عرف این است که
بدون داشتن دانش یا صالحیت اکتسابی دربارة انواع آثار و نظریههای هنری آراء انتقادی صادر میکنیم.
شاید علت عمده این باشد که اکثرا ً بر این باوریم که اظهارنظر دربارة هنر امری صرف ًا ذوقی و یا حتی
غریزی است .تصور میکنیم همانطور که از روی طبع میگوییم این خوردنی در کامم گوارا یا آن گل
در دیدگانم زیباســت ،میتوانیم در مورد آثار هنری نیز نظر دهیم» (فلدمن به نقل از پاکباز )1388 ،ا ّما
برداشــتی که امروزه از نقد در هنر وجود دارد فقط آن بخش از اظهارنظرها را دربرمیگیرد که توســط
منتقدان خبره و بر اســاس ضوابط و قواعدی مشخص و به دور از اعمال سلیقههای شخصی صورت
پذیرفته باشد .این مبحث تنیدگی مفهوم نقد و خبرگی را بیشازپیش مشخص میسازد.
16
در میــان آنچه تحت عنوان خبرگی در صالحیتهای معلمی مطرح اســت آیزنر واژههای خبره
و خبرگی را برای ابداع مفهوم «انتقاد آموزشــی» مورد اســتفاده قرار میدهــد .آیزنر مفهوم خبرگی را
از ریشــة التین کلمه « »Cognoscereکه به معنای دانســتن است برگرفته که بیان میدارد فهم هنرهای
بصری نیازمند «توانایی دیدن» و نه صرف ًا «نگاه کردن» است .انتقاد به فرایند قادرساختن دیگران به دیدن
آن ویژگیها و کیفیتهای هنری که خبره قادر به درک َآن اســت ،اشــاره میکند .بنابراین انتقاد ،جنبه

14

 ëشمارة60
 ëسال پانزدهم
 ëزمستان 1395

اجتماعی و فاشکردن ادراکات شخص یا سیستم خبره برای دیگران است.
آیزنــر «خبرگی» را چیزی فراتر از دو رکن و مجموعهای از رفتارها میداند که انتظار داریم از یک
سیستم یا فرد خبره سر بزند .از نگاه او میتوان چهار مرحله را برای یک شخص خبره در نظر گرفت
که نهایت ًا سیستم را به قابلیت انتقاد برساند .اما مقصود او از این انتقاد چیست؟ او ارکان توصیف ،تفسیر،
ارزشیابی و مضمونیابی را چهار مرحلهای میداند که از یک شخص خبره انتظار میرود که ،در نهایت
اعتبار ،این مراحل را انجام دهد .مرحلة توصیف ،تالشی است برای شناسایی و به تصویر کشیدن آنچه
موجود است .در مرحلة تفسیر منتقد آموزشی با استفاده از مفهومپردازی راهیابانه و استعارههای موجود
به توضیح شرایط موجود میپردازد ،در مرحلة ارزشیابی ،بهزعم آیزنر که فاصلة ن ّقادی 17با انواع دیگری
از پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی است ،ن ّقاد شرایط را ارزشیابی نموده و در انتها از طریق مرحلة
مضمونیابی به روایت آنچه دیده است میپردازد (میرشمشیری و مهرمحمدی.)1388 ،
اما به نظر میرسد که اینگونه از خبرگی صحبتکردن ،خود نوعی کلیگویی بدون الگوی مناسب
اســت و شاخصها را موکول به فضایی زیباشناسانه میکند که بیشازحد نسبی و غیرقابلتعمیم است.
بنابراین ،ما به تعریف این اصطالح از سوی مرجعی خواهیم پرداخت که آن را دقیقتر توضیح میدهد.
یک سیستم خبره ،آنطور که در علوم مهندسی و هوش منطقی تعریف میشود ،از دو بخش مجزا
ســاخته شده است :پایگاه دانش (داده) و موتور استنتاج .در واقع در این ادبیات کسی را میتوان خبره
نامید که بتواند از هر دو رکن یعنی پایگاه دادهها که مجموعهای از حقایق ،اصول و قواعد است بهدرستی
استفاده کند و به آن دسترسی مناسب داشته باشد؛ درعینحال از قواعد تصمیمگیری مربوط به استفاده
درست از دادهها نیز بهرهمند باشد .در چنین حالتی یک فرد یا یک سیستم خبره نامیده میشود و به نتایج
اقدامات او میتوان اعتماد نمود .اما نکتة بســیار حائز اهمیت این است که در این تعریف ،آیا خبرگی
چیزی بیشتر از جمع محتوای پایگاه دادهها و مجموعه روشهای تصمیمگیری است؟ برای شناخت بهتر
این تفاوت به تعریف دقیقتری از سیستم یا فرد خبره نیاز است:
هر سیســتم خبره از دو بخش مجزا ساخته شده اســت :پایگاه دانش و موتور تصمیمگیری (ثاقب
تهرانی و تدین.)1384 ،
آنچه مدنظر ماســت تعریف و یافتن تشابه چنین سیســتمی با آنچه یاد شد است .تا حدود زیادی
میتوان بخش اول را با عنوان پایگاه داده به آنچه با عنوان دانش محتوایی برای معلمان از آن یاد کردیم
مرتبط و مشــابه بدانیم .از سوی دیگر رکن متشابه دانش پداگوژیکی معلمی را ،هرچند که دارای ابعاد
دانشی است ،در بخش موتور استنتاج هم میتوان جستوجو کرد که ناظر بر چگونگی استفاده از پایگاه
داده اســت .اما هنوز هم باید مابین روشهای کار با پایگاه داده (دانش روش کاری) و آنچه متناظر با
مرحلة تصمیمگیری بر سر انتخاب «کدام محتوا با کدام روش» است تفاوت قائل شد.
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کاربر غیرخبره

سیستم خبره
پایگاه داده

موتور استنتاج

رابط کاربری

دانش برگرفته
فرد خبره

مسئله

راهحل

نمودار .2طرحوارة كلي يك سيستم خبره (واكورك ،18چوبينه ،19و وادي ،1996 ،20ص)110 .

دانش مبتنی بر حقایق 21و نیز ِ
پایگاه دانش یک سیستم خبره ،از هر دو نوع ِ
دانش غیرقطعی 22استفاده
میکند .دانش حقیقی یا قطعی نوعی از دانش است که میتوان آن را در حیطههای مختلف به اشتراک
گذاشــت و تعمیم داد؛ چراکه درســتی آن قطعی است .اما دانش غیرقطعی آن است که بیشتر مبتنی بر
برداشتهای شخصی اســت .هرچه حدسها یا دانش هیورستیک یک سیستم خبره بهتر باشد ،سطح
خبرگی آن بیشــتر خواهد بود و در شــرایط ویژه ،تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد کرد .دانش مبتنی بر
ســاختار هیورستیک در سیستمهای خبره اهمیت زیادی دارد .این نوع دانش میتواند به تسریع فرآیند
حل یک مسئله کمک کند .البته مشکل عمده در ارتباط با بهکارگیری این نوع از دانش است که نمیتوان
در حل همه مسائل از این نوع دانش استفاده کرد.
همانطور که گفته شد دستگاه استنتاج در واقع قلب یک سیستم خبره است؛ دستگاهی پیچیده که
قواعد استنتاج را ،که بهصورت مجموعهای از قواعد «اگر  ...پس  »...است برای یافتن پاسخ یا قضاوت
نهایی به کار میگیرد .چیزی که سیســتم خبره را خبره میکند روشی است که این قواعد بر اساس آن
مورد پردازش قرار میگیرند .دستگاه استنتاج برای رسیدن به قضاوت میتواند به دو صورت عمل کند
و در واقع از سلسلهمراتب قواعد استدالل به دو طریق عبور کند .یکی از دو شیوة روش استدالل پیش
رو است که از دادهها شروع میکند و به نتیجه میرسد ،یعنی با درنظرگرفتن دادههای مربوط به موضوع
مورد سؤال از «اگر» ها شروع کرده و به نتایج یا «پس» های مناسب میرسد .بهعبارتدیگر در زنجیرة
پیش رو از مقدمات به نتایج میرســیم ،روش دوم اســتنتاج آن است که از نتایج شروع میکند و برای
چنان نتایج مشخص به دنبال مقامات یا شرایط اولیة مناسب میگردد ،بهعبارتدیگر نقطه شروع «پس»
ها هســتند و از آنها به «اگر» ها دســت مییابد .روش اول استنتاج را روش مبتنی بر داده و روش دوم
را روش مبتنی بر هدف میخوانند .اکنون سؤال این است که تصمیم بر اینکه کدام روش مورد استفاده
قرار گیرد باید در کدام رکن انجام گیرد؟ (عبدلی ،نادعلی و صلواتی.)1384 ،
در چنین حالتی ،آنچه متضمن پاسخگویی مناسب یک سیستم خبره است نه استفاده از پایگاه داده
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(مجموعه دانش محتوایی) بهتنهایی و نه شــروط اســتفاده و بهکارگیری آن یعنی موتور استنتاج است
(دانش پداگوژی) بلکه ساختار یک سامانة خبره ریشه در تعامل و همکاری ما بین این دو رکن سیستم
است تا نسبت به ورودیهای سیستم انتظار داشته باشیم خروجیها ،که عمدت ًا از جنس تصمیم هستند،
قابلاعتماد و روا باشند.
بهعنوان جمعبندی این توصیف کوتاه باید گفت که فهم خبرگی در واقع متضمن استفاده از دانش
اســت که به هر صورت کسب شده باشد .بهبیاندیگر به نظر نمیرسد فهرستی از دانشهای مورد نیاز
بدون نگاه به نحوة بهکارگیری آنها بتواند مفید باشد و خود از نقص فهم انواع دانش برمیآید .در بخش
تحلیل یافتههای توصیفی به این مهم پرداخته خواهد شد.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بازنگری انواع دانش معلمی (دیدگاه لی شولمن) از منظر نظریة خبرگی (دیدگاه الیوت آیزنر) و ارتباط آن با ف ّناوری آموزشی

یافتههای پژوهش از توصیف نظریة اول (انواع دانش معلمی شولمن)

در این میان غیر از دیدگاههای موافقی که به بیان اهمیت این نوع از دانش میپردازند و اهمیت آن
را میتوان در موارد ذیل جستوجو نمود:
 .1توجه به اهمیت بعد ترکیبی دانشهای معلمی و انسجام مابین این دانشها که اغلب مفاهیمی جدا
از هم به نظر میرسند؛
 .2تولید ادبیات جدید حرفهای معلمی و تأکید بر پیچیدگیهای این حرفه؛
 .3ایجاد تخصــص در تدریس محتواهای گوناگون و اهمیت رعایــت دانش پداگوژیک در قالب
محتواهای مختلف؛
 .4نیاز به تشکیل حوزة مطالعاتی جدید آموزشیِ التقاطی از سوی علوم مختلف مثل آموزش شیمی،
آموزش فیزیک و ...
به همین منوال مقاالت این حوزه بهوفور دیده میشــود اما درعینحال میتوان به مواردی بهعنوان
دیدگاههای مخالف نیز پرداخت که ضمن تفکیک چنین دانشــی از دیگر دانشها را آفتزا دانسته ،به
طرح موارد زیر میپردازند که در جای خود بسیار حائز اهمیت هستند:
 .1پیچیــده نمودن صالحیت معلمی درحالیکه بخش معظم معلمان امروز از آنها بیبهره هســتند
نهتنها کمکی به کیفیت تدریس ایشــان نمیکند بلکه فضای حرفهای معلمی را بهصورت کاذب
فضایی بغرنج نشان داده که بیشازپیش برای معلمان تازهکار دستنیافتنی خواهد بود .نتایج برخی
پژوهشها حاکی از آن اســت که بســیاری از معلمین از صالحیتهای حرفهای در امر تدریس
برخوردار نیستند ،برای نمونه میتوان به پژوهش هیلز ( ،1997به نقل از احمدی )1385 ،در ایالت
فلوریدای امریکا اشــاره نمود که متوجه شده بود اکثر معلمان از مهارتها و صالحیتهای الزم
قبل ،حین و پس از تدریس برخوردار نیســتند .همچنین پژوهش مجتهدی در سال  1373که در
شمارة ë 60
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بررســی نظام تربیتمعلم ایران نیز به نتیجهای مشابه رسیده بود .حال ،پیچیده ساختن و افزایش
عناوین این صالحیتها و دانشها کمکی به جریان ارتقای حرفهای معلمان امروز نخواهد کرد.
 .2اینکه به گفته الیوت آیزنر فضای تدریس فضایی هنرمندانه در عرصة عمل اســت تأکیدی بر این
ادعاست که تفکیک اینچنین دانشهای معلمی که ماهیت ًا دارای پیچیدگیها و درهمتنیدگیهای
بسیار است ،امری ناصواب خواهد بود .این مسئله باعث خواهد شد که انسجام تدریس آنچنانکه
مدنظر اندیشــمندانی چون آیزنر است آنطور که بایدوشــاید حفظ نشود و دانش معلمی که در
فضای کالس درس در یک کلیّت هنرمندانه و گشــتالتی به بار مینشیند به عناصر و ارکان متعدد
فروکاسته میشود و تقلیل مییابد.
 .3در صورت وجود چنین دانشــی بهصورت خاص به نظر نمیرســد حجم ادبیات و پیشــینه آن
آنقدر باشد که بتوان در مقابل دانشهایی چون دانش پداگوژیکی و دانش محتوایی از آن بهعنوان
یک دانش مســتقل یاد کرد .بهخصوص که ماهیت آن چون ماهیتی ترکیبی است به نظر میرسد
نمیتواند از نظر ارزش در جایگاه مقایسه با دیگر دانشهای مطرح برآید .البته در نمودار یادشده
(نمودار شــماره یک) کهلر سعی در ایجاد توازن در زمینة شکلگیری دانشهای معلمی دارد ،اما
به نظر میرســد در دفاع از نظریة شولمن و توسعة آن ،اندیشمندانی چون کهلر به وادی دیگری
در غلتیدهاند که نهتنها عمقی را برای این بحث به ارمغان نیاورده بلکه از آن نیز کاسته و موضوع
را بغرنجتر و پیچیدهتر ســاخته اســت .این مهم حوزة دانشهای معلمی را به حوزة کلیگویی و
اظهارنظرهای مبهم کشانده است.

(خبرگی آیزنر)
یافتههای پژوهش از توصیف نظریة دوم
ِ

اکنون به نظر میرسد برای فهم آنچه مدنظر شولمن و همکاران و پیروان اندیشه او بود ،الزم است
مفهوم صالحیتهای معلمی از منظری دیگر مورد بررسی قرار بگیرد .مدل ارزشیابی بر اساس خبرگی
که توسط آیزنر ( )1976مطرحشده ،بر اساس الگوی علمی و تست زیباشناختی هنرها استوار است .به
نظر آیزنر ،تدریس یک هنر و مدرسه رفتن یک ابزار هنر فرهنگی است .در این صورت چرا ارزشیابی
بهعنوان یک عمل خبرگی مطرح نباشد؟ او اظهار میدارد که در حقیقت یک نفر خبره ،که عمری را در
یک زمینه سپری کرده ،از طریق کاربرد حساسیتهای ادراکی ،تجربة گذشته را ساماندهی و بینشها را
تهذیب نموده است ،قادر به ارائة ارزشیابیهایی است که احتماالً دستیابی به آن از طرق دیگر غیرممکن
باشد.
حتی زمانی که قلمرو دانش را با قوانین و اصول آن نمایش دهیم ،باز هم یک فرد خبره باید مشخص
کند که کدام قوانین را برای حل مســئله خاصی به کار میبرد .عالوه بر این باید مشــخص کند که این
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قوانین را در چه ردهای به کار میبرد .بهطور مشابه یک سیستم خبره نیاز خواهد داشت تا تصمیم بگیرد
که چه قانونی و در چه مورد و ردهای باید برای ارزیابی انتخاب شود.
با چنین تحلیلی از خبرگی میتوان نحوة برخورد شخص یا سیستم خبره را با ارکان آن از نظر آیزنر
و فلدمن مشاهده نمود و ماتریسی ساده تشکیل داد:
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جدول .1ماتریس مقایسه تحلیلی سیستم خبره و ن ّقادی آموزشی

نقادی آموزشی

سیستم خبره

پایگاه داده
موتور استنتاج

مضمونیابی

ارزشیابی

X

X
X

تفسیر

توصیف
X

X

X

از این مقایسه میتوان نتیجه گرفت که سهم هر دو رکن سیستم خبره در باور آیزنر تقریب ًا یکی است.
هرچند که به نظر میرسد کفه ترازو به سمت نحوة استفاده از موتور استنتاج مایلتر است .در این میان
به نظر میرسد ذکر دو نکته ضروری است.
 .1آنچه از یک سیستم خبره انتظار میرود ،یادگیری است .این بدان معنی است که یک سیستم خبره
میتواند توان افزودن به پایگاه دادهها را داشــته باشــد .یعنی انتظار میرود پس از استنتاج از دو
گزاره ،گزاره نتیجه در صورت نبود در پایگاه دادهها بدان اضافه شود.
بهطور مثال به این دو جمله دقت کنید:
 éمرد ساکن در خانة قرمز ،یک سگ دارد و عالقهمند به نوشیدن یک نوع نوشیدنی خاص است.
 éمرد همسایه خانه قرمز ،همسایهای دارد که یک سگ دارد و هر روز شیر مینوشد.
موتور اســتنتاج یک سیستم خبره بهسرعت از این دو گزاره منشــعب از پایگاه داده نتیجه خواهد
گرفت که مرد ساکن خانة قرمز عالقهمند به نوشیدن شیر است و اعالم کند (مضمونسازی) که:
 éمرد ساکن خانه قرمز شیر مینوشد.
این قدرت یکی از بزرگترین شگفتیهای یک سیستم خبره است که توان یادگیری و خبرهتر شدن
را در آن افزایش میدهد .اما مشکل اینجاست که همین ویژگی بسیار شگفتانگیز خود موجب خطای
سیستم در تصمیمهای بعدی است .چراکه بهعنوانمثال در جایی گفته نشده مرد همسایة خانة قرمز فقط
یک همسایه دارد.
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بنابراین به نظر میرسد به همین علت است که آیزنر مرحله ارزشیابی را مهمترین رکن یک سیستم
خبره میداند.
 .2یک سیستم خبره ناخودآگاه به سوی قضاوت کشیده میشود .علیرغم اینکه انتقاد آموزشی از دید
آیزنر سرشــار از مراحل توصیف است اما مراحلی چون ارزشیابی و مخصوص ًا ارائه مضمون این
اختیار را از منتقد آموزشــی خواهد گرفت که از انتخاب و قضاوت سر باز زند .در مرحلة نهایی
به هر صورت یک منتقد آموزشــی یا سیستم خبره ،ناگزیر است تا یک توصیف را از میان دیگر
توصیفهای ممکن انتخاب و نهایت ًا آن را بهعنوان نتیجه اعالم کند.
این مســئله بدان معناست که در مرحلة استنتاج در میان گزارههای همارزش از لحاظ اصول موتور
استنتاج به هر دلیلی یکی بر دیگری ترجیح دارد و فرد خبره یکی را بهعنوان گزارة بهتر در نهایت اعالم
خواهد نمود .بنا بر همین مورد اســت که دادههای هیورستیک در یک سیستم خبره از اهمیت بسزایی
برخوردار هستند (الئو 24و تسوئی.)2007 ،25

در جمعبندی این دو نکته است که متوجه خواهیم شد چرا آیزنر فرایند ارزشیابی را بر دو خصیصة
ن ّقادی و خبرگی آموزشــی بطنی میدانــد و خبرگی را هنر ارزیابی و ارزشگــذاری و ن ّقادی را هنر
افشاگری برمیشمارد (آیزنر  ،1994به نقل از میرشمشیری و مهرمحمدی .)1388 ،بدینصورت حوزة
متوجه موتور استنتاج و خبرگی بیشتر متوجه پایگاه داده یا به تعبیری کسب انواع دانش
ن ّقادی بیشــتر
ّ
اســت .اما تأکید بر این اســت که به نظر میرســد با این دو نکته یادشده خبرگی چیزی بیش از جمع
جبری دو مفهوم اســتفاده از پایگاه دادهها و نحوة بهکارگیری از موتور استنتاج است .حال با نگاهی به
نمودار شمارة دو متوجه خواهیم بود که چرا پهنه یک سیستم خبره بزرگتر از کنار هم گذاشتن دو پهنة
پایگاه دادهها و موتور اســتنتاج است .ریشــه این دو مفهوم را در دو مرحلة ارزشیابی و اعالم مضمون
باید جستوجو کرد .در پایان این بخش ،تحلیل ارتباط تنگاتنگ مفاهیم یادشده تأکید بر این نکته است
کــه دقت کنید تا چه حد تفکیک آنها بهصــورت دانشهای مجزا تا چه اندازه میتواند کار را مبهم و
نامفهوم کند.

یافتههای تحلیلی پژوهش ـ خبرگی 26و فنّاوری آموزشی

ِ
مختلف ساختارِ دانش ازهمگسیخته و بیربط به یکدیگر دیده میشود.
در نگاه اول ،قســمتهای
اما عالوه بر اینکه معلم خبره باید به دنبال تسلط و احاطه به همه آنچه در پایگاه دادههای ممکن است،
باشد درعینحال یکی از مسئولیتهای نظام تعلیموتربیت و معلمی ،ساختن محیطی برای دانشآموزان
است تا چنین ارتباطی را جستوجو کنند و قسمتهای مختلف ساختارهای دانش را که گسسته به نظر
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میآیند به یکدیگر مربوط سازند (وایتهد.)1929 ،
امــا صرفنظر از نوع بهکارگیری دانشهای موجود ،به نظر میرســد معلم در انواعی از دانش که
بیارتباط به یکدیگر نیز هستند غوطهور است .در این میان به دنبال این خواهیم بود تا ارتباط شفافتری
را میان آنچه دانشهای معلمی و صالحیتهای حرفهای معلم خواندیم برقرار کنیم؛ عرصهای که به نظر
میرسد روزبهروز به تنوع و تعدد آن افزوده میشود.
فردانش در کتاب «مبانی نظری تکنولوژی آموزشی» پس از بررسی و بیان مقدماتی ماهیت تکنولوژی
آموزشی ،این تعریف را اســتنتاج نموده است« :تکنولوژی آموزشی عبارت است از مجموعة روشها و
دستورالعملهایی که با استفاده از یافتههای علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ،اجرا و ارزشیابی
در برنامههای آموزشی به کار گرفته میشود» .آخرین تعریف مورد توافق صاحبنظران فنّاوری آموزشی
از سوی انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمریکا 27چنین بیان شده است« :تکنولوژی آموزشی عبارت است
از نظریه و عمل طراحی ،تولید ،کاربرد ،مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری» (فردانش.)1378 ،
بنابراین با توجه به تعاریف ذکرشده ،فنّاوری آموزشی برخالف تصور متداول در جامعة ما ،بههیچوجه
صرف ًا به معنی استفاده از وسایل و رسانههای آموزشی در فرایند آموزش -یادگیری نیست ،بلکه همچنان
که از تعاریف مختلف آن برمیآید معنای بس وسیعتری را شامل میشود .فنّاوری آموزشی روشی مبتنی و
متکی بر رویکرد سیستمی و کاربرد نظریه عمومی سیستمهاست .ذکر این نکته ضروری است که فنّاوری
آموزشی با بهرهگیری از یافتههای تمام علوم به حل مسائل آموزشی میپردازد .البته بدیهی است که از برخی
علوم که سنخیت بیشتر و ارتباط نزدیکتری با مباحث این رشته دارند بیشتر استفاده مینماید .روانشناسی
(بهطور اعم) و روانشناســی تربیتی (بهطور اخص) از جمله علومی هستند که فنّاوری آموزشی بیشترین
استفاده را از آنها میکند .فنّاوری آموزشی مانند فنّاوری در هر یک از شاخههای علمی دیگر شامل دو جزء
نرمافزاری (محتوایی) و سختافزاری است و هدف اصلی آن ایجاد یادگیری مؤثرتر و پایدارتر و تغییر در
کیفیت یادگیری و افزایش بازدهی آموزش است (احدیان.)1386 ،
علیآبادی ( )1391در کتاب «مقدمات تکنولوژی آموزشــی» سیر تحول فنّاوری آموزشی در جهان
را به پنج مرحله تقسیم کرده است که بهاجمال بدانها پرداخته میشود .این مراحل عبارتاند از :مرحلة
اول؛ ابزار و وســایل .البته این وســایل بهقصد کاربرد آموزشی ساخته نشده بودند ولی استفاده از آنها
بهتدریج در مدارس رایج گردید و در واقع بازار جدیدی برای تولیدکنندگان این کاالها ایجاد شد .مرحلة
دوم؛ مواد آموزشی .صاحبان صنایع برای ترغیب بیشتر مراکز آموزشی جهت استفاده از تولیدات آنها،
سعی کردند تا از افراد متخصص برای تولید نرمافزارهای (مواد) موردنیاز مدارس استفاده نمایند .اولین
مواد آموزشی که در تاریخ تکنولوژی آموزشی بهصورت نظاممند مورد استفاده قرار گرفت اسالیدهای
آموزشــی بود که در مدارس آمریکا رایج شــد .به دنبال آن در حدود ســالهای  1910اولین فهرست
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فیلمهای آموزشی برای استفاده منظم در مدارس آمریکا منتشر شد (فردانش.)1388 ،
تحقیقاتی که در این دوره صورت میگرفت شامل موضوعاتی از قبیل تأثیر رنگ بر آموزش ،تأثیر
اندازه تصویر و یا مشخصات تصویر برای جلبتوجه بیشتر فراگیران بود .البته نتایج تحقیقات در اکثر
موارد حاکی از این بود که تفاوت زیادی بین تأثیر آموزشهای ســنتی و آموزش مدرن (سبک رایج در
این دوره) وجود ندارد .مرحلة ســوم؛ در این مرحله ،نظامهای درسی که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم
( 1950به بعد) شــروع میشود ،متخصصان آموزشی به این نتیجه رســیدند که تمام عوامل و عناصر
آموزشی از قبیل معلم ،دانشآموز ،ابزار و مواد آموزشی و محیط آموزشگاه باید بهعنوان یک سیستم و
کل واحد در نظر گرفته شوند .در این دوره بود که نظریة عمومی سیستمها که در سال  1937از سوی
«لودویک برتالنفی »28مورد بررسی قرار گرفته بود ،بهطور عملی بهویژه در حیطة آموزش مورد استفاده
قــرار گرفت .توجــه به نیازهای دقیق فراگیران و تعیین اهداف رفتاری از جمله مواردی اســت که در
این دوره بدانها پرداخته شــد .همچنین طی این دوره طراحی سیستمهای آموزشی بهویژه سیستمهای
انفرادی و طراحی نظاممند تدریس مورد توجه قــرار گرفت .طراحی انواع خودآموزها و آموزشهای
برنامهای از جمله محصوالت این دورهاند .تحقیقات این دوره بیشــتر به ویژگیهای روانی فراگیران و
گرایش آنان به موضوعات درسی معطوف است (علیآبادی.)1391 ،
در یک نگاه ساده میتوان متوجه شد که آنچه امروز ما بهعنوان فنّاوری آموزشی از آن یاد میکنیم یا
در بیان بهتر فنّاوری آموزشی ترکیبی از دو رکن بزرگ است .اول شناخت امکانات ،روشها و تکنیکها،
همچنین ابزارهای موجود و درعینحال شــناخت کامل از یک مسئله آموزشی .دوم استنتاج اینکه کدام
تکنیک میتواند برای برآورده ســاختن کدام مقصد آموزشــی مناسب باشد؛ که این گام دوم چیزی از
جنس انتخاب ،قضاوت و ارزشیابی را در خود مستتر دارد که تعریف نقل شده از جیمز براون 29توسط
احدیان ( )1386را بهتر معنا میکند « :تكنولوژي آموزشــي فراتر از كاربرد ابزار و وســايل است .بدين
ترتيب تكنولوژي آموزشی بيشتر از مجموعه قسمتهاي مختلف تشكيلدهندة آن است آن عبارت است
از روش منظم ،طراحي ،ارزيابي كل فرايند تدريس و يادگيري با اســتفاده از هدفهاي بهخصوص و
بهرهگيري از يافتههاي پژوهش در روانشناسي و ارتباط انساني و بهكارگيري تركيبي از منابع انساني و
غيرانساني بهمنظور ايجاد يادگيري موثرتر ،عميقتر و پايدارتر».
همانطــور که مالحظه میشــود .علیرغم وصف انقالبهای تکنولوژیکــی و تفکری در عرصة
فنّاوری آموزشــی و در همه سالهایی که در عرصه آموزشوپرورش از این رشتة کارآمد استفاده شده
است؛ دو گام یادشده ثابت و دو رکن این رشته را تشکیل داده است .از سوی دیگر در نگاه خاص ،این
دو مرحله را میتوان بســیار نزدیکتر از آنچه در خبرگی آموزشــی از آنها یاد کردیم یافت و در نگاه
عامتر چون فنّاوری آموزشی به تعبیری به دنبال حل مشکالت آموزشی از طریق راهحلهای ممکن است
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میتوان آن را با مفهوم خبرگی آموزشی بسیار متناظر و قریب به یکی بودن در نظر آورد .چنانکه احدیان
( )1373معتقد است تعیين نقطة شروع آموزش انتقال يادگيري؛ تعميم و بهكارگيري دانستهها و يافتههاي
آموزشگاهي در شرايط تجربي را انتقال يادگيري ميگويند که از یک از از ارکان فنّاوری آموزشی است
و از سوی دیگر بهشدت در ارتباط با درک زمینه و توان تصمیمگیری معلم.
در بیان ســادهتر آنچه الزمة کار یک تکنولوژیست آموزشــی یا متخصص فنّاوری آموزشی است
را میتوان در دو رکن یادشــده در یک سیســتم خبره خالصه نمود .یکی آشــنایی با پایگاه دادهها در
حوزه آموزشوپرورش (دانش محتوایی و دانش تکنولوژیکی) و دیگری تســلط بر نحوة اســتفاده از
روشها و تکنیکها ،بهمنظور رسیدن به مقاصد مشخص آموزشی (دانش پداگوژیکی) .البته در این میان
تفاوتهای اندکی در قالب تعاریف احتماالً وجود دارد که قابلچشمپوشی هستند .اینکه آنچه در قالب
دانش محتوایی و دانش تکنولوژیکی تاکنون مطرح شده است از منظر روششناسی ،تهی به نظر میرسد
و برخی روشها و الگوهای تدریس را به حوزه پداگوژی موکول نمودهاند اما بر خواننده مبرهن است
که چیستی یک تکنیک یا روش آموزشی ،به فضای دانش محتوایی باید موکول شود و چگونگی آن باید
در دانش پداگوژیکی مطرح شود .همچنین چیستی فنّاوری و ابزارها اگر در دانش تکنولوژیکی مطرح
است؛ چگونگی و نحوه استفاده از آن را به فضای دانش روش کاری یا پداگوژیکی معلم باید سپرد .در
این میان ســؤال بزرگ این است که دانش معلم از فنّاوری آموزشی را در کدامیک از دانشهای مطرح
میتوان جستوجو نمود؟
در نگاه اول به نظر میرســد که ،بهســادگی ،این نوع دانش در میان دانشهای مطرحی چون دانش
محتوایی ،دانش تکنولوژیکی (آنطور که تعریف آن یاد شــد) و دانش پداگوژیکی مغفول مانده اســت.
البته اینکه بخواهیم دانش فنّاوری آموزشــی را ترکیبی از سه دانش یادشده در نظر آوریم نیز نوعی نگاهی
تقلیلگرایانه است چه بسا که پیشازاین از یک دانش ترکیبی تحت عنوان دانش محتوای تربیتی نیز یادکردهایم.
محتوای
آموزشی
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فناوری

پداگوژی

نقادی آموزشی (تصمیمات آموزشی)

نمودار .3ترکیب این سه حوزه در آموزش و تعامل آنها با یکدیگر تحت عنوان خبرگی آموزشی
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آنچه از نمودار شمارة  3حاصل میشود ،درک نحوة ارتباط بین مفاهیم یادشده در این مقاله است.
در کالم ساده خبرگی آموزشی حاصل تعامل (عمل موتور استنتاج) بین مفاهیم پایه محتوای آموزشی،
فنّاوری ،اصول پداگوژی (پایگاه دادهها) است که در صورت ارزشیابی و ارائه مضمون میتوان سیستم را
قادر به ن ّقادی آموزشی کند .از سوی دیگر ترکیب ن ّقادی و خبرگی آموزشی را میتواند فنّاوری آموزشی
دانســت که بهطور کاملتر موارد یادشده را دربر میگیرد .هرچند که در نمودار کهلر و میشرا ()2009
و دستهبندی شولمن و همکاران وی این مورد تا حدودی با عنوان « »TPCKدانش تکنولوژی محتوای
تربیتی آورده شــده است اما به نظر میرسد این مهم نهتنها به شفافشدن موضوع کمکی نخواهد کرد
بلکه همپوشانی آن با حوزة تکنولوژی ازیکطرف و دانش موسوم به محتوای تربیتی از سوی دیگر بر
پیچیدگی موضوع افزوده است.

بحث و نتیجهگیری
جمعبندی نتایج این مقاله را در بیان سه موضوع ذیل باید خالصه کرد:
 .1اســتفاده از دو دانش محتوایی و پداگوژیکی بهتنهایی بههیچوجه راهگشــای
معلمان نخواهد بود .بلکه آنچه مهم اســت تعامل میان این دو دانش اســت .تا
ضمن توصیف و توضیح آنچه در پایگاه دادهها موجود است و از موتور استنتاج
حاصل میشود ،ارزشیابی بر ســر گزارههای همعرض (دادهها) و نهایت ًا اعالم
آنها نیز محقق شــود .با همین اســتدالل میتوان بیان کرد که جمع دو مفهوم
دانش محتوایی و پداگوژیکی جمع گشــتالتی و هنرمندانه (ن ّقادی) اســت که
بهزعم آیزنر فقط در فضای کالس توســط معلم خبره (تکنولوژیست آموزشی)
محقق خواهد شــد .این ترکیب است که میتواند متضمن تدریس باکیفیت در
فضای کالس درس باشد.
 .2نظر به ارکان تعریف فنّاوری آموزشی که مفاهیمی چون ارزشیابی و ارائه راهکار و
راهحل را در خود مستتر دارد ،بهسادگی میتوان دریافت که عرصة دانش محتوای
تربیتی همان مبحث بزرگ فنّاوری آموزشــی اســت که در طی همه این سالها
بهعنوان یک فرایند متفاوت و مستقل از آن یاد شده است که چنین نیست .به هر
صورت ،به نظر میرسد آنچه مدنظر فنّاوری آموزشی است با آنچه هدف استفاده
از دانش محتوای تربیتی است فاصلهای ندارد .این مسئله یعنی تأکید بر تولید یک
دانش جدید (شــاید هم دانشهای جدید) بیش از اینکه کاربردی داشته باشد بر
24

 ëشمارة60
 ëسال پانزدهم
 ëزمستان 1395

پیچیدگی مباحث تئوریک که اغلب در کالس درس هم کاربردی ندارد میافزاید.
 .3مفهوم خبرگی آموزشــی ،آنچنانکه مدنظر اندیشــمندان این حوزه اســت،
علیرغم اینکه چشم محققان آموزشوپرورش را بر حقایقی سترگ میگشاید
به نظر میرسد فاصلهای با مفهوم فنّاوری آموزشی ندارد .اگر خبرگی آموزشی
را مرحلــهای پیش از ن ّقادی آموزشــی دارای چهار مرحلة توصیف ،تفســیر،
ارزشیابی و ارائه مضمون بدانیم شامل همان اهدافی است که یک تکنولوژیست
آموزشــی به دنبال آن اســت .این مهم را از تعریفهای یادشده دربارة فنّاوری
آموزشی بهسادگی میتوان استنتاج نمود« :مجموعه روشها و دستورالعملهایی
که با استفاده از یافتههای علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی ،اجرا
و ارزشــیابی در برنامههای آموزشــی به کار گرفته میشود» .مراحل توصیف،
توضیــح ،ارزشــیابی و نهایت ًا ارائــه توصیه بهراحتی در این تعریف مشــحون
است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بازنگری انواع دانش معلمی (دیدگاه لی شولمن) از منظر نظریة خبرگی (دیدگاه الیوت آیزنر) و ارتباط آن با ف ّناوری آموزشی

 .4باید توجه داشت علیرغم اینکه فضای جمع دو دانش پداگوژیکی و محتوایی،
فضایی بیش از کنار هم قراردادن این دو دانش است اما به نظر میرسد بهسختی
میتوان از آن با عنوان یک دانش مستقل با عنوان دانش محتوای تربیتی یاد کرد.
نگارندگان پیشنهاد میدهند که برای فهم بهتر و جلوگیری از ایجاد فضای ابهام،
بایــد از دانش ترکیبی این دو دانش صرفنظر نموده ولی شــرایط تعامل این دو
را مورد بررسی قرار داد .در مقام جمعبندی میتوان گفت دانش محتوای تربیتی
نوعی دانش ترکیبی از سطح باالتر است که همارزی و همعرضی آن با دیگر انواع
دانش ،که مهمترین آنها دانش تربیتی و محتوایی بهصورت مجزا هستند ،کمکی
به فهم و بهکارگیری آن نمیکند .از سوی دیگر بهتر است آن را همعرض و همارز
با مفهوم فنّاوری آموزشــی دانست که موضوعی است آشنا که به تفسیر در متون
مختلف از آن سخن به میان آمده است.
علیرغم اینکه مســئله خبرگی با این ادبیات بسیار جاافتادهتر و معقولتر است اما
نباید این نکته فراموش شود که مفهوم خبرگی آموزشی نهایت ًا به دنبال بهخدمتگرفتن
بهترین روشها و مواد در شــرایط خاص کالس درس بهمنظور یادگیری بهتر اســت؛
این همان هدفی است که فنّاوری آموزشی نیز از تمام تخصص خود برای محققشدن
آن تاکنون سود برده است .بنابراین بازهم افزودن به تعدد و تنوع آنچه معلمان باید یاد
بگیرند ،تحت عنوان صالحیتها یا انواع بیشتر دانش معلمی به نظر میرسد به صالح
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توسعة حرفهای ایشان نیست.

جدول .2تحلیل مقایسهای-تلفیقی ،سیستمی خبرگی ،ن ّقادی آموزشی و تناسب آن با فنّاوری آموزشی

نقادی آموزشی
توصیف
خبرگی

تفسیر
ارزشیابی
مضمونیابی

تفسیر

ارزشیابی

فناوری آموزشی
ارزشیابی

تفسیر

مضمونیابی
ارزشیابی
تفسیر

موتور استنتاج

توصیف

پایگاه دادهها

همانطور که از جدول شمارة  2مشخص است بین مفاهیم خبرگی و پایگاه دادهها
و همچنین ن ّقادی آموزشی و موتور استنتاج ارتباطی تنگاتنگ برقرار است .توضیح اینکه
مفهوم خبرگی همانطور که در جدول شمارة ( )1نیز گفته شد ازآنجهت که بیشتر با
مفاهیم توصیف در ارتباط اســت ،لذا به حوزه پایگاه دادهها نزدیکتر است (سفید) و
مفهوم ن ّقادی آموزشی که ریشه در ارزشیابی دارد با عمل موتور استنتاج (سیاه) قرابت
بیشتری دارد .در این میان فنّاوری آموزشی را ،که حوزه تفسیر و مضمونیابی آموزشی
(خاکســتری) است ،میتوان ترکیبی از موارد قبل دانست و آن را هسته و قلب مفاهیم
یادشــده در نظر گرفت .در واقع حوزههایی که در نمودار با رنگ خاکستری مشخص
شده نشان از ارتباط سیستمی بین پایگاه دادهها و موتور استنتاج و بهعبارتدیگر ارتباط
بین خبرگی و ن ّقادی آموزشی و در یک عبارت فنّاوری آموزشی است.
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