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نظریههای یادگیری در فرایند تدریس و تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر آن
زهرا زماني

چکیده

*

از آنجا كه دانش و تجربة معلمان نقش عمدهاي در فرايند يادگيري دارد ،هدف از انجام
اين تحقيق تعيين رابطة دانش تصريحي و ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري و بررسي
تاثير عوامل جمعيتشناسي بر آن بود .اين تحقيق از نوع توصيفي و به روش زمينهيابي بر
روي  266معلم ( 146زن و  120مرد) ،كه به روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي انتخاب
شده بودند ،انجام شد .دانش تصريحي و ضمني معلمان با دو پرسشنامة محقق ساخته
سنجيده شد و دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل آماري
قرار گرفت.
يافتهها نشان دادند كه ميزان دانش تصريحي و ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري در
بعضي سؤاالت نظريهها پايين بود .بين میانگین مشاهده شدة نمرات دانش تصريحي()0/33
و دانش ضمني ( )3/61از نظريههاي يادگيري تفاوت معناداري وجود داشت (.)p<0/05
بین دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری رابطة معناداری وجود داشت
تاريخ دريافت مقاله90/7/30 :

تاريخ شروع بررسي90/10/ 11:

* استادیار دانشگاه فرهنگیان ،پردیس نسیبه

تاريخ پذيرش90/12/25 :
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( )P =019/0و همبستگی بین دو متغیر بسیار ضعیف بود ( .)r =144/0بين دانش تصريحي
و دانش ضمني معلمان با متغيرهاي مدرك تحصيلي ،سابقة تدريس و جنسيت تفاوت معنادار
و جود داشت .بين دانش معلمان و آموزش ضمن خدمت تفاوت معنادار نبود (.)p≤0/05
نتيجه آنكه تقويت دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري و توجه خاص به دانش
ضمني آنان بايد مورد توجه مسئوالن و برنامهريزان آموزشي قرار گيرد.
كليد واژهها :دانش تصريحي ،دانش ضمني ،نظريههای يادگيري ،فرايند تدريس

مقدمه

یادگیری یکی از ارکان زندگی انسانهاست و باعث میشود تا انسان بتواند خود را با شرایط
محیطی وفق دهد .در واقع بدون یادگیری زندگی برای انسان غیر ممکن خواهد شد .اهمیت
مسئله یادگیری ،در زندگی عموم ًا و در آموزش و پرورش خصوص ًا ،روانشناسان را به بحث
و تجربة بیشتر دربارة این مقوله ترغیب کرده است بهطوری که آنان عقیده دارند یادگیری از
موضوعات بسیار مهم و اساسی در تمام علوم است .یادگیری با این طیف گسترده بدون مبانی
نظری ممکن نخواهد بود .بدیهی است چنین فرایندی نیازمند اصول و روشها و ضوابطی است
که در مجموعهای تحت عنوان نظریههای یادگیری تحقق یافته است.
معلمان برای تدریس موثر در کالس درس ،به درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن
نیاز دارند .این درک اوالً شامل دانش مربوط به نظریههای یادگیری و ثانی ًا کاربرد آنها در فرایند
تدریس میشود .نظریههای یادگیری متعددی وجود دارند که به طور مشترک در درک این که
«یادگیری چگونه در کودکان و بزرگساالن اتفاق میافتد؟» کمک میکنند.
اساس ًا هر عملی که مبتنی بر هدفی باشد مستلزم نظریهای است؛ بنابراین آموزش و یادگیری
که یک عمل هدفمند است نیازمند نظریه است تا در آن مبانی نظری ،عواطف و توانمندیهای
دانشآموز ،شیوههای منطقی و موثر ارائه مطالب و جایگاه و نقش معلم ترسیم شده باشد .معلم
فکور میبایست نظریات یادگیری را بشناسد در واقع آگاهی از نظریههای یادگیری برای معلمان
ضرورتی انکارناپذیر است زیرا همه فعالیتها و کوششهای معلمان بر این است که تجارب
مفیدتر و بیشتری را در اختیار فراگیران قرار دهند و همواره انتظار دارند که گفتهها و تجاربشان
بهتر آموخته شود ،که نظریات یادگیری آنان را در این راستا یاری میبخشد.
با نگرشی بر مبانی نظری و پیشینة علمی «روانشناسی یادگیری» در مییابیم که متخصصان
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یادگیری ،در طول عمر کوتاه این علم ،کوشیدهاند تا فرایندهای اساسی یادگیری را از زوایای
مختلف مورد بررسی قرار دهند و کوششهای آنان به ارائة نظریههایی در عرصه یادگیری
انجامیده است (هرگنهان ،السون ،1385 ،ص .)10تفاوت شیوههای یادگیری دانشآموزان نیز از
عوامل موثر در پیدایش نظریات مختلف یادگیری بوده است .این نظریات که در صد سال قبل،
برخی بر روشهای عینی و برخی بر روشهای درون نگری تأکید داشتند در حال حاضر در پنج
دستة بزرگ تقسیمبندی میشوند .نظریات رفتارگرایی ،یادگیری اجتماعی ،شناختی – اجتماعی،
فراشناختی و سازنده گرایی (لطفآبادی ،1384 ،ص.)264
برخی اندیشمندان نیز معتقدند :تکنولوژی سیستمهای آموزشی تا سالهای اخیر به قرار
دادن رفتارگرایی به عنوان پایة عمده طراحی آموزشی تمایل نشان میداد ،اما در حال حاضر
شناختگرایی و فراشناخت خط مقدم طراحی آموزشی را تشکیل میدهد و طراحان آموزشی را
به جهتی میکشاند که در کار خود شناخت را (طراحی آموزشی) اعمال کنند( .ایوین.)1997، 1

کرام لینگر 2در تحقیق خود سه دیدگاه رفتارگرایی ،شناختگرایی و انسانگرایی را به طور
هم زمان مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که یک دورة آموزشی که بتواند این سه روش را
به سبکهای یادگیری افراد مرتبط کند ،بهترین نتیجه را خواهد داد( .مهرمحمدی)1379 ،
رفتارگرایی در کارهای واتسون ریشه دارد و او غالب ًا به عنوان اولین رفتارگرا شناخته میشود.
(اسمیت .)2005 ،3نظریة رفتارگرایی بر مطالعه رفتارهای آشکار که قابل مشاهده و اندازهگیری
باشند تأکید میکند (گود و برافی ،4به نقل از مرگل .)1998 ،علیرغم این که رفتارگرایی به دلیل
توجه نداشتن به فرایندهای درونی ذهن مورد انتقاد قرار میگیرد اما در تدریس و کالس داری
کمک قابل توجهی به معلمان میکند .آیوین ( )1997در این باره مینویسد« :درک رفتارگرایی
آسان است و امروز شاهد کاربرد آن در کالس درس هستیم .تقویت نقش مهمی در یادگیری دارد
و به عنوان سیستم بازخورد عمل می کند».
از دیگر نظریههای مهم یادگیری ،نظریه شناختگرایی است که پایة آن منطقی بودن انسان
است ور فتارگرایی را به دلیل اینکه رفتارهای سنجیدة انسان را به عوامل ساده کاهش میدهد رد
میکند (فریچر .) 2008 ،5روان شناسان شناختگرا معتقدند یادگیری ایجاد تغییر در رفتار آشکار
نیست ،بلکه ایجاد تغییر در ساخت شناختی و فرایندهای ذهنی است (سیف ،1380 ،ص.)258
یکی دیگر از دیدگاههای شناختگرا نظریه شناختی – اجتماعی است .این نظریه در یادگیری
اجتماعی ریشه دارد .طبق این نظریه ،یادگیری در زمینه اجتماعی رخ میدهد و افراد با مشاهده رفتار
دیگران یاد میگیرند (استون ،1998 ،6ص.)1-7
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نظریة فراشناخت« ،هدف اساسی نظریه فراشناخت کمک به دانشآموز برای اندیشیدن
و پرورش مهارت فکر کردن است»( .قورچیان و دیگران ،1377 ،ص .)56فالول)1979( 7
راهبردهای شناختی و فراشناختی را با هم مقایسه کرده و گفته است که یادگیرندگان ماهر
راهبردهای شناختی را به خدمت میگیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای
فراشناختی استفاده کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند.
سیف ( )1380نقل میکند «آموزش و پرورش (تربیت) به هر شکل ،مستقیم یا غیر مستقیم،
از یک یا چند نظریه یادگیری متاثر خواهد شد اگرچه ممکن است خود مربی متوجه آن نباشد و
یا از تعبیر کالمی آن ناتوان باشد ولی میتوان تئوری آن را از عملش استنباط کرد و این امر بر

وجود دانش ضمنی معلمان از نظریات یادگیری تأکید مینماید» (ص.)94
«متأسفانه تعلیم و تربیت بهطور خاص از فقدان جهتگیریهای نظری رنج میبرد و معلمان
و برنامهریزان کمتر به نظریههای یادگیری در فرایند تدریس توجه دارند .اغلب پژوهشها به
رفتار و عملکردهای مجزا میپردازد( ».شعبانی)1376 ،
یارمحمدیان ( )1381مینویسد« :روشهای آموزش و تدریس رابطة نزدیکی با نظریات و
اصول یادگیری دارند ،نظریات و اصول حاصل از پژوهشهای یادگیری نهایت ًا در کالس درس و
محیط آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و حتی نوع برنامههای درسی و تربیتی را هم مورد تغییر
و تحول قرار میدهند؛ و به هر حال هر چه دانش و آگاهی ما از فرایند یادگیری افزایش یابد
روشهای آموزشی نیز موثرتر و کارآمدتر میشود» (یارمحمدیان ،1381 ،ص .)61اساس ًا معلمانی
که از شیوههای تدریس متناسب با روشها و نظریات یادگیری استفاده میکنند ،باید نسبت به
پرورش انسانی و نظریة یادگیری اطالعات و شناخت کافی داشته باشند .آنها باید بدانند یادگیری
در پیوستار رشد چگونه است و عموم ًا در هر زمان چه انتظاری از دانشآموز میرود .همچنین
معلمان باید از مبانی نظری و راهبردهای عملیِ هریک از نظریات یادگیری مطلع باشند تا به موقع
از آن بهره گیرند( .آقازاده ،1384 ،ص)19
هر چند در یادگیری ،هیچ نظریهای را نمیتوان قاطعترین نظریهها دانست و آن را یگانه وسیله
یا تنها پاسخگوی مسائل و دشواریهای آموزشی معرفی نمود اما هر معلمی بر مبنای دانش،
اطالعات و تجارب خود و همچنین به لحاظ شرایط محیطی ،ویژگیهای فردی و خصوصیات
دانشآموزانش میتواند برای رفع مشکالت موجود روش ویژهای برگزیند .این روش ممکن
است با یکی از نظریههای یادگیری یا ترکیبی از نظریهها سازگاری و هماهنگی داشته باشد و
معلم از این رهگذر برای پیشرفت کار آموزش و یادگیری ،نظریه مورد نظر را به کار بندد.
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تحقیقات ریچاردسون 8نشان داده است که معلمان رفتار خود را در کالس ناشی از تجارب
بهدست آمده در طول سالهای آموزش و پرورش دانشآموزان میدانند .باید بپذیریم که دورههای
آموزشی که در دانشگاهها برگزار میشود در زمینه باال بردن شایستگیهای حرفهای معلم به عنوان
اداره کننده کالس؛ بازده پایینی دارند (تی .تابر ترجمه سرکار آرانی  ،1387،ص)21
البته نکتة قابل توجه این است که برخی دانش را تنها محصور در دانشهای نظری و آکادمیک
و نظاممند میدانند که از آن میتوان به دانش تصریحی تعبیر کرد .در صورتی که دانشی که مبنای
عمل یک معلم و یا هر شخص دیگر میشود دامنهای وسیعتر دارد و تجارب ،مهارتها ،دیدگاههای
کاری و باالخره نظام ارزشی و ذهنی درون فرد را نیز شامل میشود که گرچه در هیچ پایگاهی
ذخیره نشده است اما به شدت رفتار و عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد .پوالنی )1985( 9این

بخش دانش را دانش ضمنی قلمداد میکند.
از اینرو نباید دانش را صرف ًا به دانشهای نظری و نظاممند محدود نمود ،بلکه معلمان در
فرایند آموزش ،به فعالیتها واعمال راهبردهایی میپردازند که نه فقط از منابع رسمی و مکتوب
علمی ،که حتی از دل تجربیات فردی به آنها دست یافتهاند ،چه بسا اگر این تجربیات را در تطابق
با اصول و راهبردهای نظریههای آکادمیک یادگیری قرار دهیم ،ممکن است به میزان زیادی با
آنها هماهنگ نباشد و یا حتی در خالف جهت آنها قرار گیرد و زمینه بروز نظریه جدید برای
عالقمندان به پژوهش و نظریهپردازی در این حیطه را فراهم کند .بدیهی است که تجربیات
(دانش ضمنی) منابع بسیار ارزشمندی در تولید نظریه به شمار میآید.
نخستين بار مايكل پوالني ( )1985با تصريح به اينكه «ما بيش از آنچه ميتوانيم بیان کنیم
ميدانيم» ،مفهوم دانش ضمني را مطرح كرد .به اعتقاد وي دانش ضمني در حوزة شخصي جاي
دارد و متضمن تالقي ميان فرد و فرهنگي است كه بدان تعلق دارد .البته به همین دلیل است که همة
موفقیتهای ما را نمیتوان به حساب آنچه واقع ًا بیان میکنیم بگذاریم .شناخت و تشخیصهای ما از
رویدادها و حوادث ،بخشی به دانش تمرکزی  10و بخشی به دانش تکمیلی 11متوجه است که ریشه

در تجربهها و تربیتها و آموزشهای ما دارد .دانش تمرکزی که همان دانش آشکار و تصریحی است
از طریق حواس و اطالعات کسب میشود ولی دانش تکمیلی که دانش تلویحی 12نیز نامیده میشود،
در عمق ذهن ماست و پایه قضاوت و توانایی اظهار نظر ما را فراهم میآورد .از ديدگاه پوالني دانش
ضمني را فقط به صورت ضمني ميتوان آموخت( .پوالنی ،2001 ،ص )47و تبدیل دانش ضمنی به
دانش صریح ،به طور معمول از طریق تأمل در تجارب حرفهای و تدوین مراحل آن و همچنین بیان
و اظهار دانش ضمنی به صورت سیستماتیک میسر میشود(الوانی .)1382 ،برای مثال معلمی که با
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ابتکار و تجارب شخصی به یک نوآوری دست پیدا میکند چنانچه بتواند شرح گامهای برداشته شده
خود را فرموله کند توانسته است به کمک این فرایند دانش ضمنی خود را به دانش آشکار تبدیل کند.
از نظر حداد علوی (« )1386دانش ضمنی نوع ًا فردی است .ارتباط مستقیم با مهارت دارد
و زمینه مدار است .عالوه بر این دانش ضمنی با تأکید بر یادگیری عملی ،یادگیری کاربردی و
هوش عملی ،گرایش به عملی بودن دارد تا اینکه تئوریگرا باشد .دانش ضمنی از تجربه بر
میخیزد ،لذا دانشی نسبت ًا ثابت است که نوعی روزمرگی را ایجاد میکند و در برابر افکار نو

موضعی تدافعی اتخاذ مینماید» (ص.)22
برون )1972( 13آماده سازی و مجهز کردن معلمان به مهارتهای حرفهای را از اصلیترین وظایف
مراکز تربيت معلم و کار آموزیها میداند .از نظر او هر حرفهای از جمله معلمی دارای دو بعد آگاهی و
تجربه است .آگاهیها را از طریق مشاهدات یا مطالعه میتوان به دست آورد ،اما تا این آگاهی به مرحله
تجربه و عمل در نیامده باشد ،کارآئی الزم را نخواهد داشت (به نقل ازمرعشی.)1374 ،
پژوهشهایی که دربارة نظریههای یادگیری در ایران انجام شده است ،نشان میدهد که
میزان آگاهی معلمان از نظریههای یادگیری در حد پایینی است و بیشترین میزان آگاهی به
نظریة رفتارگرایی مربوط میشود (حاتمی 1381 ،و نادری .)1386 ،همچنین بیشترین میزان
کاربرد نظریههای یادگیری در فرایند تدریس به نظریة رفتارگرایی و کمترین میزان آن به نظریة
فراشناخت و اجتماعی اختصاص دارد (عابدی.)1378 ،
اگر یادگیری را در یک مفهوم کلی ،کسب دانش ،فهمیدن ،یا تسلطیابی از راه تجربه یا
مطالعه بدانیم (هرگنهان ،السون ،1385،ص )22در این پژوهش تالش شده تا یادگیری معلم از
نظریات یادگیری در عرصه مطالعه و تجربه مورد سنجش قرارگیرد.
هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری
و تعیین رابطة این دو متغیر با یکدیگر بوده است .به عالوه معناداری تفاوت بین دانش تصریحی
و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری بر حسب متغیرهایی از جمله جنسیت ،دوره ضمن
خدمت ،مدرک تحصیلی و سابقة خدمت نیز مورد سنجش قرار گرفته است .برای دستیابی به
هدف تحقیق سؤاالت زیر تدوین و بررسی شده است:
سؤال  . 1دانش تصریحی معلمان از نظریههای یادگیری به چه میزان است؟
سؤال  .2دانش ضمني معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي يادگيري به چه ميزان است؟
سؤال  .3آیا بین میزان دانش تصریحی و ضمني معلمان از نظریههای یادگیری در فرایند
تدریس رابطه وجود دارد؟
سؤال  .4آيا ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري برحسب متغيرهاي جمعيت
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شناختي (جنس ،دوره ضمن خدمت و کارآموزی ،مدرک تحصیلی و سابقه تدریس) متفاوت است؟
سؤال  .5آيا ميزان دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب متغيرهاي جمعيت
شناختي متفاوت است؟
فرضیههایی که محقق در پاسخ به سواالت پژوهش ارائه کرده و نسبت به آزمون آنها اقدام
کرده است عبارتاند از:
 .1میزان دانش تصریحی معلمان از نظریههای یادگیری پائين است.
 .2ميزان دانش ضمني معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي يادگيري باالست.
 .3بين ميزان دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي يادگيري
در تدريس رابطه وجود دارد.
 .4ميزان دانش تصريحي معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي يادگيري ،بر حسب متغيرهاي
جمعيتشناختي ،متفاوت است.
 .5ميزان دانش ضمني معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي يادگيري ،در تدريس بر حسب
متغيرهاي جمعيت شناختي ،متفاوت است.
در زمینه هدف و کاربست پژوهش میتوان گفت :معلمی به عنوان یک حرفة پیشرفته و به
روز نیازمند نو شدن اطالعات و فراگیری مستمر است و معلمان باید همواره از مباحث یادگیری
و نظریات ارائه شده جدید مطلع باشند؛ از این رو تربیت حرفهای معلمان نیز نیازمند پژوهش و
برنامهریزی مستمر است و مسئوالن و برنامهریزان آموزشی میبایست طی تحقیقات منسجم ،پیوسته
و دورهای دانش معلمان را از لحاظ اطالعات تخصصی و حرفهای مورد سنجش قرار دهند .یکی
از کاربستهای این پژوهش ارائه یافتههای مربوط به دانش معلمان ،در زمینه یادگیری ،به مسئوالن
و برنامهریزان در مقولة نظریات یادگیری است؛ زیرا تأثیر دانش معلمان در اثربخشی و کارآیی آنها
بخصوص در دورة حساس راهنمایی تحصیلی بسیار قابل توجه و چشمگیر میباشد.

روش تحقيق

پژوهش حاضر با توجه به موضوع و ماهيت آن از نوع توصيفي و به روش زمينهيابي است.
جامعه آماری این تحقيق را ،معلمان دورة راهنمايي تحصيلي شهر تهران در سال تحصيلي
 1388-1389به تعداد  11768نفر ( 4259نفر مرد و  7509نفر زن) تشکیل میدادند و برای
دستیابی به نمونههای گویا از شیوه نمونهگيري خوشهاي تصادفي استفاده شده است .بدین ترتیب
که در گام اول شهر تهران به پنج محدوده شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم گردید و
از هر محدوده دو منطقه و از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه پانزده معلم بهطور تصادفی

146

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،43سال یازدهم ،پاییز1391

انتخاب شدند .از  300نفر نمونة تحقیق  34نفر تمایل به همکاری نداشتند و حجم نمونه تحقیق
به  266نفر ( 146نفر زن و  120نفر مرد) رسید.
برای دستیابی به دادههای مورد نیاز این پژوهش دو ابزار مورد استفاده قرار گرفت:
ابزار اول :پرسشنامهای محقق ساخته که حاوی دو دسته اطالعات بود :بخش اول :شامل اطالعات
جمعيتشناسي (جنس ،مدرك تحصيلي ،سابقه تدريس ،و آموزش ضمن خدمت وكار آموزي) و
بخش دوم :آزموني كه ميزان آشنائي معلمان با نظريههاي يادگيري (دانش تصريحي) را ميسنجید اين
آزمون شامل  28سؤال چهارگزینهای با اختصاص  7سوال به هر نظریه بود .ابزار دوم ،پرسشنامهاي
كه ميزان بهكارگيري نظريههاي يادگيري توسط معلمان (دانش ضمني) را مورد بررسي قرار ميداد .اين
پرسشنامه 28 ،گوية پنج گزينهاي از چهار نظريه يادگيري داشت ،كه براي هر يك از نظريهها 7 ،گويه
در نظر گرفته شده بود .پرسشنامه با مقياس رتبهاي ليكرت در  5درجه (هيچ وقت = ،1خيلي كم =،2
بعضي اوقات = ،3اكثر اوقات =  4و هميشه =  )5تهيه شده بود ،که میزان بهرهگیری معلمان راهنمایی
شهر تهران از نظریههای یادگیری مذکور در فرایند تدریس به وسیله آن مورد سنجش قرار گرفت.
روایی محتوایی پرسشنامه و آزمون ،با مشورت و استفاده از نظرات اساتید متخصص
و با تجربه در حیطههای روانشناسی و علوم تربیتی بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت.
همچنین جهت برآورد پایائی آزمون و پرسشنامه یک نمونة  25نفری از معلمان انتخاب شدند و
پرسشنامههای مذکور اجرا گردید .پایایی آزمون با ضریب  0/84و پایایی پرسشنامه با ضریب
آلفای کرونباخ  0/87تأیید شد.
«ميانگين مشاهده شده» براي آزمون و پرسشنامه براساس ميانگين نمرات كليه سؤاالت به
ميزان  0/33و  3/61محاسبه شد.
تحليل دادهها با استفاده از آزمونهاي پارامتري  tتك متغيري t ،براي گروههاي مستقل،
تحليل واريانس و آزمون شفه استفاده شد .تحليل دادهها با نرم افزار آماري  SPSSانجام گرفت
و سطح معناداري  0/05در نظر گرفته شد.

يافتههاي پژوهش

دادههاي تحقيق استخراج و در جداول زير تنظيم گرديد:

سؤال .1دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري به چه ميزان است؟
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ش تصریحی معلمان از نظریههای یادگیری
جدول  .1مقایسه میانگین مشاهده شده ( )0/33و میانگین نمرات دان 
سئواالت يادگيري به تفكيك نظريهها

نظريه رفتارگرايي

نظريه شناختي

نظريه شناختي ـ اجتماعي

نظريه فراشناختي

n=266 ، p =0/001

سئوال

ميانگين

انحراف معيار

t

1

*

0/51

0/501

5.85

5

0/34

0/475

0.34

9

*0/41

0/493

2.64

13

*0/40

0/490

2.32

17

0/36

0/365

1.33

21

0/33

0/466

0.0

25

0/34

0/416

0.39

3

*0/54

0/499

6.85

7

0/35

0/476

0.68

11

*

0/26

0/439

-2.59

15

*0/51

0/501

5.85

19

0/28

0/451

-1.80

23

*

0/27

0/443

-2.20

27

0/34

0/471

0.34

2

0/35

0/476

0.68

6

0/34

0/437

0.37

10

*

0/44

0/497

3.60

14

0/28

0/451

-1.80

18

0/28

0/451

-1.80

22

*0/25

0/433

-3.01

26

0/36

0/481

1.01

4

0/29

0/453

-1.43

8

0/30

0/458

-1.06

12

0/32

0/466

-0.34

16

0/32

0/466

-0.34

20

*

0/21

0/408

-4.79

24

0/30

0/458

-1.06

0/28

0/451

-1.80

* میانگین نمرات باالتر از میانگین مشاهده شده
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«میانگین مشاهده شده» نمرات دانش تصريحي در نمونه این تحقیق  0/33بود .مقايسه
ميانگين مشاهده شده با ميانگين هر يك از سئواالت نشان داد نمرات دانش تصريحي معلمان در
سه سئوال 9 ،1و  13نظریه رفتارگرایی  ،در دو سئوال  3و  15نظریه شناختی و در سئوال 10
نظریه شناختي ـ اجتماعي باالتر و در دو سوال  11و  23نظريه شناختی ،سئوال  22نظریه شناختي
ـ اجتماعي و سئوال  20نظريه فراشناختي پایینتر از ميانگين مشاهده شده بود.
فرضيه اول تحقيق در مورد نظريه رفتارگرايي مورد تاييد نیست ولي در مورد نظريه
فراشناختي مورد تاييد ميباشد .بدين معني كه معلمان در نظریه فراشناختي از دانش تصریحی
بهره نميگيرند .و در مورد نظریههای شناختي و شناختیـ اجتماعی از دانش تصریحی بهطور
کامل بهرهمند نیستند .در مجموع ،فرضيه اول تحقيق در مورد  10سئوال مورد تاييد است ولي در
مورد  18سئوال پايين و مورد تاييد نميباشد.
سئوال .2دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري به چه ميزان است؟
جدول  .2مقايسه ميانگين مشاهده شده ( )3/61و ميانگين نمرات دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري

سئواالت يادگيري به تفكيك نظريهها

نظريه رفتارگرايي

نظريه شناختي

سئوال

ميانگين

انحراف معيار

t

1

*3/82

1/032

3.31

5

*3/77

1/081

2.41

9

4/00

0/990

6.42

13

3/76

1/80

1.35

17

*

3/95

1/049

5.28

21

*3/99

1/015

6.13

25

3/68

0/980

1.16

2

*3/34

1/08

-4.075

6

3/99

0/96

6.45

10

*3/99

0/99

6.25

14

3/54

1/06

-1.07

18

*3/44

1/03

-2.69

22

*

3/74

1/06

1.99

26

3/62

1

0.16

*

*
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*3/99

0/99

6.25

7

*3/97

1/03

5.69

11

*3/10

1/13

-7.35

15

3/66

1/06

0.76

19

3/58

1

-0.48

23

3/60

1/05

-0.15

27

3/69

1/11

1.17

4

*3/25

1/12

-5.23

8

*3/37

1/06

-3.69

12

3/50

1/05

-1.70

16

3/52

1/04

-1.41

20

3/58

1/07

-0.45

24

3/60

1/06

-0.15

28

*1/59

1/07

-30.77

3

نظريه شناختي ـ اجتماعي

نظريه فراشناختي

n=266 ، p =0/001
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«میانگین مشاهده شده» نمرات دانش ضمنی در نمون ه این تحقیق  3/61بود .مقايسه ميانگين
مشاهده شده با ميانگين هر يك از سئواالت نشان داد نمرات دانش ضمنی معلمان در پنج سئوال
نظريه رفتارگرايي ( ،17 ،9 ،5 ،1و  ،)21در سه سئوال  10 ،6و  22نظريه شناختي ،در دو سئوال
 3و  7نظريه شناختي ـ اجتماعي باالتر و در دو سئوال  2و  18نظريه شناختي ،سئوال  11نظريه
شناختي ـ اجتماعي و سه سئوال  8 ،4و  28نظريه فراشناختي پايينتر از ميانگين مشاهده شده است.
فرضيه دوم تحقيق در مورد نظريه رفتارگرايي مورد تاييد است ولي در مورد نظريه فراشناختي
مورد تاييد نميباشد .بدين معني كه معلمان در نظریه فراشناختي از دانش ضمني بهره نميگيرند.
و در مورد نظریههای شناختي و شناختیـ اجتماعی از دانش ضمنی بهطور کامل بهرهمند نیستند.
در مجموع ،فرضيه دوم تحقيق در مورد  16سئوال مورد تاييد است ولی در مورد  12سئوال
پایین و مورد تایید نمیباشد.
سئوال  .3آيا بين ميزان دانش تصريحي و ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري در فرايند
تدريس رابطه وجود دارد؟
براي پاسخ به اين سئوال ضريب همبستگي بين دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان به
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ميزان  0/144محاسبه گرديد ()p =0/019؛ و همبستگي بين دو متغير بسيار ضعيف بود.
سئوال  .4-1آيا ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري برحسب جنس متفاوت است؟
سئوال  .5-1آيا ميزان دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري برحسب جنس متفاوت است؟
جدول  . 3مقايسه ميانگين نمرات دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان برحسب جنسيت

دانش تصریحی
دانش ضمنی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

146

9/87

4/927

مرد

120

8/77

3/053

زن

146

104/51

15/471

مرد

120

94/86

14/148

درجه
آزادی

t
2/138

سطح معنيداري
p-value
0/033

264
0/652

0/017

بين ميانگين نمرات دانش تصريحي در دو گروه معلمان زن و مرد با نمره  tبرابر ،2/138
درجه آزادي  264و  ،p=0/033و نيز بين ميانگين نمرات دانش ضمني در دو گروه معلمان زن و
مرد با نمره  tبرابر ،2/652درجه آزادي  264و  p=0/017تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارت
ديگر دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان زن دوره راهنمايي بيش از مردان است.
سئوال  .4-2آيا ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب آموزش ضمن
خدمت متفاوت است؟
سئوال  .5-2آيا ميزان دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب آموزش ضمن
خدمت متفاوت است؟
جدول  .4مقايسه ميانگين نمرات دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان برحسب گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت

آموزش
ضمن

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خدمت
دانش

گذراندهاند

102

9/54

3/876

تصریحی

نگذراندهاند

164

9/26

4/422

گذراندهاند

102

104/18

16/727

نگذراندهاند

164

99/12

14/124

دانش ضمنی

درجه
آزادی

t

0/539

سطح معنيداري
p-value
0/59

264
2/642

0/065
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بين ميانگين نمرات دانش تصريحي در دو گروه معلماني كه دوره آموزش ضمن خدمت را
گذرانيده يا نگذرانيدهاند با نمره  tبرابر  0/539و درجه آزادي  264و نيز بين ميانگين نمرات دانش
ضمني در دو گروه فوق با نمره  tبرابر  2/642و درجه آزادي  264تفاوت معناداري وجود ندارد
( .)p<0/05به عبارت ديگر بين ميزان دانش تصريحي و ضمني معلمان دورة راهنمايي از نظريههاي
يادگيري برحسب گذراندن دورههاي آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداري وجود ندارد.
سئوال  .4-3آيا ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب مدرك
تحصيلي آنان تفاوت دارد؟
سئوال  .5-3آيا ميزان دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب مدرك تحصيلي
آنان متفاوت است؟
جدول  .5مقايسه ميانگين نمرات دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان برحسب مدرك تحصيلي
مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

درجة آزادی

f

سطح معنيداري
p-value

1633/457
3076/697
4710/154

544/486
11/743

3
262
265

46/366

0/000

بین گروهی 2657/633
دانش ضمنی درون گروهی 59727/405
62385/038
کل

885/878
227/967

3
262
265

3/886

0/01

منبع تغییر
دانش
تصریحی

بین گروهی

درون گروهی
کل

جدول باال نشان ميدهد كه بین میزان دانش تصريحي ()p=0/001 ،F=46/366 262,3
و دانش ضمنی ( )p=0/01 ،F=3/886 262,3معلمان از نظريههاي يادگيري برحسب مدرك
تحصيلي (ديپلم ،فوقديپلم ،ليسانس و باالتر از ليسانس) تفاوت معناداری وجود دارد.
آزمون شفه نشان داد ميانگين نمرات دانش تصریحی معلمان با مدارك باالتر از ليسانس ()21/18
بیشتر از مدارک لیسانس (/001 ،M=10= ،)pفوقدیپلم ( )p=0/001 ،M =9/12و دیپلم (8/5
= )p=0/001،Mو این تفاوت معنادار بود .بین میانگین نمرات دانش ضمنی معلمان دارای مدرک
فوقدیپلم با معلمان داراي مدرك باالتر از ليسانس تفاوت معناداري وجود داشت ( .)p=0/01به
عبارت ديگر معلمان دارای مدرك فوقديپلم بيش از معلمان با مدارك باالتر از ليسانس(،)88>102/92
از دانش ضمني برخوردار بودند .تفاوت نمرات بين ساير گروهها معنادار نبود.
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سئوال  .4-4آيا ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب سابقه تدريس
آنان تفاوت دارد؟
سئوال  .5-4آيا ميزان دانش ضمني معلمان از نظريههاي يادگيري بر حسب سابقه تدريس
آنان متفاوت است؟
جدول  .6مقايسه ميانگين نمرات دانش تصريحي و دانش ضمني معلمان برحسب سابقه تدريس
منبع تغییر
دانش
تصریحی

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

بین گروهی

254/727

درون گروهی

4455/427

کل

4710/154

بین گروهی

4344/320

دانش ضمنی درون گروهی 58040/717
کل

62385/038

50/945
17/136
868/864
223/234

درجة آزادی

f

سطح معنيداري
p-value

5
260

2/973

0/013

265
5
260

3/892

0/002

265

جدول باال با نشان ميدهد كه بین میزان دانش تصريحي ( )p=0/013 ،F=2/973 262,3و
دانش ضمنی ( )p=0/002 ، F=3/892 262,3معلمان از نظريههاي يادگيري برحسب سابقه
تدريس معلمان در شش گروه ( 1تا  5سال 6 ،تا  10سال 11 ،تا  15سال 16 ،تا  20سال 21 ،تا
 25سال و  26تا  30سال) تفاوت معناداری وجود دارد.
آزمون شفه نشان ميدهد بين ميانگين نمرات دانش تصريحي معلماني كه سابقه تدريس 6
تا  10سال دارند با معلماني كه سابقه خدمت  21-25سال دارند تفاوت معناداري وجود دارد
( .)p=0/023به عبارت ديگر معلماني كه سابقه خدمت  6تا  10سال دارند بيش از معلمان با
سابقه تدريس  21تا  25سال از نظريههاي يادگيري در تدريس استفاده ميكنند (.)7/97>11/35
بين ساير گروهها تفاوت معنادار نميباشد.
این آزمون در مورد دانش ضمنی نشان ميدهد كه بين ميانگين نمرات دانش ضمني معلماني
كه سابقه تدريس  26تا  30سال دارند با معلماني كه سابقه خدمت  1تا  5سال و  6تا  10سال
دارند تفاوت معناداري وجود دارد ( .)p>0/05به عبارت ديگر معلماني كه سابقه خدمت  26تا
 30سال دارند بيش از معلمان با سابقه تدريس كمتر ( 1تا  5سال و  6تا  10سال) از دانش ضمني
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در تدريس استفاده ميكنند 26-30( .سال> 6-10سال> 1-5سال) (.)96/03>96/85>114/12
بين ساير گروهها تفاوت معنادار نميباشد.

بحث و نتیجهگیری

هر یک از نظریههای یادگیری کاربردهای مهمی در تدریس معلم و یادگیری فراگیران داشته
و رهنمودهای متعددی را در جریان تدریس در اختیار ما قرار میدهند .از اینرو دانش و شناخت
معلمان از مجموعه نظریات یادگیری ،افق گستردهتری را فرا روی اقدام آموزشی او میگشاید
و این دانش چه منشا تحصیالت آکادمیک داشته باشد (تصریحی) و چه منشأ تجربی و تعامل با
همکاران (ضمنی) نقش بهسزایی در تحقق اهداف آموزشی در کالسهای درس خواهد داشت.
با تحلیل نتایج این پژوهش میتوان دریافت که بهطور کلی سطح دانش تصریحی معلمان از
نظریههای یادگیری پایین است البته ،میانگینهای بهدست آمده حاکی از آن است که دانش
تصریحی معلمان از نظریة رفتارگرایی نسبت به سه نظریه دیگر شناختگرایی ،شناختی –
اجتماعی و فراشناخت بیشتر است؛ و این امر میتواند متأثر از قدمت این نظریه و نحوه آموزش
در مراکز دانشگاهی و کالسهای آموزش ضمن خدمت و نگرش مدرسانی باشد که بر نظریة
یادگیری رفتارگرایی نسبت به نظریههای یادگیری شناختگرایی ،و شناختی – اجتماعی و
فراشناخت تأکید بیشتری داشتهاند.
از یافتههای مهم پژوهش این است که علیرغم پایین بودن دانش تصریحی معلمان از
نظریههای یادگیری ،میزان دانش ضمنی آنان از نظریههای یادگیری (بهویژه نظریه رفتارگرایی)
باالتر از حد متوسط بوده است .این نکته مبیّن این واقعیت است که معلمان در جریان تجارب
فردی و تبادل نظر با همکاران اطالعات ارزشمندی بهدست آورده و بر دانش حرفهای خود
میافزایند .البته بدیهی است اگر دانش ضمنی با آگاهیهای علمی تخصصی ،که همان دانش

تصریحی است ،همراه شود نتایج مطلوبتری به دنبال خواهد داشت.
یافتههای این تحقیق در مورد رجحان دانش ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری نسبت
به دانش تصریحی آنان در این زمینه با یافتههای تحقیقات عابدی ( ،)1378حاتمی (،)1381
سبحانینژاد ( )1384و نادری ( )1386همسوست.
نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری رابطه
معناداری وجود دارد ( )p= ./019اما همبستگی بین دو متغیر بسیار ضعیف بوده است (.)r =./144
بدیهی است اثر بخشی آموزش در گرو شناخت تأثیر و تأثر عوامل شخصی ،واقعههای محیطی
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و عملکرد معلم میباشد که تعیین نقش هر یک از این عناصر بر مبنای تحقیقات انجام شده در قالب
نظریات یادگیری ارائه شده است .معلمان نیز در جریان دورههای آموزش رسمی به تفصیل با این
نظریات آشنا میشوند اما دو سؤال زیر در زمینة یافتههای این پژوهش قابل طرح است:
سؤال الف :چگونه ممکن است معلمان از نظریههای یادگیری آگاهی کمتری داشته باشند
اما آنها را در فرایند تدریس به کار گیرند؟ هم چنان که در بخش پیشینة علمی تحقیق متذکر
شدیم این نتیجه متأثر از عوامل مختلفی است که عمدهترین آنها به زمینههای کسب دانش
حرفهای و تجربی معلمان باز میگردد .معلمان در جریان تجارب فردی ،تعامل با همکاران،
شرکت در جلسات شورای معلمان مدرسه و گروههای آموزشی ،تماشای برنامههای آموزشی
تلویزیونی ،استفاده از نرمافزارهای متعدد آموزشی با نظریههای گوناگون یادگیری ،اصول کاربردی
رهنمودهایی آموزشی آشنا میشوند؛ حتی گاهی معلمان تحت تأثیر برنامههای منسجم آموزشی
برخی از مدارس ملزم میشوند تا راهبردهای آموزشی مربوط به یکی از نظریههاي یادگیری را
در فرایند تدریس به کار گیرند؛ گرچه آن توصیهها و الزامات با عنوان نظریههای یادگیری مطرح
نمیشوند ،اما در واقع برگرفته از مبانی یکی از آنها میباشند .گاهی نیز ،معلمان ،با شرکت در
همایشهای علمی و نشستهای تخصصی از تجارب ارزشمند معلمان خالق بهرهمند میشوند
که این تجارب به طور ضمنی و تلویحی اصول و راهکارهای نظریههای یادگیری را دربر دارند.
یکی دیگر از راههای کسب دانش ضمنی معلمان استفاده از کتب راهنمای تدریس و مجالتی
است که در مدارس وجود دارد و در آنها شیوة تدریس گام به گام بیان شده ،این منابع بدون
اشارة مستقیم به روشها و نظریههای یادگیری ،رهنمودهای اجرایی آنها را به معلمان دیکته
میکنند .تحقیق مرعشی ( )1374نیز بر این نتیجه صحه میگذارد زیرا ابراز میدارد که «معلمان

از نظریهها بهره میگیرند ،بدون این که از نام ،مشخصات و طبقهبندی نظری آن مطلع باشند».
از دیگر داليلي كه موجب شده علي رغم كمبود دانش تصریحی معلمان از نظريههاي
يادگيري ،در كاربرد آنها نمره باالتري را احراز نمايند نحوه تكوين دانش ضمني و عدم امكان
نمايش صريح آن میباشد .پوالني ( )1985ميگويد «ما ميتوانيم بيشتر از آنچه كه ميتوانيم
بگویيم ،بدانيم» (ص.)7
«از آنجا كه اولين روش دانستن است ،شايد بتوان گفت كه ريشه ابتدائيترين و در عين حال،
اساسيترين راه حل مسائل در تجربههاي شخصي نهفته است .انسان به كمك تجربه قادر است
بسياري از مشكالت خود را حل كند .قسمت اعظم معرفتي كه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته
است ،حاصل تجربه بشر است» (دالور  ،1388ص.)28
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عارفي ،فتحی و نادری ( )1388میگویند« :بعضي مواقع در جلسات شوراي معلمان مدرسه
و گروههاي آموزشي ،بدون اينكه آگاهي و اطالعات كافي در مورد نظريههاي يادگيري موجود
باشد اصول كاربردي و رهنمودهایي به معلمان توصيه ميشود و از آنها ميخواهند كه اصول
مورد نظر را در فرايند تدريس به كار گيرند ،گرچه آن توصيهها به طور مستقيم با عنوان
نظريههاي يادگيري مطرح نميشوند ،اما در واقع به اصول يادگيري ناشي از آنها ميپردازند».
سؤال ب :چرا معلمان نظريه رفتارگرایي را بيشتر از ساير نظريهها به كار ميگيرند؟ در پاسخ
به اين سؤال مي توان داليل زير را ارائه نمود:
 .1قدمت نظري و تسلط تاريخي اين نظريه در نظام آموزشي كشور ،و انطباق اهداف ،محتوا،
و روشهاي جاري با نظريه رفتارگرائي و هم چنين تمركز نظام آموزشي كشور بر اين نظريه،

معلمان را ناخودآگاه به پيروي از نظريه رفتارگرایي كشانده است.
 .2سهولت درك اين نظريه و عمل كردن بر اساس آن؛ درهمين زمينه ،آيوين ()1997
ميگويد« :درك رفتارگرایي بسيار آسان است و ما امروزه بسياري از نتايج آن را در كالسها

مشاهده ميكنيم .تقويت نقش مهمي در يادگيري دارد و بهعنوان سيستم بازخورد عمل ميكند».
فيليپس و سالتيس )2008( 14نيز به اين امر اشاره ميكنند كه «بيشتر معلمان در كالس اصول
رفتارگرایي را به كار ميگيرند ،آنها هنوز هم از تنبيه و تشويق بهره ميگيرند( ».ص.)27
 .3وجود معلماني كه خود به اين روش آموزش ديدهاند نيز از ديگر داليل اين امر است.
سلسبيلي ( )1383در پژوهش خود دربارة شيوة آموزش در تربيت معلم مينويسد« :در تربيت
معلم از همان روش سنتي و معمو َال يك سويه در ياددهي استفاده ميشود و از سمينار ،كارگاه
آموزشي ،مركز منابع يادگيري و توجه به تفاوتهاي فردي دانشجو معلمان در برنامه آموزشي
خبري نيست .بيش از آنكه به فرايند يادگيري بينديشيم ،محصول مدار هستيم» .بنابراين معلماني
كه خود به اين روش آموزش ديدهاند معموالً همان روش را به كار خواهند بست ،چون چيزي

بيش از آن نياموختهاند.
تفاوت بین میانگین نمرات معلمان زن و مرد در تحقیق نشان داد که معلمان زن دورة
راهنمائي بيش از مردان از دانش تصريحي و ضمنی در تدريس استفاده ميكنند .نتایج به دست
آمده با یافتههای مرعشی ( ،)1374آرین دوست ( )1376و عابدی ( )1378که در آنها «بین میزان
آشنایی معلمان زن و مرد از نظریههای یادگیری تفاوت معناداری گزارش شده» همخوانی دارد.
اما با یافتههای حاتمی ( )1381و نادری ( )1386همسو نمیباشد .علت این امر ممكن است
ناشي از تفاوت ابزار و روشهاي آماري و يا متفاوت بودن جامعه تحقيق باشد و هيچ منبعي
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يافت نشد كه در آن به جنسيت به عنوان عامل پايدار در ميزان آگاهي معلمان از نظريهها اشاره
شده باشد .بنابراين جنسيت متغيري است كه تأثير آن با توجه به جامعه و موضوع تحقيق متفاوت
است ،اما ميتوان داليل احتمالي زير را براي آن ذكر كرد« :تدريس امري است كه احساسات و
عواطف در آن نقش اساسي دارد و با توجه به نقش مادري ،كه معلمان زن دارند ،و بيشتر از مردان
با خصوصيات عاطفي دانشآموزان آشنا بوده و بهتر آنان را درك ميكنند ،بنابراين روشهاي
تدريس متنوعي را به كار ميگيرند و در حين تدريس از اصول انواع نظريههاي يادگيري بيشتر
استفاده ميكنند« (گالور و برونينگ ،1375 ،صص.)8-9
بررسی تفاوت میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری در فرایند
تدریس برحسب مدرک تحصیلی نشان داد که بين ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي
يادگيري و مدرك تحصيلي تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر معلمان داراي مدرك باالتر ،از
دانش تصريحي باالتري برخوردارند .یافتههای حاصل با نتایج تحقیق آریندوست ( )1376و
حاتمی ( )1386همخوانی دارد ،اما بایافته تحقیق عابدی ( )1378همسو نمیباشد .همانطور كه
مطالعات پي كر ( )1976نشان داده است كه «معلمان با مدرك تحصيلي باالتر نسبت به معلمان با
مدرك تحصيلي پايينتر ،از معلومات و موفقيت بيشتري برخوردارند« ،مطالعة تفاوت میزان دانش
ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری برحسب مدرک تحصیلی نیز نشان داد که معلمان با مدرک
فوق دیپلم بیش از معلمان دارای مدرک باالتر از دانش ضمنی برخوردارند .ساكي ( ،)1373بيان
ميدارد که «اين ميتواند ناشي از اين امر باشد که ،معلماني كه مدارك تحصيلي فوق ديپلم،
ليسانس يا باالتر دارند دروس بيشتري در زمينة روانشناسي تربيتي و نظريههاي يادگيري گذرانده

اند و بديهي است كه آگاهي بيشتري در اين زمينه داشته باشند».
عبدي ( )1374در پژوهش خود به اين امر اشاره نموده كه مدارك تحصيلي باالتر مهارت
افراد را باال ميبرد .وي افزوده است «معلماني كه تحصيالت عالي دارند شيوههايي را انتخاب
ميكنند تا افزايش سطح دانش و اطالعات دانشآموزان را باال ببرند ،بنابراين افزايش سطح
تحصيالت و به دنبال آن افزايش سطح آگاهي و تجارب علمي در اين رابطه ميتواند مؤثر واقع
گردد» .ولي در يافتههاي تحقيق حاضر ،محقق در ارتباط با دانش ضمنی به چنين نتيجهاي دست
نيافت .بنابراین آموزش و پرورش میتواند با فراهم کردن زمینههای کسب آگاهی بیشتر برای
معلمان در ارتقای میزان دانش تصریحی و تجارب علمی آنان موثر باشد و وضعیت آموزشی
مدارس را بهبود بخشد.
نتایج حاصل از بررسی میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریههای یادگیری در
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فرایند تدریس برحسب سابقه تدریس نشان داد که بين ميانگين نمرات دانش تصريحي و ضمنی
معلمان از نظريههاي يادگيري و سابقه تدريس آنان تفاوت معناداري وجود دارد ،بهطوري
كه ميزان آگاهي معلماني كه داراي ( )6-10سال سابقة خدمت ميباشند ،در زمينه نظريههاي
يادگيري ،بيشتر از معلماني است كه ( )20-25سال سابقه خدمت دارند و بين ساير گروهها
تفاوت معني دار نميباشد ( .)p≤0/05یافتهها با نتایج حاتمی ( )1381که عنوان شده «هرچه
سابقه تدریس معلمان بیشتر باشد میزان آشنایی آنان با نظریههای یادگیری کمتر است» همخوانی
دارد ،اما با نتایج تحقیق الهیان ( )1379و عابدی ( )1378همسویی ندارد .اين ارتباط معكوس
میان سابقة تدريس و ميزان آگاهي از نظريههاي يادگيري ميتواند ناشي از فراموشي از سوي
معلمان با سابقه باال در گذر زمان و عدم انگيزه كافي براي جبران كاستيها باشد و معلمان با
سابقه كمتر با اتكا به معلومات دوران تحصيل و با آگاهي بيشتر آموزش خود را دنبال ميكنند.
از طرف ديگر معلماني كه سابقة خدمت  26تا  30سال دارند بيش از معلمان با سابقه تدريس
كمتر ( 1تا  5و  6تا  10سال ) از دانش ضمني در تدريس استفاده ميكنند .بين ساير گروهها
تفاوت معنادار نميباشد .یافتههای حاصل با نتایج تحقیق عابدی ( )1378همخوانی دارد .اين امر
شايد به دليل اندوختن تجربهاي الزم در طول خدمت و رسيد ن به يك مرحله پختگي شغلي
و حرفهاي باشد .پوالني ( ،2001ص )47ابراز ميدارد «دانشي كه مبناي عمل يك معلم و يا هر
شخص ديگری ميشود ،دامنهاي وسيعتر دارد و تجارب ،مهارتها ،ديدگاههاي كاري و باالخره
نظام ارزشي و ذهني درون فرد را نيز شامل ميشود كه گرچه در هيچ پايگاهي ذخيره نشده است
اما به شدت رفتار و عملكرد را تحت تأثير قرار ميدهد» .او اين بخش دانش را «دانش ضمني»
قلمداد ميكند ،يعني «ما بيش از آنچه ميتوانيم بگویيم ميدانيم» .به اعتقاد وي دانش ضمني در

حوزة شخصي جا دارد ،از ديدگاه او دانش ضمني را فقط به صورت ضمني ميتوان آموخت.
براساس يافتههاي پژوهش حاضر بين ميزان دانش تصريحي معلمان از نظريههاي يادگيري
برحسب گذراندن دورههاي آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداري وجود ندارد ،بنابراین
گذراندن دورههای آموزش ضمن خدمت بر میزان دانش تصریحی معلمان در خصوص نظریههای
یادگیری تأثیر نداشته است .یافتة حاصل با نتایج تحقیق سبحانینژاد ( )1383و مرعشی ()1374
همسو ولی با نظر عابدی ( ،)1378حاتمی ( ،)1381و نادری ( )1386همخوانی ندارد.
دركي ( )1383در پژوهش خود متذكر ميشود كه «در كنار عاليق شخصي و داشتن انگيزه
براي كسب معلومات بيشتر ،انگيزة كسب امتياز به منظور ارتقاي شغلي يكي از عمدهترين داليل
شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت است .اما حجم زياد دروس ،روشهاي اساتيد اين
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دورهها ،كمبود كتاب ،جزوه و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي ،نقاط ضعف اين دورههاست كه
در نتيجه بر عملكرد معلمان تأثير مثبتي نداشته است» (دركي :1383 ،ص .)136البته تا زماني كه
دورههاي ضمن خدمت جذابيت و كيفيت الزم را نداشته باشد و هدف معلمان از شركت در آنها
غالب ًا دريافت مدرك باشد ،اهداف اين دورهها محقق نخواهد شد.
در پایان اشاره به این نکته الزم است که تدریس و به طور کلی امر آموزش فرایندی تعاملی
به شمار میآید که از عوامل و مؤلفههای متعدد از جمله شرایط انسانی ،فیزیکی ،سازمانی ،علمی
و تکنولوژیکی متأثر است و مشخص کردن میزان تأثیرگذاری عوامل بر این فرایند در حد خود
پیچیده و حساس است.
باقري ( )1380اظهار ميداردآنچه باعث ميشود آموختههاي معلمان مطابق اظهاراتشان در
ميدان عمل چندان كارا نباشد عبارت است از :اوالً معلمان عموم ًا نگرش واقع بينانهاي نسبت
به نظريهها ندارند ،ثاني ًا نسبت به نظريهها تعلق خاطر نمييابند ،ثالث ًا با موقعيتهايي كه در آنها

نظريهها بايد مورد استفاده قرار گيرند آشنائي كافي ندارند.
وجود تفاوت بین دانش تصریحی و دانش ضمنی معلمان و معنادار نبودن رابطة این دو
متغیر ،هرچه بیشتر بر این امر تأکید میکند که میبایست با به کارگیری شیوههای نوین در
برنامههای آموزشی معلمان و دورههای بهسازی و آموزش ضمن خدمت ،زمینههایی را فراهم
نمود تا معلمان بتوانند دانش ضمنی خود را در یک ج ّو غیررسمی و دوستانه به صورت منظم و
سیستماتیک تدوین کرده و به یکدیگر انتقال دهند .این امر از چند جهت مفید است؛ اوال زمینة
توانمندسازی معلمان از طریق این تعامل اطالعاتی و تجربی فراهم میشود ،به عالوه با اظهار و
تبیین تجارب کاری ،معلمان میتوانند دانش ضمنی خود را به دانش آشکار و تصریحی و قابل
انتقال تبدیل نمایند .بنابراین میتوان استدالل نمود که ،هر سازمانی که قصد پیادهسازی برنامههای
توانمندسازی را دارد یا به عبارت دیگر میخواهد معلمانی توانمند داشته باشد میبایست به
تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و انتقال آن به سایرین توجه نماید .به عنوان مثال معلمی که
با ابتکار و تجارب شخصی به یک نوآوری دست مییابد چنانچه بتواند شرح گامهای برداشته
شدة خود را مدون کند توانسته است به کمک این فرایند دانش ضمنی خود را به دانش آشکار
تبدیل کند زیرا دانش ضمنی به عنوان محرکی مهم در فرایند خالقیت و نوآوری نقش به سزایی
دارد و موجب اثربخشی عملکرد معلم در تدریس خواهد شد.
بدیهی است برنامهریزان و دست اندرکاران آموزش معلمان باید بدانند که توانمندسازی
معلمان در گرو مدیریت دانش ضمنی آنان است .گرچه دانش ضمنی فرایند نقل و انتقال شخصی
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است اما تحقیقات نشان داده است که فراست و شهود ،یا بهعبارت دیگر احساسات درونی
انسانها ،قابل انتقال است .البته این امر نیازمند فراهم نمودن جوی غیر رسمی و رودررو میباشد
تا در این فضا به راحتی معلمان بتوانند از تجارب حرفهای و ایدههای جدید به صورت خالقانه
16
جهت حل مشکالت بهرهمند گردند .در همین راستا میتوان با تأکید بر رویکرد اشتراک دانش
و با بهرهگیری از متخصصان روانشناسی یادگیری راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه
نمود .به این ترتیب مراکز تربیت معلم و دانشکدههای علوم تربیتی اگر بتوانند عالوه بر ارائة
دانش تصریحی ،زمینه تعامل دانشجو  -معلمان و همچنین معلمان ضمن خدمت را به نحوی
شایسته فراهم نمایند ،امکان انتقال تجارب ارزشمند معلمان و پرورش خالقیت و گسترش دانش
تصریحی تعلیم و تربیت را ایجاد کردهاند.

بر مبنای نتایج پژوهش حاضر میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
 تالش برای افزایش دانش تصریحی و ضمنی معلمان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشیتعاملی و رودررو و با تأکید بر اشتراک دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش تصریحی از طریق
تدوین مهارتهای حرفهای و تبادل تجارب.
 تقویت و توجه همه جانبه به مراکز تربیت معلم به عنوان مؤسساتی که زمینه تلفیق دانشتصریحی و ضمنی را فراهم مینمایند.
 -بهرهگیری از متخصصان روانشناسی یادگیری برای تدوین منابع مفید و عملیاتی به منظور

افزایش دانش معلمان از نظریههای یادگیری.
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