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 چکیده
 هدف از پژوهش حاضر، واکاوی مفهومی ماهیت راهیابانه هدف:

 )هیوریستیک( تدریس است. 

مفهومی از  -نیل به این هدف از روش تحلیلی منظوربه روش:

یر ابتدا با بررسی منابع نوع قیاسی استفاده شده است. در این مس

یکردهای عمده در تبیین ماهیت مربوط به تدریس و شناسایی رو

ترین عناصر ماهوی در تبیین آن شناسایی و نقش یاصل آن،

اساس نتایج حاصل از است. سپس بر آشکارشدهموقعیت عمل 

ها درباره مفهوم هیوریستیک شبکه مفهومی سنتز پژوهی پژوهش

یی شد و بر آن اساس محقق تعریف حول این مفهوم شناسا

مختار و روشن خود را از این مفهوم ارائه داده است و ماهیت 

 تدریس را با توجه به این مفهوم واکاوی نموده است. 

مفهومی که  عنوانبه« هیوریستیک»ها نشان داد یافته ها:یافته

های بدیع و یکتای یتموقعکننده ماهیت عمل در تبیین

، برای تبیین بسیاری از وظایف ستله اأحل مسگیری و تصمیم

ی مهم تدریس هامؤلفهاست. بر این اساس  استفادهقابلتدریس 

اند. عناصری شدهیمعرفراهیابانه در موقعیت تدریس شناسایی و 

 ،«تجربیات گذشته»، «ظهور روابط اجتماعی جدید»چون 

ریان ج»و « منبع اقتدار عنوانبهدانش »، «تعامالت و تعارضات»

های موقعیت یچیدگیپترین منابع اصلی عنوانبه« اطالعات

دهنده ماهیت راهیابانه لکه تشکی اندشدهییشناساتدریس 

 .تدریس هستند

 

تدریس راهیابانه، رویکرد  ،تدریس، عمل ها:کلید واژه

 گرایانه، هیوریستیک.موقعیت

Abstract  
Purpose: The purpose of this study was to 

conceptually analyze the heuristic nature of 

teaching.  

Method: In order to achieve this purpose, a 

conceptual analytical method was used. In this 

way, first through identifying the main approaches 

in explaining the nature of teaching and the most 

important elements of it, the role of situation was 

explored. Then based on research synthesis about 

heuristic and conceptual map around it, the 

scholars presented their definition of the heuristic 

concept, and explicitly explained the nature of 

teaching from this perspective. 

Finding: The findings show that "heuristic" as a 

concept, which includes important features of 

action in changing situations of decision-making, 

can be used to explain many teaching tasks. 

Accordingly, the important components of the 

teaching as a heuristic action are identified and 

introduced. The “emergence of new social 

relationships”, “past experiences”, “interactions 

and conflicts” and “knowledge as the source of 

authority” and “the flow of information” have 

been identified as parts of complexities in 

teaching, which forms the heuristic nature of 

teaching. 

 

Keywords: Teaching, Action, Heuristic Teaching, 

situational approach, Heuristic. 
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 لهو بیان مسأمقدمه 

شود همواره در معرض م مییادگیری انجا باهدفعملی که از سوی معلم و  عنوانبهتدریس 

و از زوایای گوناگون به آن توجه شده است. برخی رویکردها به  قرارگرفتههای مختلف پردازینظریه

های عام و با رویکرد علمی درصدد کشف مهارت اندپرداختهها از مهارت یامجموعه مثابهبهتدریس 

 اخالقی، (Eisner, 1994) هنری هایاند. در مقابل، برخی به جنبهبرای تدریس اثربخش برآمده

(Carr, 1995)، (موقعیتیCarr, 1990 cited by Fardanesh, 2006و ) یستدر خالقانه (Eisner, 

رویکرد مهارتی به تدریس به چالش کشیده شد و  1990تدریج از دهه اند. به( توجه کرده1994

را دارای  شغل ینا یراز یافت؛ ایژهیو جایگاه معلمیتترب مسائل حل برای ،1شون پیشنهاد دونالد

، 2تأمل مانند ییهاواژهاساس  این بر .ساختیممتمایز  مشاغل یگرآن را از د که دانستیم خصایصی

 پژوهشگرانی نتیجه کارهای در 6عمل حیندر  تأملو  5عملاز  پس تأمل، 4فکور کارگزار، 3فکور معلم

 ستا شده معلمیتترب عرصهوارد  9یینکومکو  8بریستو ،7یدر یوئی،د شوآب، شون، مانند

(Amani, 2016: 41). 

اند؛ پرداخته آنبه تحلیل  دون توجه به ماهیت عمل تدریستوان گفت عمده این رویکردها بمی    

 یهاتالشبه  یمؤثرعمل تدریس دارای ماهیتی است که درک و تحلیل آن کمک  کهیدرحال

ین چرایی و چگونگی تا با تحلیل ماهیت تدریس به تبب ن استآ کند. این نوشتار برعامالن آن می

 عمل تدریس کمک کند.

در فرایند این  .معلم و یادگیرنده( استنفر )فردی بین حداقل دو تدریس شکلی از ارتباط میان   

یادگیرندگان( تبادل دانش نقش مهم و اساسی را ایفا ) یادگیرنده – یه میان معلمدوسوتعامل 

بینی پیشای از روابط متقابل، پویا و تا حد زیادی غیرقابلموقعیت تدریس مجموعه کند. هرمی

شود، بر پویایی و پیچیدگی ارتباطات یماست. هرچه بر تعداد افراد در یک موقعیت یادگیری افزوده 

 نفسهیفشود، یمشود؛ از این منظر تدریس به جهت موقعیتی که این کار در آن واقع یمنیز افزوده 

بر آن معلمان مدرن مجبور به انجام وظایف بسیاری در زمان ترین کارهاست. عالوهیچیدهپیکی از 

گری ، هدایت، بررسی منابع، نظارت، اجرا و تسهیلدهیسازمانتدریس مانند کنترل، ارزیابی، 

کند زیادی ایفا  یهانقش زمانهماست که معلم باید  درکقابلآموزش هستند. از این منظر، 

                                                 
1. Donald Schon 

2. Reflection 

3. Reflective Teacher 

4. Reflective Practitioner 

5. Reflection-on-Action 

6. Reflection-in-Action 

7. Reide 

8. Ian West Burry 

9. Mckeon 
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(Ebner and Holzinger, 2007 و در طول تدریس )یف را کنترل نماید. در ایفای ی این وظاخوببه

 کنندهیینتعله بسیار أو حل مس گیرییمتصمهای متعدد در جریان تدریس، قابلیت اثربخش نقش

را تسهیل نماید. چنین « گیری و انتخابتصمیم ةیچیدپهای عمل در موقعیت»است. قابلیتی که 

توان در موقعیتی فاقد این ویژگی تصور کرد. فهم قعیتی ذاتیِ تدریس است. یعنی تدریس را نمیمو

های عملی آن، فهم نوینی از موقعیت ةیچیدپو تبیین ماهیت تدریس به جهت شرایط متغیر و 

 شود که پرداختن به آن، هدف مقاله حاضر بوده است. تدریس را موجب می

تدریس وجود دارد محقق را با  دربارهع متعدد و رویکردهای مختلفی که جستجو در پیشینه مناب    

پژوهشی در این زمینه مواجه نمود که انجام پژوهش حاضر را مشروعیت و ضرورت  خألیک 

 بخشد:می

تدریس، الگوهای  یهاروششاهد بحث از  دفعات بهدر پیشینه مباحث مربوط به تدریس     

های مدرس، عوامل مختلف مؤثر بر تدریس و رویکردهای گوناگون الحیتنون تدریس، صتدریس، ف

و فنون تدریس، روش تدریس ریاضی، روش  هاروشبا عناوین  ییهادرسوجود  .یمابودهبه تدریس 

بر این فرض  ،معلمان برای تدریس یسازآماده یهادورهتدریس علوم، روش تدریس هنر و ... در 

ی برای تدریس وجود دارد که موفقیت در و راهوار خصمش یهاروش»ضمنی استوار است که 

توان تدریس عام و قابل آموختن می یهاروشبه  اتکابا » یگرد عبارتبه« کندتدریس را تضمین می

ن تدریس را منحصراً به این توانمی قطعاًولی  تربیتی وجود دارد یهامهارتهرچند . «موفقی داشت

ارتباطی  یهامهارت خصوصبهعملکردی تدریس  یهاجنبهبر  یدتأکها تقلیل داد. در مقابل، مهارت

به  1)همچون رویکرد هنری آیزنر هنری ةو روابط شخصی از دیدگاه رویکردهای موقعیت گرایان

های کلیدی مهارتی تدریس به جنبه فضایل شود؛ که در نیز ممکن است موجب قلب جنبه تدریس(

فرضگیری چنین پیشد شکلرسبه نظر میننده باشد. کن منابع مناسب شخصی و فردی تعیینآ

آن در نظر گرفته « موقعیت»شود که عمل تدریس فارغ از هایی درباره تدریس از این امر ناشی می

ماهیت عمل تدریس است.  کنندهیینتعیت عملی تدریس عبه باور نگارندگان موق آنکه حالشود. می

ملی تدریس به روشنگری یکی از وجوه مهم و تا حدی مغفول های عیتموقعدر این نوشتار با تحلیل 

 است. شده پرداختهتدریس 

مل تدریس به درکی برمبنای تحلیل موقعیت ع توانیماصلی در این پژوهش این است: آیا  سؤال    

توان برای تدریس می ییهامؤلفهو  هایژگیوبر این مبنا چه  تدریس رسید؟ از ماهیت و چیستی

 برشمرد؟ 

از  که چراها درباره تدریس ضرورت دارد ابتدا مروری بر پیشینه پژوهش سؤالبرای پاسخ به این     

 شود.اضر آشکار میث حویکرد عمده به تدریس جایگاه بحتقابل دو ر

                                                 
1. Eisner 
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 مهارتی به تدریسرویکرد : نخسترویکرد  

 شتناند ،ما زشمودر آ ساسیا مسائلو  تمشکالاز  یکیهای تدریس، پیچیدگی رغمیعل

 تربزرگالشعاع فرایندی های تربیتی معاصر تحتپردازینظریه. ستا ثربخشا یسرتد یهاشاخص

تفسیری  یسوبهاست(  شده یتتقوهای جدید روانشناسی تجربی نیز )که بدون شک با پیشرفت

مفهوم خصوصبهسوق یافته است. تفسیری که « مهارت» عنوانبهعمومی از هر فعالیت هدفمند 

سوق « مبتنی بر صالحیت»های معلمان را به سمت برنامه ایحرفهسازی مربوط به آماده هاییپرداز

تقلیل داده  هامهارتها و ابعاد متنوع تدریس را در قالب توان گفت پیچیدگیمی ینوعبهداده است و 

 ،هامهارتز ا ایمجموعه ثربخشا یسرتداز  رمنظو(. در این رویکرد Fardanesh, 2006: 18است )

یا  آموزدانش گیریدیاو  شیزموآ افهدا به ستیابید موجب که ستامعلم  هایدعملکرو  هایژگیو

. (Zohoor and Eslami Nejad, 2002شود )یم آموزشی هعمد افهدا دبرـپیش ،یتنها درو  جوـنشدا

 یازموردن دیـکلی هایمهارتو  هاتوانمندی که شودیم حمطر السؤ نـیا هادر اغلب این پژوهش

 که اندداده پرسش ینا به گوناگونی یهاپاسخ یسرتد زهحو نظرانصاحب ؟تـچیس یسردـت یارـب

 زیر تقسیم کرد: درـیکرو چهار هـبرا  هاآن توانیم

 درـیکرو( 3 ،روش ساـسابر یسرتد هایمهارت( 2 ،تحصیلی شتهرس ساابر یسرتد هایمهارت( 1

 که معتقدند نخست دیکررو ارانطرفدمدارانه. ( رویکرد موقعیت4و  ماـع هاییتوانمندو  هامهارت

و  تتحقیقا برخی از .ستا وتاـمتف رـیگد تهـشر هـب یارشتهاز  یسرتد یابر یازموردن رتمها

و  یارـف که یآموزش عالدر  گیریدیاو  یسرتد ستنامهدر د مثالً؛ ستا مرا ینا مؤید زـنی تمقاال

 بیشترین ،اندکرده یدآورگرآن را  (Fry, Ketteridge, Ketteridge & Marshal, 2009)همکـاران 

 یـعلم مختلف یهارشتهآن در  یابر یازموردن هایییتواناو  یسرتد رهبادر سیربرآن  یهابخش

 .ستا

و  دیـکلی هایمهارتاز  ریـس کـی دربردارنده یسرتدروش  هر که ستا معتقددوم  دیکررو    

 که ستا نفنوو  هامهارتاز  ایمجموعه یدارا یسرتدروش  هر، رواین از .ستا دخو صخا یـساسا

 .(Amin Khandaghi and Seifi, 2013باشد ) مسلط هاآن رـب باید دستاا

 هـب تهـبسآن وا موردنیاز هایمهارتو  هاتوانمندیو  یسرتد که معتقدند مسو دیکررو ارانطرفد    

آن  ثربخشو ا موفقدادن  منجاا که ستا یندیافر یسرتد بلکه ،نیست تحصیلی شتهر اـیروش 

آن  دنبودارا  با نهمگا که ستا عمومی هایمهارتو  هاتوانمندیاز  ایمجموعه تنـشدا هـب طوـمن

 ( وWeshan, 1999) ویشان برای مثال ص،خصو همیندر  .ندزسا محققرا  قـموف یسرتد توانندیم

، 2یـشزموآ هایدهبررا یاجر، ا1زشموآ یابر ریزینامهبر، 1ایحرفه شـن، داتیراـمه دـبع شـش

                                                 
1. Professional Knowledge 
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را از  5ایحرفه ولیتمسؤو  4نشجودا گیریدیا انمیز ابیـی، ارز3انیـنسا یورـنیو  ابعـمن دیریتـم

 ثربخشیامهارتی به تدریس،  یکردهایرودر . ستا دهبر منا مؤثر یسرتد یابر مهم هایمهارت

در  اییـناتو فراگیران، به امحترا شامل که گیرددر برمیرا  فیمختل داـبعدرس ا سالـکدر  مدرس

 هـئو ارا نیاخنرـس هایمهارتدرس،  دهیسازمان ن،اـنآ نـهذ تحریکو  نیدـکش الشـچ هـب

 ,Brightman, Elliott, Bhada) دااـبهو  توـلی، انـم تـیابر. تـسا بـمناس وـنح هـب بـمطال

س حساو ا تکالیف ،تعامل ،مطالب مناسب ئه، ارادرس سکال دهیسازمان که معتقدند(، 1993

. دـگیرن اررـق موردتوجه زشوـمآ یـثربخشدر ا باید که هستند موضوعاتی ازجمله فراگیران موفقیت

دارد  تگیـبس یـشزموآ هایدهستاو  افهدا به مؤثر زشموآ که ستا معتقد (Harris, 1998) هریس

 مندزنیا تفکرو  تحقیق ،ایحرفه شدر ،شیزموآ یهاسبک ،هارفتار ،هامهارت ،علمی صالحیت بهو 

 تـسداده ا هـئارا ؤثرـم یسردـت هایمهارت دوـبهب یابررا  مدلی (،Scheeler, 2008) سکیلر. استا

 یارـبرا  یدرـیکو رو کند دهستفاا کالسی یرفو هایردخوزبااز  باید رسمدآن  سساابر هـک

 هـب هـتوج اـب یسردـت هایمهارت یاجرو در ا ردکارب به یسرتددر  فراگیراندادن  کتراـمش

 Aminباشد ) شتهدا اوممد تصالحاا یسرتد هایروش ئهدر ارا فراگیراز  هدـش تـیافدر ردخوزاـب

Khandaghi and Seifi, 2013). 

که  یفنامری  عنوانبه، تدریس ورزندیم تأکیدتدریس  هایمهارتدر رویکردهایی که بر     

. حاصل این رویکرد به شودیم، در نظر گرفته ه کنش و نتایج حاصل از آن استموضوعی مربوط ب

به  معلمیتتربدر دوره  هاآن آموزشگوناگون تدریس انجامیده است که  هایروشگسترش طیفی از 

شود. رویکردی که ضامن موفقیت معلم انگاشته می عنوانبه هاآنشود و مهارت در جد دنبال می

(. چنین تبیینی از تدریس Moradi, 2010است )در غرب  سمدرنیو م گراییعمله حاصل غلبه فلسف

 6اییهرو کارهایروشاست و آن اینکه روش کارها در تدریس از نوع  بناشدهبر یک فرض نادرست 

ها و مرتبطی از گام به هم ةمجموعخبره یا فرد ماهر کسی است که  اییهرو. در وظایف باشندیم

مانند  رد در هر زمان چه کاری انجام دهد؛گیرد تا تصمیم بگییا فیزیکی را به کار میهای ذهنی رویه

ها کسی مشتری یا حل معادالت ریاضی. فرد خبره در این مثال افزارنرمآموزش مراحل نصب یک 

 (.Reigeluth, 1999: 435باشد )است که با توالی وظایف بهتر آشنا 

به طریقی  توانیمو معتقدند که ابعاد اصلی آموزش را  نگرندیمبه تدریس همچون علم  یاعده    

باشد. بیشترین تالش برای علمی کردن تعلیم و تربیت  مطالعهقابلعلمی  هایروشتجربه کرد که با 

                                                                                                                         
1. Planning for Instruction 

2. Implementing Instructional Strategies 

3. Human & Resource Management 

4. Evaluating Student Learning 

5. Professional Responsibility 

6. Procedural tasks 
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. گرددیبرمدر اوایل قرن بیستم 1ندایکثرها و آثار خاص به فعالیت طوربهعام و قلمرو تدریس  طوربه

قائل به  و های عام و فراگیر علمی در عرصه رفتارهای انسانی اعتقاد داشتونمندیاو به حاکمیت قان

تسری دادن طرز فکر نیوتنی از عالم علوم طبیعی به قلمرو علوم اجتماعی و انسانی بود. طرفداران 

ثبات،  یتدرنهاهای علمی را های حاصل از پژوهشعلم تدریس که حاکمیت اصول علمی و یافته

 هامهارتاز  ایمجموعهمعتقدند: معلمان نیازمند آشنایی با  ،دانندیم پذیرییمتعماستحکام و 

نظر از موقعیت تدریس، موضوع درس و پایه تحصیلی شاگردان، تحقق اهداف هستند که صرف

های در تعلیم و تربیت و حوزه شدهانجامهای که از پژوهش هامهارتسازد. این را ممکن می موردنظر

 Mehrmohammadi andاست )های تدریس صبغه علمی داده است به فعالیت آمدهدستهبوابسته 

Abedi, 2001: 43.)  هایروشو  هادستورالعملباور به علم بودن تدریس، موجب استقبال از آموزش 

اعم و تدریس  طوربهعام برای موفقیت در تدریس شده است. مبنای علمی برای تعلیم و تربیت 

تر است که درک و کنترل وقایع تربیتی را هوشمندانه یمندنظام هایروشدنبال هاخص ب طوربه

 ,Deweyسازد )های تربیتی فراهم و مورد اعتمادی برای عمل در موقعیت اتکاقابلسازد و دانش 

دارد. از نظر او اگرچه  تأکیدکسانی است که بر وجه علمی تدریس  ازجمله 2ینربرل(. 1992

 آموزدانشهای موجود درباره رابطه رفتار معلم با یادگیری به همه پرسش شدهانجامهای پژوهش

مستند خوبی برای معلمان وجود دارد تا  هایروشدر حال حاضر  وجود این باپاسخ نداده است، 

بر این مطلب داللت دارد  ینرورند. سخن برلآعمل سنجیده و معقولی درباره تدریس بههای انتخاب

 اتاست چنان قوی و نیرومند است که برای اقدام شده کشفه بین تدریس و یادگیری که روابطی ک

تدریس انجام  ةزمین درهای زیادی . از پژوهشگرانی که هم پژوهشاالجراستالزمکالس ضروری و 

ها اعتقاد راسخ دارند روزنشتاین و استرینس هستند. اند و هم به قابلیت تعمیم نتایج پژوهشداده

به  آنهاستهای ادی تدریس را که ماحصل ترکیب دقیق یکی از پژوهشنیهای بتار یا کنشرف آنها

، بازخورد و اصالح تمرین شدهیتهداروزانه، عرضه درس، تمرین  ر: مرواندکردهشرح زیر معرفی 

یای از اوقات بهره مهمه معلمان از برخی از این رفتارها در پاره آنهامستقل و مرور هفتگی. به نظر 

 کنند.این رفتارها در همه اوقات استفاده می معلمان از بیشتر ینکارآمدتراما  ،گیرند

 

 به تدریس گرایانهموقعیترویکرد رویکرد دوم: 

ها )که امکان تشریح عمومی از با ایجاد شک در برابر فراروایت یستیمدرنپستدر مقابل، رویکردهای 

را « هامهارتاز  ایمجموعه» عنوانبهتلقی از تدریس  آورد(،حقیقت، ارزش و واقعیت را فراهم می

 اثرگذارندای متعدد و متعاملی که در این فعالیت عوامل زمینه تأثیرگذاریزیر سؤال برده است و بر 

                                                 
1. Thorndike 

2. Berliner 
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دوربین خود را از فراز یک منظره  یعدسدارد. ذیل این چتر فلسفی همچون کسی که  اییژهو تأکید

شود. دیده می« موقعیت» فردمنحصربههای ند، جزئیات و ویژگیکخاص متمرکز می ةنقطبر یک 

کند و عدم یاد می« بسیار شخصی»یک امر  عنوانبه( از تدریس Ayers, 1995: 3) برای مثال آیرز

معرفی « ترین حرفهنامتعین» عنوانبهکند. او تدریس را وجود ضمانت در این کار را گوشزد می

 ایحرفه. معلمی و فیزیکی بسیار سنگین است ،عاطفی ،ذهنی ازنظردارد معلمی  تأکیدکند و می

نیست که بتوان با اتخاذ قواعد یکسان، دستورالعمل واحدی را برای موفقیت در آن تجویز نمود. 

ها و بر بعد مهارتی تدریس در آموزش دستورالعمل تأکیدرویکردهای فنی و علمی به تدریس با 

اند معلم، در عمل نتوانسته ایحرفههای بر صالحیت تأکیدتدریس و عام برای موفقیت در  هایروش

 Abuhamzeh, 1991; Zoraghi, 1994; Shahrokhi, 1991; citedآورند ) دستبهموفقیت چندانی 

by Emamjome, 2006 کاربرد قوانین عمومی است؛ و موفقیت در آن  ندرتبهتدریس،  چراکه(؛

معلم (. Carr, Fardanesh, 2006است )عمل  ةصحن دراص خ هاییتموقعاغلب، تابع جزئیات 

حل مسائل های راه تنهانهین تصمیمات ا. کندیمدر کالس درس تصمیماتی را اتخاذ  لحظهبهلحظه

در این (؛ 2002Malara & Zan ,) هستمسائل نیز  ییشناسا یبرا هاییدر کالس است، بلکه راه

از این بنابراین،  .در نظر گرفت1مسئله و حل فعالیت طرح نوانعبهتوان تدریس را می یراستبهمعنا، 

هستند که باید از طریق تجربیات دانشگاهی یا میدانی به 2گیرندگانییمتصممعلمان  منظر

 ,Carr, Fardaneshشوند )های منعطف و حساس به موقعیت مجهز برای تأمل ایحرفه هاییتقابل

یک ای بدیل به تدریس شده است. در هرسترش رویکرده(. این چرخش پارادایمی منجر به گ2006

است. باور  قرارگرفته پردازانیهنظریکردها، عناصر خاصی از موقعیت تدریس در کانون توجه رو این از

به تدریس یکرد رو این ازاسته شود، برخدر این پژوهش تبیین می تدریس، که راهیابانهبه ماهیت 

 است. 

ها درباره این یابانه یا هیوریستیک تدریس مروری بر پیشینه پژوهشبرای درک ماهیت راه     

 مفهوم انجام شده است.

 

 هیوریستیک  مفهوم پیشینه

 «یـافتن»و « از اکتشـاف یروزیـابراز پ»به معنای  3ی هیوریسکینونانی شهیاز ر« هیوریستیک»واژه 

ــت ) ــتیک و م(. Webster's Third International Dictionary, 1961: 1064اس ــوم هیوریس فه

است که قضاوت و یـا  رفته کاربهخاصی  هاییهرویا  هاروشطور گسترده برای اشاره به همشتقاتش ب

حـال بررسـی منـابع ؛ بااین(Chow, 2014) کنـدهدایت می گیرییمتصمله و أاستنتاج را در حل مس

                                                 
1. problem posing 

2. decision makers 

3. Heuriskein 
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های گوناگون ا به شکلدهد که افراد مختلف اصطالح هیوریستیک رعلمی و فلسفی مرتبط نشان می

که برای این اصـطالح در فلسـفه و  یاگستردهکاربرد  باوجود. اندبرده کاربهو گاه ناسازگار با یکدیگر 

برای شناسایی چیستی این مفهوم نیافتیم. این بحرانِ چیسـتی  یادغدغهعلوم شناختی سراغ داریم 

گـاه متعـارض بـرای ایـن اصـطالح شـده  منجر به پیدایش معانی و کاربردهای متکثر و ینوعبهخود 

انـواع  کنندهیینتبتوان به تعریف جامع و مانعی برای هیوریستیک دست یافت که است. هرچند نمی

شود قلمرو نابع متعدد مشاهده میمختلفی که در م با مروری بر تعاریف توانیم، اما مختلف آن باشد

 بازشناخت: را برای آن هایییژگیواین مفهوم را محدود کرد و 

شوند که گرچه ممکن است فهم می یاصرفهبهمیانبر و  هاییهرو عنوانبه عموماً هایوریستیکه    

کاربرد نوین این خوب هستند.  یقدر کافبهو  بخشیترضااما  ؛به نتایج صحیح و بهینه نینجامند

و  هاروشه هدف هیوریستیک مطالع»نوشت  1945اصطالح منتسب به پولیا است. وی در سال 

های ( و بعدها اضافه کرد: هدف هیوریستیکPolya, 1973: 112) «قواعد اکتشاف و اختراع است

گرد  (.Peterson, 2007: 7)در آن است  رفته کاربهو عملیات ذهنی  لهأحل مسمدرن فهم فرایند 

 و همکارانش ویاست.  هیوریستیک ةینزم در انمحقق روانشناسان و تریناز برجسته یک، ی1گیگرنزر

 یهاینهدر زم یهای مناسبحلد راهتوانیم هیوریستیک چطوراند که کرده یبررس 1990از دهه 

 شده نوشته 3توسط ولفگانگ گیسمایر یراًاخای که تعریف زیر در مقاله .2ندک یدتول یطیمختلف مح

 .است شده یشنهادپ

تر و تر، بهینهتا سریع گیردمی یدها ناداز اطالعات ر یاست که بخش یاستراتژ هیوریستیک یک»     

 ;Gigerenzer and Gaissmaier, 2011: 454 )«گیری کنـدتر تصـمیمهای پیچیدهتر از روشیا دقیق

Todd et al, 2012: 7.) 

 وافی به مقصودچنین تعریفی از هیوریستیک  با توجه به اهدافی که مقاله حاضر در نظر دارد    

خود این تعریف برای دربرداشتن تمام مصادیق هیوریستیک مناسب به نظر  هکآننخواهد بود؛ ضمن 

 .رسدینم

که  است «تریچیدههای پروش» یکی از مشکالت پیش روی این تعریف مشخص نبودن مفهومِ    

، در این تعریف واقع درتر عمل کنند. تر و دقیقتر، بهینهها نسبت به آن باید سریعهیوریستیک

 یهاروش یراز ساتر تر و دقیقتر، بهینهها سریعو تصمیم شودنادیده گرفته می هانستهداقسمتی از 

 عنوانیچهبهنیازمند به اطالعات  و رسمی و پیچیده هاییهروشود. این ادعا که یچیده گرفته میپ

سراغ شوند با توجه به انواع دیگر کاربردهایی که برای هیوریستیک هیوریستیک در نظر گرفته نمی

که هیوریستیک همیشه مقارن با حذف اطالعات نیست. تواند خیلی دقیق باشد. ضمن اینداریم نمی

                                                 
1. Gerd Gigerenzer 

 (.2012(؛ تاد و همکاران )2011) گیگرنزر و همکارانش(؛ 1999) گیگرنزر و همکارانشبرای مطالعه بیشتر نگاه کنید به  2.

3. Wolfgang Gaissmaier 
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های دانسته لهأمسفرد نیاز دارد برای حل یک  هایی از هیوریستیک وجود دارد که در آنمثال

یک  لهأسمهنگام تالش برای حل یک »: مثال عنوانبه کار بندد.مختلف را تلفیق و ترکیب کند و به

رسد که به استفاده روش هیوریستیک به نظر می مثال از در حقیقت این) «.دیاگرام ترسیم کن

ها نیاز دارد و شامل استفاده کردن و ادغام کردن نادیده گرفتن آن یجابهکردن و ادغام اطالعات 

  .Polya, 1957)این مثال از منبع زیر انتخاب شده است: ) هستاطالعات بصری با اطالعات معنایی 

. در شودیماطمینان در دستیابی به نتایج صحیح مربوط دومین ویژگی برای هیوریستیک به عدم    

ابی به این ویژگی که هیوریستیک دستیمتون آنجا که صحبت از هیوریستیک شده است  ازبسیاری 

دقیق مراحل  ویالگوریتم که در آن با پیر برخالفاست.  شده ذکر کندینمنتایج صحیح را تضمین 

 این شرط برقرار نیست الزاماًستیک در مورد هیوری ؛است بینییشقابل پعمل مشخص نتیجه 

(Fodor, 2008 Dunbar, 1998;).  و مطلوب است. بخشیترضا وجود ینا باهیوریستیک 

 :شده است کاربردهبه هیوریستیکزیر در اشاره به متنوع  یهاژگیوی    

 صورتبهها دیدن پدیده» با ویژگیهایی همچون را یستیک بودن(عمل هیوریستیک )هیور    

داشتن نوعی گرایش پرسشگرانه، »، (Brigham cited by Snow, 1969: 29)« آورای شگفتلهأمس

(، داشتن تعهد عاطفی مثبت در Tacker cited by Snow 1969: 49) «پژوهشگرانه و جستجوگر

 هایتقطععدمدر پذیرش  یریپذانعطاف»(، Snow, 1969: 40 Eisner cited) یجستجوگرپژوهش و 

خالقیت، تفکر واگرا، »خاص داشتن  طوربه(؛ و حتی Higgins, 1971: 12) «های متناوبحلو راه

( و به همان میزان Tacker cited by Snow, 1969: 61) یشهودمختاری و استقالل و بینش خود

 اند.( تعریف کردهBrigham cited by Snow, 1969: 32) «اطمینان به توانایی تجربی فرد»

ها و ابعاد عاطفی ضروری برای این نوع شود تعاریف فوق بیشتر بر نگرشمالحظه می کهچنان    

شناختی  هایمهارت بردارنده درشود که رفتار هیوریستیک . منتهی تصریح میدارند یدتأکعمل 

بوده دارای اهمیت « لهأحل مس»مان میزان به ه« لهأیافتن مس»متمایز نیز هست. برای مثال 

(Tacker cited by Snow, 1969: 49)  است« خود راهبریادگیری خود آغازگر و »و نیازمند توسعه 

(Eisner cited by Snow, 1969: 49 )بیشتری برای  هایمهارتله شناسایی شد، أکه مساین محضبه

که ( Polya cited by Higgins, 1971: 12« )اعها و قواعد اکتشاف و اخترروش»حل آن نیاز است. 

شوند را نیز شامل میهای ناشی از آن ، بلکه جستجوی تعمیمهاحلراهآوردن  دستبه فقطنه

(Higgins cited by Snow, 1969: 15وجه دیگ )ری از عمل هیوریستیک است. 

با طیف متنوعی از تدریس هیوریستیک( مشترک ) کلیدواژهدر مرور ادبیات پژوهش با یک     

 کاررفتهبهتدریس هیوریستیک به معنای متفاوتی  هاآنشویم که در هر یک از تحقیقات روبرو می

توان گفت مفهوم هیوریستیک برای کسانی که آن را در حیطه تدریس و می دیگرعبارتبهاست. 

ی پژوهش ریشه این البته در بخش بعد مفهوم روشن و مشخصی نیست. اندبرده کاربه یبرنامه درس

استفاده ة یخچتار( با مروری بر Snow, 1969اسنو ) اربرد این مفهوم تبیین شده است.کها در تفاوت
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سه معنای متفاوت از تدریس  بندیدسته، به برنامه درسیاز مفهوم هیوریستیک در حوزه تدریس و 

سه کرده است. هیوریستیک در مقای باهمرا  آنهاپرداخته است و  برنامه درسیهیوریستیک در ادبیات 

شود، گاهی تدریس هیوریستیک ناظر به یک صفت برای تدریس استفاده می عنوانبهبرخی منابع 

 ,Stanislaw D. Glazek, 2014; Huiqin, Sun., Kejun, Sun., Qingrui, Liu ) یستدرروش خاص 

2013; Bruner, 1972 )یستدرهدف  مثابهبهاست و گاهی  بوده (Higgins, 1971 در نظر )گرفته 

 است. شده

هایگینز  ازجملهکنیم. برخی ه این معانی در ادبیات تدریس مشاهده میهم بالفظ هیوریستیک را     

معین دارد. « هدف»و منظور از آن تدریسی است که یک  اندبرده کاربهلفظ تدریس هیوریستیک را 

. برای (cited by Snow, 1969: 16) است فردمنحصربهاین هدف، پرورش فراگیرانی خالق، عامل و 

و « محتوا»یک  عنوانبه، هیوریستیک نظرندصاحبویژه کسانی که در حوزه آموزش ریاضی برخی به

توان در آموزش راهبردهای شود؛ مثالی از این برداشت را میموضوع آموزشی در نظر گرفته می

ماری، کامپیوتر و ریاضیات دید. برای های مهندسی، معابتکاری برای حل مسائل دشوار در رشته

متمایز از تدریس است. سبکی از تدریس که در مقابل سبک « سبک»بسیاری نیز هیوریستیک یک 

آموزان برای دانش شدهبینییشپشود و از تعیین هرگونه نتایج تدریس مستقیم یا سنتی تعریف می

روش تدریس  در موردافرادی چون برونر  . این استنباط، به نظریات(Bruner, 1972)کند اجتناب می

 اکتشافی نزدیک است.

 شدهانجامتعلیم و تربیت  ةدرزمین« هیوریستیک»که با کلیدواژه  ییهاپژوهشپیشینه  همچنین    

راهبردهای بدیع در  عنوانبهمفهوم هیوریستیک  هاپژوهشاین  برخی ازکه در  دهدنشان میاست، 

)این تعبیر از هیوریستیک چنان که در . است قرارگرفته استفاده وردمشرایط دشوار و پیچیده عمل 

 و یورک(. داردهایی در کاربرد فاوتشود اما تمنظور ما نزدیک میشود بهبخش بعدی مقاله تبیین می

( با بررسی عمل طراحان آموزشی به کشف و شناسایی راهبردهای York et al, 2009) ارانکهم

 هاییوریستیکه داشته است و از آن با عنوان هیوریستیکه ماهیت ای پرداختند کخالقانه

اند. نوعی از دانش عملی که در اختیار صاحبان تخصص و تعبیر کرده یآموزش یطراح متخصصان

 هک اندردهک بندیدسته طبقه هشت در را هایوریستیکهاین  هاآن. است یآموزشخبرگان طراحی 

 انیمشتر و یطراح التکمش ،یطراح گروه ،یطراح ندیفرا ،هاحلراه ران،یفراگ ت،یریروابط، مد شامل

 یبررس با یطراح ندیفرا ضمن هک هستند یکستیوریه نیچند شامل دامکهر طبقه هشت نیا .هست

 .اندشده استخراج یآموزش طراحان و متخصصان نیا عمل

آموزان کارهای دانش معلمان در تحلیل -( راهبردهای ابتکاری دانشجوKuhlemann, 2013کلمن ) -

است. نتایج این بررسی  بررسی کرده ( راه ریاضیألحل مس آموزان به وظایفهای مکتوب دانش)پاسخ

کند و آن ای را نمایان میراهبردهای ابتکاری ویژه آموزدانشنشان داد تحلیل یک تکلیف 
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)مارک و  شدهبررسی توانند بازسازی شوند. دو دانشجو معلممتفاوت می هیوریستیکراهبردهای 

مراجعه به پاسخ »کار گرفتند. دو راهبرد هایشان بهتیم( راهبردهای مشابه و متمایزی را در تحلیل

اگر  ویژهبهآموزان، دو راهبردی هستند که با هدف درک کار دانش« برخورد با بازنمایی»و « خودش

 شود.، استفاده میکارگیرندبهحل یک تکلیف را  غیرمعمولآموزان راهبردهای دانش

طراحان آموزشی  هیوریستیک( در رساله دکتری خود به شناسایی دانش Fiester, 2010) فیستر    

 هایکیستیوریی هیشناسا ضمن او کنند، پرداخت.های مبتنی بر وب طراحی میکه برای آموزش

 کار پژوهشی ةنمونسه  روی وی است. نموده اقدام زین کیستیوریه شغل لیتحل معرفی به طراحان

 اندبوده «وب بر آموزش مبتنی» طراحی انجام مشغول که طراح سه عمل ندیفرا لیتحل به و کرده

 و ذهنی یالگوهااصول،  جادیا :شامل را طراحان نیا کیستیوریه دانش وی است. کرده اقدام

 و دکنمی فی، تعراندکاربردهبه طراحی انجام طی در طراحی متخصصان که علمی یرهنمودها

 طراحی چون که معتقد است او .دینمامی معرفی طراحان دانش بعد سه نیا مورد در را هاکیستیوریه

به مقدار  هیوریستیکراهبردهای  است از شناختی ةیچیدپ کار کی (WBI) وب بر مبتنی هایآموزش

 .شودها استفاده میطراحی نیا انجام در زیادی

یک از تعاریفی که تا اینجا برای یچهرسیم که یمن نتیجه با مروری بر پیشینه مفهوم به ای    

، به لحاظ مفهومی مبنای نظری قابل قبولی برای بحث حاضر اندشده ذکرهیوریستیک در این حیطه 

آن « ماهیت هیوریستیک»یک از مواضع فوق، تدریس با توجه به در هیچ چراکهدهند. ارائه نمی

 تبیین نشده است.
 

 شپژوه شناسیروش 

مفهومی استفاده شد. روش تحلیلی مفهومی برای تبیین  -برای انجام این پژوهش از روش تحلیلی

 ینا (.Jarvinen, 2012شود )یک نظریه، الگو یا چارچوب استفاده می اساسبراز واقعیت  ییهابخش

 اهیتمتواند رسد: چه نظریه، الگو یا چارچوبی میروش برای پاسخ به این سؤال مفید به نظر می

دو روش قیاسی و استقرایی را  توصیف و تبیین کند؟ جارویننبا توجه به شرایط انجام آن تدریس را 

کند. در روش استقرایی یک مفهومی معرفی می -یبرای تدوین یک مدل نظری به روش تحلیل

ی ساخته تواند با تعمیم از مشاهدات محقق و از نتایج مطالعات تجربی قبلنظریه، الگو یا چارچوب می

های نظری محقق از فرضاسته از پیشی این نظریه، الگو یا چارچوب برخشود. در روش قیاس

 شدهگرفته(. در پژوهش حاضر روش قیاسی به کار Jarvinen, 2012است )های تحت بررسی پدیده

واقع  فردمنحصربه هاییتموقعتدریس همواره در »که  فرضیشپمنظور محقق با این بدین است.

این ویژگی  یدهندهشکلو عناصر مهم  ، به تبیین موقعیت تدریس از این منظر پرداخته«شودیم

تواند مفهومی که می عنوانبه هیوریستیکبا کمک مفهوم  را تبیین نموده است. سپسمهم موقعیت 

 راهیابانه ماهیت تبیینله باشد، به أو حل مس گیریتصمیممبین ماهیت عمل در شرایط بدیع 
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دهی شبکه مفهومی حول آن به بازشناسی تحلیل مفهوم هیوریستیک با شکل س پرداخته است.تدری

معانی متفاوت این مفهوم در پیشینه منابع مرتبط کمک کرد و درک دقیق تری از مفهوم در زمینه 

حاضر را پدید آورد. رویکرد قیاسی به این منظور انتخاب شد که تعریف مختار پژوهشگر از مفهوم 

یستیک، با کاربرد مشخصی که از مفهوم در نظر دارد، وی را از دام اغتشاش مفهومی در این هیور

 حوزه برهاند.

 

 پژوهش یهاافتهی
 های بدیع در تدریسدهنده موقعیتعناصر تشکیلتبیین 

است. در بخش اول تحلیل و تبیین های این پژوهش از ترکیب دو بخش اساسی حاصل شدهیافته

بر موقعیت عمل انجام پذیرفته و با گردآوری و تفسیر نظریاتی که به  تأکیدماهیت تدریس با 

است. در بخش دوم ماهیت اند عناصر مهم تدریس شناسایی شدهتدریس از این زاویه پرداخته

 آن معرفی و تبیین شده است. یهامؤلفهتدریس و  راهیابانه

 است: ییشناساقابلصر مهم زیر تحلیل تدریس عناهای کلیدی در مجموع ویژگی یبندجمعبا 
دارد تا در تبیین است. )وجه عملی بودن تدریس ما را بر آن می« فعالیت»یا « کار»تدریس یک  (1

 (.انددادهقرار  توجه موردرا « عمل»خود به آن دسته از نظریاتی رجوع کنیم که 

ست. هدف ا« مطلوب»ایجاد یا تسهیل تغییرات  قصدبهو عمدی و « هدفمند»این فعالیت،  (2

 تدریس در ذات خود ارزشمندی و خیر و فضیلت را دارد.

. این ویژگی، تدریس را با است یضرور« ارتباط یا تعامل دوسویه»وجود در تدریس  (3

سازد. در تدریس از این منظر حداقل سه جزء های تعامالت و روابط انسانی مرتبط میپیچیدگی

 آموزشی. موضوع یا محتوای –فراگیر  –وجود دارد: مدرس 

و  یدفر نمیا فعالیتی یسرتد هـک تـگف توانیم ه،دـشدیا یتـخصوص سه تلفیق سساابر    

و  گیریدیایا تسهیل  داـیجآن ا فدـه هـک تـسا غیرکالمیو  کالمی تتباطاار بر مبتنی تعاملی

و  نگرشی ـ عاطفی ،کیادرا -شناختی مختلف یهاجنبهدر  فراگیراندر  بمطلو اتتغییر

 .(Mousapour, 2004: 49-50است ) تیرمها ـ فنی

نقش مهمی ایفا  نشدهبینییشپایِ متغیر و اغلب در تدریس شرایط موقعیتی و عوامل زمینه (4

گفت توان بدون توجه به این عوامل، از تدریس موفق سخن که نمیایگونهکنند، بهمی

(Fenstermacher, 2006.) 

پیچیدگی باالیی برخوردار  ةدرجدهد که از ارهایی قرار میک ةزمرهای فوق تدریس را در ویژگی    

ماهیت هنجاری دارد و غایتش  اساساًاست که  یچندبعداست. تدریس، یک فعالیت پیچیده و 

است. بنابراین  توجه موردیک انسان است. در مفهوم تربیت، کل وجودی انسان « تربیت کردن»
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توجه به شرایط و موقعیت و تواند بینمی هک چراتوان تدریس را کاری روتین دانست. نمی

دنبال آن آموزان و بهآن صورت پذیرد. این پیچیدگی با افزایش تعداد دانش ةیندفزاهای پیچیدگی

های محیط زندگی و حتی با افزایش تعداد ارتباطات و تعامالت، افزایش حجم اطالعات، پیچیدگی

توانیم از می دیگرعبارتبهشود. ن تشدید میافزایش شناخت افراد از هم و از مسائل پیرامو

فاقد پیچیدگی و  هاییطمحهای با پیچیدگی کمتر و یا بیشتر در تدریس صحبت کنیم، ولی محیط

شود که تدریس رسد. با این توضیحات، این امر روشن میدقیق به نظر نمینی بیقابل پیش کامالً

 آنجاکه ازشود و ای پیچیده و متغیر انجام میفزاینده طوربهکردن کاری است که در شرایطِ 

توجه به موقعیت انجام شود و ارتباط با موقعیت یکی از ارکان مهم آن است، کاری تواند بینمی

، کالس درسها در تدریس این است که در نیازمند تأمل و موقعیت مدار است. ویژگی مهم موقعیت

تکرار، متفاوت از قبل است و برای  هر بارد که در شوای مواجه میهای یادگیریمعلم با موقعیت

بودن  فردمنحصربهای دارد. ابعاد این پیچیدگی و های تازهگیریعمل در آن موقعیت نیاز به تصمیم

 سازد:را چند ویژگی موقعیتی کالس درس به شرح زیر می

است. در تعامالت انسانی در کالس درس، « تعامالت انسانی» صحنهکالس درس  ............... -1

موقعیتی تعارضی  صورتبههاست. بنابراین کالس ها و تعارضها و گسستگیوابط آکنده از وابستگیر

، این وجه از پیچیدگی شودیم. هرچه به تعداد افراد در یک موقعیت یادگیری افزوده آیدیدرم

در نظر آوریم که موقعیت تدریس  است یکاف. برای درک این مطلب شودیمموقعیت نیز بیشتر 

تعامالت هر  یجهدرنت؛ که آموزدانشاست. یعنی یک معلم با تعداد زیادی « یک به چند»قعیتی مو

گیرد. پیچیدگی این موقعیت را مقایسه کنید با یک از این افراد، موقعیت، شکل متفاوتی به خود می

ن شاید بتوا جهت ینا ازکند. موقعیتی که یک مشاور، یا یک پزشک یا یک قاضی در آن عمل می

با تعداد بیشتری از افراد  زمانهم که چراگیرد؛ گفت کار مدرس در موقعیت دشوارتری انجام می

 است. ارتباطبرقراری  در حالمختلف 

وجود دارد. از بعد شناختی « جریان اطالعات»در موقعیت کالس درس همواره  ............... -2

بنابراین  ؛کندبودن موقعیت را بیشتر می بینیپیشیرقابلغپیچیدگی و  خودیخودبهجریان اطالعات 

است؛ چون کالس درس موقعیتی  ناپذیربینییشپافتد، در تدریس اتفاق می آنچه ازهمیشه بخشی 

جدید و  سؤاالتپیدایش  آموزدانشگسترش روابط بین معلم و  محضبهدارد، یعنی  شونده یدارپد

، اهداف، تمایالت و هانگرش، هاانمندیتوماهیت این اطالعات به . شودشناخت جدید ممکن می

نظام آموزشی و بسیاری عوامل دیگر  اهداف آموزان و مسائل محیطی،تجربیات قبلی معلم و دانش

 وابسته است.

با او همراه است و به اعمال او « گذشته معلم»موقعیت کالس درس تأثیرات  در ............... -3

کند، یکی از آن تجارب، تجاربی یم ینیآفرنقشدهد. چند نوع تجربه در تدریس معلم جهت می

رفتارهای معلم و  یشناخترواناند. منشأهای آورده وجودبهاست که والدین و معلمان او برایش 
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ز( بر آمومعلم و دانشافراد )که گاه منیت ایگونهکند بهموقعیت کالس را تعارضی میآموزان، دانش

 .اندازدابعاد شناختی کالس سایه می

کند، روابط ظهور می« روابط اجتماعی تازه»ی است که در آن کالس موقعیت ............... -4

نیز  تریعوسای که گاه بر روابط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه و محیط پیرامونی اجتماعی

شود. خاص با دانش نمایان می ةرابط صورتبهاثرگذار است. این روابط اجتماعی در کالس درس 

درت معلم و ق ةنحوشود. میزان و که با نوع روابط کنترل می شیء یا کاالیی است عنوانبهدانش 

کننده در این میدان ارتباطی دارد و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، نقشی تعیین آموزدانش

جاری در و  یجادشدهاهای سازد و بر شناختمی متأثرفرهنگی، اقتصادی و ... این قدرت را تعیین و 

 گذارد.می یرتأثکالس نیز 

شود و تکامل پیدا بازسازی می یشوبکمدر آن شناخت الس موقعیتی است که ک  ............... -5

در اثر جریان شناخت در کالس درس، برای معلم یا برای « تکامل شناخت»کند. این می

 ارضاتی را در کالس درس پدید آورد.دهد و ممکن است تعآموزان رخ میدانش

 صورتبهاست، « ت معلمدانش که یکی از منابع قدر»در موقعیت کالس درس،  ................ -6

است. در این وضعیت در صورت تسلط معلم بر دانش او از این نابرابری سود  شده یعتوزنابرابر 

 آموزدانشبه نفع  تواندیمبرد، اما این نابرابری در صورت عدم تسلط کافی معلم بر موضوع درسی می

 ,Yamaniکند )کالس استفاده  باشد. در این صورت معلم ممکن است از سایر منابع قدرت خود در

شخصی  یهادانشآموزان به جهت محیط اجتماعی خود دارای (. در شرایطی که دانش39-41 :2011

آموزان را به یک و یا جمعی زیادی هستند و معلم فاقد آن است، این امر ارتباطات معلم و دانش

 .سازدیمله تعارضی مبدل أمس

 به تصویر کشیده شده است: روابط یناز ادر نمودار زیر بخشی 
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 دهنده به موقعیت بدیع و پیچیده تدریس(: عوامل شکل1نمودار )

 

 تدریس راهیابانه ماهیت 

نگارنـدگان بـا « تـدریس هیوریسـتیک»یـا « هیوریستیک»با کلیدواژه  هاپژوهشدر بررسی پیشینه 

. نبـود منـابعی کـه دندشـارگیری این مفهوم مواجـه کهای بهینهزم در یاگستردهاغتشاش مفهومی 

د موجب شد تا ابتدا واکاوی مفهوم هیوریسـتیک و به واکاوی این مفهوم پرداخته باشتحلیلی  طوربه

 قرار گیرد.  دستور کارانتخاب معنای مدنظر در این پژوهش در 

نـوعی از تـدریس  در بسیاری از منابع بـرای اشـاره بـه به عنوان صفت برای تدریسهیوریستیک     

کند. عبارت نزدیـک بـه ایـن است که فراگیر را تشویق به کشف چیزها توسط خودش می رفته رکابه

ماهیـت در بحـث از این پژوهش نیست.  موردنظرمفهوم تدریس اکتشافی برونر است. اما این معنای 

هیوریسـتیک وت هیوریستیک را از هم بازشناسـیم. تدریس الزم است تا دو معنای متفا هیوریستیک

 ییهـاروش، فرایندها و هایاستراتژ» است رفته کاربه (Polya, 1957) ری که در کارهای پولیابه تعبی

بـرای یـادگیری و حـل  یشـناختروشدر این معنا ابزارهـای  هایوریستیکهاست.  «لهأمسبرای حل 

درک  به ما در یادگیری و تمهیدات هیوریستیکی هستند که هایاسقالگوها و  یریکارگبهو  اندلهأمس
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در یـادگیری اکتشـافی و تفکـر خـالق  ةینـدرزم. عموم مباحثی کـه کنندیمچیزها در جهان کمک 

چنین تفسـیری از هیوریسـتیک را مـدنظر  اندپرداخته هایوریستیکهتعلیم و تربیت به بحث درباره 

ریشـه . ایـن معنـا برگرفتـه از (Richardson, 2010  Popper, 1959; Bechtel and)برای نمونه دارند

 لغوی هیوریستیک است.

و بعدها افـرادی همچـون گشتالت  پردازانیهنظرمعنای دیگری از هیوریستیک توسط  کهیدرحال    

 رسـکیبـا کارهـای کاهنمـان و توِ 70شـد. ایـن معنـا در دهـه  کار گرفتههبدر روانشناسی سایمون 

(Kahneman et al. 1982; Kahneman and Tversky, 1973 )ا کـردعمومیـت پیـد (Chaw, 2014: 

را در کاربردهای این مفهوم پدید آورد. هیوریستیک در اینجا به معنای اصولی کـه  ییهاتفاوتو  (28

و  هااســتنتاج، هاقضــاوت ولاصــاســت. ایــن  رفتــه کاربــهکنــد قضــاوت و اســتنتاج را هــدایت مــی

بـودن  نـا آشـکارهـا کهـای ایـن نـوع هیوریسـتییکی از ویژگی. کنندیمرا تسهیل  هاگیرییمتصم

گیــری گیری و قضــاوت و نتیجــهپنهــان در عمــل تصــمیم طوربــهراینــدها ایــن ف معمــوالً. آنهاســت

نزدیـک این معنا از هیوریسـتیک را آگاهانه بکار گیرند.  هاآنبدون اینکه افراد  ،کنندمی ینیآفرنقش

 ما در این پژوهش است.  مدنظربه معنای 

 کـه یوریستیکهی از برای ارائه تعریف دقیق( Landa, 1967 cited by Peterson, 2007: 14) الندا    

بـه  .بهره گرفتالگوریتم مفهوم با آن تقابل مفهومی  مفید باشد ازکارگیری در قلمرو آموزش برای به

تـری از مفهـوم هیوریسـتیک در پـژوهش در دستیابی به درک مناسب رسد این مفهوم به مانظر می

تمـام بودن )نیاز به مشخص  هاآننوع خاصی از عملیات هستند که در ها لگوریتما مک کند.حاضر ک

کاربران مختلفِ عملیات به نتـایج واحـدی برسـند(، بـه ) یتعمومباشد(،  شدهیینتععملیات آشکارا 

. در عمـل تفـاوت بـین وجـود داردرا تضـمین کنـد( صحیح یک نتیجه ) یبخشهمان میزان نتیجه 

 صـورتبهچطـور  یقـاًدقگوینـد بـه مـا می هـایتمالگورها در این است کـه یستیکهیورها و الگوریتم

مشخص است.  حلراهیک ارائه پی  در ندرتبه هیوریستیک کهدرحالیمسائل را حل کنیم،  گامبهگام

 عنوانبـهتواننـد ها میها و هیوریسـتیکبنابراین الگوریتممتفاوت است.  باهمماهیت این دو عملیات 

و  قـرار دارنـد شـدهیینتع کـامالً هـاییتمالگور سـویکوستاری از عملیات دیده شوند کـه در یک پی

های بـه هیوریسـتیک یـتدرنهاتا انتهای پیوستار کـه  شودیمشدگی کاسته پیوسته از میزان تعیین

. کننـدیمکـاربرد پیـدا  ندمسـاختار هـاییتموقعدر  هـایتمالگور شـوند.تعیین نشده ختم می کامالً

مشخص است، مسیر دستیابی به اهـداف یـا عملیـات و فراینـد  کامالًکه در آن اهداف  هایییتموقع

سطح مطلوبیت در اختیـار اسـت. در دستیابی به آن روشن است و معیارهای مشخصی برای ارزیابی 

. بـرای مثـال شـودیممشخص تعریف و عملیاتی  یهاگامبا  هایییتمالگور صورتبهاین حالت فرایند 

اگر برای دستیابی به مهارت تایپ سریع الزم باشد که طرز قـرار گـرفتن انگشـتان، و تمرینـاتی را از 

تا مهارت نهایی  شودیممشخص تعریف  هاییتمالگور صورتبه هاینتمرساده به دشوار طی کند این 
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د یـا باشـن 1تـا حـد زیـادی نـامعلوم آنهـااهداف یا عملیـات دسـتیابی بـه  کهیدرصورتحاصل شود. 

 یدشـواربهناشـناخته  ابعـاد در اختیار نداشته باشـیم، یسادگبهمعیارهای ارزیابی مطلوبیت عمل را 

تیـار بـا در اخ هیوریستیک هایییتموقع. در چنین افزایندیم هایتموقعو عمل در آن  گیریتصمیم

یک  عنوانبهصول کند . این ا، قضاوت و استنتاج عمل افراد را هدایت میگیرییمتصمگذاردن اصول 

شود، بـدون اینکـه له تدوین میأابزار مفهومی مؤثر با هدف کاهش یا محدودسازی احتماالت یک مس

(. APA dictionary of psychology, 2013: HEURISTIC) آوردهـا فـراهم تبیینـی بـرای واقعیت

 یوریسـتیکهتعریـف عملیـاتی ، هاتالش برای طراحی آموزشی برای آموزش هیوریستیکدر  ترسون

یک قاعده، طرح یا الگوی ذهنی که بـه فـرد در حـل کـردن یـا »کند: می زیر را از هیوریستیک ارائه

ین و یتعای از عدمدر آن درجه کهیدرحال؛ کندیمله یا وظیفه کمک أبرای یک مس حلراهکشف یک 

رای آن قاعـده یـا عدم اطمینان در اختصاصی بودن، عمومیت داشتن و یا داشتن نتایج مورد انتظار ب

هـای ، که با تقابـل ویژگـیاین تعریف عملیاتی از پترسون(. Peterson, 2007: 14) «طرح وجود دارد

در  هیوریسـتیک حلقـه اتصـال الزم را در بحـث ازهیوریستیک دربرابر الگوریتم حاصل شده اسـت، 

کند ن توصیف میکه پترسو طورهمانموقعیت تدریس  چراکهورد. آموقعیت عملی تدریس فراهم می

دارای چنین شرایطی است. در موقعیت تـدریس همـواره درجـاتی از عـدم تعـین در فراینـد عمـل، 

بررسی، انتخـاب و  مدام در حالمعلم دارد و  ی موفقیت در عمل و یا اهداف وجودهامعیارها و مالک

مر به ایـن دلیـل این ا تا بر اساس هماهنگی بین وجوه معین و نامعین عمل کند. گیری است،تصمیم

هرچند بـا یـک طـرح . برای مثال معلم دهدیمرخ افتد که تدریس همواره در شرایط بدیع اتفاق می

قبل از جریان کالس درس درباره نحوه تعامالت، دانشـی  تا تواندنمیشود، اما ذهنی وارد موقعیت می

 نـد.ک گیریتصـمیمد در صـد به همراه دارند صـ با خودآموزان آید، یا تجاربی که دانشکه پدید می

برای آن افتد و بخشی از وجوه در جریان تدریس اتفاق می هاگیرییمتصمهمواره بخشی از  یجهدرنت

با علم به این واقعیت، روشن است که معلم باید بـه دانـش عملـی مناسـب بـرای معلم نامعین است. 

انش عملی مناسب و چگـونگی موفقیت در چنین موقعیتی مجهز شود. برای تصمیم گیری در مورد د

 دانش عملی آشکار شود.مهم دو نوع  یهاتفاوتآموزش آن الزم است 

نـام دارد. براسـاس نـوع و  2کنـد، دانـش روش کـاریدانشی که درباره چگونگی انجام عمل بحث می

 مراحـل» کـاری  روش اولـین نـوع دانـش یی سـت.شناساقابلماهیت عمل انواع دانش روش کاری 

هنگامی مفیـد اسـت کـه دانش  ایناست.  رویه ای فرایندهای و کارها درباره که دانشیاست « 3عمل

کـه  نجـاری مثـال بـرای .دهنـد انجـام را آن تواننـدیم آن از پیـروی بـا افراد که دارد وجود مراحلی

 روش انجام دانش بنابراین بسازد. را آن تا دارد اجرایی مراحل انجام به نیاز بسازد، را میز یک خواهدیم

                                                 
1. Uncertain    

2. procedural knowledge 

3. Action – Sequence 
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فرد اغلب بطـور ناخودآگـاه چگـونگی انجـام  پذیرد.می انجام مرحلهبهمرحله طرح یک براساس کاری

 آموزد.اعمال رویه ای را حین اجرای آن می

دانـش روش کارهـای انتقـالی شـامل  .ی انتقالی نـام داردهاروش کار عملی، دانش دومین نوع دانش

که متخصص برای عملکرد مناسب در هـر موقعیـت آن گیری ها( و قوانین تصمیممشیاصول )یا خط

. (106: 1383)فـردانش،  اسـت محتوای فرعی مانند مفاهیم و اطالعـات و همچنین بردرا به کار می

اسـت کـه دانـش و  یاگونـهبه هاسـتآنماهیت موضوعات از نوع کار انتقالی که تـدریس نیـز جـزء 

 .Cynthia B) دشـوهمیشـه متغیـر اجـرا می ی سـیال وهـاآن در موقعیت شـدهآموخته یهامهارت

Leshin et al, 1992; cited by Fardanesh, 2014: 97.)  هـای بـدیع یتموقععملکـرد مناسـب در

ن با مفهوم هیوریسـتیک در مقالـه حاضـر تشـریح شود که ماهیت آیمتوسط این نوع دانش هدایت 

جـزء  ینوعشـود و بـهآن مطرح می یبودن تدریس به جهت ماهیت روش کارها شده است. راهیابانه

 ماهیت تدریس است.

 یریکارگبهاز این جهت هم تابع اصول و قواعد و هم تابع شرایط و موقعیت  اثربخشتدریس     

این است که هیچ قاعده یا اصل ثابتی بدون توجه به شرایط و  اصول است. نکته مهم در این میان

افتد قابل پیروی و دارای اولویت نیست. به این اعتبار موقعیت خاصی که تدریس در آن اتفاق می

ای است که در موقعیت گونهشرایط موقعیتی است. ماهیت تدریس به ،هر اصل یریکارگبهمبنا برای 

های گیریافتد و اولویت اصلی در تصمیماتفاق می بینیپیشیرقابلغپیچیده و آکنده از عناصر 

 عناصر موقعیتی است.مدرس توجه به 

 است:های زیر اساس دارای ویژگیبراین راهیابانه تدریس

نسبت به پذیرش تغییر منعطف است و ماهیت با درک اهمیت عناصر موقعیتی   ................ (1

 ؛داردپدیدار شونده 

 ؛توجه دارد دستیابی به هدففرایند  به ................ (2

و با  دهدقرار میو توجه  مورد ارزیابی هاگیریتصمیمدر عناصر موقعیتی را اهمیت  ................ (3

 ؛کندگیری و عمل میتوجه به این ارزیابی اقدام به تصمیم

بر مبنای تجربیات ، عمل کندنسبت به دانش و تجربیات گذشته منعطف برخورد می  ................ (4

 ؛شودینممتوقف  آنهاگیرد ولی بر انجام می

 ؛شودیممتناسب آن اصول در موقعیت انجام  یریکارگبهبر مبنای اصول عمل و  ................ (5

 ست؛در موقعیت عمل اوجوه معلوم و نامعلوم مبتنی بر درک   ................ (6

پردازد بلکه متناسب با شرایط در طرح و تنها به اجرای برنامه طراحی شده نمی ................ (7

 ل و تصرف دارد.خدبرنامه 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cynthia+B.+Leshin%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cynthia+B.+Leshin%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cynthia+B.+Leshin%22
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آفرینی مهمترین عناصر موجود در اساس چگونگی نقشبرزیر ماهیت تدریس راهیابانه را نمودار 

موقعیت به تصویر کشیده است. سه عنصر معلم، دانش آموز و دانش بر مبنای ماهیت و ارتباطات و 

شود موجب می هریک از عناصر نامعیندهند. وجوه تعامالت خود یک موقعیت تدریس را شکل می

ضاوت خود دارای وجوه معین و نامعین باشد. این امر که تدریس در فرایندها، اهداف و معیارهای ق

 کند.کند و ماهیت هیوریستیک تدریس را آشکار میرا توجیه می معلم ضرورت عمل راهیابانه

 
 (: تحلیل عوامل موقعیتی مؤثر بر تدریس2نمودار )
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 یریگجهینتو  بحث

هیوریستیک برای  وم تدریسرد قیاسی به تحلیل مفهبا استفاده از رویک در این پژوهش تالش شد

 شدهانجام یهاپژوهشمنظور با سنتزپژوهی تبیین یکی از وجوه مغفول تدریس پرداخته شود. بدین

ماهیت هیوریستیک چارچوب مفهومی از  تدریس و نیز مفهوم هیوریستیک به یکمفهوم درباره 

 شدهیانب مختلفن مرتبط با تدریس توسط محققا یهاپژوهشدر  یرمستقیمغ صورتبهکه تدریس 

راهیابانه با معنایی که در این مقاله مورد بحث قرار تدریس  . به باور نگارندگانمیافتیدست است

به آن اشاره شده « تدریس هیوریستیک»اصطالح مشخص با  تاکنوناز مفاهیمی که  گرفته است،

ط با تدریس یافت ضمنی در منابع مرتب طوربه هایی که. از سوی دیگر ویژگیمتمایز است است،

های مفهوم هیوریستیک راه را قابلیت ی جدید است.ا این عنوان در معناب یپردازمفهومقابل  شودیم

نادیده آنجاست که  تدریس تا راهیابانه ماهیتاهمیت  پردازی هموار کرده است.برای این مفهوم

فضایل و ز سوی دیگر اتبیین تدریس را گرفتار رویکردهای مهارتی و یا  ،انگاری این ماهیت

کنند یمبینند سعی یم راهوار و مشخصسازد. معلمانی که تدریس را عملی یمفردی  هاییهنرمند

های ناشی از ارتباطات و تعامالت را حذف نمایند و خود را در موقعیت یچیدگیپهایی یوهشبا 

های معلمی، تدریس را یو در مقابل تأکید بر وجوه فردی و هنرمندی قرار دهند. اشدهی سازساده

گرایی و ویژگیهای ذاتی دشوار برای آموزش می سازد. از همین رو سعی شد به نوعی گرفتار نسبی

های یکتای تربیتی ماهیت پیچیده عمل در با تبیین وجوه دشوار تصمیم گیری و عمل در موقعیت

تدریس را با چالش  د دارد،وجو موقعیت تربیتی ی که در هروجوه نامعین. ها تبیین شوداین موقعیت

و شناسایی این ابعاد نامعین و تالش  درکسازد. گیری و قضاوت در حین عمل مواجه میتصمیم

یقاً به دلیل دقیکی از دشوارترین کارها در تدریس است.  هاییموقعیتچنین حل مسائل در  برای

ای مواجه شدهیینتعیش وجود همین ابعاد است که معلم در تدریس خود با شرایط یکسان و از پ

چرا  ببرد.مناسبی در تدریس خود بهره  گامبهگامتواند از دانش عملی با ماهیت راهوار و نیست و نمی

ی عام هادستورالعملپیروی از قواعد و  و مستلزمروشمند کاری رویه ای و یتاً ماهتدریس کردن  که

که به اندپرداختهبررسی رویکردهایی  و نقدبهفرضی محققان یشپنیست. با چنین  شدهشناختهو 

نه به گرایارویکرد موقعیتضرورت اتخاذ ی آن بر جابه های عام معلمی است ودنبال آموزش مهارت

راهگشای  ،. مفهوم هیوریستیک برای درک اهمیت این رویکرد به تدریساندکردهتدریس تأکید 

سی است که دارای وجوهی از خالقیت، منظور از تدریس راهیابانه تدریپژوهش حاضر بوده است. 

گیری و عمل است. های نامطمئن و دشوار تصمیمیتموقعبداهگی و مهارت در برخورد با 

و  حل مسئلهگیری، های تصمیمای نیاز به مهارتطور فزایندههای آموزشی و سازمانی بهموقعیت

به نحو مطلوب مدیریت کنند. های شناختی پیچیده دارند تا وظایف فاقد ساختار را دیگر مهارت

ای پیوسته به همهای مجموعه –ی علّ یالگوهاها خبرگان وظایف راهیابانه وظایفی هستند که در آن
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گیرند. کار میی انجام دهند، بهکارچهگیری اینکه چه زمانی را برای تصمیم -از اصول و یا راهبردها

(Reigeluth, 1999: 435 .) 

ه لزوم اتخاذ عمل راهیابانه را خاطر ی در هر موقعیت تربیتی وجود دارد کاساس عنصر 5حداقل     

تبیین شده عمل با شناسایی این عناصر های بدیع گیری موقعیتچگونگی شکل سازد.نشان می

یر قرار تأثین عناصر موقعیتی که در حین تدریس کیفیت تدریس و عمل معلم را تحت ترمهماست. 

 هرچند. به تصویر کشیده شده است 2 نمودار شمارة دری این متغیرها راثرگذاو چگونگی دهد یم

نهایت عنصر در یبناگفته پیداست که تصمیمات و عمل معلم محدود به این عوامل نخواهد بود و از 

تدریس به  راهیابانهینی عناصر و ماهیت آفرنقشوجود چگونگی این پذیرد. بایمیر تأثسطوح مختلف 

ین عناصر موقعیتی ترمهمخواهد بود.  درکقابلا درک ارتباط عناصر موقعیتی فوق ین شکل بترساده

با آن  مؤثردر موقعیت است که مواجهه  «جریان اطالعات و ارتباطات»تدریس مربوط به 

در اثر این تعامالت تدریس در کالس درس  ةتجربهر دهد. یمفردی را شکل های منحصربهیتموقع

متغیر و پیچیده است و عمل همواره زمینه اجرای کارها در آن بنابراین است.  فردای منحصربهتجربه

راهیابانه و شکست و ناکارآمدی است.  بهمحکومای شده در چنین زمینهیینتعخودکار و از پیش 

 بارهرو در  متغیربودن تدریس به این معناست که تدریس کاری وابسته به زمینه و شرایط  ابتکاری

 ت است.تکرار متفاو

ها و های عملی، سالمت استداللای معلم در گرو مطلوبیت عملکرد او در موقعیتمطلوبیت حرفه    

له و راهبردهای أنیاز به دانش درباره آن مس لهأحل مسبرای  .ها و تصمیماتش استکیفیت انتخاب

های اما مهارتکنیم. یج ذخیره میتدربهیاز را موردنمناسب برای حل آن داریم. دانش و تجربه 

ها، ماهیت راهیابانه، در این موقعیت حل مسائلیری در موقعیت و کارگبهراهبردی متناسب برای 

 . و نیازمند آموزش هستند تر هیوریستیک دارندیقدقاکتشافی و به تعبیر 

انکاری برای معلم بهیرقابلغتدریس باید نقش مهم و  یچیدةپهای موقعیت با توجه به ویژگی    

کننده اصلی این موقعیت قائل شد. در ادبیات برنامه درسی و تدریس با مفاهیم یتهداعنوان رهبر و 

: برای مثال در اندشدهشویم که با تأکید بر این نقش محوری برای معلم نگاشته مشابهی مواجه می

یری کارگهبتصور تربیتی آیزنر نیز، معلم از سرسپردگی محض به معیارهای فنی تدریس منع، و به 

 «1عمل تأملی شخصی»هوش عملی در موقعیت تدریس یا درگیر شدن در برنامه درسی از طریق 

عنوان معلم به»یا « عامل هوشمند»عنوان ای که در تصویر معلم بهاندیشه تشویق شده است.

سی که ریزی درشود. در تلقی نواندیشانه از برنامهنیز دیده می 3مایکل کانلی« 2درسی سازبرنامه

                                                 
1. a form of personal deliberation 

2  . Teachers As Curriculum Planners 
3. Connelly. M 
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های محیط و است، توجه به ویژگی شدهارائه 2و واکر 1پردازانی چون آیزنر، شوآبتوسط نظریه

 (. Mehrmohammadi, 2013است ) موردتوجههای مختلف )عمل( انتخاب هوشمندانه از میان بدیل

کامل معلم هیوریستیک ضمن آنکه به توانایی تجربی خود در موقعیت توجه دارد، آن را مبنای     

گیرد و مبتنی بر آن تصمیم یمدهد، بلکه از آن در فهم موقعیت جدید بهره عمل خود قرار نمی

ها، خود را دهد. معلمان هیوریستیک با درک این ویژگیمتناسب را اخذ و عمل متناسب را انجام می

مختلف از معانی  ،پردازندهای جاری میبه موقعیت هاآنکنند، های تدریس کشف میاز راه کنش

آموزند که با خیزند، و میخورند و دوباره برمیگاهی شکست می ،کنندیز خلق میانگچالششرایط 

 Devitisکنند )های متعددی در زندگی روزمره کالس خود اتخاذ استفاده از تأمل انتقادی تصمیم

and Devitis, 1998کاراایط مشابه یری از اصولی که در شرگبهرههای بدیع فرد با (. در موقعیت 

ای از عمل، اغلب در زند. عمل هیوریستیک نوع ویژهاند و تحلیل شرایط جدید دست به عمل میبوده

های آشوبناک و پیچیده است که از افراد خبره یعنی کسانی که در عمل به دانش نسبت به موقعیت

یستیک را در موقعیت زند. آنچه توانمندی عمل هیورهایی برخوردارند، سر میسایرین از برتری

که ماهیت نظری و عملی دارد(، موجود )کند، عالوه بر تسلط بر دانش عملی تدریس فراهم می

به های گوناگون ینهدر زمعمل است. عمل هیوریستیک توسط کنشگران فکور « آگاهی از موقعیت»

پذیرش عدم یری در پذانعطافی و اکتشاف در موقعیت، جستجوگرمندی به آید. عالقهمی وجود

آور )یعنی مشاهده مجهوالت در کنار ای شگفتمسئله صورتبهها ها، و دیدن پدیدهقطعیت

نیازهای عاطفی برای هیوریستیک بودن معلم است. پاسخ به مسائل پویا یشپمعلومات( همه و همه 

ریس از ( غیر ساختمند نیاز به عمل هیوریستیک دارد. عمده مسائل در تد2010) یسترفیا به قول 

 .اندنوعاین 

ولی مستقل  نهادهاکه در درون  ،کند( تدریس را یک کنش اجتماعی تعریف میHansenهانسن )    

 فردمنحصربهکنش فردی و و بر این باور است که  (Devitis and Devitis, 1998دهد )از آنها رخ می

کند. در ئل دشوار تولید میهای اجتماعی کنش کالسی او پاسخ مناسب را به مساینهزمهر معلم و 

شود. معلمان باید تدریس توازنی بین هویت معلم و نقش او برقرار می ،گیری این کنش مناسبشکل

های دانستنی که راه»همچنین باید در مورد  آنهاولی  ،عنوان یک سنت بشناسند و ارزش دهندرا به

ی خصوصی و عمومی هاحوزهان در میان تأمل نقادانه کنند. بنابراین معلم« شودمفروض انگاشته می

(. اوج توانمندی معلمان در برخورد Ibid, 1998) ییرندتغاساس شرایط و نیازهای خود در حرکت و بر

 شود. یمفرد کنش معلمی آشکار های یگانه و منحصربهیتموقعهیوریستیک با 

ام دارد. براساس نوع و کند، دانش روش کاری ندانشی که درباره چگونگی انجام عمل بحث می    

                                                 
1. Schwab 

2. Walker 
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های فاقد یتموقعست. دانش روش کاری در ایی شناساقابلماهیت عمل انواع دانش روش کاری 

ندارد بلکه ماهیتی انتقالی یا راهیابانه دارد. برخورداری  گامبهگامساختار و متغیر، ماهیت روشمند و 

گیری کمک شایان موقعیت و تصمیم معلم از دانش عملی انتقالی، به او در شناسایی مسائل و تحلیل

شرایط »کند. بنابراین معلم برای تدریس نیازمند دانشی است که به او توان عمل در توجهی می

تری به این ویژگی تدریس دارد اصطالح یقدق ةاشاردهد. اصطالحی که یمرا « تجربه نشده

 هیوریستیک است.

. در ایـن شـودیمگرا بـه تـدریس تعریـف موقعیـتماهیت راهیابانه برای تدریس در ذیل رویکرد     

 هـاییتموقعکـه فـرد را نـاگزیر از عمـل در  اندچنان،در موقعیت تدریس ینآفرنقشرویکرد عناصر 

 بـه تـدریس نپردازنـد رویکـردیکن است همه معلمـان بـا چنـین سازند.گرچه مممی فردمنحصربه

متـأثر از فلسـفه  شـدتبهار عمومی تـدریس ، اما رفت(آگاهی داشته باشند هم آن ضرورتبه هرچند)

است کـه بـرای ایـن منظـور  ییهاآموزشاز ماهیت تدریس، شرایط موجود و  آنها، درک آنهاتدریس 

آمـوزش صـحیح  یجابـهتـدریس  یهـامهارتبـر  یـدتأکعام و  یهاروشبر  یدتأک. اندکردهدریافت 

عامـل اصـلی عـادت معلمـان بـه انجـام  ینوعبـه توانیمرا تدریس مبتنی بر موقعیت پیچیده عمل 

. معلـم در جریـان آمـوزش از فردیـت و تـدریس راهیابانـه دانسـت یجابـهوظایف راهوار و مشخص 

در درون فرایندهای جاری در کـالس  کهیدرحال. گیردیمعاملیت خودش در موقعیت تدریس فاصله 

 است معلم است. کنندهیینتعفردی که تصمیماتش  ترینمهمدرس 

کـه جـاییاز آن. سـازدرا آشـکار میتغییر رویکرد در آموزش معلمان  نتایج این پژوهش ضرورت     

معلمان برای رویـارویی بـا  یسازآمادهدانش عملی معلمان ماهیت هیوریستیک دارد،  بخش مهمی از

یـری فراگنیاز به  (است یرناپذاجتنابکه رویارویی با آن در حرفه معلمی )پیچیده عمل  هاییتموقع

 حالیست که رویکرد موجود تدابیر الزم را بـرای فراگیـری این در .سازداین نوع دانش را ضروری می

هـای رسد آشنایی با این نوع دانش عملـی و شـیوهآورد. به نظر میاین قابلیت در معلمان فراهم نمی

، بتواند در ایـن شودها همچون پزشکی و خلبانی دنبال میدر سایر حرفه طور موفقهآموزش آن که ب

 یجتـدربهسـاده بـه دشـوار تـدریس و  هاییتموقع سازییهشبما نیاز داریم با  ثر واقع شود.ؤراستا م

بـرای  .موقعیت پیچیده توانمنـد سـازیماین  مؤثردر فهم و مدیریت  فرد را واقعی هاییطمح باتجربه

شود و وقعیت شناسایی میاین منظور یک موقعیت ساده تربیتی و عملکردهای هیوریستیک در آن م

ثر در ؤزمینـه بـرای عمـل مـتـدریج پیچیـده شـونده، بههای با تمرین و تکرار این اعمال در موقعیت

 شود. موقعیت واقعی عمل فراهم می

 .ها برداشته شده استاحی آموزشی برای آموزش هیوریستیکطرمناسبی در ی هادر حال حاضر گام

ث در حوزه برنامه درسی و تربیت معلـم جایگـاه مناسـب خـود را در آینده نزدیک این بحامید است 

در روندهای جاری آموزش معلمان بـه شـکل کنـونی های جدید و افقساز تحول عمیق زمینهبیابد و 

 باشد.
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