
Investigating Iranian teachers’ conceptions of teaching and learning

Vol 23, No. 2, Summer 2021

Pages 131-143

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

131

Zeinab Rahmati1, Mahmoud Talkhabi2*         , Alireza Moradi3

1. PhD student in Cognitive Psychology, Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran
2. Assistant Professor of Department of Educational Sciences, Farhangian University and Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran
3. Professor of Clinical Psychology Department, Kharazmi University, Tehran, Iran

Introduction: Teachers' beliefs are the essential factor in their practice. However, the source of 
many teachers' beliefs is their personal experiences from their experiences as students and teachers. 
The purpose of this study was to investigate the conceptions of Iranian teachers about the concepts 
of learning and teaching and examine its compatibility with contemporary scientific perspectives, 
especially cognitive science of learning.   
Methods: In this research, the phenomenological method was used, which examines various ways 
of understanding a concept or phenomenon from the perspective of a specific group of people.  
Participants in the study were 15 elementary school teachers whose beliefs about learning and 
teaching were examined through in-depth semi-structured interviews.
Results: The results revealed that during the recent educational reforms, Iranian teachers have be-
come more aware of the role of teachers in providing various experiences for students. At the same 
time, the differences and contradictions between student-centered and teacher-centered concepts 
are still unclear to teachers. They have interchangeably referred to these two approaches. Teachers 
are also unaware of the importance of the role of previous knowledge as an organizing framework 
for new experiences and information, pay little attention to the role of social factors in learning, 
consider the place of knowledge in mind, and despite the great emphasis on emotional factors they 
lacked scientific theories about it. In addition, teachers have a limited understanding of memory 
and attention despite the growing interest in incorporating cognitive psychology and cognitive 
neuroscience concepts in teacher education.
Conclusion: According to previous findings, the belief system of Iranian teachers is also inconsistent 
and contains contradictory beliefs. A careful examination of the contradictions and the reasons for 
their formation will illuminate future interventions to improve the classroom.

Abstract

doi.org/10.30514/icss.23.2.10

Recieved: 24 Dec. 2020
Revised: 19 Mar. 2021
Accepted: 3 Apr. 2021

Keywords 
Concepts
Preconceptions
Teaching
Learning

Corresponding author
Mahmoud Talkhabi, Assistant 
Professor of Department of Ed-
ucational Sciences, Farhangian 
University, Tehran, Iran

Email: M.talkhabi@cfu.ac.ir

Extended Abstract
Introduction
Teachers' beliefs are the most influential factor affecting 

classroom practice. According to previous studies, teach-

ers bring pre-conceptions about teaching and learning to 

the educational settings from their own experiences as 

students. These pre-conceptions work as a framework 

of understanding and interpreting new information and 

are resistant to change. At the same time, the tremendous 

change from traditional approaches to constructivism 
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and an increasing tendency to the neural underlings of 

education have encountered teachers with lots of new 

concepts to learn. Simultaneously studies in different 

countries have provided pieces of evidence that teachers 

hold many misconceptions and neuromyths. All of these 

have made studies in the area of teachers' conceptions 

worthful, especially when it comes to subsequent inter-

ventions. There are also limited inquiries into teachers' 

conceptions through in-depth interviews in Iran. Also, 

previous studies in Iran approached teachers' conceptions 

in particular subject areas like math or were interested 

in teachers' epistemological beliefs and neuromyths. the 

present study aimed to explore Iranian teachers' concep-

tions of teaching and learning as an interrelated system, 

including neuroscience concepts and cognitive psycholo-

gy concepts like memory, and attention. Finally, it was to 

see to what extent they are consistent with the scientific 

theories and understanding of learning.

Methods
To do such, a phenomenological methodology was ap-

plied in which different ways of experiencing a phenom-

enon by a specific group of people at a collective level 

are examined. In-depth semi-structured interviews were 

conducted with 15 elementary school teachers at a pri-

vate school in Tehran. It is worth mentioning that schools 

in Iran were divided into two types of schools: public and 

private schools. Private schools in Iran can recruit teach-

ers who graduated from different majors and universities 

based on school demand. However, public schools can 

only recruit teachers from notable universities for teach-

er education. Both schools provide their teachers with 

workshops and short courses in the newest approaches to 

teaching. Written consent was obtained from all partici-

pants (mean age= 30 years; mean experience= 10 years). 

One of the researchers conducted all interviews, which 

lasted 40 minutes on average, and intra-rater reliability 

was calculated after six months. The idea here was to see 

if teachers spontaneously refer to scientific underlying of 

learning and teaching in response to questions like “how 

does learning occur?” and then to ask probe questions 

like “what is the role of attention, memory, and other 

mental processes in learning?” to provoke details. The 

data were analyzed as a whole, and descriptive categories 

were formed based on the similarity between teachers' 

expressions.

Results
The results revealed that Iranian teachers have become 

aware of the significance of providing students with 

activities and giving them more chances for having an 

active role during educational reforms, while the distinc-

tion between student-centered and teacher-centered ap-

proaches was not well understood. In other words, “being 

active” was understood by teachers as being physically 

active and doing hands-on activities and being engaged 

in activities, which primarily were designed only by 

teachers rather than being mentally, cognitively, or meta-

cognitively active. In fact, teachers showed confusion 

between learning and teaching strategies. Teachers also 

neglected the role of social factors that were unable to 

see prior knowledge as a framework for understanding 

new information and placed the knowledge inside the 

mind. Despite being aware of the importance of moti-

vation, they lacked scientific theories about it. One im-

portant and exciting part of Iranian teachers’ beliefs were 

their conceptions about memory and attention. Teachers 

considered “memory as a place” for information rather 

than as a process and “attention as a gate” for informa-

tion needed only for deep learning rather than all kinds 

of learning. 

Conclusion
Similar to the previous studies, teachers showed incon
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sistencies in their pedagogical belief system, with evi-

dence of having traditional and modern conceptions 

of learning and teaching at the same time (e.g., stu-

dent-centered and teacher-centered). The implications 

of these results lead us to address these inconsistencies 

and co-existences explicitly. Teachers also did not show 

evidence to have a comprehensive understanding of un-

derlying learning processes like memory and attention, 

despite the growing interest in incorporating cognitive 

psychology and cognitive neuroscience in teacher educa-

tion. It shows that the gap between scientific studies and 

classroom practice is still huge. Any changes in teach-

ers' approaches toward teaching and learning need belief 

change. Some previous studies suggested implementing 

a conceptual change approach, which has shown to be 

promising in confronting misconceptions. They implied 

that teachers need to be aware of their beliefs as the first 

step of change and get dissatisfied with them. It must be 

mentioned that our research was limited to young and 

middle-class teachers with having previous workshops 

in the newest approach in education. Future researches 

need to investigate teachers with different cultural and 

educational backgrounds.
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مقدمه: باورهای معلمان، مهم ترین عامل در کنش گری آنهاست. این در حالی است که منبع بسیاری از باورهای معلمان، 

تجربه های شخصی آنها از دوران دانش آموزی خود و بعد از آن تجربه های آنها با کالس درس است. هدف پژوهش حاضر، 

بررسی فهم معلمان ایرانی در مورد مفاهیم یادگیری، تدریس و بررسی میزان انطباق آن با دیدگاه های اخیر علمی و به 

ویژه علوم  شناختی در مورد یادگیری بود.

روش کار: در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شد که در آن به بررسی انواع شیوه های فهم از یک مفهوم یا 

پدیده از منظر گروه خاصی از افراد  پرداخته شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 1۵ نفر از معلمان مدرسه ابتدایی بودند 

که باورهای آنها در مورد یادگیری و تدریس از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بررسی شد. 

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد معلمان ایرانی بیش از همه در جریان اصالحات آموزشی اخیر از نقش معلم در تدارک 

بازی ها و تجارب متنوع برای دانش آموزان آگاه شده اند، در حالی که تفاوت ها و تناقضات دو مفهوم دانش آموز محوری و 

معلم محوری کماکان برای معلمان روشن نیست و در اظهارات خود به تناوب به این دو رویکرد اشاره کرده اند. همچنین 

معلمان از اهمیت نقش دانش قبلی به عنوان چارچوب سازمان دهنده به تجربه ها و اطالعات جدید غافلند، توجه اندکی 

به نقش عوامل اجتماعی بر یادگیری دارند، جایگاه دانش را درون ذهن قلمداد می کنند و با وجود اهمیت زیادی که برای 

عوامل هیجانی و انگیزش قائلند از نظریه های دقیق انگیزشی بی اطالعند. همچنین علی رغم تأکید زیادی که بر وارد کردن 

مفاهیم روان شناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی در دوره های آموزش معلمان وجود دارد، معلمان درک محدودی از 

مفاهیمی مانند حافظه و توجه دارند. 

نتیجه گیری: مطابق با یافته های قبلی، نظام  باورهای معلمان ایرانی نیز ناهمسو و حاوی باورهای متناقض است. بررسی 

دقیق تناقضات و دالیل شکل گیری آنها، روشن گر مداخالت آینده برای بهسازی کالس درس خواهد بود.
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مقدمه
بر مبنای  یادگیری  وارد کردن مفاهیم علمی  برای  تقاضای روزافزونی 
دوره های  در  شناختی  علوم  اعصاب  و  شناختی  روان شناسی  مطالعات 
تقاضایی  چنین  شاهد  است.  شکل گیری  حال  در  معلمان  آموزشی 
برخی  در  تربیت  با  مرتبط  سازمان های  جدید  دستورالعمل های 
زیربنای  شناختی  فرآیندهای  به  متعددی  ارجاعات  که  کشورهاست 
یادگیری دارد. تالش های بین المللی مشابهی از سوی یونسکو و سازمان  

به  این تقاضا  از  نیز دیده می شود. بخشی  پژوهش های بین المللی مغز 
باورهای  معلمان  دادند  نشان  که  است  متعددی  مطالعات  نتایج  دنبال 
غلطی در مورد مغز و کاربرد علوم  اعصاب در یادگیری دارند - باورهایی 

که افسانه های عصبی خوانده می شوند )1(.          
از طرفی مطالعات متعددی رابطه بین باورهای معلمان و کنش گری آنها 
را نشان داده اند. یک نظرسنجی بزرگ که توسط سازمان همکاری توسعه 

چکیده
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 for Economic Co-operation and Development( اقتصادی 
مورد  در  سازنده گرایی  باورهای  داد  نشان  شد  انجام   )Organisation

و  دارد  رابطه  درس  در کالس  محور  دانش آموز  روش های  با  یادگیری 
منجر به بهبود فعالیت های یادگیری می شود. این نتایج در 2۰ کشور از 
23 کشور مورد نظرسنجی نشان داده شد )2(. در واقع تغییر عظیمی 
است  افتاده  اتفاق  سازنده گرا  رویکردهای  به  سنتی  رویکردهای  از  که 
مفاهیم جدیدی را به معلمان معرفی کرده که رویکردهای تدریس در 
کالس درس را متأثر و مطالعه باورهای معلمان را به یک حیطه ارزشمند 
از  برخاسته  مفاهیم  این،  بر  عالوه   .)3( است  کرده  تبدیل  پژوهشی 
روان شناسی شناختی و علوم  اعصاب  شناختی و ورود آنها به حیطه های 
آموزشی نیز بر این پیچیدگی افزوده و اهمیت مطالعه باورهای معلمان 

را دو چندان کرده است.     
تالش های متعددی برای جمع آوری اصول مورد توافق در زمینه یادگیری 
یادگیری  تربیتی، علوم  بر مبنای جدیدترین مطالعات علوم  و تدریس 
تلخابی )13۹۸(  برای مثال  انجام شده است.  و روان شناسی شناختی 
در یک مطالعه سنتزپژوهی به منظور شناسایی مبانی شناختی تربیت 
کار شناخت،  و  از ساز  عبارتند  که  یافت  اصلی دست  مقوله  به هشت 
شناخت  بدن مندی،  و  شناخت  زمینه،  و  شناخت  هیجان،  و  شناخت 
و زبان، شناخت و عمل، شناخت و دانش و شناخت و فناوری )۴(. در 
 Lucariello مطالعه دیگری که در مجله »ذهن، مغز، تربیت« توسط
و همکاران منتشر شده است 2۰ اصل برتر تربیت بر مبنای مطالعات 
علمی برشمرده شده است )۵(. 1۵ اصل از این اصول مبنای طراحی 
است  بوده  نیز  مطالعه حاضر  مصاحبه های  داده های  تحلیل  و  سؤال ها 
در  دانش آموزان  )باور  اصل  سه  شامل  ساختن گرایی،  از  عبارتند  که 
آنچه  قرار می دهد،  تأثیر  تحت  را  آنها  یادگیری  توانایی  و  مورد هوش 
قرار  تأثیر  تحت  را  جدید  یادگیری های  می دانند  قبل  از  دانش آموزان 
می دهد، رشد شناختی و یادگیری دانش آموزان به مراحل رشد عمومی 
از علوم یادگیری و تدریس که به فرآیندها  محدود نمی شود(؛ بخشی 
دو  شامل  می کند،  تسهیل  را  یادگیری  که  می پردازد  راهبردهایی  و 
وابسته  وسیعی  طور  به  بلندمدت  مهارت های  و  دانش  )اکتساب  اصل 
کمک  یادگیری  به  تنها  نه  خودتنظیمی  مهارت های  است،  تمرین  به 
می کند بلکه قابل تدریس هم هست(؛ بخشی از علوم  شناختی که به این 
را تسهیل کند، شامل  یادگیری  می پردازد که مدرس چگونه می تواند 
زمینه  به  انتقال  بنابراین  است،  زمینه  بر  مبتنی  )یادگیری  اصل  سه 
تسهیل گری  نیازمند  و  نمی شود  انجام  خودبه خودی  صورت  به  جدید 
است، بازخورد شفاف، آگاهی دهنده و به موقع به دانش آموزان، یادگیری 
دانش  یابد(؛  بهبود  می تواند  دانش آموزان  بهبود می بخشد، خالقیت  را 

موجود در مورد انگیزش، شامل چهار اصل )در صورتی که دانش آموزان 
بیشتر به صورت درونی برای یادگیری برانگیخته شوند نسبت به این که 
با انگیزه های بیرونی برانگیخته شوند لذت بیشتری از یادگیری خواهند 
برد، وقتی دانش آموزان اهداف مبتنی بر یادگیری دارند نسبت به زمانی 
عمیق تری  طور  به  را  اطالعات  است  عملکردی  صرفا  آنها  اهداف  که 
انتظارات معلمان از دانش آموزان بر فرصت های  پردازش خواهند کرد، 
هدف های  می گذارد،  اثر  دانش آموزان  نتایج  و  انگیزش  یادگیری، 
و  کلی  بلندمدت،  هدف های  از  چالش براگیز  و  اختصاصی  کوتاه مدت، 
دشوار انگیزه بخشی بیشتری دارند(؛ و دانش مربوط به محیط اجتماعی، 
روابط بین فردی و بهزیستی هیجانی، شامل سه اصل )یادگیری، موقعیتی 
و وابسته به زمینه های اجتماعی متعدد است، روابط میان  فردی برای 
یادگیری و بهزیستی هیجانی حیاتی است، بهزیستی هیجانی، عملکرد 

تحصیلی، یادگیری و رشد را تحت تأثیر قرار می دهد(.  
مطالعات قبلی در مورد باورهای معلمان در ایران اغلب مطالعات کمی و 
مبتنی بر پرسشنامه بوده اند. برای مثال باورهای معلمان در مورد ماهیت 
باورهای معلمان در مورد روش های  ریاضی و تدریس ریاضی )۶، ۷(، 
 .)12  ،11( معلمان  معرفت شناسی  باورهای  و   )۸-1۰( زبان  تدریس 
به  باورهای معلمان  بر بررسی نظام  به طور کلی مطالعات قبلی کمتر 
عنوان یک کل منسجم تأکید داشته اند و بیشتر بررسی باورهای معلمان 
افسانه های  یا  و  معرفت شناسی  باورهای  خاص،  دانشی  حوزه  یک  در 
این است  این پژوهش  عصبی )13( را مد نظر داشته اند. مساله اصلی 
با  ارتباط  در  معلمان  کج فهمی های  عمیق،  مصاحبه های  طریق  از  که 
یادگیری و تدریس را در ارتباط با هم - و نه به صورت  باورهای مجزا 
از هم - ببیند. بررسی باورهای معلمان در قالب »نظام باورهای درهم 
تنیده« یک ضرورت غیر قابل انکار است، زیرا چنانچه برخی مطالعات 
قبلی نشان داده اند، معلمان به راحتی می توانند باورهای متناقض با هم 
تناقضات، طراحی دوره های آموزشی و  این  باشند. بدون کشف  داشته 
مداخله ای مؤثر برای معلمان ممکن نخواهد بود، زیرا مشخص نخواهد 
را  آنها  شناختی  نظام  چگونه  هم  با  معلمان  باورهای  برهم کنش  نبود 
سازمان می دهد و این نظام  شناختی چگونه بر عمل معلمان اثر می گذارد. 
این مطالعه در نظر دارد با استفاده از مصاحبه های عمیق به سه سؤال 

زیر پاسخ دهد:
1. آیا معلمان در پاسخ به سؤاالت مصاحبه در مورد یادگیری و تدریس، 
با ارجاع به مبانی و مفاهیم علمی به روز به توضیح مطلب می پردازند؟

2. کج فهمی های رایج در میان معلمان چیست؟
3. آیا نظام باورهای معلمان هماهنگ و پیوسته است یا ناهماهنگ و 

غیرمنسجم؟ 
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روش کار
در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی استفاده شد. هدف مطالعات 
پدیده  یک  از  افراد  از  گروهی  جمعی  تجربه  بررسی  پدیدارشناسی 
است.   )Pedagogy( پرورشی  علوم  بر  متمرکز  بیشتر  و  است  خاص 
در سؤاالت پژوهشی که از روش پدیدارشناسی استفاده میشود محقق 
میپرسد »انواع فهم از چه جنبه هایی با هم متفاوتند؟«. بنابراین هدف 
اصلی مطالعات پدیدارشناسی بررسی یک پدیده از منظر گروه خاصی 
است )1۴(. هدف این مطالعه آن است که مفهوم یادگیری و مفاهیم 
وابسته چگونه در ذهن معلمان پدیدار می شود. مشارکت کنندگان در 
سنی  میانگین  بودند.  ابتدایی  دوره  زن  معلمان  از  نفر   1۵ پژوهش 
شرکتکنندگان 3۰ سال و میانگین تعداد سال های تدریس 1۰ سال 

بود. 
کلی  ایده  شد.  استفاده  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  از  پژوهش  این  در 
در طراحی سؤاالت این بود که تا چه حد معلمان در پاسخ به سؤاالت 
به  ارجاع  با  خودبه خودی  طور  به  چیست؟«  »یادگیری  مانند  کلی تر 
توجه  با  سپس  می پردازند.  مطلب  توضیح  به  علمی  مفاهیم  و  مبانی 
پاسخ ها  تا  پرسیده شد  تکمیلی  آنها سؤاالت  از  معلمان  پاسخ های  به 
تعدادی  به  بنابراین، شرکت کنندگان  بررسی شود.  به طور عمیق تری 
سؤال مشابه و به تعدادی سؤاالت تکمیلی متفاوت پاسخ دادند. منظور 
مفاهیم  با  معلمان  ذهن  در  موجود  مفاهیم  انطباق  علمی  مفاهیم  از 
علمی مرتبط با یادگیری در علوم شناختی و علوم یادگیری است. قبل 
طرح  در  شرکت  رضایت  فرم  شرکت کنندگان  همه  مصاحبه  انجام  از 
پژوهشی را امضا کردند و به طور شفاهی از آنها برای ضبط صدا اجازه 
گرفته شد. تمام مصاحبه ها توسط یکی از مؤلفان انجام شد و میانگین 
انجام مصاحبه ها تا حد اشباع نظری  زمان مصاحبه ها 3۰ دقیقه بود. 

ادامه یافت. 
شد.  انجام  گام  چند  طی  مصاحبه  در  آمده  دست  به  داده های  تحلیل 
نخست، تمام مصاحبه ها ضبط شدند و متن مصاحبه ها وارد فایل اکسل 
از داده ها، شباهت ها  شد. در گام دوم برای ساخت طبقه های توصیفی 
و تفاوت های اظهارات به دست آمده از معلمان بررسی شد و اظهاراتی 
که در سطح کلمات متفاوت بودند اما معنای یکسانی را می رساندند در 
دانش آموزان  وقتی  »تا  که  این  مثال  برای  شدند.  داده  قرار  طبقه  یک 
آنچه یاد گرفته اند را در زندگی واقعی به کار نبرند نمی توانیم بگوییم که 
واقعا یاد گرفته اند« یا این که »اگر فقط چیزی را در ذهنت داشته باشی 
کافی نیست« هر دو در گروه »کاربست دانش« قرار گرفت. سپس تعداد 
اظهارات مربوط به هر طبقه شمارش شد. الزم به ذکر است که هر یک 
از اظهارات می توانست در بیش از یک طبقه قرار بگیرد. در گام سوم دو 

مؤلف به طور مشارکتی گروه های مشابه را در مقوله ها قرار دادند و برای 
هر مقوله برچسب انتخاب شد. بدین ترتیب ۶ مقوله به دست آمد: ماهیت 
یادگیری، ماهیت دانش، نقش دانش قبلی، عوامل اثرگذار بر یادگیری، 
چهارم  گام  در  یادگیری.  بودن  یادگیری  قابل  و  یادگیری  مسئولیت 
 Intra-rater( مراحل باال بعد از  ۶ ماه تکرار شد تا روایی تحلیل مجدد
consistency( بررسی شود. هر گونه انحراف از تحلیل اولیه با مؤلف دوم 

تا رسیدن به نتایج نهایی به بحث گذاشته شد. 

یافته ها 
تحلیل اظهارات معلمان، ۶ مقوله کلی و تعدادی زیر مجموعه برای هر 

مقوله به شرح زیر به دست می دهد.   

1( ماهیت یادگیری   
یادگیری  و  نورونی  سطح  در  تغییر  دانش،  کاربست  دانش،  اکتساب 
ماهیت  مقوله  که  هستند  طبقه ای  چهار  اجتماعی  فرآیند  عنوان  به 
از  طبقات  این  تشکیل دهنده  اظهارات  می دهند.  شکل  را  یادگیری 
پاسخ به سؤال »یادگیری چیست« و سؤاالت تکمیلی مربوط به آن به 
نشان  را  به هر طبقه  اظهارات مربوط  تعداد  آمده اند. جدول 1  دست 

میدهد. 
1-1( ماهیت یادگیری: یادگیری به عنوان اکتساب دانش   

اکتساب دانش، به این ایده اشاره دارد که دانش، به صورت واقعیت های 
علمی در نزد معلم، در کتاب و یا هر منبع خارجی دیگری وجود دارد 
یا پردازش های ذهنی آن را دریافت و  انتقال دانش و  از طریق  و فرد 
مجموعه،  این  اظهارات  اشتراک  وجه  می کند.  بازنمایی  خود  ذهن  در 

دریافت اطالعات و بازنمایی آن در ذهن است. 
1-2( ماهیت یادگیری: یادگیری به عنوان کاربست دانش

کاربست دانش به این ایده اشاره دارد که یادگیری از طریق تظاهرات 
رفتاری آن قابل سنجش و ارزیابی است. به عبارت دیگر یادگیری زمانی 
روی داده است که بتوان آن را در تغییرات رفتاری و یا کاربست آن را 

در حل مسائل و زندگی روزمره، مشاهده کرد.
1-3( ماهیت یادگیری: یادگیری به عنوان تغییرات نورونی

این طبقه به این ایده اشاره دارد که هر یادگیری جدید منجر به تغییراتی 
در سطح ارتباطات نورونی می شود.

1-۴( ماهیت یادگیری: یادگیری در سطح اجتماعی
این طبقه اظهاراتی را در بر می گیرد که یادگیری را یک فرآیند اجتماعی 

تلقی می کند.
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2( مسئولیت یادگیری
طبقه  سه  مشترک  مسئولیت  و  محوری  دانش آموز  محوری،  معلم 
تشکیل دهنده مسئولیت یادگیری هستند. تعداد اظهارات مربوط به هر 

طبقه در جدول 2 آمده است.
2-1( مسئولیت یادگیری: معلم محوری

آن دسته از اظهارات معلمان که اشاره به فعالیت ها و اقداماتی دارد که 
باید توسط معلم انجام شود تا دانش آموز یاد بگیرد در این طبقه قرار 
گرفته است. در این اظهارات اشاره ای به فعالیت های دانش آموز و نقش 

فعال او در یادگیری نشده است.

2-2( مسئولیت یادگیری: دانش آموز محوری
آن دسته از اظهارات معلمان  ناظر به فعالیت هایی که دانش آموز باید 
فعاالنه و به منظور یادگیری انجام دهد در این طبقه قرار می گیرند. در 
رویکرد دانش آموز محوری دانش قبلی دانش آموز، انجام فعالیتی برای 

یادگیری و مانند دانشمندان عمل کردن مورد توجه قرار گرفته است.
2-3( مسئولیت یادگیری: مسئولیت مشترک

یادگیری  که  دارد  اشاره  ایده  این  به  معلمان  اظهارات  از  یکی  تنها 
مسئولیت مشترک دانش آموز و معلم و حاصل یک فرآیند متقابل است.

جدول 1. ماهیت یادگیری

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

ماهیت یادگیری

اکتساب دانش: هر اشاره ای به این ایده که دانش چیزی است در خارج از فرد و فرد باید 

آن را دریافت و در ذهن خود پردازش و یا بازنمایی کند.

»یه مبحثی رو در نظر می گیریم و با استفاده از روش های مختلف 

می خوایم بچه ها یاد بگیرن تو ذهنشون ثابت بشه، ملکه ذهنشون بشه«

و یا یادگیری به عنوان مجموعه ای از دانسته ها:

»یادگیری مجموعه ای از دانسته های هر فرد است که از طرق مختلف به دست آورده است«

و یا برداشت فرد از اطالعات:

»به نظر من یادگیری برداشت آدمه از یه سری تجربه ها یا اطالعات 

یا داده ها که در اختیار طرف قرار می گیره حاال از نظر تجربی یا از هر 

نظر فرد می تونه برداشت هاش رو یا اطالعاتش رو از اون برداشت کنه«

1۸ )۶۹ درصد(

زمانی معتبر است که در  تنها  یادگیری  ایده که  این  به  اشاره ای  کاربست دانش: هر 

زندگی واقعی یه کار برده شود.

»هر چیزی که یاد گرفته ایم حتما در رفتارمان ظاهر می شود. یادگیری 

          نباید فقط ذهنی باشد بلکه باید در رفتار و عمل فرد ظاهر شود«

۵ )1۹ درصد(

تغییر در سطح نورونی: هر اشارهای به این ایده که یادگیری تغییر در سطح پیوندهای 

عصبی است. 

»هر تجربه جدید ارتباط بین نورون ها را بیشتر می کند«

2 )۸ درصد(

فرآیند اجتماعی: هر اشاره ای به این ایده که یادگیری یک فرآیند اجتماعی و تعاملی است. 

»یادگیری یک فرآینده که در تعامل بین مربی و متربی شکل می گیرد«
1 )۴ درصد(
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جدول 2. مسئولیت یادگیری

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

مسئولیت 
یادگیری

معلم محور: اشاره به فعالیت هایی که معلم باید برای انتقال دانش انجام دهد.

)مصاحبه کننده( دانش آموزان چطور یاد می گیرند؟

)مصاحبه شونده( هر درس با درس دیگه فرق داره مثال برای ریاضی یه بخشی که جدید 

بود شاید با بازی بتونیم جا بندازیم ولی درسی که قبال پایه اش رو داشتن با شکل ساده 

یا روش سنتی شاید بچه ها بتونن یاد بگیرن دیگه نیاز به بازی نیست در مبحث جدید 

معلم باید کاری کنه به پوست و خونشون بشینه }همه توضیحات در مورد کاری است 

که معلم باید انجام دهد. معلم فعال است و نه دانش آموز{

1۹ )۵۴ درصد(

دانش آموزمحور: اشاره به فعالیت هایی که دانش آموز باید برای یادگیری خود انجام دهد.

)مصاحبه کننده( دانش آموزان چطور یاد می گیرند؟

بهتر است که مثل دانشمند عمل کنند فرضیه بسازند  در علوم تجربی دانش آموزان 

ارزیابی کنند قرار نیست معلم حجم زیادی از مطالب رو آموز بده روش جدید علوم 

تجربی کار کردن مانند یک دانشمند است.

1۵ )۴3 درصد(

مسئولیت مشترک: اشاره به نقش تعاملی دانش آموز و معلم در فرآیند یادگیری 

»یادگیری یک فرآینده که در تعامل بین مربی و متربی شکل می گیرد«
1 )3 درصد(

3( ماهیت دانش
3-1( ماهیت دانش: درون ذهن

را درون ذهن  بر می گیرد که جایگاه دانش  را در  اظهاراتی  این طبقه 
می داند. بازنمایی دانش درون ذهن می تواند هر اشاره ای به بازنمایی و 
ذخیره دانش در حافظه، اکتساب دانش و یا درونی شدن دانش را در 

بر بگیرد.
3-2( ماهیت دانش: موقعیتی و وابسته با بافت

این طبقه به این اشاره دارد که دانش نه در دنیای اختصاصی خود و 
نه در ذهن افراد قرار دارد بلکه جنبه ای از عمل در موقعیت آموزشی 
است. در این وضعیت دانش به مثابه یک شیء فیزیکی قلمداد می شود 
که همه افراد به آن دسترسی دارند و از طریق کار دانشی می توانند آن 

را بهبود ببخشند.
دو طبقه ای که ماهیت دانش را تشکیل می دهند در جدول 3 توصیف 

شده است.

جدول3 . ماهیت دانش

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

ماهیت دانش

درون ذهن: اشاره به این که دانش درون حافظه بازنمایی می شود.

»یادگیری چیزی هست که برای ما درونی میشه یک سری اطالعاتی هست که به ما 

وارد میشه ما بر اساس ذهن خودمون پرورش می دیم درونی بشه و بعدا از اون استفاده 

کنیم برای کمک به دیگران«.

1۸ )۹۵ درصد(

موقعیتی و وابسته به بافت: اشاره به این که دانش در تعامالت میان افراد شکل می گیرد.

»یادگیری یک فرآینده که در تعامل بین مربی و متربی شکل می گیرد«
1 )۵ درصد(
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4( نقش دانش قبلی
۴-1( نقش دانش قبلی: کامل/ناکامل

آن دسته از اظهارات معلمان که دانش قبلی را چیزی بیش از اطالعاتی 
که یا کامل هستند و یا کامل نیستند )و نیاز به کامل شدن دارند( در نظر 
نگرفته اند در این طبقه قرار می گیرند. گرچه ممکن است این اظهارات 
یا کامل نبودن اطالعات( به  این که کدام مورد )کامل بودن  در مورد 
یادگیری جدید کمک می کند توافق نداشته باشند. مثال برخی معلمان 
اظهار داشتند اگر دانش آموزان از قبل اطالعات کاملی داشته باشند در 

کالس درس انگیزه خود برای یادگیری را از دست می دهند.
۴-2( نقش دانش قبلی: درست/نادرست

یا  قبلی می تواند درست  اظهار داشتند دانش  برخی معلمان  همچنین 
نادرست باشد. در صورتی که دانش قبلی درست باشد یادگیری جدید 
تسهیل می شود در حالی که اگر دانش قبلی نادرست باشد نیاز به اصالح 

شدن یا پاک شدن دارد.
تعداد اظهارات به دست آمده برای این مقوله در جدول ۴ آورده شده 

است.

جدول ۴. نقش دانش قبلی

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

دانش قبلی

کامل/ناکامل: اشاره به این که دانش قبلی دانش آموز می تواند کامل نباشد.

»اگر دانش آموز ذهنیت قبلی رو داشته باشه کار معلم راحت تره بره تو پوست و خونش«
۶ )۶۰ درصد(

درست/نادرست: اشاره به این که دانش قبلی می تواند ناصحیح و نیاز به اصالح یا حذف 

داشته باشد

»دانش قبلی توی همون مسیر یادگیریه و می تونه کمک کنه ولی بعضی وقت ها 

دانش قبلی باید پاک بشه شاید اشتباه باشه«

۴ )۴۰ درصد(

5( تسهیل کننده های یادگیری
عوامل  و  تجربه  معرض  در  دانش آموزان  دادن  قرار  هیجانی،  عوامل 
یادگیری  تسهیل کننده های  مقوله  تشکیل دهنده  طبقه های  اجتماعی، 
هستند. تعداد اظهارات مربوط به هر طبقه در جدول ۵ آورده شده است.

۵-1( تسهیل کننده های یادگیری: عوامل هیجانی
بیش از نیمی اظهارات به دست آمده در پاسخ به پرسش »چه عواملی 
در  و  کرده اند  اشاره  هیجانی  عوامل  به  تسهیل می کند؟«  را  یادگیری 
این طبقه قرار گرفته اند برای مثال اظهاراتی که به ایجاد چالش اشاره 
کرد ه اند. عالوه بر ایجاد چالش، پرسیدن سؤال های خوب توسط معلم 

نیز در نمونه پاسخ های معلمان دیده می شد.
۵-2( تسهیل کننده های یادگیری: تدارک تجربه

از جمله  آموزشی  تدارک تجربه های  اظهارات معلمان که  از  آن دسته 
آموزشی،  کمک  وسایل  از  استفاده  آموزشی،  اردوهای  موزه،  به  رفتن 
ترتیب دادن بازی و آزمایش و موارد مشابه با این را مد نظر قرار داده 

بودند در این گروه قرار داده شدند.
۵-3( تسهیل کننده های یادگیری: عوامل اجتماعی

در  دانش آموز  و  معلم  تعامل  نقش  به  معلمان  اظهارات  از  یکی  تنها 
یادگیری اشاره کرده بود که در این طبقه مستقل قرار داده شد.

جدول ۵. تسهیل کننده های یادگیری

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

تسهیل کننده های 
یادگیری

عوامل هیجانی: اشاره به نقش انگیزه، چالش و سایر عوامل مرتبط با هیجان

»با چالش ایجاد کردن معلم خیلی نقش داره طرز بیان طرز سؤال کردن یک انگیزهای 

ایجاد کنه«

»وقتی فرد با چالش روبه رو بشه تفکر ایجاد میشه اون چالش ها اون سؤال های راهبردی 

در مورد تمرکز هم وقتی انگیزه ایجاد شد و چالش ایجاد شد به دنبال هم تمرکز ایجاد 

میشه این ها یک شبکه هستند که در ارتباط با هم فعال میشن«

۸ )۵۸ درصد(
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تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

تسهیل کننده های 
یادگیری

تدارک تجربه: اشاره به نقش تجربه هایی که دانش آموز در معرض آن قرار می گیرد

»باید اطالعات قابل مشاهده بهشون بدی. دیدن میشه همون جمع آوری اطالعات. باید 

تجربه کنند. با آزمایش خودشون به نتیجه برسن. مثال جمع کردن وقتی دوتا سیب دارن 

یکی دیگه بدی بشه سه تا. این همون اطالعات هست که برای یادگیری بهش نیاز دارن«

۵ )3۷ درصد(

عوامل اجتماعی: اشاره به نقش تعامالت اجتماعی

»یادگیری یک فرآینده که در تعامل بین مربی و متربی شکل می گیرد«
1 )۵ درصد(

6( یادگیری چگونه یاد گرفتن
1۵ مورد از اظهارات معلمان در  پاسخ به پرسش »آیا یادگیری قابل یاد 
دادن است؟« به دست آمد که در دو طبقه قرار داده شد. تعداد اظهارات 

مربوط به هر طبقه در جدول ۶ آمده است.
۶-1( یادگیری چگونه یاد گرفتن: یادگیری به عنوان توانایی ذاتی

این طبقه به آن دسته از اظهارات تعلق دارد که یا یادگیری را به طور 

کلی قابل یادگیری نمی دانند و آن را ذاتی می دانند و یا این که آن را به 
طور مستقیم و کالمی قابل آموزش نمی دانند.

۶-2( یادگیری چگونه یاد گرفتن: یادگیری به عنوان توانایی اکتسابی
طور  به  را  گرفتن  یاد  چگونه  که  دارد  اشاره  اظهاراتی  به  دسته  این 

مستقیم قابل یاد دادن می دانند.

جدول۶ . یادگیری چگونه یاد گرفتن

تعداد کل اظهارات به دست آمده برای هر طبقهطبقه هامقوله ها

یادگیری چگونه 
یاد گرفتن

یادگیری به عنوان توانایی ذاتی )طبیعی(: اشاره به اینکه چگونگی یاد گرفتن قابل یاد 

دادن نیست

»نمیشه به بچه ها گفت چطوری یاد بگیرن، من هیچ توصیه زبانی به بچه ها نمی کنم 

برای یادگیری«

13 )۸۷ درصد(

یادگیری به عنوان توانایی اکتسابی: اشاره به این که چگونگی یادگیری قابل یاد دادن است.

»یادگیری را می توان به بچه ها یاد داد. بچه ها رو به خودشون معرفی می کنم و این 

که چه امکاناتی دارن«

2 )13 درصد(

ایده  از  حاکی  آمده  دست  به  اظهارات  درصد   ۶۹ شد،  دیده  چنانچه 
»یادگیری به عنوان اکتساب دانش« و بعد از آن 1۹ درصد به عنوان 
»کاربست دانش« است. این در حالی است که فقط یکی از اظهارات، 
یادگیری را مرتبط با عوامل اجتماعی می داند. در ۹۵  درصد اظهارات 
معلمان، جایگاه دانش درون ذهن است. فرآیندهای دانش آموزمحور و 
معلم محور به یک اندازه چگونگی یادگیری را تبیین می کنند )باورهای 
ذاتی  توانایی  معلمان،  اظهارات  درصد   ۸۷ در  یادگیری،  و  متناقض( 
محسوب می شود که نمی توان آن را آموزش داد )کج فهمی(. در بخش 

بعدی به تببین داده های به دست آمده خواهیم پرداخت.

بحث
ذهنی  مفاهیم  از  موجود  فهم  به  بخشیدن  عمق  مطالعه  این  هدف 
معلمان ایرانی در مورد یادگیری، از طریق شناسایی کج فهمی های رایج، 
پاسخ گویی معلمان با ارجاع به مبانی علمی و میزان انسجام نظام باورهای 
مهمی  تفاوت های  و  شباهت ها  آمده،  به دست  یافته های  بود.  معلمان 
 )2۰11( همکاران  و   Paakkari مثال  برای  دارند.  قبلی  یافته های  با 
 ۶ به  یادگیری  مورد  در  معلم  دانشجو   2۰ ذهنی  مفاهیم  بررسی  در 
طبقه دست پیدا کردند: نخست یادگیری به عنوان باز تولید دانش، دوم 
یادگیری به عنوان کاربست دانش، سوم یادگیری به عنوان ساختن معنای 
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شخصی، چهارم یادگیری به عنوان تغییر تفکر فرد، پنجم یادگیری به 
عنوان رشد شخصی و ششم یادگیری به عنوان ساختن معنای جمعی. 
ساختن  عنوان  به  یادگیری  مفهوم  شدن  مطرح   )2۰11(  Paakkari

او  از  را دستاورد جدیدی می داند که در مطالعات قبل  معنای جمعی 
نشده  دیده  یادگیری  از  معلمان  دانشجو  و  معلمان  ذهنی  مفاهیم  در 
بود. او دلیل چنین پیدایشی را تأکید نظریه های جدید ساختن گرایی و 
ساختن گرایی اجتماعی بر اجتماعات یادگیری و گسترش استفاده از آنها 
می داند )1۵(. این در حالی است که همچنان چنین مفهومی در دیدگاه 
سؤال  به  مستقیم  پاسخ  در  و  است  نادر  بسیار  حاضر  مطالعه  معلمان 
»چرا روش هایی مانند یادگیری پروژه محور مفیدند« بیان شده است و 
 )1۹۸3( Marton .}توضیح ناکاملی دارد }رجوع شود به بخش نتایج
نیز پیوستاری از مفاهیم مختلف در مورد یادگیری به دست می دهد که 
در آن یادگیری به عنوان »یادآوری مطالب«، »ارائه واقعیت های علمی 
از یادگیری  و جزئیات« و »به کار بردن اطالعات« را مفاهیم سطحی 
قلمداد می کند که در مقابل مفهوم یادگیری به عنوان »ساخت معنا« 
قرار می گیرد )1۶(. بر این اساس، فهم معلمان مطالعه حاضر از مفهوم 

یادگیری همچنان سطوح پایین تری از این مفهوم را در بر می گیرد.   
و  یادگیری  مورد  در  معلمان  دیدگاه  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
دانش ارتباط زیادی با هم دارد. چنانچه در مقوله ماهیت دانش دیده 
شد معلمان اغلب دانش را به عنوان واقعیت هایی قطعی در جهان بیرون 
می بینند که باید آن را کسب، پردازش و جایی در ذهن خود بازنمایی 
کنند. این دیدگاه در مورد دانش در مقابل دیدگاه یادگیری به عنوان 
ساختن معنای شخصی و معنای جمعی قرار می گیرد. زیرا زمانی که 
در یک  آنگاه می تواند  تلقی کرد،  و ساختنی  غیرقطعی  را  دانش  فرد، 
گفتگوی برابر جمعی و مشارکتی درگیر و برای ساختن معنای شخصی 

و پذیرش مسئولیت جمعی متعهد شود )1۵، 1۷(. 
آخرین طبقه در مقوله ماهیت یادگیری به تغییرات نورونی در هنگام 
یادگیری اشاره دارد. 2 مورد از اظهارات از مجموع اظهارات مرتبط با 
ماهیت یادگیری به این طبقه اختصاص دارد. این طبقه جدید از مفهوم 
یادگیری را می توان به عالقه روزافزون معلمان و دستاندرکاران آموزشی 
به مطالعات مربوط به مغز نسبت داد )1(. هرچند هر دو مورد صرفا از 
ماهیت  به  توجه  با  اما  است  آمده  به دست  مشارکت کنندگان  از  یکی 
مطالعات پدیدارشناسی - که در آن همه شیوه های اندیشیدن در مورد 
نباید این  یک پدیده مهم است - توجه به آن ضرورت دارد. هر چند 
موضوع را نیز از نظر دور داشت که همین عالقه به مغز به رواج باورهای 
غلط در مورد مغز موسوم به افسانه های عصبی نیز دامن می زند. گرچه 
نبوده   افسانه های عصبی در میان معلمان  هدف مطالعه حاضر بررسی 

است اما شواهدی از آن در اظهارات معلمان قابل مشاهده بود، مانند باور 
به این که برخی دانش آموزان راست  مغز و برخی دیگر چپ  مغز هستند.
شاید دور از ذهن نباشد که وقتی بیشترین نگاه به یادگیری به اکتساب 
دانش مربوط می شود درصد باالیی از پاسخ ها به سؤال »دانش آموزان 
اظهارات  چند  هر  باشد.  معلم محوری  بیان گر  می گیرند«،  یاد  چگونه 
مربوط به دانش آموزمحوری نیز فاصله زیادی از نظر تعداد با آن ندارد. 
این فاصله کم بین اظهارات معلم محوری و دانش آموزمحوری را می توان 

به دو نکته نسبت داد:
1( ناتوانی معلمان در ایجاد تمایز بین راهبردهای تدریس با راهبردهای 
یادگیری. به بیان دیگر معلمان در پاسخ به سؤال اشاره شده در باال به 
جای اشاره به فرآیندهای زیربنایی یادگیری به روش هایی که الزم است 

در تدریس به کار ببرند اشاره می کنند.
2( نظام باورهای غیرمنجسم، به طوری که معلمان همچنان تناقض بین 
ایده های مربوط به هر دو طبقه را نادیده می گیرند. چنین پدیده ای در 
 Vosniadou مطالعات قبلی نیز به دفعات دیده شده است. برای مثال
و همکاران )2۰2۰( نشان دادند در حالی که معلمان باور دارند یکی از 
کارهای مهم معلمان، آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانش آموزان 
است در عین حال و به طور هم زمان باور دارند مهمترین کار معلم افزایش 
تغییر  به  را  امری  چنین  علت  محققان  این  است.  دانش آموزان  دانش 
باورهای همسو  به عبارت دیگر داشتن نظام  مفهومی نسبت می دهند. 
افراد است  نیازمند تغییر مفهومی به معنای تغییر در ساختار شناخت 
)1۸، 22(. همچنین در ایران، Shahvarani و Savizi )2۰۰۷( نشان 
دادند معلمان به طور همزمان باورهای سنتی و مدرن در مورد یادگیری 

دارند که دلیل آن را جدید بودن اصالحات آموزشی دانسته اند )۷(.
در  دارد.  دانش آموزان  انفعال  با  زیادی  ارتباط  معلم محوری  همچنین 
دیدگاه های جدید، برای دانش آموز نقش فعالی در نظر گرفته می شود 
و دانش قبلی وی اهمیت زیادی پیدا می کند؛ زیرا دانش قبلی به عنوان 
و   Shing قلمداد می شود.  دانش جدید  تفسیر  و  فهم  برای  چارچوبی 
Brod  )2۰1۶( می نویسند دانش قبلی ساختاری برای یکپارچه شدن 

قبلی در حین  ایجاد می کند و چنانچه دانش  قدیم  و  اطالعات جدید 
دریافت اطالعات جدید و رمزگردانی فعال نشده باشد کار یکپارچه شدن 
اطالعات با مشکل مواجه می شود )1۹(. معلمان مطالعه حاضر به طور 
خودبه خودی در اظهارات خود در مورد یادگیری به نقش دانش قبلی 
اشاره نکردند اما در سؤال مستقیم، دانش قبلی را یا ناکامل و نیازمند 
کامل شدن و یا اشتباه و نیازمند اصالح و یا پاک شدن قلمداد کردند 

و اشاره ای به نقش حیاتی دانش قبلی در یادگیری های جدید نکردند.
در مورد عوامل تسهیل کننده یادگیری، معلمان بیش از همه بر نقش عوامل 
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هیجانی تأکید کرده اند )۵۸ درصد(. چنین یافته ای در مطالعات قبلی نیز 
قابل مشاهده است. همسو با مطالعات قبلی معلم ها باور دارند که انگیزش 
وابسته به محیط و معلم است و معلم باید همراه با سرگرمی و تفریح، 
 Illushin و Hufton انگیزه را در دانش آموزان شکل دهد. در حالی که
)2۰۰3( نشان می دهند که تازگی و جذابیت برای انگیزه ضروری تر است 
)2۰(. معلمان، بیش از آن که بر دیدگاه های علمی متمرکز باشند انگیزه 

را مانند صفتی می بینند که برخی دارند و برخی ندارند )21(.
را  این که »یادگیری  یادگیری« و  بودن  به »ذاتی  باور  به طور خاص، 
مهم ترین  می توان  را  داد«  آموزش  مستقیم  طور  به  نباید  و  نمی توان 
باورهای معلمان غیرمنجسم  کج فهمی معلمان دانست. همچنین نظام 
است. این موضوع را می توان به ناآشکار بودن باورهای معلمان برای خود 
آنان نسبت داد. این باورهای ضمنی می تواند در مورد جنبه های مختلف 
بودن  متغیر  یا  بودن  ثابت  دانش،  انگیزش،  مانند  تدریس  و  یادگیری 
توانایی یادگیری و موارد مشابه دیگر باشد. زمانی که باورها ضمنی و 
ناآشکار هستند، توانایی فرد برای کشف روابط میان آنها و درک تناقض 

میان باورها کاهش می یابد.
بنابراین، روش های مداخله ای برای معلمان، باید به آنها کمک کند تا 
باورهای خود را آشکار کنند، از آنها آگاه شوند و ارتباط بین آنها را درک 
کنند. بدون چنین ادراکی، یادگیری هرگز به انسجام و تغییرات پایدار 
در نظام باوری منجر نخواهد شد و در بهترین حالت تکه های پراکنده ای 
از دانش را شکل می دهد که فاقد کارآیی الزم برای تغییر کالس های 
بر  مبتنی  مداخالت  در  می توان  را  شده  گفته  معیارهای  است.  درس 
مدل های تغییر مفهومی جستجو کرد )22(. مدل های تغییر مفهومی با 
تأکید بر انسجام شناخت، آشکار کردن دانش قبلی برای یادگیرندگان و 
ایجاد آگاهی فرامفهومی )Metaconceptual awareness( می توانند 

دستاوردهای ویژه ای برای دوره های آموزش معلمان داشته باشند.
  

نتیجه گیری
به طور کلی از نتایج به دست آمده چنین بر می آید که معلمان ایرانی 
بیش از همه در جریان اصالحات آموزشی اخیر، از نقش معلم در تدارک 
که  در حالی  آگاه شده اند،  دانش آموزان  برای  متنوع  تجارب  و  بازی ها 
تفاوت ها و تناقضات دو مفهوم دانش آموز محوری و معلم محوری کماکان 
برای معلمان روشن نیست. همچنین معلمان از اهمیت نقش دانش قبلی 
به عنوان چارچوب سازمان دهنده به تجربه ها و اطالعات جدید غافلند، 
توجه اندکی به نقش عوامل اجتماعی بر یادگیری دارند، جایگاه دانش 

را درون ذهن قلمداد می کنند و با وجود اهمیت زیادی که برای عوامل 
به  انگیزشی بی اطالعند.  از نظریه های دقیق  قائلند  انگیزش  هیجانی و 
هیچ  در  شناختی  منظر  از  تربیت  هشت گانه  مبانی  اساس  بر  عالوه 
بدن مندی  و  شناخت  مقوله  به  توجه  از  پایی  رد  معلمان  اظهارات  از 
از مفاهیم  دیده نمی شود. همچنین معلمان درک درست و منسجمی 
روان شناسی شناختی مرتبط با کارشان مانند حافظه و توجه ندارند. با 
توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مطالعه عمیق نظام باورهای 
تا بتوان راه را برای  با نمونه های مختلف ضروری است  ایرانی  معلمان 

انجام مداخالت مناسب در حوزه توسعه حرفه ای معلمان هموار کرد.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

از همه معلمان قبل از شرکت در پژوهش، رضایت نامه کتبی مبنی بر 
آنها دریافت شد.  نام  آنان در پژوهش، بدون ذکر  از پاسخ های  استفاده 
مطابق با متن رضایت نامه، شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه در پژوهش 
شرکت کردند و می توانستند هر زمانی به طور دلخواه از آن خارج شوند.

مشارکت نویسندگان 
نویسندگان این مقاله در بخش های مطالعه مفاهیم و طراحی، جمع آوری 
داده ها، تحلیل داده ها، آماده سازی متن، بازنگری و اصالح متن و فراهم 
در مطالعه  اول  نویسنده  داشته اند.  اجرا مشارکت جدی  کردن شرایط 
نگارش  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه  داده ها،  جمع آوری  طراحی،  مفاهیم، 
متن و انجام اصالحات؛ نویسنده دوم در طراحی، بازبینی متن و روش 
تجزیه و تحلیل داده ها و نویسنده سوم در طراحی، بازبینی روش تجزیه 

و تحلیل و بازبینی متن مشارکت داشته اند.  

منابع مالی
منابع مالی این پژوهش به صورت شخصی تأمین شده است.   

تشکر و قدردانی
از همه معلمان عزیزی که وقت گران بهای خود را صبورانه به پاسخ دادن 

به سؤاالت اختصاص دادند، صمیمانه سپاس گزارم.  

تعارض منافع
تضاد منافعی وجود نداشته است.
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