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 چكیده

. با این استدالل استهای دانش ضمنی در حوزه تدریس و یادگیری هدف اصلی این پژوهش، واکاوی داللت

ها توصیف کرد. تدریس و یادگیری ضمنی توان به شکل صریح و در قالب گزارهکه دانش ضمنی را نمی

تأکید  شدهتعیینش گرایی و خردگرایی بر مجموعه قواعد و اصول ثابت و از پیپیش از آنکه با سلطه عینی

هایی مانند تجربه شخصی، وابستگی به متن و ذهنی بودن دانش استوار است. برای دستیابی داشته باشد بر مؤلفه

ایضاح از راه تحلیل مفاهیم تدریس و یادگیری ضمنی بهره  باهدفبه این هدف، از روش تحلیل مفهومی 

تواند که باور به وجود بعد ضمنی و نهان دانش می گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است

نگرش جدیدی در نظام تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. لذا، هدف از یادگیری و تدریس در رویکرد 
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 مقدمه

مسئله  .است شدهبندیدستهها، به دو نوع صریح و ضمنی بندیتقسیم ترینمهمدانش در یکی از 

مباحث فلسفه بدل شده است. در حقیقت، عبارت ضمنی دارای  ترینمهمدانش ضمنی، امروزه  به یکی از 

ه یك سری . دانش ضمنی بدهدنمیاست که تن به ارائه تعریفی واحد  ایگستردهحوزه معنایی بسیار متنوع و 

تعلیم و  ،یشناسجامعهفلسفه،  ازجملهدانشگاهی  هایرشتهدر قلمرو بسیاری از  شناختیروشمسائل نظری و 

ن دانش ضمنی رابطه بی. البته ، علوم شناختی و مطالعات فرهنگی اشاره داردشناسیروان، شناسینزباتربیت، 

معتقد « 1منون»افالطون در رساله (. Shim & Roth, 2006برانگیز است )و صریح بسیار قابل مناقشه و بحث

ر ل تلويحي و ضمني داين نوع دانش به شك ازآنجاكهآيد، اما است كه آدمي با دانش كثيري به دنيا مي

با روش درست دیالکتیك و گونه آگاهي نسبت به آن ندارد و تنها ضمير او وجود دارد در آغاز هيچ

دانش که  اندقیدهعکسانی مانند کالینز  بر این  کهدرحالیتوان آن را صراحت بخشید. گفتگوی فلسفی می

و زندگی هر روزه حضور دارد. بنابراین بهتر است که پرسش اساسی ما این باشد که دانش  جاهمهضمنی در 

منی از دانش ض تریمشخصبه تعریف  توانمیصریح چیست؟ زیرا به عقیده او با تعریف دانش صریح 

  .(Collins, 2010) افتیدست

ها ، ارزشهادر تجارب، ایدهشخصی که ریشه  کامالًدانش ضمنی به عقیده قائالن به آن، دانشی است 

، دانش ضمنی در ذهن، رفتار و ادراک آدمی دیگرعبارتبه(. Gourlay, 2002و عواطف شخص دارد )

ه ب مؤثریبرخی معتقدند دانش ضمنی، دانشی است که افراد آن را به شکل (. Duffy, 2000سکنی دارد )

ای بر این باورند که دانش (. عدهTsoukas, 2002توانند آن را بیان کنند )اما به دشواری می برندمیکار 

(. بعضی نیز عقیده دارند که دانش Berry, 1997توان تدوین کرد )ضمنی را نیز به مانند دانش صریح می

 ,Ambrosini & Bowmanضمنی و دانش صریح نه جدا و منفصل بلکه در امتداد یکدیگر قرار دارند )

ارکان مهم دانش ضمنی ، ارتباط و اطمینان به طرف مرتبط است.  برخالف دانش صریح، یکی از(.  2001

(Galbreath, 2000 اما به .)عقیده بر این است دانش ضمنی نه در متون درسی بلکه درون آدمیان  طور عمده

آن را به شکل مدون تنظیم و به راحتی بیان کرد و بیشتر افراد از داشتن آن آگاه  تواننمیقرار دارد. لذا 

، ایدانش ضمنی ترکیب سیالی از تجارب شخصی و اطالعات زمینه(. Hidreth & Kimble, 2002) ندنیست

 ,Bushآورد )افراد متخصص است که چارچوبی جدید برای تجارب جدید فراهم می هایبینشها و ارزش

ضور ح میان دانش صریح و ضمنی نوعی نگرش تلفیقی وجود دارد و در هر فعالیتی این دو دانش (.2008

                                                 
1 . Meno 
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که در هر مورد دارند. به این معنا که در هر بخش از دانش صریح، وجهی از دانش ضمنی حضور دارد. درحالی

ی که قلمروی دانش ضمنی است، وجهی از کلیت و عمومیت که ویژگی دانش صریح است وجود جزئخاص و 

ن چگونگی عملی در مقابل درک گسکوئین و تورنتون  از دانش ضمنی نوعی دانست (.Bagheri, 2014دارد )

دانستن چگونگی نظری است. دانستن چگونگی نظری پاسخ به پرسشی تلویحی در خصوص نحوه و چگونگی 

ت. در مقابل دانستن گونه مهارتی نیسمبتنی بر دانش نظری بوده و مستلزم هیچ صرفاًانجام گرفتن فعالیتی است که 

 (.Gascoigne & Thornton, 2013مهارت است )چگونگی عملی نوعی قابلیت عملی برای انجام یك 

بینش  ای،ها، اطالعات زمینهها، قضاوتارزشگرفته، دانش ضمنی ترکیب سیالی از تجربه شکل

ها و تخصصی و بصیرت و شهودی است که چارچوبی مناسب برای ارزیابی و به مشارکت گذاشتن تجربه

از  .کندمیو در مقابل توصیف یا توضیح مقاومت  آوردمیاطالعات جدید میان اعضای یك گروه فراهم 

است و اغلب  1ایاصلی است: نخست، دانش ضمنی امری رویه مؤلفهنظر استرنبرگ  دانش ضمنی دارای سه 

های واقعی زندگی بیش از گیرد. دوم، دانش در موقعیتکافی صورت می تأملبه شکل خودکار و بدون 

مك مفید است. سوم، دانش ضمنی با ک یشانهاهدفافراد به  یابیدستهای ساختگی و انتزاعی برای موقعیت

فصل تمایز میان  ترینمهم(. شاید Sternberg, 1998)آید صریح به دست نمی هایآموزشمستقیم دیگران یا 

منی کرد، اما انتقال دانش ض منتقلتوان به راحتی به دیگران دانش صریح و ضمنی این است که اولی را می

در واقع (. Beijers, 2000)با دشواری همراه است  جای دارد هاانساندر قلب و ذهن گران از آنجاکه به دی

و بهترین  گذاردمیاین نوع دانش ریشه در عمل و تجربه شخص دارد و خود را در عمل ماهرانه به نمایش 

 (.Fleck, 1996شکل یادگیری آن از راه مشاهده عمل شخص واجد این دانش است )

پاسخ دهد که کاربرد دانش ضمنی از سوی آموزگاران  هاپرسشپژوهش حاضر تالش دارد تا به این 

 ؤثرمهای دانش ضمنی برای فرایند تدریس و یادگیری در فرایند تدریس و یادگیری چگونه است؟ مزیت

ی در قشباور به وجود دانش ضمنی چه ن دانش ضمنی کدام است؟ مؤثرچیست؟ عوامل  الزم برای کاربرد 

نی ، یادگیری و تدریس ضمدیگرعبارتبه؟ کندمیان ایفا آموزدانشروش تدریس آموزگاران و یادگیری 

اوی ؟ این نوشتار درصدد است با واکدارند هاییویژگیبه عنوان رویکردی برگرفته از ایده دانش ضمنی چه 

 آشنایی با مفهوم دانشود؛ زیرا های آن در عرصه تدریس و یادگیری اشاره شمفهوم دانش ضمنی به داللت

تعلیم و  اراناندرکدستمیان  تأثیرگذارضمنی و تدریس یادگیری مبتنی بر آن منجر به رویکردی بدیل و 

های یادگیری به عنوان هدف تدریس ضمنی نخست به تعریف ویژگی برای این منظور، تربیت خواهد شد.

                                                 
1. Procedural  
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های بروز دانش ضمنی در حوزه تعلیم جلوه ترینمهم ، سپس تدریس ضمنی  به عنوان یکی ازشودمیاشاره 

. در پایان، نیز نسبت میان یادگیری و تدریس از منظر دانش ضمنی و مبانی گیردمیو تربیت مورد تحلیل قرار 

. دیدگاه نویسندگان بر این است که در سپهر دانش ضمنی گیردمیآن مورد بررسی قرار  شناختیمعرفت

 ی دارای ارتباطی وجودی با یکدیگر بوده و مستقل از یکدیگر نیستند.یادگیری و تدریس ضمن

 

 روش پژوهش

شناسی مشخصی یکی دانست؛ زیرا شامل مجموعه متنوعی با روش تواننمیپژوهش تحلیل فلسفی را 

ول کند، محصهای پژوهشی است و چیزی که آن را از سایر انواع پژوهش متمایز می، فنون و شیوههاسؤالاز 

یا فایده آن است. هدف پژوهش تحلیلی فلسفی، فهم و بهبود مجموعه مفاهیم با ساختارهای مفهومی است 

نیم و کدی میداریم، مسائل را ساخت بن، مقاصد را بیان میکنیممیکه بر اساس آن، تجربه را تفسیر 

ه تبیینی موجه از دامن فراهم آوردنآوریم. پژوهش از نوع تفسیر مفهوم، ناظر به ها را به اجرا در میپژوهش

دفاع از  به تفسیر عینی قابل یابیدستهای مربوط به یك اصطالح در زبان عادی است. به همین دلیل، ارجاع

 ی آن در زبان عادی است. البته باید به خاطر داشت کهیك اصطالح مستلزم فهم معتبری از استفاده یا معنا

د معنای کامل یك مفهوم را نشان دهد. نوع تحلیلی که به واسطه آن به فهم معتبر تواننمیهیچ تفسیر دقیقی 

شود. یابیم، تحلیل مفهومی نامیده میای از مفاهیم مرتبط دست میاز معنای عادی یك مفهوم یا مجموعه

مفاهیم ما  اکهازآنجالشی در جهات تغییر مفاهیم ما نیست بلکه کوشش برای فهم آن است. تحلیل مفهومی ت

 & Coombsدر زبان تجسم یافته، فنون تحلیل مفهومی فنونی برای آزمون دقیق معنای اصطالحات است. )

Daniels, 1991 .) هدفابرویکرد حاکم بر این تحقیق کیفی است. در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی 

ایضاح از راه تحلیل مفاهیم تدریس و یادگیری ضمنی بهره گرفته شد. در این روش مفاهیم به کار گرفته 

 گیرند. شده در یك ساختاربندی جدید مورد تحلیل و واکاوی مجدد مفهومی قرار می

 

 1یادگیری ضمنی

ریح، ر دانش صهای گوناگونی وجود دارد. نگرش مبتنی بدر خصوص یادگیری و ماهیت آن دیدگاه

. داندمیای و عینی در یادگیری و تدریس دانش در حوزه تعلیم و تربیت را معادل دانش گزاره مؤثرروش 

دارد  ای بین یاددهنده و یادگیرنده وجوداما در نگرش ضمنی، یادگیری فعالیتی است که در آن رابطه دوگانه

                                                 
1. Tacit Learning 
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رخاسته یادگیری ضمنی امری ب یادگیری حاصل فعالیت مشارکتی در درک و فهم یك موضوع است. و کنش

از یادگیری بدون هرگونه تالش آگاهانه از سوی  ایشیوهویژگی آن  ترینمهماز دانش ضمنی است که 

ی  الهام نشناسانه مایکل پوالنی درباره دانش ضمرویکرد یادگیری ضمنی از مبانی شناختیادگیرنده است. 

 گرفته است. 

 «.دانیمآوریم، میزبان می هب از آنچهما بیش »مایکل پوالنی برای نخستین بار با عبارت معروف 

(Polanyi, 2009, P. 4)  کرد.  از نظر او دانش ضمنی همواره در درون دانش  تأکیدبر ماهیت دانش ضمنی

لب اغ هاآناما  شودمید به کار برده مشخصه دانش ضمنی این است که توسط افراصریح نهفته است. 

ماهرانه  دانند که چگونه به شکلیمی صرفاً هاآنتوانند نظریه صریحی درباره کار خود ارائه کنند بلکه نمی

و  شودمیبه عقیده او دانشی که نتوان آن را به روشنی بیان کرد، دانش ضمنی نامیده عملی را انجام دهند. 

؛ زیرا ودشمیاین همان دانشی است که ما به داشتن آن واقف نیستیم و بدون آگاهی از وجود آن به کار برده 

ی  عرصه را های پوالنیم نسبت به آن آگاه باشیم و کاربرد آن را توضیح دهیم. به همین سبب آموزهتواننمی

 شودیمه معرفت صریح مقید و محدود نبر روی گونه دیگری از دانش گشود که در آن تعریف دانش تنها ب

(Polanyi, 1998 به باور پوالنی  عمل آدمی در اظهار یك واقعیت لزوماً همراه با نوعی تعهد شخصی .)

ه شخصی است ک کامالًباشد. به همین خاطر تمامی دانش، امری برخاسته از چارچوب عقاید آن شخص می

 .(,Polanyi 2014نامید )  1آن را دانش شخصی توانمی

یش از آنچه ب . با این توضیح کهاست پذیرامکانیادگیری از راه کشف پوالنی  بر این باور است که 

ن که خود او نسبت به داشت داندمیآدمی در کشف کردن از پیش چیزهایی را و  دانیممیوریم آبر زبان می

زیرا ما  ؛تلفیق ضمنی بستگی داردشناسایی به مانند کشف اصیل به قدرت و ساختار آگاه نیست  هاآن

ها را چگونه دانیم آنمی ینکهایم همه یا بخشی از جزئیات متعلق شناخت خود را تشخیص دهیم و نه تواننمی

پوالنی منتقد ایده سنتی دانش به عنوان باور صادق موجه و (. Polanyi, 1998) یمیتلفیق نما در ادراک خود

قادر  . به عقیده او کشف کنندهباشدمی هاواقعیتان فهم ساده و مستقیم نگرش مرسوم درباره ادراک به عنو

های واقعی را کشف در واقعبه کشف کردن است؛ زیرا او دارای دانش ضمنی از امر کشف شده است. 

مسئولیت جستجوی حقایق  دارعهدهکشف  از قواعد و الگوها توضیح داد. ایمجموعهبه کمك  توانمین

. بر این اساس در حیطه یادگیری ضمنی، است هاآنانش شخص ملزم به آشکارسازی پنهان است که د

از یادگیری به جای بهره بردن از روش دیکته و  گونهاینآموز است. در عامل، قوه اکتشاف دانش ترینمهم

                                                 
1. Personal Knowledge 
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تلقین کردن اطالعات به یادگیرندگان، امکان درک شهودی و گسترش فهم موضوع مورد یادگیری بر اساس 

از یك فهم ثابت و چارچوب از پیش  تواننمیفراهم خواهد شد. به این معنا دیگر  آموزدانشدانش ضمنی 

 سویهكیبه شکل درسی سخن گفت؛ زیرا محتوای آموزشی نه  هایموضوعمشخص شده برای انتقال و فهم 

یك نوع  تر اثبات شده، بلکه به صورتو منفعالنه و تنها به منظور یادگیری انبوهی از حقایق و اطالعات پیش

عنایی همواره م آموزدانشکه در تعامل با تجربه شخصی و دانش ضمنی  دهدمیدرگیری فعاالنه خود را نشان 

ی که مشاهده در یادگیر اندعقیدهتاکه اوچی بر این  جدید به خود خواهد گرفت. محققانی مانند نوناکا و

، هنر هاتعارهاساکتشاف شخصی، بهره گرفتن از  ازجملهدیگری  هایروشضمنی به تنهایی کارساز نبوده و 

الگوهای  انتومی هاروشازاینمفید باشد. با بهره بردن  تواندمیروایت، و تجسم سازی برای انتقال این دانش 

عمومی با دیگران به اشتراک گذاشت  هایاصطالحشخص را در قالب مفاهیم و  هایتمهارذهنی و 

(Nonaka & Takeuchi, 1995.) 

از نگاه پوالنی  بعد ضمنی مستلزم این است که یادگیری هرگز نتواند به فرایندی کامالً صریح بدل شود 

به  دهد.ها مورد تأکید قرار میزمینه مهارت و یادگیرنده باید در این امر تالش کند. به ویژه او این امر را در

نند، کها پیروی میعقیده او افراد ماهر کسانی هستند که چندان به قواعدی که در کاربرد مهارت خود از آن

که  یان کنند. او در خصوص یادگیری معتقد استرا بتوانند آن آشنایی نظری ندارند و اگر هم داشته باشند نمی

ی باید ، دانشجوی پزشکطور نمونهارتباط میان کتاب درسی و زندگی واقعی را درک کند. به آموز باید دانش

ها را در بیماران واقعی تشخیص دهد و این عمل با مشاهده های درسی بلکه باید بتواند آنها را نه در کتابنشانه

تواند ری را درک کرده و میهای مختلف بیماگیرد که در آن تفاوت میان نشانهمکرر موارد متعدد صورت می

وز و آمهای عملی به نمایش بگذارد. در این نوع یادگیری، دانشدانش خود را بهبود بخشیده و در موقعیت

کارآموز باید تابع مهارت و اقتدار آموزگار و استادکار خود بوده و به این امر اطمینان داشته باشد که آموزش 

 (.Polanyi, 2009)آورد مندرج در عمل آموزگار به دست می هایمعنادار معنای خود را از نشانه

قواعد صریح و مدون وجود دارند اما یادگیری واقعی نیازی به دانستن آنها به شکل  پوالنی به عقیده 

ها منطبق کند. این قواعد غیرقابل تشخیص هستند و به شکل ضمنی در رابطه میان نظری ندارد تا خود را با آن

اصول عمل تکراری است که تحت قواعد و مند نوعی قاعده آموز وجود دارند. کنشآموزگار و دانش

یکسان و از پیش تعریف شده روح فعالیتی مانند تدریس و یادگیری را از آن خواهد گرفت و آن را به نوعی 

عمل مکانیکی تبدیل خواهد کرد که هیچ نوع پیوندی با دنیای شخص آموزنده و یادگیرنده نخواهد داشت 

(Polanyi, 2009) .س مورد انتقاد پوالنی  تدریی گرایی علمیادگیری مبتنی بر عینی مهم یکی از معایب
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دگاهی بازتاب چنین دی. دهدمی ءعینی بیش از هر چیز دیگر بها هایارزیابیاین است که به آزمون و صریح 

 گرا گشوده است به این معنا که مجال برایدر عرصه تعلیم و تربیت ، فضا را برای نوعی تدریس کمیت

س به شدت تنگ و محدود شده و همین مسئله موجب ناآزموده در حیطه تدری ترپیششخصی  هایروش

ین فرایندهای ارزیابی به ازدودن آزادی عمل در کالس درس و رابطه میان آموزگار و شاگرد شده است. 

اما واقعیت . ندگیرمیمکانیکی و تنها به منظور سنجش عینی در تقابل با قضاوت ذهنی صورت  کامالًشکل 

 یگیراندازهصریح  هایآزمونتنها با  تواننمیدر اجرای یك مهارت را  آموزدانشاین است که بلوغ یك 

انع از آن گوناگون م هایبرداشتدر فضای کالس مبتنی بر دانش ضمنی وجود تفاسیر و  کهدرحالیکرد.  

ان از ابعاد پنهانی یك برنامه درسی را به راحتی در قالب آموزدانشمختلف  هایروایتکه بتوان  شودمی

 (. Polanyi, 2014)های همگانی به محك سنجش و ارزیابی گذاشت ونآزم

معارف و معلومات منتقل شده نیست، بلکه مهم مشارکت  سپردنهدف از این نوع یادگیری به خاطر 

 فردصربهمنحآموزان در مقام یادگیرندگانی به دانش با استفاده از تجمیع تجارب دانش یدنشکل بخشدر 

تدریس و یادگیری ضمنی پدیده روزمره هستند. والدین نکات خصی خواهد بود. برای ایجاد دانشی ش

 رفاًص. یادگیری واقعی دهندمیبه فرزندانشان یاد  هاآنزندگی روزمره را تنها از راه چگونگی عمل کردن به 

عوامل  نایمجموعهارزش و مهارت است.  ای از دانش،آموزان نیست بلکه مجموعهرشد عقالنی دانش

 ر واقعدوظیفه تعلیم و تربیت خواهد شد.  ترینمهمآموز به عنوان به شخصیت دانش یدنشکل بخشموجب 

ادن و انجام د تماشا کردندانستن چگونگی انجام عمل را باید به روش ضمنی تکرار کردن یعنی از راه 

حوه که بر اساس آن ن شودمیآن به دست آورد. با گذشت زمان عملکرد مناسب به عادتی بدل  بارهین چند

 (. Burbules, 2008ضمنی و غیرقابل توضیح باشد ) کامالًتواند انجام عمل می

یادگیری ضمنی فراتر از محیط کالس درس بوده و تمرکز خود را بر روی عامل مشارکت در زندگی 

محور کالس درس با های متنها یا اجتماعات قرار داده است. لذا نوعی از یادگیری که در محیطگروهافراد،

گیری نوع دیگری از یاد اما شودمیشود، یادگیری صریح خوانده آموخته می ایگزارهتکیه بر دانش نظری و 

که خارج از متون درسی به اموری مانند گرایش، میل، استعداد، بینش، شهود، تجربه، مشاهده، زمینه، عمل 

ری ضمنی آید. در یادگیورزد، یادگیری ضمنی به شمار میمی تأکیدو ارتباط دوسویه یاددهنده و یادگیرنده 

د توانیممشخص نیست و او ن کامالًد حتی برای یادگیرنده شوموضوعی چگونه و چه زمانی آموخته می ینکها

ای که از آن پیروی کرده است را برای دیگران بازگو کند. یادگیرنده ماهر قواعد عمل خود را به شکل قاعده
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 تها پیروی کرده اسکه قادر به تشخیص قواعد دقیقی باشد که از آنبرد بدون اینای به کار میماهرانه

(Bagheri, 2014.) 

آموز قرار خواهد در جهان یادگیری ضمنی، حقایق در معرض قضاوت شخصی و دنیای ذهنی دانش

گرفت و همین موجب بروز روایتی شخصی از آن حقایق خواهد شد، اما این ایهام و دوپهلویی نه امری 

حیاتی  کامالً گونه آموزش قضاوت شخصی یادگیرنده امریطبیعی خواهد بود. در این کامالًزدودنی بلکه 

صوص گیری در خکه بر اساس آن شخص یادگیرنده خود به تصمیم شودمیو مهم در امر یادگیری محسوب 

 کامالً ها و شواهد گوناگون پرداخته و لذا نتایج حاصل از کشف و درک شخصی او امری داده

های ماشین استنتاج نخواهد بود که با ورود داده آموزدانش، دیگرعبارتبهخواهد بود.  بینیپیشیرقابلغ

منطقی،  کامالًهای از خروجی ایمجموعهمشخص و درست و به شرط درست عمل کردن دستگاه، به 

(. عدم تلقین مطالب در فرایند یادگیری ضمنی موجب Ryle, 2009درست، معتبر و عینی دست پیدا کنیم )

بر  أکیدتمشخص است که یادگیری ضمنی با  کامالً . شودمی پیدایش حس استقالل شخصیت در یادگیرنده

مسئولیت شخص در شکل بخشی به عقاید خویش بیش از هر چیز بر استقالل شخصیتی فرد تکیه دارد و این 

امر در تقابل صریح با هرگونه فرایند، روش و معیارهای غیرشخصی قرار دارد. این استقالل در قوای ارزیابی، 

آموز به عنوان یادگیرنده در تقابل با عقاید و اعمالی قرار دارد که به او منتقل شده دانشگزینش و نقادی 

خواهد آموخت که او صاحب اصلی عقاید و افکار خود  گونهاین آموزدانشاست. در یادگیری ضمنی 

نیت دیگر الباشد و کسی این معلومات را به او تلقین نکرده است. در نگرش مبتنی بر یادگیری ضمنی، عقمی

جایگاه یگانه و برتر در مدارس و موضوعات درسی نخواهد داشت. به این خاطر که بسیاری از ابعاد دانش، 

های استداللی و درک عقالنی از بندی در بطن گزارهضمنی و غیرصریح بوده و به هیچ عنوان قابل قالب

ن اندازه که با دانش صریح مندرج در متون آموزان در مقام یادگیرنده، به هماجهان نیستند. بنابراین دانش

ای از دانش شهودی و شخصی خود که با معیارهای عقالنیت قابل سنجش درسی سروکار دارند، با پیکره

 نیست دست به گریبان خواهند بود.

 

 1تدریس ضمنی

 مطالعات رکس وایت و اندوبویسی نشان داد که بسیاری از آموزگاران و استادان با مفهوم دانش

های جدید خود آشنایی ندارند و این امر آن تدریس ضمنی و اهمیت آن برای انتقال یافتهدنبال ضمنی و به 

                                                 
1. Tacit Teaching 
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این است که توضیح و شرح دقیق مفهوم دانش ضمنی و همچنین یادگیری و تدریس ضمنی  دهندهنشان

(. مبانی Rexwhite & Ndubuisi, 2012) اندرکاران حوزه آموزش باشدراهگشای بسیاری از دست تواندمی

. عمومی و قابل آزمون همگانی است یدانش امر شناسانه تدریس صریح بر این اصل استوار است کهشناخت

 .است و تربیتی محل شك شناختیعمومی نیست و قابلیت حمایت همگانی ندارد به لحاظ   آنچهنتیجه در 

شناسی، مبانی اصلی تدریس صریح این شناخت داد و آموخت. آموزشتوان آن را در مدارس بنابراین نمی

ت اساسی دانش صریح یعنی عینیت، شفافی هایمؤلفه. هدف و روش تدریس صریح بر مبنای دهدمیرا شکل 

تدریس بر محتوای درسی  های اصلی تدریس صریح این است کهکند. از ویژگیو صراحت معنا پیدا می

 معینی برای آن طراحی شده است.  کامالً هایهدفمشخص تمرکز دارد و  کامالً

و از ته بر جای گذاش آموزشبر عمل و نظریه  ایگسترده تأثیرگرایی روح عینیبه عقیده پوالنی 

وتربیت، تدریس به معنای انتقال محض دانش و اطالعات به گرایی در حوزه تعلیمپیامدهای عینی

واضح و دقیق  کامالًدر هر درس به شکل  لذا در این رویکرد توصیف مفاهیم مندرجآموزان است. دانش

ریس این نوع تدان خواهد بود. آموزدانشهای مستمر در پی کنترل میزان یادگیری صورت گرفته و آزمون

یادگیری  وموضعی تدافعی دارد  تفاسیرنسبت به تنوع و گوناگونی  است،اخالقی  گذاریارزشکه خالی از 

برداشت و  جایی برای گونههیچاز دانش کرده است. در این برداشت را بیشتر به نوعی تلقین عقیده شبیه 

مطابقت با  ،هاماند و مالک و اعتبار صحت و درستی دانستهشخصی مبتنی بر امر ضمنی باقی نمیقضاوت 

 (.Polanyi, 1998)امر واقع و حمایت و پشتیبانی از سوی شواهد است 

داند. و مشارکتی می 2ینشدن یانبدانش ضمنی را دارای دو ویژگی « 1یدانش شخص»پوالنی در کتاب 

 گرایانه در عقیده پوالنی وجود دارد با این توضیح کهبودن نوعی نگرش کل ینشدن یانبابتدا در خصوص 

خود  از دانش یجزئ یینیتبد اجزای دانش خود را به دیگری توضیح دهد یا توانمیشخص صاحب دانش ن

ه یك ک ایگونهپوالنی عقیده دارد که دانش امری عملی، شخصی و تا حد زیادی ضمنی است به  ارائه دهد.

 زئیجرا که به شکل ضمنی در دانش او موجود است را به شکل صریح بیان کند و تبیینی  آنچهتواند نفر نمی

نسبت به  آندر است که  سواریدوچرخهو دقیق از دانش خود ارائه کند. مثال اصلی و محوری پوالنی 

کاربرد هر یك از الگوهای فیزیکی یا مکانیکی در راندن دوچرخه خودآگاهی نداریم بلکه این کار را تنها 

 سواریدوچرخهرا با بیان قواعد  سواریدوچرخهکسب کرد. ما  توانمیبا انجام دادن و تعلیم دیدن و تکرار 

هارت واجد این م تریشپادن و ارتباط با دیگرانی که آموزیم بلکه از راه نشان دنمی هاآنیا خواندن درباره 

                                                 
1. Personal Knowledge 

2. Inarticulate Knowledge 
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توان تدریس ضمنی را نیز به دو معنای موردنظر پوالنی دارای دو ویژگی بر این اساس میآموزیم. هستند می

ا به این معناست که روش این نوع مهارت تدریس ر ینشدن یانبو اشتراکی دانست. خصوصیت  ینشدن یانب

های راهنما برای دیگر آموزگاران آموزش داد بلکه این نوع مهارت ها و کتابب گزارهتوان هرگز در قالنمی

توان با حضور در کالس درس آموزگاری که دارای چنین برداشتی است و تنها می یدادن نشانبه قول پوالنی 

 ینادر  ل کرد.قها به دیگران منتاز شیوه تدریس است آن را مشاهده و یا به شکل گفتگو و با روایت تجربه

به معنای بیان اجزای تدریس یعنی چگونگی انتقال دانش، ارتباط برقرار  لزوماًکاربرد هنر تدریس  صورت

آموزان و بسیاری از عوامل های ذهنی و عاطفی دانشآموزان، شناخت محیط کالس، قابلیتکردن با دانش

ای و عوامل دیگر فیزیکی و محاسبات ریاضی برای دیگر نیست که به مانند الگوی پیچیده اعمال ماهیچه

ریس توان گفت تدباشد. اما در خصوص اشتراکی بودن میفتن به مرز تعادل بر روی دوچرخه میدست یا

ضمنی نوعی فعالیت اجتماعی است؛ زیرا نتیجه ارتباط با دیگر کسانی است که درگیر کنش آموزشی هستند. 

ه این شتواناین مهارتی است که وقتی آموزگار آن را آموخت هرگز فراموش نخواهد کرد و پیکره دانش پ

مهارت هرگز از دست نخواهد رفت. به گفته پوالنی اگر بدانم که چگونه دوچرخه برانم این بدین معنی 

توانم تعادل خود را روی دوچرخه حفظ کنم؛ زیرا هرگز ایده سرراستی م بگویم چگونه میتوانمینیست که 

 حال نیادرباره دوچرخه راندن ولی با در خصوص انجام چنین کاری ندارم حتی با داشتن ایده خطا یا ناقص 

 (.Polanyi, 1998م چنین کاری را انجام دهم )توانمی

. البته او داندمیدانش ضمنی  فردمنحصربهدارد و آن را ویژگی  تأکیدپوالنی  بر قوه شهود بسیار 

س، اسپینوزا یتمتفاوت از دانش استعالیی مطرح شده توسط الیب ن کامالًکه منظورش از شهود  کندمیبیان 

و هوسرل است. شهود از نظر پوالنی، مهارتی برای حدس زدن با شانس معقول حق حدس زدن است و این 

یتی خصوص ترینمهم، روازاین .گیردمیمهارت تحت هدایت حساسیت ذاتی با سازگاری و انسجام صورت 

 شهود آنی آموزگار در مواجه، تکیه بر قوای خالقه و کندمیکه تدریس ضمنی را از تدریس صریح مجزا 

تواند روش خود را برای آموزش بهتر دانش به با موقعیتی است که با درک تلویحی و ضمنی از آن می

دانش ضمنی تدریس نوعی دانش شهودی به معنای درک آنی برای چگونگی رفتار حداکثر بازدهی برساند. 

ه ب کامالًآموزگار  دهد. حرفهنشان می در موقعیت کالس درس است. این دانش به شکل شهودی خود را

کردن است به این معنا که این نوع شرایط خاص زندگی او بستگی دارد. تدریس ضمنی نوعی بداهه عمل

حمایت شود اما رفتار و واکنش آموزگار به محیط  کامالًعمل گرچه باید از سوی دانش نظری آموزگار 

 شودیمو مهارتی غیرقابل بیان است که در همان دم آفریده  های خاص مبتنی هنرکالس در لحظه و موقعیت
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ر شخص از که تفسی یدانش شخصو قادر است حداکثر رضایت را به مخاطب خود منتقل کند. البته او میان 

باشد، تمایز قائل شده است. خلط که محدود به احساسات و عواطف افراد می 1واقعیت است و دانش ذهنی

شود که دانش ضمنی امری دلبخواهی و اختیاری و غیرقابل میان این دو نوع دانش سبب می همانییناو 

های اعتماد جلوه کند. بنابراین، دانش شخصی آموزگار امری اختیاری نیست به این دلیل که محصول تالش

رکزیت م شخصی بودن در این نوع تدریس به معنای مسئوالنه و صادقانه او برای درک معنای تدریس است.

در تدریس است. این رویکرد تدریسی، برخالف نگرش  آموزدانشو اولویت قائل شدن برای آموزگار و 

بوده و  شخصی کامالًدارد که امری  تأکیدهای حاصل از آن های شخصی و برداشتگرایانه بر تجربهعینی

 (.Polanyi, 1998)آموزان و آموزگاران متفاوت خواهد بود به تعداد تمامی دانش

مطابق نگرش پوالنی مفهوم دانش ضمنی ترکیبی از تجربه سوژه و قواعد جمعی برای عمل کردن 

تواند بر اساس شناخت ضمنی از محیط کالس و زمینه های گوناگون است.آموزگار میدرون زمینه و سنت

تدریس ضمنی  ،دیگرعبارتبه اجتماعی موجود دست به تفسیر گفتگوهای مبادله شده در کالس درس بزند.

ن است. برآمده از سنت و نامعی دارای بعد اخالقی، مبتنی بر عواطف، انسانی، موقعیتی، زمینه محور، شخصی،

های یتنسبت به موقع درنگیبنیست بلکه حاصل واکنش  یتأملمحور بودن دانستن ضمنی امری زمینه

ب های دشوار به شیوه مناسرک موقعیتای است. این همان توانایی سریع و مطمئن دغافلگیرکننده حرفه

امر  در ای بودن تدریس و یادگیری ضمنی به معنای اهمیت و نقش پررنگ فرهنگ و جامعهاست. زمینه

ونه برای نم آموزش است. دانش ضمنی موجود در هر فرهنگ با دانش ضمنی فرهنگ دیگر متفاوت است.

که  دیگری آموزدانشد از زاویه دید توانمیرسد بدیهی و صریح به نظر می کامالً آموزی برای دانش آنچه

در متن  ، امر صریحدیگریانببهاز شهر و فرهنگ متفاوتی در کالس حضور دارد، امری گنگ و مبهم باشد. 

 آموزشی و حتی خود اندرکاراندستتواند بدل به امر ضمنی شود. فرهنگ و سنت و جنسیت و غیره می

ه کار ناخودآگاه ب کامالًآموزان نسبت به داشتن دانش ضمنی اغلب آگاه نیستند و آن را به شکلی دانش

در کالس درس به ویژه اگر از فرهنگ و شهر و پیشینه متفاوتی آمده  آموزدانش. نحوه زیست یك گیرندمی

با  د و انطباق و هماهنگیباشد به هیچ عنوان از راه آموزش رسمی و یا هرگونه دستورالعملی میسر نخواهد بو

 (.Polanyi, 2009است ) مدتطوالنیفرهنگ زندگی در محیط کالس حاصل تجربه اندوخته متراکم 

. در این صورت شودمیان در مقام سوژه و نه به عنوان اوبژه رفتار آموزدانشدر تدریس ضمنی با 

ا ها و دیگر مسائل مرتبط بت، خواستهانتظارات، مشکال تمایالت، آموزگار تالش دارد تا تمامی نیازها،

                                                 
1. Subjective 
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آموز آموز را تا حد ممکن دریابد و همین امر موجب نزدیك شدن به دنیای فردی دانشزندگی واقعی دانش

ود بلکه شو ایجاد ارتباط شخصی با او نه در قالب یك اسم یا نمره امتحانی که به سرعت از ذهن فراموش می

توانند در یك آموز میشود. در واقع آموزگار و دانشجتماعی خود میای از زندگی مشترک اهمانند پاره

دیگر متفاوت از یک کامالًهای در جهان کهدرحالیدرس مشغول فعالیت تدریس و یادگیری باشند،  کالس

آموز را شکل داده و آن را به تدریس ضمنی تجربه گذشته آموزگار و دانش(. Belas, 2016ساکن هستند )

کند. چنانکه گادامر )معتقد بود درک تفسیری ما از واقعیت مبتنی بر افق جهانی سازی میشخصی ایگونه

تواند افقی میهم (، در تدریس ضمنی اینGadamer, 1989است که در تجربه گذشته ما شکل گرفته است، )

ترکی از تفسیر مشآموزان شده و به های شخصی آموزگار با دانشمنجر به نوعی تلفیق ضمنی میان تجربه

گرفته ها منجر شود. این تفسیر شخصی حاصل تمامی تجارب و باورهای از پیش شکلمعنای درس میان آن

ست ا هاییمؤلفهآموز و برخاسته از عقاید، خانواده، فرهنگ، زبان، قومیت، دین و دیگر آموزگار یا دانش

 هد بود. گاه فضای مدرسه و کالس درس قادر به زدودن آن نخواکه هیچ

های شخصی در مواجه با دریافت در واقع این نوع تدریس بیش از هر چیز بر عامل فردیت و قضاوت

چنین با توجه به ماهیت مشروط بودن دانش ضمنی به موقعیت و زمینه خاص، دارد. هم تأکیدمعلومات جدید 

ن شرایط الشی برای بازسازی ایبوده و هرگونه ت پذیرامکانهایی به سختی امکان بازآفرینی چنین موقعیت

منجر به ترسیم نوعی فضای مصنوعی و فاقد خصوصیات یگانه محیط کالس درس خواهد شد. در  درنهایت

ی خویش هامحور و وابسته به شرایط است و آموزگار بسیاری از تصمیمحقیقت حرفه آموزگاری عمل متن

دانش ضمنی در حیطه تدریس و  هایداللت. هددمیآموزان شکل را در واکنش و پاسخ به رفتارهای دانش

 ( به طور خالصه نشان داده شده است.1یادگیری در جدول  )
 یادگیریو  یسدر تدر یهای دانش ضمن: داللت1 جدول

 تدریس و یادگیری ضمنی دانش ضمنی

  هاي آموزشيعدم امكان بيان شيوه تدريس و يادگيري ضمني در كتاب ينشدن يانب

 زيستي  اجتماعي، اي،هاي حرفهتأكيد بر مهارت محورمهارت 

 آموز دارد.ارتباط مستقيم با شخصيت آموزگار و دانش دانش شخصي

 آموزان نژاد آموزگار و دانش مذهب، سنت، متناسب با فرهنگ، محورزمينه

 نشان دادني است. اي،محتواي اين نوع آموزش به جاي توصيف گزاره يدادن نشان

 آموزهاي شخصي آموزگار و دانشسرشار از تجربه تجربه محور
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 آموزان از محتواي درسيمبتني بر تفسير شخصي آموزگار و دانش تفسيري

 آموز پرورش قواي تشخيص و قضاوت آموزگار دانش تأكيد بر قوه تشخيص و قضاوت

 مركزيت ذهنيت مدرس و يادگيرنده به جاي محتواي درسي گراييينيضد ع

 رويكرد فعال و سازنده محتوا به جاي دريافت انفعالي اطالعات رويكرد فعال

 آموزان به جاي مونولوگ گفتگوي خالقانه ميان آموزگار و دانش گفتگو محور

 آموزانمعيار واقعي سنجش دانش همچونهاي همگاني مخالف آزمون ييگرا يفيك

 امر واقعدانستن چگونگي انجام عمل به جاي شناخت  يدانستن چگونگ

 اهميت قوه تخيل در مقايسه با عقل در مقام كشف محتوا اكتشافي

 تأكيد بر برنامه درسي پنهان و ضمني نا آشكار

 

 ضمنی تدریس و یادگیری میان نسبت

ه های مثبت به مانند صداقت، احترام بتدریس ضمنی وظیفه اصلی تعلیم و تربیت را آموزش ارزش

 هکیهنگامداند. آموزان میدیگران، عشق به آموختن، بردباری، خالقیت و پرورش قوه انتقادی دانش

انی تبدیل مکنگاه نکند مدرسه و محیط آموزشی به  فردمنحصربهآموز به عنوان شخصیت آموزگار به دانش

باشد مدیر اجرایی کالس درس خواهد بود. در این  کنندهیتتربکه شود که در آن آموزگار بیش از آنمی

کنندگان تبدیل خواهد شد. در حالت نظام آموزشی به سیستم تحویل کاالهای خوب آموزشی به مصرف

های ین معنا که تمامی بصیرتیادگیری ضمنی، نظریه آموزشی سرانجام نوعی عمل آموزشی خواهد بود به ا

های درسی باید دارای پیامدهایی در نحوه زیستن و زندگی واقعی تربیتی و آموزشی و نظریه

تفاوت از م کامالًای را به گونه هاموضوعآموزان اغلب کنندگان در امر تعلیم و تربیت باشند. دانشمشارکت

این تفاوت درک منجر به دشواری در فهم، تفسیر و  گیرند.ان یاد میآموزدانشآموزگار و یا حتی دیگر 

 کهیگامهنحتی ارتباط با دیگران در محیط کالس درس خواهد شد. در ارتباط تدریس و یادگیری ضمنی، 

اری آموز از این دشوآموز مشکلی در یادگیری پدید آید، الزم است آموزگار معنای تجربه دانشبرای دانش

آموزگار به دنیای فهم  کهیهنگامخود را مورد بازنگری قرار دهد. تنها را درک کرده و شیوه تدریس 

قادر خواهد بود مشکالت او برای یادگیری را بفهمد و بداند که چگونه باید  آنگاهآموز راه پیدا کند دانش

 موانع آموزشی میان خود و او را تا حد امکان برطرف کند. 
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دستورالعمل و راهنمای مدیریتی نیست که  ای کتابدانش موجود در تدریس و یادگیری ضمنی دار

با خواندن آن بتوان به مهارت مدیریت کالس درس و مدرسه دست پیدا کرد. در واقع بعد ضمنی آموزش 

اساسی در بطن نظام آموزشی حضور داشته است  یامؤلفهعامل بسیار مهمی است که همواره به عنوان 

(Olesko, 2015در دانش ضمنی، یاد .) یك فن و حرفه محسوب شود، نوعی درگیری  آنکهگیری بیش از

 کند وهای خود سهیم میآموزان را در تجربهآموزگار، دانش ازآنجاکهوجودی با موضوع یادگیری است. 

نوع آموزش از اهمیت و  جایگاه تدریس  ینادر  هاگزاره، نقش یابدمیراه  هاآنشخصی  یهاتجربهبه 

شود حاصل درک وجودی از موضوع درس است و بیان می آنچهبه همین دلیل،  صریح برخوردار نیست.

ان معنادار خواهد بود.در این شیوه از آموزش بخش بسیار مهمی از آموزدانشهمواره برای آموزگار و 

مند شدن عینی را ندارد. لذا بدون به اشتراک گذاشتن یادگیری و تدریس قابلیت تدوین همگانی و قاعده

، ردیگعبارتبهتوان از تدریس و یادگیری سخن گفت. های ارزشی و اخالقی، نمیها و نگرشتجربه

دی است ها، احساسات، عواطف، و عقایرش عقالنی وقایع نیست بلکه ترکیبی از گرایشیادگیری صرف پذی

 گذارد. که خود را به جای عقل در وجود آدمی به نمایش می

تدریس و یادگیری نه در محتوای اصلی درس بلکه  1نقطه تالقی و یا به عبارت پوالنی تلفیق ضمنی

سازد. شناخت نظری و منفعالنه به دانش عملی فعاالنه بدل میدر متن کالس صورت خواهد گرفت و آن را از 

های درس معمول و سنتی مطابق با روش تدریس صریح، تدریس و مونولوگ آموزگار در کالس برخالف

ان انتظار تومی روازاینیادگیری ضمنی نوعی دیالوگ است که در آن یاددهنده و یادگیرنده مشارکت دارند. 

دگانه و نامکشوف موضوع درسی را داشت. بعد انضمامی دانش ضمنی در مقابل با بعد های چنانکشاف الیه

انتزاعی دانش صریح یادگیرنده را از وضعیت منفعل و گیرنده محض در فرایند تدریس به عامل سازنده 

صی های شخها و برداشتکند. در فرایند تدریس ضمنی که آغشته به تجربهمحتوای آموزشی بدل می

ی شود. تدریس و یادگیری ضمنی مبتناست هر لحظه در رابطه و کنش متقابل خلق می آموزدانشر و آموزگا

 است.  پذیریمتعمشخصی  و  کامالًآموز است، لذا امری ها و تجربه زیسته آموزگار و دانشبر عقاید، ارزش

 

 نتیجه 

بخشد. یدگیری را شکل ماگر دانش ضمنی محتوای یادگیری را در برگیرد، تدریس ضمنی فرایند یا

 نچهآشیوه انتقال دانش است.  در تدریس ضمنی  سازدمیتدریس صریح را از تدریس ضمنی متمایز  آنچه

                                                 
1. Tacit Integration 
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ت. نگاشته شده بلکه در فواصل سفید نانوشته متون درسی حاضر اس در کلماتشود نه به یادگیرنده منتقل می

صی های شخهای درسی، نقش برداشتشخصی آموزهان به تجربه آموزدانشاین نحوه آموزش برای ترغیب 

آموز در یادگیری و تدریس ضمنی، دنیای ذهنی آموزگار و دانشکند. ها را بسیار با اهمیت قلمداد میآن

ا آن ر تواننمیتدریس ضمنی، آموزشی زمینه و موقعیت محور است و شود. جایگزین متون درسی می

مستقل از فضای فرهنگی و فکری مخاطبانش در نظر گرفت. تدریس و یادگیری ضمنی رابطه و کنش متقابل 

آن در قالب  پذیرییمتعمای خاص است که امکان آموز به گونهوجودی میان شخص آموزگار و دانش

نه مهارتی  تدریس ضمنی معلم وجود ندارد. بنابراین یادگیری وای تدریس در مراکز تربیتالگوهای کلیشه

 شخصی، سوبژکتیو، موقعیت محور و یگانه است.  کامالًای مدون و عمومی و الگوپذیر بلکه تجربه

آموزان مانند نحوه ارتباط برقرار كردن، مشاركت گروهي و يا هاي عملي دانشمهارت درمجموع

و يا مسائلي كه در محيط با ديگران براي حل مشكالت زندگي شخصي  يفكرهم همدلي كردن، كمك و

طور هايي نيست كه به مدرسه با آن مواجه هستند به واسطه ماهيت ضمني خود از آن دسته آموزش

رسمی و صریح در مدارس آموزش داده شده و یا بتوان میزان کیفیت آن را با آزمون سنجید. گفتگوی 

 هایدفها و تشریح و به مشارکت گذاشتن هآموزان، نکات برگرفته از روابط فردی با آنآموزگاران با دانش

 ها کمكآموزان و اولیاء به رشد و تقویت هرچه بیشتر دانش ضمنی آنمدرسه و واحد درسی برای دانش

خواهد کرد. بنابراین دانش ضمنی به جای تحلیل مرسوم وسیله هدف در ساختار آموزشی راهی به سوی 

  گشاید.تربیت می اندرکاران تعلیم ودرک بهتر مسائل برای دست
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