
شناسيايرانانسانهایپژوهش  

1ه،شمار3دوره  

7ـ12،صص1331بهاروتابستان  

 

:معلمایحرفههویتگیریشکلدورانتحصیلوهایتجربه

نگارانهمردمخودیپژوهش
ژيالحیدرینقدعلي

عطارانمحمد

 غالمرضاحاجيحسیننژاد
 
7/11/1331تاريخدريافت:

13/6/1331تاريخپذيرش:

چکیده
چیسـتي”فهـ وادرایـيعمیـزاز،بهدرمدرسهشانایحرفهمعلماندربارهزندگيروزانهوهایروايت

وامکـانابزارمعناسازفرهنگيهستندتريناساسيوترينمه هاروايت.شودميمنجر“تدريسومعلمي

پـژوهشحاضـربـاروش.دریننـدمـيمعلمـانرافـراه هـایوتجربـه،دانـشهاانديشهيابيبهدست

خودبهعنوانمعلـ ایحرفهدردورانتحصیلوهويتزيستههایتجربه؛اولپژوهشگر،نگاریمردمخود

هويتمعل استیهگیریشکلبرهاتجربهعمیزتأثیرتحقیزحایيازهاییجه.نترابررسيیردهاست

،ازرويکردمعل محوریبهرويکردیودکمحوریدرتدريس،چرخشخودآگاهيبهتوانميازآنجمله

وجستجویمعنااشارهیرد.وعملپیوندبیننظر،درعمل،تأملآموزاندانشبهنیازهایييگوپاسخ

 .ایحرفههويتمعل ،،نگاریمردمخودتجربه،تحصیل،:کلیدواژگان

 
 
 
 

 
 







                                                           
رسالهدیتراینويسندهاصلياست.ازبرگرفتهاينمقاله 

 ريزیدانشگاهخوارزمي)تربیتمعل تهران(دانشجویدیترایبرنامهzh_heidari@yahoo.com
 دانشگاهخوارزمي)تربیتمعل تهران(دانشیار
 دانشگاهخوارزمي)تربیتمعل تهران(دانشیار









1،شماره3دورهشناسيايران،هایانسانپژوهش2

مسئلهوبیانمقدمه
تماعيمـوردتوجـهبسـیاریرـرارمختلفعلوماجهایشاخههایاخیردرهدهموضوعهويتدر

ايـن(.3،1002اسـااردوپروسـاک؛1،1333؛یـانليویلنـدينین1،1331)یـالهونهاسـتگرفت

ودانشـگاهيهایجنبشارتصادیواجتماعيوجهانيدرابعادسیاسي،تغییراتناشيازگرايش

تعلـی وتربیـتنیـزازارتصـادیوجنسـیتيهويـتاسـت.سیاسيمرتبطباساختاجتماعي،

آموزشـيبسـیاریازیشـورهااصـالحاتيزمینهسالاخیردرپانزدهنبودهودرمستثنادگرگوني

،7لیندبلیدوپوپیـوییتز؛6،1001هامرسلي؛2،1001فیشمن؛1،1001دیاست)صورتگرفته

ایمعلمانهاييدرزمینههويتحرفهموجبپیدايشچالشیه(2،1007بهنقلازسرايد1001

ـنگـرشایبودندوودرپیوستارتعريفحرفه(1001:672)دی،شده آوردهوجـودهمتاـاوتب

هـامشـيخطبیرونازحرفهتدريسوباتدوينبهدنبالتعريفواعمالآندريکنگرشاست.

ـراایبودنمعل بايدحرفهنگرشديگرستوا واسـطهاشـتغالدرحرفـهتـدريسهازدرونوب

یند.ميتعريف

شـکلهـاهاوفنونهیسبمهارتيادگیریتدريسدرچارچوبشناختهويتتدريس

)دنیـلینـدخودوشناختديگرانازآنهااشارهميبهدانششخصيافراداززيراهويتگیردمي

درآنهـانخسـتايـناسـتیـهدرحوزهتدريسهافصلمشترکبیشترپژوهش(.3،1001زکوي

گیریهويـتشکلمسئلهازمنظریدرونيبهونبودهپژوهشگرفردیبرخاستهازمیدانتحقیز

)پژوهشگر(دربارههويتواعمالمعل بیـانديگریعموماًديدگاهشخصمعلمينپرداختهاست؛

شخصیتومنشمعلمـان،ایهایچندگانهشخصيوحرفهنقش،تجربهتأثیراينکهدوم.شودمي

اتخاذرويکردیازتحقیـزتوجهيوارعشدهاستبنابراينموردبيایگیریهويتحرفهدرشکل

وازمنظـریدرونـيچگـونگيباشـدیهدرآنپژوهشگرعضویازمیدانتحقیـزضروریاست

.بـاروشبـرآنرامـوردبررسـيرـراردهـدتأثیرگذارایمعل وعواملگیریهويتحرفهشکل

هـایازمنظریدرونيدسـتيافـتوتجربـهتوانبهدرکمورعیتوشرايطمينگاریمردمخود

پژوهشـگرهـ سـوژهنگـاریخـودمرمدر،هويترامطالعـهیـردیریگبرشکلتأثیرگذارزيسته

مکاشـاههایايتلحظهبهرو.پژوهشگربهصورتبازگشتيوگزينشياستبژهآناُتحقیزوه 

(و1323)دنـزين،انـدچشـمگیریدرخـطسـیرزنـدگياوداشـتهتـأثیریـهپردازدميخويش

ـ“عمیزتأثیرات”باهاييدهندهراهنشان واسـطهآنهـارـادربـهغلبـهبـرههستندیهشخصب

                                                           
1 Calhoun 
2 Connelly and Clandinin 
3 Sfard and Prusak 
4 Day 
5 Fishman 
6 Hammersley 
7 Lindblad and Popkewitz  
8 Søreide 
9 Danielewicz 
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پسازوروعرويدادبهپايـانرسـیدهبودنـدیهظاهراًتأثیراتياست،شده“هایسختمورعیت”

درآمـوزشوسـابقهیـارسـال12بهعنوانمعلميبادراينمطالعه1من(.1321:232)بوچنر،

ومـدر یارشـنا پـژوهش،مـديردرو معـاون،مـدير،،تجربهدبیرزبانانگلیسيوپرورش

بـرمـثثروازمنظـریدرونـيعوامـلخودهایخواه بااستاادهازتجربهمي،بودنتربیتمعل 

تحلیـلفرهنگـيهـارادربسـترتجربـهنگـاریمـردمخود.هويتمعل راروايتین گیریشکل

واسطههبنگاریمردمخوداست:معتقد1ريدداناهای،گیردميیندوشناختاجتماعيرادربرمي

ــت ــبکخودنوش ــورداریازس ــهبرخ ــدنام ــتای،پیون ــ اس ــخصوفرهن ــدهش (.1337)دهن
پاسـخگویمـثثریدهدتابهطـوربهمعلمانومدرسانمعلماناينامکانرامينگاریمردمخود

هويـتگرفتنچگونگيشکلوبهنقدوبررسيباشندنیازهاییاربردیتدريسوزندگيروزمره

.دازندبپرهاتجربهتأثیرتحت

از(1330)مدرسهروستاييآموزینگاریتجاربدانشمردم:ومدرنیتهمدرسهفاضليدر
وخاطراتشازدورانتحصیلمدرسه،تحلیلوتوصیايهانگارانهباتکیهبرتجربهزاويهديدمردم

درزمینهآنیننقشویاریردهایفرهنگيوضمنتبیازمدرسهروستاييدرايرانارایهیرده

راآنهایهاونتیجهچالش،وگسترششیوهزندگيمدرندرروستاگیریبرشکلتأثیرگذاری

.مطرحساختهاست

(،1336)3دهدمربیانبزرگيچونتـامپکینزبررسيتحقیقاتدرخارجازیشورنشانمي

تابـهفهـ چگـونگيعمـلندهایمشابهسعيیردمورعیت(در1330)2(ومیلر1331)1ليثر

بـرگذشـتهتـأثیراتتدريسخـويشو“خودِ”تامپکینزهایتدريسنایلشوند.خويشوهويت

محلـيمیلربهبحـ دربـارهپژوهشـيشخصـيو.دریال در بررسيیردراخودشخصیت

هاييخويشودرفضاهاومورعیتابعادعملهرفردبهزبان”اهمیتفه برویتأییدپرداخت.

دنبالپیونددوبارهنظريهوعملوبررسيهمیلرب(.66:1330)“بودیههرروزباآنمواجهاست

وهشدربـرایانجـامپـژراالگـوييليثرمعلمانازپژوهشدربارهعملخودبود.يروگردانعلل

وتحلیلخودهایمتنوعفه نقش،بهمعلماندرليثرنظريه.طراحيیردیال در خويش

یند.هابهصورتفردیومشاریتيیمکمينقش

درنظـردارمبـاانجـام،لـيثـروبهويـژهتـامپکینزوهایاينمربیانگیریازتجربهمنبابهره

گیریآموزیودانشجوييخودرابرشکلهایدوراندانشتجربهتأثیر،نگارانهمردمخودایمطالعه

ایيادگیریمعل درطـولپیوسـتاریحرفـهایخويشبهعنوانمعل بررسيین .هويتحرفه

                                                           
استاادهازضمیراولشخصياپژوهشگربهنويسندهاصليمقالهبازميگردد.1

2 Reed-Danahay, D 
3 Tompkins 
4 Lather  
5 Miller 
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هـایدورتـردررسدوتـازمـانگیردیهشروعآنبهزمانربلازورودبهدانشگاهميصورتمي

هـایدورانتجربهپرسشاصليمقالهايناست:(.1،1001فايمننمسر)آيندهادامهخواهدداشت

داشتهاست؟ایمنبهعنوانمعل گیریهويتحرفهبرشکلتأثیریتحصیلچه



روشپژوهش
،مندتجربهتوصیفوتحلیلنظاميدرپرويکردیازپژوهشونگارشاستیهنگاریمردمخود

منظور تجربهبه فرهنگيفه  تعريف اين است. بوچنرسهماهوميالگویاز الیسو 1بعدی

بايددرنگاریخودمردم.برآمدهاستنگاریمردمخود(،برایتشريحپیچیدگيوگوناگوني1000)

نامهباشدچن نوشتمحتوا،خودلحاظسیر،فرهنگيوازازمنظرتا؛نگارانهشناسي،مردمروش

بلکهآنهادان نميپذيری تعم راحقیقتعلميياهاييافته”،مندرگاتنروايتخود(.1002)

(3،1007)دايسون“ساختخالرانهتجربهزيستهمنهستندبر بازنمايي”. نوشتن، هدفمناز

خويشدربارهوارعیتبرساختهخودرافردمنحصربهنويس تانظرمي.منوارعیتيعینينیست

ین  1ريچاردسون)“بیان ،1332 در هایحرفه(. اشتراکآوریجمعبرایهاييراهديگر به و

بامطالعهمواردویال،پردازندمي2افرادبهمطالعهموردی،درپزشکي،وجوددارددانشگذاشتن

آنها6حقوري تاسیر حل،و ینندميمواردحقوريخودرا حرفهمعلمياما؛ ایحرفهنظام،در

(.7،1001همکارانهيبرتواست)نشدهتأسیسنگارانهمردمخودعلميبرگرفتهازمطالعات

برداریازیاهه،سگذشتهنگاریورايع،2هایخطسیرزمانياتوبیوگرافیکالفنازپژوهشگر

گریمشاهده،خودمندنظامگری،خودمشاهدهفکورانهتأملي،خودتصويرسازی،راهبردهای3خود

ديگران”و“متااوتديگران”،“ديگرانمشابه”ومقايسهبا،مصاحبهروزانههایيادداشت،تعاملي

هـادادهتحلیـلجنبهسههراست.یردهاستاادههادادهآوریجمعبرای (1002چن ،)“متضاد

ییايیهاپژوهشدر (1322ايمان،ازنقلبه1331ولکات،)“تاسیروتحلیلتوصیف،”يعني؛

بـهپـژوهشايـنهـایدادهتحلیـلدر(نگارانهويژهمطالعاتخودمردم)مرحلهيادآوریعاطايو

مـتنايجـادمنظـوربـه شـد.اسـتاادهغنـيتوصیففنازهادادهتوصیفبرای شدند.یارگرفته

متـونازراديگرمعل چهاروخودمهایروايتوهاداستاناهمیتومعاني،منمعنادارپژوهشي

همچنـیردماستخراجمیداني پژوهشـيمتـونارایـهدر(1330)ينینیلنـدویـانليفـنازین.

در.گیرنـدمـيرـرار“زمـان”و“مکـان”عنصـردوباپیونددرهاروايتآندریهیردماستااده

                                                           
1 Fieman-Nemser  
2 Ellis & Bochner 
3 Dyson  
4 Richardson 
5 case literature 
6 case law 
7 Hiebert, Gallimore & Stigler 
8 autobiographical timeline 
9 inventorying self 
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جستجویاز:اندعبارتشدندیهیارگرفته(به1002چن )گانهنیزراهبردهایدههادادهتاسیر

،1اسـتثناهاو1والگوهایمکرر،جستجویمقوالتفرهنگي،تحلیلمـواردیلـي،مقوالتعناوين

علوماجتمـاعيدريایآزادوهاايدهروابطخودوديگران،مقايسهباپیوندحالباگذشته،تحلیل

.درارایهچارچوبهانظريهزاواستااده

“ (يادآوریعاطاي)احساسي”هادادهمرحلهبعدیتجزيهوتحلیل
نظرالیسو.ازاست3

پژوهشـگربـاشخصـيفرآينـدیاسـتیـههایروايتدرهادادهوتحلیليه(تجز1000بوچنر)

مهمـيازفرآينـدتجزيـهوبخـشیـهآوردمـياحسا وعاطاهرويدادهایگذشتهرابهخاطر

هـایروايـتالزموحـذفهـایروايـتييوبـازگواسـتدرانتخـاب.الزمسـتاهـادادهتحلیل

نـاممسـتعار،ازبهمنظورحاظحري خصوصيافرادتوانمي.آيدبهعملنظر،درتغیرضروری

درروايتاستاادهنمود.



()رواییوپایایی4کیفیت
بـهراروايـيمشـروعیتبحـرانوییاي:پژوهشگاتمانبرایانگیزشيمثابهبهرواييدرثرلي

وابستهناتمامهموارهامریمثابه ،نامشـخصژانرهایدربارهویندميتعريفزمینهومورعیتبه،

اعمـالازفهرسـتي(1001)ثـري.لـیندميصحبتهاروايتوي،بازتابندگچندگانههایديدگاه

دریـهینـدمـيتنظـی رواييبهيابيدستبرایمعیاریعنوانبهراییايپژوهش ايـنانجـام

ومدرسـهدرمختلـفهـایسـمتدرمـنمیـدانيیـارسـال12تجربه:اندشدهرعايتمطالعه

.گذشتميمدرسهودر یال درآنچهمداوممشاهدهومدتطوالنيمشاریت آوریجمعدر

منظـور.بـهگرديدتأییدهادادهآوریجمعمکانوزمان،هاروش،منابعسازیسويهسهبرهاداده

دریننـدگانمشـاریتاختیـاردرتايپوسازیپیادهازپسهامصاحبهمتنبررسيمعیاررعايت

درینندتايیدراآنصحتتاشدميدادهررارتحقیز ارایـهغنـيهـایتوصـیف،روايـتنوشتن.

بیشـترتأمـل،بـهمیدانيهایيادداشتهمچنینويادداشتدفتردرورايعروزانهثبتباوشدند

والـیسیـهاسـتچیـزیهمـانثـرليمعیارآخرين.اطرافپرداخت رويدادهایوهاپديدهدر

خواننـدگاننظـرآنوانـدداشـتهتأییـدهموارهآنبرنگاریخودمردمپیشتازانعنوانبهبوچنر

.دانندمينزديکخودهایداستانوهاتجربهبهراپژوهشگرزيستههایتجربهحدچهتایهاست

ومعلـ هويتتغییرموجبیهدانديمابزاریمثابهبهرانگاریمردمخود(1003فلدمن)

نکتـهمهـ ديگـریدر2پـذيریآسـیب.داردپـيدرراتـدريسبهبودوشودمياوتدريسنحوه

                                                           
1 inclusion 
2 omission 
3 emotional recall 
4 quality 
5 vulnerability  
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بسـیارسـختنگـاریمردم(خود1000بوچنر)نظرالیسو.ازنگارانهاستمردمیخودهاپژوهش

.مطالباتندآنراانجامدهندتوانميهمهیسنااستومطمئن ازحـدپرسشـگرانهبـیشـخود

.ینـدمـياحساسيبسیاریراايجـادهایرنجويدها،تردهاتر جستجویصادرانهدشواراست.

نخواهدنیزخوانندگانتاسیرچگونگيبرینترليوبگیردپسرانوشتهآنچهدتوانمينپژوهشگر

ـمـينقـدايـنیـه،چـرااسـتدشـواراينوشودميوارعنقدمورداویاروي.زندگداشت دتوان

یـهزمـانيبـهويـژهاسـتاخالرـيموضوعاتمالحظهديگر.نکته(باشدتحقیرآمیز)آمیزتوهین

خواهـدنمـياگـرپژوهشـگر.نويسـی مـيداريـ دوستشـانیـهیسانيوخانوادهاعضایدرباره

.يدنمايدنظرتجدنگاریمردمخودیاردرانجامبايد،باشدپذيریبآس



هویتبراییادگیریوادامهتحصیلگذارپایهخانواده:
زنـدگيسـبک.آمدایدنبهعشايریوفقیردرروستاييدرجنوبغربيايرانایخانوادهپدرمدر

پدربزرگمـنبـا.ساینشدندآبادخرمدرروستایهاسالبودوپسازينینشیوچپدربزرگمن

پدرمنیهپسربزرگخانواده.آمدبرميازعهدهمخارجخانوادهبهسختيدوزنوچندينفرزند

اوازتحصـیلبازمانـد.رغ هوشسرشاروعالرهعليبرایانجامیارهایسختانتخابشدوبود

پـدرم.زندگيسختيراتجربهیردهبودسوادیبيبهردرتتحصیلاعتقادداشتچونبهخاطر

يـابيبـهموفقیـتزنـدگيخـودودسـترابهخاطربرخورداریازردرتتغییـریردگانلیتحص

تـا،یـردنامثبت1(اينروبهمرودشتمهاجرتیردودرمدرسهشبانه)ایابراز.یردميتحسین

برایتشويزمااو.بهیاریردشروع)شیمیايي(یال پنج در خواندودرشریتپتروشیمي

یهبراییمـکبـهييهايسختاز.گاتميزندگيخودشراهایداستاناغلب،بهدر خواندن

یردميبهمايادآوریاوهمیشه...ویردميبارهایهیزميیهجمعاز،خانوادهمتحملشدهبود

منحاضرمحتيیُت راباروش وخرجتحصیل”یهادامهتحصیلارزشمندوحایزاهمیتاست

،اصـليشـناختاوهسـتندوتجربـهیلنزهـا،يکفردتجربه(1332نظرديويي)از .“شماین 

يیهبـاپـدرمهايتجربهواسطهبهايننکتهرامن.اندمرتبطه بهوزندگيدرحدباالييتیترب

اهمیتيادگیریوچگونهزيستنازطريززندگيپدرم.درک،يعني؛بودمگرفتهادي،داشت 

پدرمبامهندسـانیارخانـهپتروشـیميتعامل.ارادهپدرمبراينبودیهمادر بخوانی 

مـارابـههـاییارنامـهباریهپدرمهر.تاثیرنبودادامهتحصیلبيیبرا،ومااوشیرازدرتشويز

هايـتینيیهبچـهتوچکارمي”.گرفتميمهندسانررارنیتحسوتشويزمورد،بردميشریت

شـیرازبـابهتـرينامکانـاتاينطـوردر هـایمـادربچـه.اينردردرسخوانوزرن هسـتند

یـهييآرزو.یردميبهمراحلباالیتحصیلرادنبالفرزندانشيابياوآرزویدست.“خوانندنمي

                                                           
معادلمدرسهبزرگساالنامروزی1
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دولتيايرانشـاملدانشـگاهعلـومیهادانشگاهدربهتريناوفرزندبهوارعیتپیوستوهرشش

،ييمامـا،پزشـکيیهـارشتهشیرازودانشگاهتهراندردانشگاه،اصاهاندانشگاه،پزشکيشیراز

هـواوفضـاومـندبیـریزبـانانگلیسـيادامـهيمهندسـ،فیزيکیریدب،دينيوعربيیریدب

دادند.تحصیل

چـارچوبذهنـيمـندربـارهگیریشکلمنبااوموجبپدرموارتباطهایداستانتأثیر

“تعامل”یهازنظرديوييبوداینمونهچیستييادگیریوچرايياهمیتآندرزندگيشدو
و1

“تداوم”
3.اسـتوندانسـتيمـاناکاکازيکـديگرررابلیغبهمثابهیلیدهایتجربهتربیتيورا1

یـارویهـابرنامـه،هادستورالعملخانوادهاغلبدرارایههایداستانیهدهدميحی(توض1322)

واموزمیـ،بیهبايدسختدر بخـوان گرفت ادي.مناستمثثرنشاندادنتهديدهادرزندگي

ازهـاييبخـش(بـه1000)1بهرولیلنـدينینویـانلي،همهتالش رابهیارببرمتاموفزشوم

باشدامزندگيهایداستانمطرحیردمتابازتابيازایشیوهتجربهگزينشيخودتوجهوآنرابه

يازدنیـایپیرامـون پـرداخت وهـايتجربـهمنبهسـاختنروزانهمرامعناببخشد.هایتجربهو

گـزينشپـدرمراازتجربـههـاييبخشیهدرحاليمعنایشخصيخودازيادگیریراشکلدادم

اوبـههـایتجربـهدرپیوندباپدرمو.دانست مي “موفقیت”رابرابربا“تحصیل”.منیردهبودم

.موفقیتمرادرزندگيفراه یندهایدزمینهتوانمياينشناخترسیدمیهيادگیریوتحصیل

بیگانهاسـتوبـهیهرخودشناخت.توانميراتنهادررابطهباديگرانهاانسانباختیننظربه

تنهاييرادرنیستبهدرکوشناختبرسد.آگـاهيومعرفـتانسـانازخـودشتنهـاازطريـز

یـدامچیهـوشـودمـيارتباطوپیوندباديگرانممکناست.معنابینگوينـدهوشـنوندهخلـز

ومزبـانودربهطورمـدامادرتعاملگاتگوييباديگران.نددراينفرايندمناعلباشندتوانمين

.ینی ميرابازآفرينيهايمانهويتاصل



دورانمدرسه
مـنبـهنظـام،سالتحصـیليپـسازپیـروزیانقـالباسـالمياولینيعني1322مهرماهسال

درنظـامآموزشـيبـهشـدتواردشـدمویال اولابتداييآموزدانشآموزشيايرانبهعنوان

درمدرسهارتداریاملداشتندوبهعنـوانتنهـامعلمان.تکلیفمدارومعل محورپرورشيافت 

آموزاندانشدربارهچگونگييادگیریگیریتصمی درمعلمان.منبعيادگیریمورداحترامبودند

قشينداشتندومانندامـروزصاحبردرتمطلقهبودندامادرتعیینوتدوينمحتوایيادگیرین

ینندگانمناعـلنیزدريافتآموزاندانشمنوديگردرسيتنهامرجعيادگیریبودند.هاییتاب

                                                           
1 interaction 
2 continuity 
3 Stone 
4 Clandinin, D. J., & Connelly, F. M 
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.دروارعفرهن يادگیریبهمثابهانتقالدرجامعهآموزشـيآنروزحـای بـود.دردانشبودي 

درسـکوتوبـهآموزدانشبهعنوان.مايادگیریبسیارسنتيومعل محوربود،جواينفرهن 

سنگینشبرابااجباروازسـرتـر ويـافی،تکالخواندي ميصورتيکنواختومداومدر 

 مابامعلماندرحدصاربود.وتعاملنوشتی ميتهديدمعلمانبهتنبیه


یـههـاييتنبیـهتکالیفوزيادحج .خط تایال اولودوموسومخوببود”

...ازسومبهبعدخطمـنخـرابشـدشدیهنتکلیفبنويس،باع گاتميفقط

ديگـههایتنبیهجريمهنوشتنيبود.غیرازميخواستنبکنن،ایجريمههريعني

فقـطتمـامبشـهخواسـت مـيهـ .مـننوشـتنيهـ بـودمـهي،جره یهبـود

(1شمارهشوندهمردمصاحبه)“رمیبگاديیهخواست مين
 

رایتکهابچهباشیلن ،چونازمعل یال چهارمآرایحسنيوحشتداشت ”

درهـاشـبخواهـدزد.لن یباشـماه يکروزمارا،معل میردميفکر.زديم

شـوندهزنمصاحبه)“ین فرار،چگونهخیال اينبودیهاگراومراباشیلن بزند

(1شماره



کارشناسیتحصیلدوران
مچونباوردرونـيداشـت یـهیردمياينشرايطدشوارراتحملآموزاندانشمندرینارساير

درزنـدگيآمیـزیتموفقتحصیلبهعنوانابزارايجادتغییر.ارزشتحصیلمراموفزخواهدیرد

همچـونهـایـال باع شدهبودتامنسختتالشین وبهدانشگاهراهياب .دردانشگاههـ 

.مدرسهبهصورتسخنرانيوانتقالدانشازاستادبهدانشجوبودومـاهمچنـانمناعـلبـودي 

داشـت.تـأثیرهويتمـنگیریشکلبرنامهدرسيپنهاندانشگاهبیشازبرنامهدرسيصريحبر

نگـاریهنامواحد: درمواردزيرخالصهین توانميآنچهازبرنامهدرسيصريحبهیارمنآمدرا

بهزبـانانگلیسـيونگارینامهبسیارسودمندبودچونه مهارتدورهیارشناسيوتايپالتین

بـامشـکل،ورتيواردمدرسهشـدمبعدها.راآموخت تحريرینماشه مهارتتايپبااستاادهاز

بايدمتنرابافشارهرچهبیشترواستااده.ماروبروشدمیپيپليهایبرگهنوشتنسواالتروی

ورابـلخوانـدنباشـدیرشـدهتکثي تاسواالتپررن یردميحکهابرگهازخودیار،رویاين

شـدم.متوجـه(یردميومتنراسیاهنشدميردنيجادشدها)البتهدرصورتيیهجوهرازمنافذ

وسـواالتمرابهدفترمدرسـهآوردتحريرینماش.داردبدوناستاادهیهمدرسهماشینتحريری

تحريـرینماشـنتیجهمطلوباينیارراديدند،بهاستاادهازیههمکاران.راتايپیردمامتحاني

مهارتتايپراآموختند.مندشدندوعالره
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بـودیـهنوشـتنطـرحدر ویديگـرتأثیرگـذارواحـدهاوفنونتـدريسیلیاتروش

(و1در سـهواحـدیتـدريسعملـي)رایینترلزمانتدريسراازآنآموخت .بريزیبرنامه

سودمندیبودندیهمتاساانهدرمرحلهعملخوبپیادهنشـدندواحدهای(نیز1)يعملتدريس

دریال در اسـتادانيد(با1)يعملتدريس.درنکردندیمکوبهمابهعنوانمعلمانآينده

اسـتادانفـرممربـوطبـهي.برخـي یردميي ونحوهتدريسآنهاراصرفامشاهدهشدميحاضر

ندتااحتمـاالهـ یردميبهجایيکجلسهچندجلسهامضاءدادي ميحضوررایهبرایامضاء

بـه(را1)يعملـتـدريسلطايبهمایردهباشندوه ازشرمزاحمینيمثلمـاراحـتشـوند.

مسئولآمـوزش.یارشنا شیرازگذراندي هایدبیرستانبودندريکيازبهترينهخاطرمحجب

رابـهيکـيازبهتـرين،مـاوسـادهبـودي باورـاروهاينکهبـهرـولاومحجبـیلبهدلوپرورش

ي یميازشدميخوبيبودهرچنددبیرییهسریالسشحاضر.تجربهمعرفيیردهایرستاندب

دربارهیال اوچهخواهی نوشت،نگرانبودامامنبعـدهاازروشتـدريساوحضورماواينکه

تـدريسمـابـه،امکاننظرمناگربهجایمشاهدهصرف.بهدریال در خوداستاادهیردم

مطلـوببیشـتریتـأثیرستتوانميشدميصورتتجربيوزيرنظراستاددریال در فراه 

وماماييصـورتی،پرستاریارییهدرحوزهپزشکيبرایدانشجويانپزشکيداشتهباشدمانند

برنامهتحصـیلي”.درمرایزتربیتمعل وجودداشتهاستتأسیسدرابتدایشیوهاين.گیردمي

دارالمعلمینمریزیبرایاينکهمحصالنسالآخراينمدرسهدرضمنتحصیلبهفـنتعلـی و

معارفيکيازمدار ابتداييرابـهدارالمعلمـینمریـزیضـمیمهوزارت،آشناشوندتربیتنیز

“نــدیردمــينظــراســتادانخــوددرآنمدرســهتــدريسيــر؛زیــردومحصــالندارالمعلمــین

دخترانـه1همچنیندردارالمعلماتیهبراسا تشکیالتمدرسهفرانکوپرسـان(.1321)خاراني،

،عـالوهگرديدوشاگرداندرسالچهـارمسالدرو متوسطهتدريسمي،سهبنانهادهشدهبود

یابتـداييضـمیمههـایـال ،درمنظـورتمـرينفـنتـدريس،بـهبرفراگـرفتناصـولتعلـی 

یهدرو دانشسرایعاليبهصـورتیزن1317مهرماه.ازدارالمعلماتبهتدريسميپرداختند

ومقدماتيتهرانودبیرستانعلمیهی،دانشسراتدريسبرایفراگرفتنفنبرنامهیالسيدرآمد

(.133ـ1322:131)دراني،بوددانشسرایعاليدبستانپانزدهبهمننیزضمیمه

ايندر برموضوع.استادبودیواحددرسيسودمندديگرشناسيیودکونوجوانروان

ازاوچیزهـایزيـادیآمـوخت یـههـ در.مـنداشتيفهمرابلشیواویان.بدر مسلطبود

یـال در روشوه درتربیتفرزندان بهیارمآمدند.آموزاندانشبرخوردبامسایلتربیتي

اخالقاستادزيادتعرياـي.هرچند(ه یال مایدیبود1مشاهده)زبانوهایمهارتتدريس

.دادمـييزبـانراخـوبآمـوزشامـامطالـبتخصصـترسـیدندمينداشتوهمهبهنوعيازاو

یهبرايشدرستیردهبودنـدازبخـشاخـراجهاييپاپوشبهدلیلمشکالتشخصيومتاساانه

                                                           
1 Franco - Persan 
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هـایـال یـه،بقبهجزاينچندواحددرسيشدومانتوانستی ازوجوداوبیشتراستاادهینی .

چندانيبرتدريسمننداشتند.تأثیربودندوینندهخستهوآورمالل

بودي یهمحتواییتـبزبـانانگلیسـيدورهدبیرسـتانرامندعالرهمنوديگردوستان 

آگـاهخـودنظراستادانآنهاراتدريسینی وازنقاطضعفورـوتير.زموردبررسيرراردهی 

يـن.ادريسدستيـابی پیشازورودرسميبهآموزشوپرورشبهآمادگيالزمبرایتتاشوي 

بودي اماموردتوجههیچيـکازاسـتادانمـارـرارالقولمتازبودیههمهمادرآنایخواسته

گوناگونالزماستتحلیـلمحتـوایهایرشتهبهنظرمنبرایدانشجومعلماندر.آنچهنگرفت

یارشناسيبريکـيازدورههایتجربهتأثیر.استیهرراراستدرآيندهتدريسینندهاييیتاب

درتحقیزمتااوتبودهاستینندهمشاریتافراد


هایراهيکيازفهمیدم.میهبايدبرمدنبالتحصیلايننتیجهرسیدبه77سال”

ارتقـاءپیشرفتوارتقاءدرآموزشوپرورشاينکهیهسطحتحصیالت باالترباشه.

ولیسانسـ فقطگات بايـدمن.همیندرنظرمبودفقط،نظرمديريتيویاریاز

مفقطارتقـاءیردميديگرشفکرنتأثیرگذاراحتماالًهایجنبهه بهاصالًوبگیرم

روییارمداشتهومنبامـدرکتأثیرنهتنهایهگرفت ديدمرولیسانس .مدرک

مـرد)“گذاشـتهتـأثیرتـارمبـاخونـوادههـ لیسانسمـديرشـدمبلکـهرویرف

(.1شوندهشمارهمصاحبه



دري.زنـدگبیشـتریداشـتتأثیرگذاریدردورهیارشناسيدرسيپنهاندانشگاهبرنامه

بادانشجويانيیهازمناطزمختلـفايـران.برخورددرزندگيرابهمنآموخت،استقاللخوابگاه

بازیردیهتاپیشازآنتجربهتریبزرگمرابهدنیای،چش آمدهبودندمتااوتيهایفرهن با

ديـدهتحقیـرندتـامبـادابـهآنهـابـهیردميبیشترافرادهويتروميخودراپنهان.نکردهبودم

افـزايشتـواندانشـجويانوياموردتمسخروارعشوند.ايـندرحـالياسـتیـهنگريستهشود

مثبتيبرتأثیردتوانمي،مختلفهایفرهن دربرطرفیردنموانعارتباطيارواموآموزاندانش

(.1،1010فیضاویريستینبگذارد)آموزشيهایمحیطتوسعهاخالقدر

امـامـنوديگـر؛ي شـدمـيآمادهرفتنبـهیـال در بايددانشجوييدورهسالآخر

پـدر.ايـ نکـردهي یههنوزآمادگيالزمبرایورودبهمدرسـهراپیـدایردميدوستان احسا 

یهچگونهپدرشاوراباخودبهمدرسهبـردهیردميبرایماتعريفاو.بودمعل ،دوست ،پروين

برایماسوالبودیهاصالجـویـال بـهاين.وجویال اورانگیردیندمعلميبودتاتمرين

یبـهخـاطرآمـوزدانـشهـایتجربـهآنچهدرذهناز؟وینترلآنچگونهاست؟ستاچهمعنا

یـهسـایتآمـوزدانـشوچنـدتـاهانیمکتومعل ،سیاهتختهداشتی اينبودیهیال يعني

                                                           
1 Feyisa ،D.kirstin،F 
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بلکـهازداديـ مـيومامشتارانهگوشگاتميپروين.ینندميوبهحرفمعل گوشاندنشسته

دستبهالزمبرایتدريسراایحرفهخودباوریاووپدرشچیزیبیاموزي زيراهنوزهایتجربه

دردر تدريسعمليبهجایمشاهدهصرفبهمااجازهتـدريسبـهصـورتاگر.نیاوردهبودي 

اينهمهتر واضـطرابازورودبـهیـال در راشايد،دادهبودندراعمليوزيرنظراستاد

ي .یردميتجربهن

اسـت.یسـانيیـهبـه“ایحرفـهخودبـاوری”فلساهتربیتمعل رسـاندنمعلمـانبـه

و“ایحرفـهخـود”بخشـیدنبـهمعنـي،یننـدمـيسنتيآمـوزشمعلمـانبسـندههایشیوه

فقـرآشـکاردرسـهازما.دانندميوتاکردربارهايندوويژگيرامطلوبن“ایحرفهخودسازی”

خـوبعمـلفقـرخوبشـنیدنوفقر،فقرخوبديدن”ي بردمييادگیریرنج-دنیایياددهي

آنهابهاييداده“تغییر”ایاستیهبههایسنتيوتغییرنايافتهاينسهفقرآموزشمنشأ.یردن

نگـرانارتکـابخطـاویدر هـایـال مدرسانيامعلمانشايد.(1323)رؤوف،“نشدهاست

اشتباهيازسویمادرصورتتدريسعمليدریال در بودندیهتنهابـهمشـاهدهمحـدود

نبايدبهخطاهاواشـتباهاتيایحرفههایيادگیریدر.نددادميتدريسمعل دریال در تن

نايـتجربـهجوهرهـرچون؛گناهنابخشودنيدادجنبه،افتندمياتااقآموزیتجربهیهدرحین

یهپذيرشآنگاه.آموزندميخويشچیزهایموفقیتازخطاهایخودبیشترازهاانساناستیه

یـاربـهابتکـاروخالریـتخواهـدحاصـل،بهثبتبرسـدایتجربهاشتباهوخطاجزواصولهر

انجامید.

آنـاناهمیـتداده“خـودینترلـي”و“خودیاری”بهمعلمانه بايدبهآموزیحرفهدر

نـدبـهتوانمـيآموزانباايـندوويژگـيحرفه.هستندهامهارتشودچونآنهادرحاليادگیری

واردگـودشـدتـابايـد.آيـدنمـيهرگزدرخـ بـهوجـودمسئولیت.برسند“پذيریمسئولیت”

واضطرابواستر ازورودبـهایحرفهعدمخودباوری.(11همان:)“مسئولیتبهادراکبرسد

یتـدريسراهـامهـارتیهبهاندازهیافي”ستازمنمعل بدونصالحیتيبسازدتوانميیال 

پـسازپايـان.(12همـان:)“عملـيمحـروممانـدهباشـدهایتجربهتمريننکردهياازايننوع

تابستانخیليبهايندروآندرزدمتاجـاييیـال تابسـتانييـایـال زبـاندردرتحصیل

تجربـهیـارینـدارمازدادنفهمیدنـدمـيورتـياما؛آموزشزبانانگلیسيپیداین هاییانون

براسـا نظريـهاتهنماندیهمنپارتيه نداشت .ناگالبته.ندیردميیال بهمنخودداری

منـابعدرارتباطبافرايندشناساييهويتبهمشاریتدریاربهعنوانيکياز(من1332)1ونگر

ارتباطدردانشگاهبهصورتمعنادارواثربخشبرایمنفراه اين.هويتنیازداشت گیریشکل

یتجديـدیدورهتابسـتانهـایال یهمجریایمدرسهنشدومنبعدازتقالیفراوانبامدير

مراپذيرفتومنتوانست پیشازورودرسميبـهمدرسـهتجربـهتـدريساو.صحبتیردمبود

                                                           
1 Wenger, E 
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پابهمدرسهدرنقـشيـکمعلـ ایشدهتروینترلاضطرابی باوعمليراباخودداشتهباش 

جوانوتازهیاربگذارم.



دورانتدریس
بايدازيکاجتماعیاریبهاجتماعديگریدانشجويانایيکحرفهدرفرايندتغییرازدانشجوبه

ـاين.ازدانشگاهياموسسهآموزشيبهمحلیار:واردشوند هـایدلیـلتاـاوتهتغییروضـعیتب

لـب”يـا“نقطهمـرزی”تماعبهفاصلهبینايندواج)فرهنگيبیندواجتماعیاریـاجتماعي

دريـکشـریت.(1،1011ایـرمنوبـایر)گیـردميبهدشواریصورتمعموال،گويند(مي“مرز

هـاييرابـرایيـادگیریواجتماعیاریخاصوعبورازمرزبینايندواجتمـاعیـاریفرصـت

بايـد”یـهیننـدمـيپیشـنهاد1ريـدوديگـران(.1332ونگر،)یندميهويتفراه گیریشکل

“وجـودداشـتهباشـدایحرفهدرطولتربیتایحرفهمبهميبیندانشگاهویارامرزهایتعمد

مربـوطبـهودانـشدانشجويانرابادانشبرایحرفـه“ابهاممرزها”نظرآنهااز.(1011:133)

هويـتگیریشکل،دهدميپیوندهایشخصيدانشجويانباحرفهراافزايشیند،حرفهآشنامي

مطالعـهویـارافـزايشبـاراودرگیـریومشـاریتدانشـجويانسازدميپذيرراامکانایحرفه

درموردتجربهمناينابهاممرزهاوجودداشتوباع شدمنبرایآشـناييبیشـتربـا.دهدمي

امدرمیدانعملوپیوندبینآنچهدردانشگاهآموختهبودمباآنچهدردنیایوارعـيعمـلحرفه

زشوپرورشبـهعنـوانازورودرسميبهآموپیش،یسبتجربهتدريسبهدنبال،وجودداشت

يکمعل رسميباش .

روشتـدريسدبیـرانووپـرداخت مـيیخـودآموزدانشدورانهایتجربهمنبهمرور

یدامشـانمعلـ :نشسـت بهرضاوتميسپسمیردميرادرذهنمجس شاگردانتعاملآنهابا

هـارابـراییـاردربهتـرينمیردميسعي.؟چرا؟آمدميیداممعل بدمانازچرا؟؟خوبيبودند

گرايـيیـارمـنمصـداريازايـنويژگـيیلیـدینظريـهسـازندهاين.یال خودگزينشین 

وشـودمـيودانـشپیشـینسـاختههـاتجربهاجتماعيويگوتسکيبودیهدانشفعاالنهبرپايه

اينیـاربـه.هستندمثثرمادرپیشبردعملدرآيندهگرفتهدرذهنمااهی وفرضیههایشکل

هایتربیتمعلـ مـابـهآن،دریتابمطلوبتأثیررغ مندرتدريسیمکزيادییرداماعلي

دمنبعغنيبرایرشـدمعلمـانتوانميییهآموزدانشسالدوره11اینشدهاست.تجربهاشاره

درايـنیننـدگانمشـاریت.یارباشد،موردغالتاساسيرـرارگرفتـهاسـتمعلمانتازهبهويژه

یبرنحوهعملبهعنـوانمعلـ دریـال در آموزدانشدورانهایتجربهتأثیرتحقیزنیزبه

.انداشارهیرده

                                                           
1 Akkerman, S.F. and Bakker, A 
2 Reid, A., Abrandt Dahlgren, M., Petocz, P. and Dahlgren, L.O 
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منداشتاينبودیـههرجـاایحرفهیهحج سنگینتکالیفروییارتأثیری”

ديگـرشتـأثیر.بدخطبودنبهعنوانيکمعلـ  ]برمخط میرهخودمه بايد

آمـوزدانـشاينهیههرتنبیهيبايدمتناسبباخوداونمشکلياخطاييباشهیه

شوندهشمارهيک(.)مردمصاحبه“انجامداده



ودکتراکارشناسیارشدتحصیلدوران
یـل.ایبرتـدريسمـنداشـتبرجستهتأثیردرسيريزیبرنامهدردورهیارشناسيارشدربولي

درسـيريزیبرنامهايندورهوارعابرایمنسودمندبود.در دوواحدیبهنامنظريهاساسيدر

هربـارفصـلي.منبعاصليمعرفيیردرابهعنوانیبرنامهدرسيهانظريهداشتی واستادیتاب

،ديـدگاهبامطالعـههـرمن.ي یردميرابهصورتگروهيدریال ینارانسدادهوبح ازآن

؟گرارشـد؟چگونهمعلميهسـت ؟رفتـارگرامن،میردميمعلميامرادرذهنتصويرهایتجربه

ترنحوهعمل درحینتدريسوحضـوردردریزبررسيبانگاهبهعملکردخودو؟...گراياانسان

دردوره)مسـئولآمـوزشمتوسـطهومسـئوالناداریآموزاندانشباهمکارانوتعامل،مدرسه

تـأثیریهمنبهعنوانيکمعلـ بـهشـدتتحـتدريافت (یارشناسيارشدهمکالسيمنبود

فراينـدرشـدشـناختيواموبهمیزانبسیاریمتریه مطـابزديـدگاهگراييبودهديدگاهرفتار

.امهیردگراعملانسان

اينتأثیردرحقیقتنهتنهامنیهبسیاریازديگرهمکارانوسیست آموزشينیزتحت

گیریزيادنسـبتبـهانجـامتکـالیفوخودمبايدبگوي یهسختدرباره.ندیردميديدگاهعمل

..ازمنمعلميارتدارگـراسـاخته.مکرروامتحانات،شديدیال در ینترل،منظ بودنآنها

مقبولديگریهـ وجـوددارنـدیـههایراه،حاالدريافتهبودمیهبهجزراهرفتارگرايياما؛بود

وآمـادگيرشـد،گـرارشدگیریازديدگاهبنابراينبابهره.ندبهبهبودیارمنیمکینندتوانمي

هایـهسـاعتهاـتوبرایيادگیریدریال براي مه جلوهیردوصبحآموزاندانشجسمي

،نـدآمدمـيوخیليازبچههاصبحانهنخـوردهبـهمدرسـهشدمينی یال در رسماشروع

درآنهـا.مدادميرابرایتغذيهاختصاصفرصتي،ساعتهشتوپنجتاهشتودهدریقهحوالي

بودي نیـزهاييیهنوبتعصرهاتهخوردند.یمالراحتيوباشوخيوخندهلقمهصبحانهرامي

اجازهداشتندلقمهسال يامیوهبههمراهبیاورنداماچیپسوپاکوايندستتنقالتبهدلیـل

یـهفهمیدنـدمـيآمـوزاندانـش.شدميیال شادوآرامفضای.غیرمغذیبودنشانممنوعبود

هدفازخوردنصبحانهگرفتنانرژیبرایادامهدر استوالزماستدربخـشبعـدیدر 

نیزمشاریتینند.

ازدورهیارشناسيارشـدمنتجربهديگرآشناييبارويکردمشاریتيويادگیریهمیارانه

هـایبود.منتصمی گرفت اينروشرادریال در پیادهین وازآنسالبـهبعـدیـال 
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وايسـتدبـهتختـهمـيپشـت،آنمعل جلوییـال خارجشدیهدردر منازشیوهسنتي

هـابسـتهبـهبچه.رویاوهستندومعل محوریال استههایمنظ روبدررديفآموزاندانش

ونشستندميناره2يا3،1هایمختلفجمعیتیال وبراسا انتخابوعالرهخوددرگروه

هـاازبچـه.یننـدهيـادگیریدرحریـتبـودموتسـهیلراهنمـا،هابهعنوانناظرگروهمنبین

نـدگرفتميهایمجاوریمکجاسواليداشتندازيکديگروياازگروههر،ندگرفتميهمديگرياد

ازتعامـلپـس.پرسـیدندرسیدندياهنوزابهاميوجودداشتازمنميونهايتااگربهتوافزنمي

رسـیدومـندرايـنمرحلـهيکبـارميآموزاندانشتعاملمعل بانوبت،بايکديگرآموزاندانش

بچههـابهتـريادگیری،اينروشعاليبودتأثیر.میردميبندیمروروجمعآنهاديگردر رابا

گهگـاهالبته.همکاریودوستيبودجو،یال جوومیردميیمتریرااحسا فشار،شدهبود

فرصتخوبيبودتابهآنهاگوشزدیـن هـدفیهگرفتميبگوومگوییوچکيه درآنهابین

يادگیریبهتردر نیستبلکـهشـمابايـديـادبگیريـدبـهحقـوقفقط،ازگروهيعملیردن

طاجتماعيخودراتقويـتراباگاتگوودوستانهحلینیدوروابمسایل،يکديگراحترامبگذاريد

ینید.

دانـ چـونبـهپشـتوانهمندورهیارشناسيارشدرادورهپیونـدبـینعمـلونظـرمـي

شدهیارایههانظريهعمليچندينسالتدريسوموردارزيابيرراردادنآنهابراسا هایتجربه

موهمینباعـ ايجـادشددربرنامهدرسيبیشازپیشبهاصولفکریوفلسايیارخودآشنا

چـرخشاز؛ظرايـفآنشـدهـاواساسيدرنگرشمننسبتبهتـدريسوپیچیـدگيتغییری

هـایلحظـهدورهازجملهاين.هانظريهخادمانهازمحضبهاستاادهتلایقيورويکردرفتارگرايي

.شودمياممحسوبمندرطولحیاتمعلمي1مکاشاه

 
خودميـهاحسـا نداشت.متأثیربسیاروقلیسانسرویشخصیتمنفدوره”

موليزمـانيیـهیردميمنربلازآنمسافریشيه مثالً.شخصیتديگهیردم

مورـعمـناون.چنینیاریدرشأنيکمعل نیسـتگات ،فوقلیسانسگرفت 

تونهبرهتودانشـگاهتـدريسینـهومي.فهمیدمیهشانمعلمييهچیزِديگها 

یـهبـااسـاتیدارتباطي،سيیهخوندمگنجه.واحدهایدرايندرشأنمعلميمي

مــرد)“شــدبــودواصــالًديـدمبــازترتأثیرگــذارتــرداشــت وارعــاًدرمـنبـزرگ

(.1شوندهمصاحبه

هایتئورییهچیززيادیيادنگـرفتی چـونتکـرارازدورهفوقلیسانسدر ”

روبـاعرصـهتحقیـزومـن.خیليزيادیداشـتتأثیرنامهپايانامّا،مکرراتبود

،نويسـيوارـدامپژوهشـيمندرمقالـهموفقیت.نويسيآشنایردپژوهشومقاله

                                                           
1 epiphanies 
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زن)“اسـت بـهیارهـایتحقیقـيوپژوهشـيشـدهآموزاندانشتشويزموجب

(.1شوندهمصاحبه



.درآزمونورودیدیتریدانشگاهتربیـتمعلـ تهـرانپذيرفتـهشـدم1322مهرماهسال

خوشحالبسیار.مندشومدرسيدرايرانبهرهشدهشناختهخوبيبودتاازمحضراستادانفرصت

بـااسـتادانتعامـل.یلدورهدیتریرامایـديـافت من.بودموشوقزيادیبهيادگیریداشت 

سـند،ياداخليمانندتصوراتتربیتيآيزنرانگلیسيدرسيومطالعهمنابعدستاولريزیبرنامه

،هـایحـای بـربرنامـهدرسـيايدیولوژی،تربیتدرجمهوریاسالميفلساه،برنامهدرسيملي

تـرینسـبتبـهموجوددربرنامهدرسيوتحلیلآنهاباع شدهبودتـاديـدوسـیعهایفرهن 

يانظريـهايده،باریهدریال در استادانتجربههر.مسایلتربیتيونظامآموزشيپیداین 

وپـرداخت مـيتجربـهیـاردرايـننظـامآموزشـيهاسالبهگرفتميیموردبح ررارجديد

اينعواملباع شـدهاسـتیـهمجموع.مدادميپیوند،گاتندميهانظريهمشاهدات رابهآنچه

دردورهیارشناسـياگـر.ديدیانتقادینسبتبهآموزشوپرورشونحوهعمـلآنپیـدایـن 

دردورهحـاال،پـرداخت مـيیموجـودهـانظريـهارشدبهتحلیلعملخوددریال براسـا 

تربـهپرورشيافتهبودمودرسطحيیالنتریازمسایلمبتالبهآموزشودیتریبینشعمیز

 بـهگـرفتمـيدرمدرسهيامیدانعملوارعيآموزشوپرورشررارورتي.انديشیدممسایلمي

.میـردمـيمودرذهنخودآنهـاراتحلیـلیردميگاتگوهاوعملکردعناصرمدرسهخوبدرت

شناس وبـهدرکبهتـریممنفلساهیارآنهاراميیردميخوبيداشت چوناحسا احسا 

ام.ازمسایلمدرسهبهطورخاصوآموزشوپرورشبهطوریليرسیده


عمـالًمعلمـيروینـوعپـس.مدادميشايدادامهتحصیله ناگهمنمعل نبودم”

ـتـورفتـارم،تویـارم،توادامهتحصیل .داشتهتأثیرزندگيمنه  تـو،امخـانوادهاب

مک  تويهخـانوادهخوبمن]اِ!بوده.بینیدتأثیرگذارهمهاينهاتو.رفتارمبافامیل 

؛سـاالربـودمخـودممـرداوايل مک .]ِمردساالربزرگشدمارتدارطلب ]مک بلند

مورعياالن.،حرفِخودمبودولياالنديگهنیستحرف،هاویارهاتمامحرفيعني

شوندهمردمصاحبه) “گیرمشروخونوادهه درنظرميیهيهیاریانجاممیدمتاتیر

1.)



.بـاالدرمـنبـودایحرفهخودباوریپیدايش،ديگرادامهتحصیلدرمقطعدیتریتأثیر

جـایخـودرابـهحـاال،یهالبتهبیشترمتاثرازشـرايطفرهنگـيبـودناساعتمادبهعدمتجربه

درسطحباالتریدادهاست.ایحرفهوخودباوریناساعتمادبه
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گیرینتیجه
هويتبهمعنایچیستيوییستياستوازنیازطبیعيانسانبهشناختهشدنبـهچیـزیيـا”

وارضـایشودميشدنايننیازسببخودآگاهيفردیدرانسانبرآورده.آيدوجودميهجاييب

ایيامليآنگروهراتعیینتیره،يجمعيياهويتروميخودآگاهآندرمیانيکگروهانساني

نتیجهاينتحقیزرانیزدستیابييکمعلـ بـهترينمه اگر.(1372:60زاده،)مجتهد“یندمي

آنبـهدنبـالمـنايـ .بهگزافنگاتهسخن،بدانی ایحرفهخودآگاهيدربارهخويشوهويت

ودانشجويان پـرورشدهـ .مـندریـال گاتمـانيآموزاندانشبودمتااينخودآگاهيرادر

وآموزاندانشمتاشدميماندمومنتظردمکراتیکراترويجدادمیهدرآنمنبیشترسایتمي

معتقدبـودمدرزيرا؛هابراسا تاکروتجربهخويشدستيابندحلدانشجويان بهنتیجهياراه

.اينصورتيادگیریپايداررخخواهدداد

يعنـي؛باع شدتامنبهاينبصیرتدستياب یـهموفقیـتدرزنـدگيپدرمهایروايت

زمانمعل شدننیـزبـامـندر،شدهدرمنارزشدرونيينا.تحصیلويادگیریهرچهبیشتر

استهرلحظهخودالزم،برایاينکهمعل خوبيباشی همراهبودومرامعلمييادگیرندهساخت.

رادرفضایيادگیریرراردهی واينگونهنینديشی یهمعل تنهابايدتدريسیندويـادگیری

ومطالعهبیشتررافعالیت،تدريجانگیزهبراییاربهاست.دراينصورتمعل آموزدانشمختص

يادانشجوآموزدانشتيور.نخواهدیردمثثرینیزیمکآموزدانشازدستخواهددادوبهرشد

بیشـتریبـرایمطالعـهويـادگیریخواهـدانگیزه،احسا یندرامیلمعل بهيادگیریبیشتر

.يافت

.بـودمهـ دورهیارشناسـيتأثیرديگرهایمختلفوسبکزندگيآنهافرهن باآشنايي

هایبینهاوتااوتشباهت،بادانشجويانودوستانيازشهرهاوروستاهایمختلفايرانبرخورد

 يابهشناختبهتـریگرفتميایيادباهربرخوردچیزتازهمن.دادميمنوآنهارابهمننشان

مختلفبودموايناطالعـاتراهایفرهن معلميآشنابامن.يافت ميدستفرهن ازخودمو

بـهدر خوانـدنوورودبـهآمـوزاندانشتشويزبرایم.دادمينیزررارآموزاندانشدراختیار

رادرهمیشـگيخوبدوراندانشجوييوپیدایردندوسـتانجديـدوگـاههایتجربه،دانشگاه

هادردورهیارشناسيارشدودیترابرایفرصتآشناييبافرهن چندهر.میردميیال بازگو

زيستهمـنهایتجربهوتأملوبازانديشيدرنگارانهمردمخودانجامپژوهشي؛امّامنممکننشد

بیشترامراموردبررسيمستلزمآنبودیههموارهزيستجهاناجتماعيیهدرآنزندگيیرده

ررارده .


یهمحقزازفاصـلهدورشودمياينتوجهیردنبهزيستجهانخودمانعازآن”

دمشکلجدیبیگـانگيتوانمينگاریمردمخود.بهفرهن وجامعهخودنگاهیند
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روهیــهروشــناکرانوتحصــیلکردگاندانشــگاهيمعمــوالًبــاآنروبــرافرهنگــي

تالشـيروشـمندنگاریمردمخوددروارع،.شوند،ی یندياحتيازمیانببردمي

ترينشـکلممکـنشانبهرویبرایپیوندزدنمحققانباتاريخ،فرهن وجامعه

.(1331)فاضلي،“است



بـهرويکردمنبهتدريسازمعل محوریتغییردورانتحصیلهایتجربهتأثیرترين مه

یآمـوزدانـشتجربـهسالدوازده.منبرایآمادهیردنخودبرایتدريسبهبودییودکمحور

هانقاطروتخوببرایاستاادهازنحوهعملمعلمانخوبومعلمانبدرامن.خودرجوعیردم

تجربههمهاينمعلمانرويکردمعلـ نکتهمشترکدر.بررسيیردمنقاطضعفبدهاازواحتراز

راآمـوزدانشیسوالینديامعل نظرآموزدانشآيدیهپیشميیمتر.محورآنهابهتدريسبود

آنهـابـرموضـوعتسـلط،اولینمعیارمنبرایخوبيابدبودنمعلمـاندورانتحصـیل .بپرسد

دوراندانشجويينوشتنطرحدر ومشـخصیـردناهـدافونحـوههایتجربهاز.درسيبود

مـنهويـت.یـردمـيبرنامهاصليیاردریـال در رامشـخصبودیهيابيآناجراوارزش

درسيین :معل بهمثابهمتخصصموضوعميچنینتعريفاخوددرآنمقطعزمانيرایحرفه

معلمانناشـيازتصـورایحرفه(هويت1331)1نظربرومهاز.ومعل بهمثابهمتخصصآموزش

يـا1ومتخصـصتربیتـي3آمـوزشمتخصص،1آنهاازخودشاندرنقشمتخصصموضوعدرسي

ست.اهاترییبيازاين

بهمااهی مختلف.عل معل بايددرکعمیزویامليازحوزهموضوعدرسيداشتهباشد

بـادرامروزه.اما(2،1336یَلدرهداست)ایازوجودچنیندریيدرمعل نشانهوروابطبینآنها

هـایتـدريسوبهشـرحپیچیـدگيتوانمينظرگرفتنمعل بهمثابهمتخصصموضوعدرسين

زيـراپرداخـت...یـال در ويريت،مدمااهی جديدیچونمعل بهمثابهتسهیلگريادگیری

تصورمعل بهمثابهمتخصصآموزشنیزبـهتنهـاييفقطبهمعنایانتقالدانشنیست.يستدر

هـاراتجـويزيـابيدر وارزش،اجـراچگـونگيطراحـيسنتيمطلوبنیست.الگوهایتدريس

نیزبهاندازهیافيبهوارعیتتدريسوپیچیدگيهایآندرمیدانعملاينالگوها.اماینندمي

گرابهيادگیرینحوهتدريسسازندهيدگاه،دواینشبهاينانتقاد.در(1330بیجارد،)پردازندمين

مـنبـهاینـون(.6،1323زايخنـرداشـت)تأییـدهاتجربهیهبرتأملويادگیریازشکلگرفت

دفعاالنهدریـارسـاختدانـشوتوانمينگرمیهایميبهمثابهانسانویلیتپیچیدهآموزدانش

                                                           
1 Bromme 
2 The teacher as a subject matter expert 
3 The teacher as a didactical expert 
4 The teacher as a pedagogical expert 
5 Calderhead 
6 Zeichner 
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ومکـانیکيمـنبـهتـدريسدربعدیتک،تولیدیخط،بستهنگاه.يادگیریحضورداشتهباشد

نگرتغییريافتهاست.یاولتدريسحاالبهنگاهيپوياویلهاسال

هـایتاـريحجـررتردتعاملمابامعلماندورانتحصیلدرحدصاربودوماحتيزن 

زمانيیهمعلـ شـدم،همیشـهاز.ازاينوضعیتخشنودنبودممن.شدنازدردفتررانداشتی 

حاالاحسـا زمـانبیشـتریراصـرفتاکـردربـارهاما،امبودهآموزاندانشپاسخگوینیازهای

ـمـي،هـ آمـوزاندانشرامعتقدمروابطخوببینمعل وزي.ین ميآموزاندانشنیازهای دتوان

ددرآگاهيمعل ازمشـکالتشخصـيتوانميیشتریندوه بآنهارابرایدر خواندنانگیزه

دراينجاتنشيبینخواستمنبـهعنـوانمعلـ اما؛باشدمثثرویمکبهحلآنهاآموزاندانش

وگاتگوباآنهابرایتشخیصنیازهـاويـامسـایليیـهبـاآنآموزاندانشبخشيبهبرایآگاهي

یدر هـایـال یـارمـنوهـایسـاعت.مدرسـهوجـودداردروهستندبابرنامههاتگيهروب

يابيعمیزمشکالتوجودندارد.پراستوفرصتيبرایتعاملسازندهوريشهآموزاندانش

وابزاریتقلیلدادهشـودیـهنتیجـهآنبـازدهيـادگیریفنيدبهعمليتوانميتدريسن

هـایاخالرـيومعنـویبايددرپیوندبابعدتربیتيوويژگيبعدآموزشيين.اباشدآموزاندانش

برررارییها،راهآموزاندانشبهموضوعاتيچونمنوياتذهنيتوانميررارگیرد.دربعدتربیتي

اشـارهآمـوزاندانشوصحبتیردندربارهآنهاومشکالتشخصيوخصوصيهاانسانارتباطبا

بیجـاردواسـت)معلـ مربـوطایحرفـههـومنقـششخصـيوابعـادتربیتـيبـهمايـن.ایرد

حالحاضربهبعدتربیتـيحرفـهتـدريس،درباوربسیاریازمردم.به(721،،ص1000همکاان،

هسـتندمعلمانهمیشهباايندستمسـایلدرعمـلروبـرویهدرحالي،شودميتوجهچندانين

ایوعـاطايفزاينـدهي،اجتماعمعضالتاخالري(.درعصرحاضرمعلمانبا1،1331فنسترماخر)

تشـخیصي،چگـونگمنحرفآموزاندانشنظیرچگونگيبرخوردبارفتاري.معضالتروهستندهروب

برندویمـک...رنجمياستاادهجنسيو،سوءيیهازمشکالتناشيازطالقوالدينآموزاندانش

بهآنهابرایغلبهبرمشکالت.

.درآگاهباشـندآموزاندانشهایموجوددرتعاملخودبابايدازهنجارهاوارزشمعلمان

و.هنجارهـا(1،1331دامـونهسـتند)هـایننـدهارزشهایتربیتيمنعکسانتخاب،همهحقیقت

وموضعخودرالماناستیهبايددرآنتأملمعایحرفههابخشمهميازباورهاواعمالارزش

تحقیقاتيبسیاریوجودداردیهدرآنمعلمـان.شواهد(3،1330گودلدوهمکارانینند)روشن

(.1،1337بیجـاردودِوريـزانـد)ترازبعدآموزشيوموضوعييافتهبعدتربیتيحرفهخودرامه 

مـن(.2،1331اُزه)بخشدميرابهبودآموزاندانشاينبعدازتدريسییایتفرايندهایيادگیری

                                                           
1 Fenstermacher  
2 Damon  
3 Goodlad, Soder & Sirotnik  
4 Beijaard & De Vries 
5 Oser 
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بـه،معل خودراترییبيازمعل بهمثابهمتخصصموضوعدرسيایحرفه هويتتوانمياینون

.مثابهمتخصصآموزشومعل بهمثابهمتخصصتربیتيتعريفین 

گیریشکلدوراندانشجوييمنبهعنواندانشجویدبیرزبانانگلیسينیزدرهایتجربه

وفنـونهـاروش،وتايـپالتـیننگـارینامهواحدهایدرسينظیر.بودمثثرمنایحرفههويت

آنکـهمـنوديگـرضـمن.تدريسمنگذاشتبربسیارخوبيتأثیریودکشناسيروان،تدريس

احسا ،رایهرراربودتدريسینی هاييیتابدوستان نیازبهواحدهاييچونتحلیلمحتوای

واحدسودمندديگـرتـدريستحصیلبرایمافراه نشد.ي امااينامکاندرطولدورانیردمي

معلمـانازسـتبهتـرينفرصـتشـناختمـنوديگـردانشـجوتوانميیهبود(1(و)1عملي)

مندردانشگاهدرنیافت یـهبـهعنـوانمعلـ چـهاما؛یمادرتدريسباشدهاضعفهاياتوانايي

بـهیـن وازمرحلهدانشجومعلميومحیطدانشگاهگـذرچگونه؟چهبايدبکن ؟ویسيهست 

دورانگذاراينهایويژگيوارعيکيازدر؟مرحلهمعل شدنوورودبهمحیطمدرسهپابگذارم

یهاست


افراددرايندورهدچارنوعينابسامانيهـويتيناشـيازعـدمجـدایيیامـلاز”

افـرادهـایینشآنجایهاز.شوندميهويتگذشتهواتصالیاملبههويتجديد

،سـتاوتحـولهويـتآنهـاگیـریشـکلدرجامعهیامالًدرارتباطمسـتقی بـا

تـوانمـين،ترديددرصورتيیهاينسردرگميدرهويتبـهسـرانجامينرسـدبي

(.1321)ايمانوییذران،“سودمندانهومایدازافرادداشتهایینشانتظار



هويترادرگذرازمرحلهدانشجومعلميبهمعل شدنبااستر واضطرابمننابساماني

هـایتوانـاييازخودوارزيـابياستبرایشناختبهتردانشجومعلمانالزم.فراوانتجربهیردم

در ”یـارورزیدر .تدريسیال در رابهآنهاواگـذارینـی مسئولیت،خوددرتدريس

و،معلمانراشکلدهـدایحرفهورادراستشخصیتاست“اجراييیعمليوهامهارتتمرين

رؤوف،)شـودرهنمـون“ایحرفـههـایهنرمنـدی”مندیيـایآنهاراتامرزهایحرفههامهارت

مـرزیدرهـایفعالیـتگزينهرابرایلحاظیـردنچهار(1011)همکارانش(.ريدو1323:12

درگیـری(1،باآمـوزشعـاليایحرفهافرادمشاریت(1:ینندميطولدورانآموزشپیشنهاد

رويکـرد(1وتنظی يادگیریبایارياعملوارعـيواصـیل(3،یاریهایمورعیتدانشجويانبا

(1011:137)ایحرفهيادگیریبین

رابرایمعلمانآيندهايجادینـدتـاهاييفرصتمانیازبهساختارهایيادگیریداري یه

مثبـتومناـيآنراتجربـهیننـدوسـپسپیامدهای،رويکردهایتربیتينوينراتمرينینند

بهتراستدر .بپردازندوبهنقدوبررسيآنبهشیوهدانشگاهيارندبگذرابهاشتراکهاتجربه
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دردانشـجوازمسـایليیـهایمسئلهتدريسعمليدرسالسومتحصیلدردانشگاهارایهشودو

نتیجهآنهادر.شودوبهعنوانطرحتحقیقاتيدانشجودرسالچهارمدنبالشودانتخابمدرسه

سـال3مـنپـسازبهتـرتصـوریننـد.ایگونهوتدريسخودرابهشوندپذيرريسکندتوانمي

وادامهتحصـیلشدمپذيرفتهشهروروستادرمقطعیارشناسيارشدهایدبیرستانتدريسدر

خـودهـایتجربهبرنامهدرسيباع شدتاهایديدگاهوهانظريهتحصیلوآشناييباادامه.دادم

مـن.خوددریال در داشـتهباشـ هایینشبه1چندمنظریتأملي.رابهبوتهنقدبگذارم

تأمـلدر”بهبودعملکردخـودبـودمودنبالبهمن.میردمينیازبهبهبودتدريسخودراحس

وبـهچـهیـهازچـهدانشـيبرخـوردارهسـت دانسـت ميبايد.یمکبزرگيبهمنبود“عمل

عمیزادامهتحصیلبرتأثیراتيکياز.میردمينیازمندموبعدآنهارادرعملتجربههاييدانش

جانبهبود.منپیوندبیننظروعملبهصورتدوایحرفههويت

ادامهتحصیلدرمقطعدیتریومطالعهمنابعتخصصيگوناگونمرتبطباعلـومتربیتـي

یـاریمـندرمیـدانهـایتجربههمزمان.یارمافزايشيابدباع شدتادانشنظریمندرباره

دربحـ وانديشهبا،حاالعالوهبربرخورداریازدانشنظریبیشترمن.شدميعملنیزبیشتر

ومفلساهتدريسخودوديگرمعلمانرابشناس یردميسعيآموزاندانشگاتگوهایمعلمانو

ترموردبرسيموجوددرمدرسهوآموزشوپرورشراباديدیانتقادیودرسطحيیالنمسایل

معنـای،دیتریباع شدتامـنهمـوارهدرجسـتجویمعنـاباشـ دورهدرتحصیلررارده .

تـربـاآنمواجـهورويدادهاييیهدرنظامآموزشيازسطحخردمدرسهتاسطوحیالنهاپديده

عـدموهمـديگرهـایتجربـهعدممشاریتمعلمـاندرتولیـددانـشواسـتاادهازاما؛مشدمي

مـااسـتفرصتيبرایتعاملوگاتگویسازندهبینمعلمـاندرمدرسـهباعـ شـدهبینيپیش

.وهويتيمنزویودرحاشیهپیداینی درانزواوانجمادفکریبهسرببري هاسالمعلمان

زيـرا،راهمناسبيبرایبهاشتراکگذاردنتجربهمنباديگرمعلمـانبـودنگاریمردمخود

ها،احساسات،زندگيمجس وخلـزمشـاریتيمعنـادردهندهیشمکشنشاننگاریخودمردم”

)الـیس“هايياستیهمردممجبورندباشرايطوخی )سخت(وفقدانمعنایناربیاينـدمورعیت

(.1006:133،وبوچنر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 polyfocal 
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