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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the learned experiences of student-teachers from 

the narrative inquiry curriculum. This research was carried out in a qualitative way and 

through the phenomenological method. The main question of the study was “What 

experiences did the student-teachers learn from the narrative inquiry curriculum?” The 

statistical population included the student-teachers of Farhangian University at Shahid 

Bahonar Campus in Hamadan (4th semester of elementary education) that during the 

implementation phase of the project, a group of 42 student-teachers were selected 

purposefully as the research sample and were trained for one semester using a narrative-based 

curriculum. At this stage, the learned experiences of student-teachers was studied through 

observation, interview, and review of their narrative projects. Data analysis using thematic 

analysis method showed that, through a model of narrative inquiry curriculum, the student-

teachers learned diverse experiences in the knowledge domain (content knowledge, 

pedagogical knowledge, technological knowledge, pedagogical content knowledge, 

technological-pedagogical content knowledge), and in the skills domain (content knowledge 

in practice, pedagogical content knowledge in practice and technological-pedagogical 

content knowledge in practice) Furthermore, in the attitude domain, their attitude toward 

teaching, learning, and learner improved. In general, student-teachers gained valuable 

experiences in three areas of knowledge, skills and attitudes. The findings of this study can 

be used for planning the professional development of student-teachers at the Farhangian 

University. 

Keywords: Farhangian University, Narrative inquiry curriculum, Professional development, 

Student-teachers. 
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 شدة دانشجومعلمان مطالعة پدیدارشناسانة تجارب کسب

 پژوهیاز برنامة درسی روایت

 2، زهره کرمی1سراجیفرهاد 

 سینا، همدان، ایران ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلیاستاد. 1

 . استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 2

 (08/07/1400اریخ پذیرش: ؛ ت08/01/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده 

پژوهی بود. این پژوهش به شیوة کیفی و از طریق شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتهدف پژوهش حاضر، مطالعة تجارب کسب
کسب  پژوهی، چه تجاربیروش پدیدارشناسی انجام گرفت. سؤال اصلی پژوهش این بود که دانشجومعلمان از طریق برنامة درسی روایت

که در مرحلة ( بودند رشتة آموزش ابتدایی 4ترم اند. جامعة پژوهش، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر همدان )کرده
صورت هدفمند یک گروه  شده بودند و 42اجرای طرح از میان این گروه، به  سال  نفره به عنوان نمونة پژوهش انتخاب  به مدت یک نیم

ستفاده از سی روایت با ا سبدر این مرحله، شده آموزش دیدند. پژوهی طراحیبرنامة در شاهده، تجارب ک شجومعلمان از طریق م شدة دان
سی پروژه صاحبه و برر شان داد از طریق ها مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل دادههای روایتی آنم ضمون ن ستفاده از روش تحلیل م ها با ا

سی روایت شی )دانش محتوایی، دانش تربیتی، دانش فناورانه، دانش پژوهیالگوی برنامة در شجومعلمان، تجارب متنوعی در حوزة دان ، دان
مل، دانش  مل، دانش محتوایی تربیتی در ع هارتی )دانش تربیتی در ع نه(، و در حوزة م ناورا محتوایی تربیتی، دانش محتوایی تربیتی ف

سب کردند؛ همچن شی، نگرش آنمحتوایی تربیتی فناورانه در عمل( ک سبت به تدریس، یادگیری و یادگیرنده بهبود ین، در حوزة نگر ها ن
های حاصل از این مطالعه ارزشی کسب کردند. یافته یافت. به طور کلی، دانشجومعلمان در سه حوزة دانشی، مهارتی و نگرشی، تجارب با

 ان مورد استفاده قرار گیرد. ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیریزی توسعة حرفهتواند در برنامهمی

 ای، دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان.پژوهی، توسعة حرفهبرنامة درسی روایت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های توسعة که در بستر برنامه حول و پیشرفت هر کشوری مرهون نیروهای کارآمد آن کشور استت

ای است. های توسعة حرفهستلزم اجرای برنامهای نیز م؛ تربیت معلمان حرفهگیردشکل می 1ایحرفه

های مورد سازد تا دانش و مهارتای مؤثر، معلمان را قادر می( توسعة حرفه2010) 2به عقیدة مایزل

های در جریان برنامه آموزان، توسعه دهند.های یادگیری دانشنیازشان را برای مواجهه با چالش

کوهلر و در مدل های الزم برای حرفة معلمی را کسب کنند؛ معلمان باید شایستگیای، توسعة حرفه

ای معلم شامل دانش محتوایی، دانش تربیتی و دانش فناورانه و ترکیبی های حرفهمیشرا، شایستگی

ها است. دانش محتوایی، دانش معلم دربارة محتوای تدریس، دانش محتوایی است و از این دانش

ای هاست. بر این اساس، معلمان باید به درک عمیقی از مبانی رشتههها، و ایدنظریه ناظر بر مفاهیم،

کنند، دست یابند. دانش تربیتی، دانش عمیق معلم دربارة فرایندها، رویکردها و که در آن تدریس می

های تدریس با توجه به مواد های تدریس و یادگیری است. دانش محتوایی تربیتی، دانش روشروش

های استفاده از فناوری در تدریس است. فناورانه، این دانش دربارة روشدانش . موضوعی است

دانش محتوایی فناورانه، دانش ارائة مواد موضوعی از طریق فناوری است. دانش تربیتی فناورانه، 

های تدریس است. دانش محتوایی تربیتی فناورانه، شامل دانش استفاده از فناوری برای اجرای روش

گرا جهت انواع مختلف محتوای مواد های تدریس سازندهز فناوری برای اجرای روشدانش استفاده ا

  (.2009؛ کوهلر و میشرا، 2005، 3موضوعی است )میشرا و کوهلر

معلم، همواره با مسائل  های تربیتای دانشجومعلمان در دانشگاههای توسعة حرفهاجرای برنامه

و عمل، یکی از مشکالت بزرگ پیش روی شکاف بین نظر و مشکالتی همراه بوده است. 

دانشجومعلمان بوده که تجربة کارآموزی هم به عنوان پلی برای عبور از این شکاف، به اندازة کافی 

(. 2011، 4وقت، آماده نکرده است )گرادنوفهای تدریس تمامشدن با پیچیدگیها را برای مواجهآن

                                                           
1. Professional development 

2. Mizell 

3. Mishra & Koehler  

4. Grudnoff 
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کنند و آنچه به عنوان ر دروس خود دریافت میدانشجومعلمان اغلب بین آنچه به عنوان تئوری د

کنند، های درس واقعی دریافت میآموزان در کالسعمل از طریق کار با معلمان با تجربه و دانش

(. مسئلة دیگر این 2005، 1هاموند و همرنس -کنند )دارلینگگسستگی و عدم ارتباط را تجربه می

محور و دانشجومعلمان، اجرای رویکردهای پژوهش ای معلمانهای توسعة حرفهاست که در برنامه

های تالش کند که با وجود( در پژوهش خود تصریح می2015) 2با مشکل مواجه بوده است. گوتیرز

ای معلمان و اصالحات برنامة درسی و با اثبات مزایای فراوان های حرفهجدی در توسعة مهارت

های بر اساس پژوهش .ر این رویکرد وجود داردهایی در اجرای مؤثرویکرد پژوهشی، هنوز شکاف

( 1382پژوه )(، و دانش1385پژوه و فرزاد )(، دانش1387(، کریمی )1391فرجام )جلیلی و نیک

وضعیت موجود توانمندی معلمان در ابعاد شناختی، مهارتی و نگرشی در حد مطلوب نیست. 

معلم فکور،  اند؛ و تربیتته تغییر پیدا کردهای نسبت به گذشهای توسعة حرفهامروزه برنامههمچنین، 

ترین نیازهای آموزش و پرورش است. از نظر کاسترو گارسس و مارتینز ترین و اساسییکی از اصلی

محور، عاملی کلید برای معلم از طریق رویکردهای پژوهش ایحرفه ( توسعة2016) 3گرانادا

هایی برای مسائل پیدا حلر تیمی و مشارکتی، راهمعلمان فکوری است که قادرند از طریق کا تربیت

( تأمل، 2009و همکاران ) 4بر اساس مطالعة گراسمنهای درسشان را بهبود دهند. کنند و کالس

کند تا از تجارب یکدیگر یاد بگیرند و عملشان نقش مهمی در تربیت معلم دارد و معلمان را قادر می

معلمان  ایحرفه برای توسعةتوان گفت س آنچه بحث شد، میبراسا(. 2005، 5را ارتقا دهند )پدرو

ظر هستند که و دانشجومعلمان، رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ ولی امروزه رویکردهایی مد ن

توانند بین نظر و عمل، پیوند برقرار محورند، مبتنی بر تجربه و عمل فکورانه هستند و میپژوهش

تواند به تحقق این امر کمک کند. به همین ایی است که میهاز جمله روش 6پژوهیروایتکنند. 

  پژوهی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.ای از طریق روایتدلیل، توسعة حرفه
                                                           
1. Darling-Hammond & Hammerness 
2. Gutierez 
3. Castro Garcés & Martínez Granada 
4. Grossman 
5. Pedro  
6. Narrative inquiry 
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( برای توصیف 1990) 1بار به وسیلة محققان کانادایی کانلی و کلندینینپژوهی اولینواژة روایت

به کار گرفته شد و بر روایت فردی تأکید داشت. عنصر اصلی در معلم  ای در تربیترویکرد توسعه

روایت، بیان تجربة ما از وقایع است؛ بیان وقایع در روایت، مبتنی بر  پژوهی، روایت است.روایت

تسلسل زمانی است؛ روایت دارای پیرنگ است. پیرنگ، یک طرح کلی است که روایت ما از آن 

علّی است و حوادث با هم پیوندی علّی دارند؛ روایت یک کل  کند؛ روایت دارای جنبةتبعیت می

پژوهی، مطالعة تجربه افراد است از طریق روایت(. 14-17، صص1395منسجم است )عطاران، 

(، روشی برای بررسی و فهم تجارب 2007، 2کنند )کلندینین و روزیکهایی که روایت میداستان

، 4گرایانی چون دیوییو در اندیشة عمل (2005، 3)یو های مختلف استها و زمانمعلمان در مکان

ریشه دارد. از نظر دیویی، یادگیری از طریق تجربه اتفاق  کلندینین ، و کانلی و7، شون6، شوآب5برونر

شود افتد و تدریس و یادگیری، فرایند مداوم ساختن تجربه است که در شکل روایت ارائه میمی

ای تجربه را مفهومی اساسی در برنامة کارورزی ( در مقاله1395) حسینیآل (.2009، 8)التا و کیم

شود؛ تجربه دادن فرق دارد؛ تجربه با شنیدن، قابل دیدن میکند که تجربه با انجامداند و بیان میمی

شود؛ و ها قابل دسترس میشود؛ تجربه با شرکت همدالنه در روایتها قابل دیدن میدر روایت

های ما را در تعلیم و ها، تجربهت( روای2002) 9کند. از نظر برونرقابل دیدن میتجربه، مدرسه را 

به عقیدة شوآب، کاربرد اند. دهند و روش تفکر و شیوة سازماندهی تجارب انسانیتربیت شکل می

، یکی از 10محض نظریه در دنیای واقعی تدریس، اشتباه است؛ در این راستا، دانش عملی معلم

دهد. این لعاتی است که اهمیت نظریة پرکتیکال شوآب را در زمینة تدریس نشان میهای مطاحوزه

شود ای، کسب میهای معلمان دارد و از طریق تجربه و تعامالت حرفهدانش عملی، ریشه در روایت
                                                           
1. Connelly& Clandinin  

2. Clandinin & Rosiek 

3. Yu 

4. Dewey 

5. Bruner 

6. Schwab 

7. Schon 

8. Latta & Kim 

9. Bruner 

10. Teachers’ Practical Knowledge 
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نظریة شون نیز مبتنی بر عمل و تدریس فکورانه است. او بر حل مسئله و (. 1393)غالمی، 

( نیز بر 2000کلندینین و کانلی )(. 2012، 1تفکر در عمل تأکید دارد )اوردریق سازی از طمفهوم

افتند. کانلی و کلندینین اساس دیدگاه دیویی ادعا کردند که تجارب به صورت روایتی اتفاق می

پژوهی، معلمان را به عنوان سازندگان برنامة درسی ( از طریق درگیرکردن معلمان در روایت1992)

 فتند. در نظر گر

اند، از جمله معلم به کار گرفته پژوهان رویکردهای مختلفی را در حوزة تربیتروایت

درنظرگرفتن دانشجومعلمان به عنوان سازندگان برنامة درسی؛ دانشجومعلمان به عنوان پژوهشگران 

سه  (.2016، 2کنندگان به عنوان سازندگان برنامة درسی )کوکنر و اوردر داخل تدریس؛ و مشارکت

هایی که به وسیلة محققان بر اساس تحقیق کیفی اند: روایتمعلم بررسی شده نوع روایت در تربیت

هایی که به وسیلة افراد مورد پژوهش (؛ روایت2013، 3شوند )مثل کریگ، یو و اوهجامع ساخته می

عی برای افراد هایی که به طور طبی(؛ و روایت2004، 4شوند )مثل مک ویدر پاسخ به محقق گفته می

(. استفاده 2016، 6؛ به نقل از پل ورماچر و لستین2010، 5اند )مثل هورنمورد پژوهش، اتفاق افتاده

( 2010، 7های دیگر معلمان )کلترمنزنامهها و زندگیاصلی روایت هم شامل بحث در مورد شرح حال

؛ به نقل از پل ورماچر 2010، 8های خود دانشجومعلمان است )پارکرو هم استخراج و کار با روایت

. شناسایی و استخراج 2. توصیف واقعه؛ 1شود: پژوهی در سه گام انجام میروایت(. 2016و لستین، 

ود در پژوهی از طریق بررسی معانی موجتحلیل در روایت( و 1993، 9)کارترمعنا  . تفسیر3معنا؛ 

 (. 2007، 10بادن و نیکرک -گیرد )سونها صورت میداستان

                                                           
1. Ord 

2. Kükner & Orr 

3. Craig, You & Oh 

4. McVee 

5. Horn 

6. Pulvermacher & Lefstein 

7. Kelchtermans 

8. Parker 

9. Carter 

10 Savin-Baden, M., & Niekerk 
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داری در تدریس، معلم فکور کمک کند و کاربردهای معناتواند به تربیت پژوهی میایترو

پژوهی، ( روایت1997(. به باور لوگران و راسل )2009ای دارد )التا و کیم، یادگیری و توسعة حرفه

ها، و نتایج کارشان با تری از اهداف، روشکند تا درک عمیقمعلم را قادر می مدرسان تربیت

( در پژوهشی نشان داد 2017) 2تایلر(. 2010، 1دانشجومعلمان به دست آورند )مایر و استریمل

 3تواند نقش معلمان را به معلمان محقق تغییر دهد. نتایج پژوهش آی و وانگپژوهی میروایت

تواند به حل مسائل پژوهی از طریق انعکاس تجربه و تأمل روی آن می( نشان داد روایت2017)

پژوهی به عنوان یک رویکرد ( نشان داد روایت2017) 4س کمک کند. نتایج پژوهش بایرنتدری

( در پژوهش خود 2015) 5تواند برای ساخت معنا مورد استفاده قرار گیرد. کانگروشی و ابزاری می

محور به عنوان ابزار مفیدی برای تغییر درک معلم دربارة نشان داد دانش محتوایی تربیتی روایت

( نیز 2013) 6تواند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج پژوهش لرستیت فنی در زمینه تدریس میذهن

گویی توانستند معانی را از تجاربشان خلق کنند. کریگ، یو و اوه نشان داد معلمان از طریق داستان

ند. پژوهی به عنوان ابزاری برای ساخت برنامة درسی استفاده کرد( در پژوهشی از روایت2013)

پژوهی توانستند برنامة درسی را بسازند. کنندگان در پژوهش از طریق روایتنتایج نشان داد مشارکت

 8( در پژوهش از رویکرد روایتی برای تلفیق بین نظر و عمل استفاده کرد. مطالعة چن2013) 7چوی

غییر دهد و های یادگیری دانشجومعلمان را تتواند عادتپژوهی می( مشخص کرد که روایت2012)

ها را به یک یادگیرنده فعال تبدیل کند که قادرند دانش خود را بر اساس تجارب گذشته بسازند. آن

شان را بسازند و به توسعة دانش معلمی ها، دانشجومعلمان توانستنداز طریق تأمل روی داستان

                                                           
1. Meier & Stremmel 
2. Taylor 

3. Ai & Wang 
4. Byrne 

5. Kang 

6. Lerseth 

7. Choi  
8. Chan 
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دانش، عمل،  پژوهی توانست به توسعة( روایت2012) 1ای دست یابند. در پژوهش اسمیتحرفه

( 2012) 2کار کمک کند. نتایج پژوهش داگالسای مربیان و معلمان تازههای حرفهها و گرایشمهارت

نشان داد دانش محتوایی، دانش تربیتی و دانش محتوایی تربیتی در طی دورة کارورزی و شرکت در 

پژوهی در روایتهای درس واقعی از طریق مشاهده و تأمل روی عمل مربی و دانشجومعلم کالس

 شوند.کسب می

ها گذاری تجربیات و تأمل روی آن( نشان داد به اشتراک2011) 3نتایج پژوهش مینگ و کی وک

( 2009) 4ای معلمان کمک کند. بلیک و هِینستواند به توسعة حرفهبه عنوان یک راهبرد آموزشی می

ک روش پژوهش به دانشجومعلمان توانند به عنوان یها میدر پژوهش خود نشان دادند که روایت

های کالس درس واقعی ارتباط دهند. طبق این های اصیل تدریس را به فعالیتکمک کنند تا تئوری

 5ای دانشجومعلمان کمک کنند. داک و دن هرتاگتوانند به توسعة حرفهها میپژوهش کیفی، روایت

ای تعاملی، به بررسی نقش هیادگیری چندرسان ( در پژوهشی از طریق یک پروژة محیط2008)

پژوهی ای دانشجومعلمان پرداختند. نتایج این مطالعه، نشان داد روایتپژوهی در توسعة حرفهروایت

( نشان داد 2005) 6ای دانشجومعلمان کمک کند. نتایج پژوهش الیوتتواند به توسعة حرفهمی

دشان و دیگران کمک کند. یو تواند به معلمان در شناسایی و درک تجارب خوپژوهی میروایت

معلم هنگ کنگ ای معلم در تربیت پژوهی به عنوان ابزاری برای توسعة حرفه( از روایت2005)

پژوهی به افراد کمک کرده که از اجتماعات یادگیری استفاده کرد. در این پژوهش مشخص شد روایت

ها کمک کند. ای آنبه توسعة حرفه تواندها میو به اشتراک گذاشتن تجربیات سود برند. این تجربه

پژوهی به عنوان ابزاری برای توسعة معلمان قبل از خدمت استفاده کرد. ( از روایت2000کانلی )

پژوهی به توسعة نتیجه این پژوهش نشان داد معلمان قبل از خدمت از طریق درگیرشدن در روایت

در حوزة تدریس پژوهی ش خود از روایت( در پژوه1992) ای دست یافتند. کلندینین و کانلیحرفه

                                                           
1. Smith 

2. Douglas 

3. Ming & Kwok 

4. Blake & Haines 

5. Dolk & den Hertog 

6. Elliott 
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ای استفاده کردند. بر اساس نتایج این پژوهش، دانشجومعلمان معلم به منظور توسعة حرفهو تربیت 

 پژوهی، دانش خود را ساختند. از طریق تمرکز بر عمل و به کمک روایت

ان دادند برنامة ( در پژوهش خود نش2018های داخلی، سراجی، کرمی و عطاران )در بین پژوهش

ای دانشجومعلمان دارد. پژوهی، تأثیر معناداری بر توسعة دانش، مهارت و نگرش حرفهدرسی روایت

پژوهی برای توسعة ( الگوی مفهومی برنامة درسی روایت1396همچنین، کرمی، سراجی و معروفی )

( نیز نشان داد که 1395ای دانشجومعلمان را پیشنهاد دادند. نتایج پژوهش گلکار و شریفیان )حرفه

ای، افزایش دانش و معلم نظیر تثبیت هویت حرفه های گوناگون تربیتپژوهش روایی در حوزه

تر برنامة درسی، تسهیل فرایندهای پیچیدة مهارت دانشجومعلمان، اثربخشی کارورزی، تدوین منطقی

اشته است و اشاعة این روش، ای دتدریس، بهبود فرایند آموزش و یاددهی یادگیری و... آثار سازنده

 مداری، سوق داده است.دانشجومعلمان را به سوی پژوهش

های ای معلمان و دانشجومعلمان، پژوهشپژوهی و نقش آن در توسعة حرفهدر خصوص روایت

شده مورد مطالعة پدیدارشناسانه قرار تر اینکه تجارب کسبداخلی اندکی انجام شده است، و مهم

ابراین، ضرورت داشت که این موضوع به شکلی جامع و کاربردی مورد مطالعه قرار اند، بننگرفته

 گیرد. 

تواند ابزاری مفید برای پژوهی میروایتهای داخلی و خارجی فوق نشان دادند نتایج پژوهش

دانشجومعلمان باشد، ولی این پژوهش قصد دارد از طریق مطالعة پدیدارشناسانه،  ایحرفه توسعة

پژوهی در کردن نقش روایتشدة دانشجومعلمان را مطالعه کند تا عالوه بر مشخصبتجارب کس

ای دانشجومعلمان، راهنمایی عملی برای اجرای این برنامه و تنظیم تجارب یادگیری توسعة حرفه

 فراهم کند. 

پژوهی استفاده شد که توسط کرمی، در این پژوهش از الگوی مفهومی برنامة درسی روایت

(. در الگوی یادشده، هدف 1( طراحی و اعتباربخشی شده بود )شکل 1396و معروفی )سراجی 

ها و روش آوری دادههای یادگیری، مراحل اجرای برنامه، روش جمعبرنامه، شیوة یادگیری، فعالیت

 ها معرفی شده است. تحلیل داده
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 پژوهی. الگوی مفهومی برنامة درسی روایت1شکل 

(، و با درنظرگرفتن اهداف برنامه و شرایط 1ر اساس الگوی مفهومی )شکل در مرحلة بعد، ب

ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان توسعة حرفه برای پژوهیبرنامة درسی روایت اجرا، عناصر

 (. 2طراحی شد )شکل 
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 پژوهیعناصر برنامة درسی روایت

 
 پژوهی. برنامة درسی روایت2شکل 
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پژوهی به مدت یک نیمسال برای دانشجومعلمان اجرا مة درسی روایتبعد از اینکه الگوی برنا

پژوهی، شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب کسب

پژوهی را مطالعه کند و به شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتدرصدد برآمد تجارب کسب

 سؤاالت ذیل پاسخ دهد: 

 پژوهی در حوزة دانشی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایترب کسبتجا. 1

 پژوهی در حوزة مهارتی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتتجارب کسب. 2

 پژوهی در حوزة نگرشی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتتجارب کسب. 3

 شناسی پژوهشروش

حاظ هدف، کاربردی است که به شیوة کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی این پژوهش از ل

است که هدف آن توضیح  ، پژوهشی1پدیدارشناسی( پژوهش 1990منن )انجام گرفت. از نظر ون

اند گونه که افراد در موقعیتی خاص، توسط افراد ادراک شدههاست، آنصریح و شناسایی پدیده

(. در جریان اجرای طرح و بعد از اجرا از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی 1389)الوانی و بودالیی، 

پژوهی، تجارب دانشجومعلمان مطالعه و تحلیل شد. جامعة پژوهش، های روایتپروژه

نفر( بودند که در مرحلة اجرای طرح از میان این  200رشتة آموزش ابتدایی ) 4دانشجومعلمان ترم 

نفره به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شده بودند. تجارب  42وه گروه، به صورت هدفمند یک گر

ها و پاسخ به سؤاالت پژوهش، آوری دادهشدة این گروه مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمعکسب

 پژوهی دانشجومعلمان استفاده شد. های روایتلیست و پروژهاز مصاحبه، مشاهده، چک

شجومعلمان از مصاحبه با استفاده از سؤاالت شدة دانهای کسببه منظور ارزیابی دانش

پژوهی دانشجومعلمان استفاده شد. در هر بخش بعد از هر های روایتساختاریافته و گزارشنیمه

ها، کدگذاری و تحلیل و تفسیر پژوهی دانشجومعلمان، دادههای روایتمصاحبه، و بررسی گزارش

های تدریس یافت. به منظور ارزیابی مهارتمی گیری تا رسیدن به اشباع ادامهشدند و نمونهمی

                                                           

1. Phenomenology 
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لیست ارزیابی مهارت تدریس شامل دو بخش بود: لیست استفاده شد. چکدانشجومعلمان از چک

لیست، . دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل. در این چک2. دانش محتوایی تربیتی در عمل و 1

ف دانش تربیتی و در ارتباط با دانش محتوایی گویه با درنظرگرفتن ابعاد مختل 19در بخش اول، 

گویه با درنظرگرفتن دانش تربیتی، دانش فناورانه و در ارتباط با  19تنظیم شد. در بخش دوم نیز 

دانش محتوایی تنظیم شد. برای سنجش مهارت تدریس دانشجومعلمان، قبل و بعد از اجرای برنامة 

معلمان در کالس درس واقعی، مشاهده و بر اساس پژوهی، فیلم تدریس عملی دانشجودرسی روایت

نفر از  20لیست، ابزار در اختیار لیست، ارزیابی و تحلیل شد. برای سنجش روایی چکچک

ها ابزار را مناسب تشخیص درصد آن 95متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت که به طور میانگین، 

وسط چند ارزیاب، استفاده شد. درصد توافق لیست، از ارزیابی تدادند. به منظور سنجش پایایی چک

 لیست است. دهندة پایایی مناسب چکدرصد بود که نشان 85بین ارزیابان به طور میانگین، 

از طریق مصاحبه  تدریس، یادگیرنده و یادگیریدر بخش نگرش، نگرش دانشجومعلمان نسبت به 

ساختاریافته، تنظیم، و از الت نیمهپژوهی ارزیابی شد. در بخش مصاحبه، سؤاهای روایتو گزارش

ها محاسبه شد. بعد از اجرای الگوی برنامة درسی نظر متخصصان، ارزیابی و ضریب توافق آن

از دانشجومعلمان به عمل آمد و کدگذاری و تحلیل گردید. همچنین، در این  پژوهی، مصاحبهروایت

 تحلیل شد.  پژوهی دانشجومعلمان، کدگذاری وهای روایتزمینه، گزارش

روش تحلیل مضمون، روش استفاده شد.  1ها، از روش تحلیل مضمونبه منظور تحلیل داده

است از عمل کدگذاری و تحلیل عبارت  مضمونتحلیل های کیفی است. مناسبی برای تحلیل داده

دنبال الگویابی  کنند. این نوع تحلیل در وهلة اول بهها بیان میها با هدف دستیابی به آنچه که دادهداده

ها نشأت شوند، به عبارتی، مضامین از دادههاست. از طریق کدگذاری، مضامین مشخص میدر داده

شود که شامل: فرایند تحلیل مضمون در سه مرحله انجام می(. 2006، 2گیرند )براون و کالرکمی

وجو و شناخت جست الف( تجزیه و توصیف متن )آشناشدن با متن، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری،

مضامین(؛ ب( تشریح و تفسیر متن )ترسیم شبکة مضامین، تحلیل شبکة مضامین(؛ ج( ادغام و 

                                                           
1. Thematic Analysis 

2. Braun & Clarke 
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کردن مجدد متن )تدوین گزارش(. این فرایند، فرایند خطی نیست، بلکه رفت و برگشتی یکپارچه

فراگیر در  شود. مضموندهنده و پایه استخراج میاست. در ین روش، سه مضمون فراگیر، سازمان

دهنده، واسط ترین مضمون است؛ مضمون سازمانگیرد و معرف کلیکانون شبکة مضامین قرار می

ها، مضامین مضامین فراگیر و پایه است و مضمون پایه، مبین نکتة مهمی در متن است و با ترکیب آن

ها، لیل دادهبرای تح(. بر این اساس 2001 ،1استرلینگ-شوند )اترایددهنده ایجاد میسازمان

ها بعد از های دانشجومعلمان ضبط شده و سپس، روی کاغذ پیاده شد. متن مصاحبهصحبت

ای معلم، مضامین مشخص شدند. های حرفهسازی، کدگذاری شده و با توجه به ابعاد صالحیتپیاده

های داده بندی شدند و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. در تحلیلدر پایان، مضامین اصلی، طبقه

ها آغاز شد و تا رسیدن به نقطة اشباع ادامه یافت. آوری دادهکیفی، فرایند کدگذاری همزمان با جمع

ابتدا از طریق روش تحلیل مضمون، کدگذاری باز صورت گرفت و مضامین پایه مشخص شدند؛ 

مضامین دهنده استخراج شدند. در پایان، سپس، بر اساس وجود طبقات مشابه، مضامین سازمان

ای معلم مشخص های حرفهبندی شده و مضامین فراگیر با توجه به ابعاد صالحیتدهنده طبقهسازمان

 شدند. 

 های پژوهشیافته

 پژوهی در حوزة دانشی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایت. تجارب کسب1

انشی به تجارب متعددی پژوهی، در حوزة ددانشجومعلمان در حین اجرای برنامة درسی روایت

 ها اشاره شده است.بندی شده به آنبه صورت طبقه 1دست یافتند که در جدول 

 

 

 

                                                           
1. Attride-Stirling 
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 شدة دانشجومعلمان در حوزة دانشی. شبکة مضامین تجارب کسب3شکل 
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 پژوهی در حوزة دانشیشدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایت. تجارب کسب1جدول 

 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهندهنازماس
 مضامین پایه

فراوانی 

 کد

 دانش محتوایی
دانش مفاهیم موجود 

 های درسیدر کتاب

 120 دانش قرآن

 145 دانش ریاضی 

 115 دانش فارسی

 146 دانش علوم 

 دانش تربیتی

 

دانش دربارة معلم و 

 وظایف تربیتی او

 80 اصول و فنون معلمی

 75 های شخصیتی معلمویژگی

 58 آموزان جهت اصالح اشتباهات و سوء تعبیرهادادن به دانشرصتف

 60 هااحساس صمیمیت و نزدیکی معلم با بچه

 87 آموزان در کالسشناخت رفتارهای نامطلوب دانش

 58 آموزاناصالح رفتارهای نامطلوب دانش

 75 آموزان پرهیز از تبعیض بین دانش

 79 آموزاندانش پرهیز از سرزنش و تحقیر

 56 ها در دوران کودکیپرهیز از ایجاد تجارب ناخوشایند برای بچه

 52 آموزتقویت اعتماد به نفس دانش

 63 آموزانتقویت روحیة پرسشگری دانش

 76 آموزانپذیری در دانشپرورش حس مسئولیت

 79 پرهیز از تنبیه بدنی

 69 داشتن در قبال گروهاحساس تعلق به گروه و مسئولیت 

 

دانش دربارة 

های پژوهش

محور و معلم

 هاکاربردهای آن

 59 پژوهی به عنوان روشی برای کسب تجربهروایت

 46 پژوهی، به عنوان روشی برای حل مشکلاقدام

 38 پژوهی، به عنوان روشی برای یادگیری تدریس درس

 46 پژوهیتشناخت مسائل آموزشی مدارس از طریق روای

 48 پژوهیتربیتی مدارس از طریق روایت -شناخت مسائل عاطفی

 شناخت مسائل مربوط به فضاهای فیزیکی مدارس از طریق 

 پژوهیروایت
48 
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 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهندهنازماس
 مضامین پایه

فراوانی 

 کد

های حل مسائل آموزشی/ تربیتی کالس درس و آشنایی با روش

 پژوهیمدرسه از طریق روایت
48 

 دانش دربارة یادگیری

 58 از عمل به نظر دانش یادگیری

 48 دانش یادگیری مبتنی بر تجربه

 95 یادگیری عینی 

 دانش دربارة تدریس

 65 ضرورت و اهمیت طرح درس در تدریس

 52 آشنایی با مراحل تدریس

 57 های متنوع ایجاد انگیزهروش

 69 های آموزش غیر مستقیمروش

 101 یری عینی و عملیهای یادگتدریس از طریق ایجاد موقعیت

 67 تدریس به کمک وسایل ابتکاری

 55 آموزان در کالستدریس مبتنی بر تحقیق دانش

 71 شدهسازیهای شبیهتدریس و یادگیری از طریق موقعیت

 49 آموزانهای کالسی با عالئق دانشدادن فعالیتارتباط

 95 دادن درس با زندگی واقعیارتباط

 49 ها در تدریسگیری از فرصتبهره

 73 شدهدادن درس جدید با وقایع تجربهارتباط

 56 آموزان به تفکرترغیب دانش

 43 گیری از یادگیری اکتشافیبهره

 42 ارائة کنفرانس در کالس

 78 توصیفی -ارزشیابی کیفی دانش دربارة ارزشیابی

دانش دربارة 

 تجهیزات آموزشی

 92 آموزشی در مدرسهکتجهیزات کم

 102 ها سازهدست

دانش دربارة ساختار 

 فیزیکی مدرسه

 114 استانداردهای ساختمان مدرسه

 125 فضاهای آموزشی در مدرسه

 103 وظایف مدیر مدرسه
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 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهندهنازماس
 مضامین پایه

فراوانی 

 کد

دانش دربارة کارکنان 

 مدرسه

 105 وظایف معاون اجرایی مدرسه

 98 وظایف مربی پرورشی

 94 هداشتوظایف مربی ب

 96 وظایف مستخدم و سرایدار مدرسه

 

 

 

دانش محتوایی 

 تربیتی

 

 

 

های تدریس روش

 دروس موضوعی

 49 تدریس دروس موضوعی از طریق روش دریافت مفهوم

تدریس دروس موضوعی از طریق روش آزمایشی با رویکرد 

 اکتشافی
75 

 84 تدریس دروس موضوعی از طریق روش پرسش و پاسخ

 92 تدریس دروس موضوعی از طریق روش نمایشی

 45 تدریس دروس موضوعی از طریق روش بارش فکری

 67 تدریس دروس موضوعی از طریق روش ایفای نقش

 40 تدریس دروس موضوعی از طریق روش تخیل هدایت شده

 69 تدریس دروس موضوعی از طریق روش بازی آموزشی

 79 ریق روش تلفیقیتدریس دروس موضوعی از ط

 

مراحل تدریس 

 دروس موضوعی

 66 مراحل آموزش قرآن

 75 مراحل آموزش مفاهیم ریاضی

 68 مراحل تدریس در درس خوانداری

شیوة آموزش مفاهیم 

 دروس موضوعی

 73 شیوه تدریس مفاهیم ریاضی

 58 تدریس مفاهیم ریاضی از طریق داستان

مراحل  یق روش اکتشافی و با رعایتتدریس مفاهیم ریاضی از طر

 تدریس
53 

 86 تدریس مفاهیم دروس موضوعی از عینی به ذهنی 

 47 شیوة تدریس نگاره

راهبردهای یادگیری 

 دروس موضوعی

 88 تدریس از طریق مواد عینی و ملموس

 54 های قبلیدادن مطالب جدید به آموختهارتباط

 73 نآموزاگیری توسط دانشنتیجه

 56 آموزان در تدریسدادن دانشمشارکت
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 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهندهنازماس
 مضامین پایه

فراوانی 

 کد

های یادگیری فعالیت

 دروس موضوعی

 51 های کالس درس خوانداریفعالیت

 49 های تلفیقیفعالیت

 91 تکالیف پایانی

 106 های خارج از کالسفعالیت

تدریس دروس 

موضوعی به کمک 

 رسانه

 74 استفاده از عکس و فیلم در آموزش

 49 های ابتکاری در تدریستفاده از رسانهاس

 48 ها در آموزشسازهاستفاده از دست

 59 استفاده از تابلوها در آموزش 

 51 ها در آموزشاستفاده از چارت

 دانش فناورانه
 53 افزار رایانهنرم افزاریدانش نرم

 38 افزار رایانهسخت افزاریدانش سخت

دانش محتوایی 

 فناورانهتربیتی 

های تلفیق فناوری

نوین در تدریس 

 دروس موضوعی

 46 تلفیق فناوری در تدریس ریاضی

 47 تلفیق فناوری در تدریس فارسی

 51 تلفیق فناوری در تدریس علوم

 39 تلفیق فناوری در تدریس جغرافیا

 35 تلفیق فناوری در تدریس علوم اجتماعی

 32 موزشاستفاده از فضای مجازی در آ

 6294 جمع کل کدها

 

 : دانش محتوایی1مضمون فراگیر 

ها، آوری و تحلیل روایتپژوهی، دانشجومعلمان پس از جمعدر جریان اجرای برنامة درسی روایت

ها دانش محتوایی بود. این مضمون فراگیر اشاره به برخی معانی را استخراج کردند که یکی از آن

های درسی باید بیاموزند. در هر درس، د که دانشجومعلمان در خصوص محتوای کتابدانشی دار

ها آشنا شوند تا بتوانند آن مفاهیم مختلفی وجود دارد که دانشجومعلمان باید به طور عمیق با آن

 مفاهیم را تدریس کنند. 
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 : دانش تربیتی2مضمون فراگیر 

معلمان دربارة کلیة فرایندهای یاددهی یادگیری و دانش تربیتی، به دانشی اشاره دارد که دانشجو

 اند از:دهندة مرتبط به این دانش عبارتعوامل مرتبط به آن باید بیاموزند. مضامین سازمان

ها این امکان را برای دانشجومعلمان ایجاد روایت دانش درباره معلم و وظایف تربیتی او: - 

ها استخراج کنند. برای نمونه در ربیتی او را از دل روایتکنند که دانش دربارة معلم و وظایف تمی

هایی از از طریق مطالعة کتابی در مورد داستان»بخشی از گزارش روایتی دانشجومعلم آمده است: 

ای دست یابم: معلم باید به زندگی و تدریس استاد غالمحسین شکوهی، توانستم به معانی آموزنده

هایش را قبول کنند. به عبارت دیگر باید بین گفتار و کردارش ان گفتههایش عمل کند تا فراگیرگفته

های روایتی )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش استخراج معانی از متن« تناقض وجود نداشته باشد...

  معلمان با تجربه(.

دانشجومعلمان از طریق تجارب  ها:محور و کاربردهای آنهای معلمدانش دربارة پژوهش -

ها آشنا محور و کاربردهای آنهای پژوهش معلممختلف و تحلیل آن تجارب توانستند با انواع روش

 شوند.

توانیم از های یادگیری دارد که میدانش دربارة یادگیری اشاره به شیوه دانش دربارة یادگیری: - 

ایی دربارة یادگیری کسب هپژوهی توانستند دانشها استفاده کنیم. دانشجومعلمان از طریق روایتآن

های مختلفی را اجرا کردیم، پژوهی، پروژهما در کالس درس روایت»کند: کنند. دانشجومعلم بیان می

کردیم و بعد از تحلیل و تفسیر آن تجارب، به شنیدیم یا خودمان تجربه میاول تجربة دیگران را می

جربه آموختیم که تجربه در یادگیری نقش کردیم. از این تبردیم و اصولی را کشف مینتایج پی می

)مصاحبه « اصلی را دارد و در یادگیری از طریق تجربه نیز تحلیل و تفسیر تجارب بسیار مهم است

  با دانشجومعلم(.

دانش دربارة تدریس: دانش تدریس به دانش دربارة آمادگی برای تدریس، مراحل تدریس،  -

یادگیری، و مانند اینها اشاره دارد. به گفتة یکی از  های یاددهیهای تدریس، فعالیتشیوه

از این تجربه آموختم که برای هر کاری باید برنامه داشت و طرح درس، بهترین »دانشجومعلمان: 
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توان تدریس خوبی اجرا کرد و معلم در جریان برنامه برای تدریس است. بدون طرح درس نمی

عد تصمیم گرفتم قبل از هر تدریسی، طرح درس تدریس سردرگم خواهد شد. از آن زمان به ب

 )مصاحبه با دانشجو معلم(. « بنویسم

پژوهی با ارزشیابی دانش دربارة ارزشیابی: دانشجویان در جریان اجرای برنامة درسی روایت -

خوب بازخورهایی مثل عالی، خیلی»... کند: های آن آشنا شدند. یکی از دانشجویان بیان میو شیوه

آموزان نوشتم. معلم نگاهی به بازخوردهایم کرد و گفت: ما در این نوع ارزشیابی .. برای دانشو .

آموز را به شکل توصیفی از عملکردش مطلع کنیم. با یک کلمه خوب است، قرار است دانش

برد و برایم توضیح داد ... تازه متوجه شدم ارزشیابی آموز به محاسن و معایب کارش پی نمیدانش

« اش چیست. دوباره امالها را گرفتم و مجدداً بازخورد نوشتم...فی توصیفی به چه معناست و فلسفهکی

 )مصاحبه با دانشجومعلم(. 

های دانش دربارة تجهیزات آموزشی: در این پژوهش، دانشجومعلمان از طریق انجام پروژه -

در بخشی از گزارش روایتی روایتی توانستند به دانش دربارة تجهیزات آموزشی آشنا شوند. 

کمدهای آزمایشگاه و »اند: آموزشی علوم و کاربردهایشان، معرفی شدهدانشجومعلم، وسایل کمک

بین، چرخ آبی، انبساط نما، زنگ اخبار، پیل الکتریکی، ذرهها شامل توربین آبی، برقوسایل داخل آن

  خ دنده، بادنما، و...(.پنبه سوراخ کن، مدل ماشین بخار، زیردریایی، چرطولی، چوب

پژوهی با ساختارفیزیکی دانشجومعلمان از طریق روایت دانش دربارة ساختار فیزیکی مدرسه: -

های درس با شکل کالس»مدرسه آشنا شدند. در بخشی از گزارش روایتی دانشجومعلم آمده است: 

متر مربع است و به  35اً ها حدودتر است. کالسهای درس تناسب ندارد و کوچکاستاندارد کالس

آموز یک متر مربع، فضا دارد که طبق استانداردهای جهانی، فضایی کم است. مطابق ازای هر دانش

)گزارش روایتی « متر مربع باشد... 49های درس نظری باید با استاندارد، فضای الزم برای کالس

 دانشجومعلم، بخش روایت فضای فیزیکی مدرسه(.

پژوهی توانستند در این پژوهش، دانشجومعلمان از طریق روایتکارکنان مدرسه:  دانش دربارة -

دانشی دربارة کارکنان مدرسه کسب کنند. برای نمونه در گزارش روایتی دانشجومعلم آمده است: 
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کردن وظایفش در مدرسه به من کمک کرد: یکی از وظایف تجارب مربی پرورشی در مشخص»

رگزاری نماز جماعت است. به منظور رشد و پرورش استعدادهای مربی پرورشی در مدرسه، ب

...« نویسی و شود از جمله تئاتر، سرود، مقالهآموزان، مسابقات مختلفی در مدرسه برگزار میدانش

 )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش استخراج معانی از تحلیل روایت تجربة مربی پرورشی مدرسه(. 

 وایی تربیتی: دانش محت3مضمون فراگیر 

دانش محتوایی تربیتی حاصل تلفیق دانش محتوایی و تربیتی است. در این پژوهش، دانشجومعلمان 

 های روایتی توانستند این دانش مهم را کسب کنند. از طریق درگیرشدن در پروژه

پژوهی ها نشان دادند دانشجومعلمان از طریق روایتیافته :های تدریس دروس موضوعیروش -

های تدریس دروس موضوعی دست یابند. برای نمونه در بخشی از گزارش وانستند به دانش روشت

بندی حیوانات معلم در مرحلة اول، موضوع درس را که همان طبقه»روایتی دانشجومعلم آمده است: 

دهد یکند، تصاویر حیوانات را روی تابلو قرار مبندی را بیان نمیکند، ولی مالک طبقهاست، بیان می

خواهم به دو گروه تقسیم کنم. شما فکر کنید ببینید ها من این حیوانات را میگوید خوب بچهو می

هر طبقه چه ویژگی دارد... از این تجربة من یک شیوة تدریس غیرمستقیم در علوم را یاد گرفتم. 

ه خودشان مفهوم را کند کآموزان را یاری میهای متعدد، دانششیوة تدریسی که معلم، از طریق مثال

)گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش « کشف کنند و از انتقال مستقیم مطالب، خودداری کنند.

 استخراج معانی از روایت تدریس معلم(. 

پژوهی در این پژوهش، دانشجومعلمان از طریق روایت :مراحل تدریس دروس موضوعی -

اری آشنا شوند. در بخشی از گزارش روایتی توانستند با مراحل آموزش قرآن، ریاضی، و خواند

ها ساکت شدند و گفتند خانم قرآن معلم وقتی به کالس آمد همة بچه»دانشجومعلم آمده است: 

ها ها خواندن سورهکردن نوار گفت: بچهداریم، معلم هم ضبط را از داخل کمد در آورد، قبل از روشن

کردن و سوم دادن؛ دوم زمزمهحله: اول گوشها گفتند سه مربا نوار چند مرحله داشت؟ بچه

)گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش روایت کالس درس معلم(. دانشجومعلم در تحلیل « بلندخواندن

خود بیان کرده از طریق این روایت توانستم با مراحل آموزش قرآن آشنا شوم. در گزارش دیگری 
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رای تدریس مفاهیم در ریاضی باید از مجسم به از این تجربه آموختیم که ب»دانشجومعلم بیان کرده 

مجرد پیش رویم و سه مرحله را در تدریس هر مفهوم ریاضی طی کنیم تا یادگیری واقعی صورت 

 )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش استخراج معانی از روایت کالس درس معلم(. «. گیرد

ومعلمان از طریق درگیرشدن در این پژوهش، دانشج :شیوة آموزش مفاهیم دروس موضوعی -

های روایتی توانستند با شیوة آموزش برخی از مفاهیم دروس موضوعی آشنا شوند. در در پروژه

: به نظر من با این بازنگری در تدریس معلم»بخشی از گزارش روایتی دانشجومعلم آمده است: 

حت مستطیل را فقط ها فرمول مساافتد. و بچهروش، درک مساحت مستطیل به خوبی اتفاق نمی

آموزان بدهد کنند. برای این منظور بهتر است ابتدا معلم، سطوح مستطیل شکلی را به دانشحفظ می

متر مربعی پر کنند و از طریق شمردن تعداد واحدها مساحت مستطیل را که با واحدهای یک سانتی

« طیل را کشف کنندها کمک کند تا خودشان فرمول مساحت مستحساب کنند... در پایان به آن

 )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش روایت تدریس معلم(. 

در این پژوهش، دانشجومعلمان توانستند از  :یادگیری دروس موضوعی -راهبردهای یاددهی -

های درس دربارة الیه»پژوهی با برخی راهبردها آشنا شوند. به گفته یکی از دانشجویان: طریق روایت

ها آموزش دهد...با مشاهدة مرغ به بچهو قرار بود معلم این مفهوم را به کمک تخم درونی زمین بود

آموزان به ارزش آموزش از طریق مواد عینی پی بردم. به تدریس معلم و یادگیری مطلوب دانش

)مصاحبه با « آموزان به درستی درس را یاد گرفتندمرغ، دانش راستی فقط از طریق یک تخم

 دانشجومعلم(. 

پژوهی در این پژوهش، دانشجومعلمان از طریق روایت :های یادگیری دروس موضوعیفعالیت -

نویسی نویسی، گزارشاز جمله داستانهای یادگیری آشنا شوند. توانستند با برخی از فعالیت

)آزمایشات علوم(، طرح سؤال از کتاب، نوشتن امال و حل سؤاالت فارسی، حفظ شعر و لغات درس 

نویسی، تمرین روخوانی قرآن، نوشتن از روی درس و لغات )مشق(، اجرای نمایش، ی، خالصهفارس

  های ریاضی، ساخت وسیله یا کاردستی و ...حل مسئله

در این پژوهش، دانشجومعلمان از طریق  :تدریس دروس موضوعی به کمک رسانه -
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وضوعی آشنا شوند. در گزارش روایتی ها در تدریس دروس مپژوهی توانستند با کاربرد رسانهروایت

تدریس معلمی را مشاهده کردم که از مدل دستگاه آتشفشان استفاده کرده »دانشجومعلم آمده است: 

آمیزی کرده بود. مدل را به صورت یک کوه با استفاده از گچ درست کرده بود و خارج آن را رنگ

)گزارش روایتی  «.در داخل آن ریخته بود... بود. داخل مدل، یک بطری قرار داده بود و مقداری سرکه

ها در های برتر(. بر اساس روایت فوق، دانشجومعلم با کاربرد مدلدانشجومعلم، بخش روایت ایده

 های پیچیدة آموزشی آشنا شده است. سازی موقعیتشبیه

 : دانش فناورانه4مضمون فراگیر 

 شاره دارد. های نوین ادانش فناورانه به دانش استفاده فناوری

کند. در این پژوهش، افزاری، دانشی است که از برنامه بحث میدانش نرم :افزاریدانش نرم -

ها آشنا شدند. تحلیل افزارهای رایانه و کاربرد آنپژوهی با برخی نرمدانشجومعلمان از طریق روایت

نوشتن روایت تدریس  ها از طریق مشاهده کالس درس معلم،تجارب دانشجومعلمان نشان داد آن

ها در عمل آشنا شوند و تجارب افزارهای رایانه و کاربردهای آنها توانستند با نرمو تأمل در آن

 خوبی کسب کنند.

اند پژوهی توانستهبا توجه به درس فناوری، دانشجومعلمان با روایت :افزاریدانش سخت - 

معلم: قبالً گفتیم »دانشجومعلم آمده است: دانشی در این زمینه کسب کنند. در گزارش روایتی 

افزار. معلم با اشاره به قطعات: افزار و سختآموزان: نرمکامپیوتر از چی تشکیل شده؟ دانش

شود، سپس در مورد هر کدام از افزار از مانیتور، ماوس، چاپگر، کیس، بلندگو و...تشکیل میسخت

)گزارش روایتی  «ها پاسخ داد...بچه افزارها توضیحات مختصری داد و به سؤاالتسخت

 دانشجومعلم، بخش روایت تدریس معلم(. 

 : دانش محتوایی تربیتی فناورانه 5مضمون فراگیر 

شود. در از تلفیق سه دانش محتوایی، تربیتی، و فناورانه، دانش محتوایی تربیتی فناورانه حاصل می

 ستند این دانش را کسب کنند. پژوهی تواناین پژوهش، دانشجومعلمان از طریق روایت
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پژوهی دانشجومعلمان از طریق روایت :های نوین در تدریس دروس موضوعیتلفیق فناوری

های تلفیق فناوری آشنا شوند. در بخشی از گزارش روایتی دانشجومعلم توانستند با برخی از شیوه

های مختلف زان با قسمتآمومعلم از من خواست برای هفتة آینده جهت آشنایی دانش»آمده است: 

ای کامپیوتری درست کنم و به کمک آن تدریس کنم. خیلی فکر کردم، ایدة جالبی به مغز، برنامه

وجو کنم. ذهنم نرسید و فرصت کافی برای انجام این کار نداشتم. تصمیم گرفتم در اینترنت جست

دا تصویری از سر انسان وجو کردم و یک برنامة خوب پیدا کردم. یک فایل فلش بود که ابتجست

شد... در این رفت و مغز نمایش داده میشد و با کلیک روی سر، پوست سر کنار مینمایش داده می

 «.های تدریس را تجربه کردم و به اهمیت آن پی بردمتجربه، تلفیق استفاده از فناوری با سایر روش

 لم(. )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش روایت تدریس عملی دانشجومع

 پژوهی در حوزة مهارتی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایت. تجارب کسب2

برای ارزیابی مهارت دانشجومعلم، ده نفر از دانشجومعلمان به تصادف انتخاب شدند و دو فیلم 

لیست ارزیابی شد. نوع مهارت بر اساس ها قبل و بعد از اجرای برنامه از طریق چکتدریس آن

بندی و پیشرفت هر دانشجومعلم نسبت به قبل از اجرای لیست، طبقههای مطرح شده در چککمال

 2، نتیجة ارزیابی قبل و بعد دانشجوی شمارة 1برنامه، مقایسه و تحلیل شد. برای نمونه در جدول 

  .، وضعیت قبل و بعد دانشجومعلم، مقایسه و ارزیابی شده است3ده و در جدول شمارة نشان داده ش
 

 1های دانشجوی شمارة . ارزیابی تدریس2جدول 

ف
ردی

 

 پژوهیتدریس قبل از روایت

ف
ردی

 

 پژوهیتدریس بعد از روایت

 وضعیت های ارزیابیمالک 1وضعیت های ارزیابیمالک

1 
ورود مناسب به کالس و ایجاد ارتباط 

 آموزانبا دانش
 1 متوسط

ورود مناسب به کالس و ایجاد ارتباط 

 آموزانبا دانش
 خوب

 خوب ها و تکالیف گذشتهبررسی فعالیت 2 ضعیف ها و تکالیف گذشتهبررسی فعالیت 2

 خوب ارزشیابی آغازین 3 متوسط ارزشیابی آغازین 3

 خیلی خوب ایجاد انگیزه 4 متوسط ایجاد انگیزه 4

                                                           

 خوب، و عالی است. . وضعیت شامل ضعیف، متوسط، خوب، خیلی1
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ف
ردی

 

 پژوهیتدریس قبل از روایت

ف
ردی

 

 پژوهیتدریس بعد از روایت

 وضعیت های ارزیابیمالک 1وضعیت های ارزیابیمالک

5 
سازی و بیان ارائة اهداف درس، زمینه

 موضوع
 5 ضعیف

ازی و بیان سارائة اهداف درس، زمینه

 موضوع
 خیلی خوب

6 
ها و استفادة مناسب از رسانه

 های نوینفناوری
 6 ضعیف

ها و استفادة مناسب از رسانه

 های نوینفناوری
 خوب

 خوب های تدریسانتخاب مناسب روش 7 ضعیف های تدریسانتخاب مناسب روش 7

8 
های تدریس فعال و استفاده از روش

 نوین
 8 ضعیف

های تدریس فعال و شاستفاده از رو

 نوین
 خوب

9 
های تدریس فعال اجرای درست روش

 و نوین
 9 ضعیف

های تدریس فعال اجرای درست روش

 و نوین
 خوب

 خوب اجرای ارزشیابی تکوینی 10 متوسط اجرای ارزشیابی تکوینی 10

11 
کردن موقعیت مناسب برای تفکر فراهم

 و پرسش فراگیران
 11 ضعیف

مناسب برای تفکر  کردن موقعیتفراهم

 و پرسش فراگیران
 متوسط

 خوب بودن فراگیران در جریان تدریسفعال 12 ضعیف بودن فراگیران در جریان تدریسفعال 12

 متوسط خالقیت و نوآوری در تدریس 13 ضعیف خالقیت و نوآوری در تدریس 13

14 
استفاده از رویکردهای اکتشافی و حل 

 مسئله در تدریس مفاهیم
 14 ضعیف

استفاده از رویکردهای اکتشافی و حل 

 مسئله در تدریس مفاهیم
 خوب

 متوسط مدیریت کالس 15 ضعیف مدیریت کالس 15

 خوب توجه به همة فراگیران 16 متوسط توجه به همة فراگیران 16

 خوب رعایت زمان 17 متوسط رعایت زمان 17

 خوب موقع و مناسبزخوردهای بهارائة با 18 متوسط موقع ومناسبارائة بازخوردهای به 18

 خوبخیلی قدرت بیان 19 خوب قدرت بیان 19

 خوب گیری مناسببندی و نتیجهجمع 20 ضعیف گیری مناسببندی و نتیجهجمع 20

 خوبخیلی ارزشیابی پایانی 21 متوسط ارزشیابی پایانی 21

 عالی ارائة تکلیف مناسب 22 متوسط ارائة تکلیف مناسب 22

 خوبخیلی اجرا بر اساس طرح درس 23 ضعیف ا بر اساس طرح درساجر 23
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 1. تحلیل پیشرفت دانشجوی شمارة 3جدول 
 نتیجه وضعیت بعد وضعیت قبل نوع مهارت مالک

 خوب متوسط دانش تربیتی در عمل 1

ب
لو

مط
 

 خوب ضعیف دانش تربیتی در عمل 2
 خوب متوسط دانش تربیتی در عمل 3
 خوبخیلی متوسط ی تربیتی در عملدانش محتوای 4
 خوبخیلی ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 5
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل 6
 خوب ضعیف دانش تربیتی در عمل 7
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل 8
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل 9
 خوب متوسط دانش محتوایی تربیتی در عمل 10
 متوسط ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 11
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 12
 متوسط ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 13
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 14
 متوسط ضعیف دانش تربیتی در عمل 15
 خوب متوسط بیتی در عملدانش تر 16
 خوب متوسط دانش تربیتی در عمل 17
 خوب متوسط دانش تربیتی در عمل 18
 خوبخیلی خوب دانش تربیتی در عمل 19
 خوب ضعیف دانش محتوایی تربیتی در عمل 20
 خوبخیلی متوسط دانش محتوایی تربیتی در عمل 21
 یعال متوسط دانش محتوایی تربیتی در عمل 22
 خوبخیلی ضعیف دانش تربیتی در عمل 23

مالک، وضعیت تدریس عملی کلیة دانشجومعلمان نسبت به قبل بهبود  23ها نشان داد در یافته

های یادشده )دانش تربیتی در عمل، دانش محتوایی توان نتیجه گرفت که در حوزهیافته؛ بنابراین، می

ای دست اورانه در عمل( دانشجومعلمان به توسعة حرفهتربیتی در عمل و دانش محتوایی تربیتی فن

اند. به منظور دستیابی به پایایی نتایج ارزیابی، تدریس دانشجومعلمان توسط ارزیاب دیگری یافته

بررسی شد. درصد توافق ارزیابان روی تدریس دانشجومعلمان بر اساس هر مالک، و درصد توافق 

ها به طور جداگانه محاسبه شد. میانگین ر اساس کلیه مالکارزیابان روی تدریس هر دانشجومعلم ب
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 39/87درصد توافق ارزیابان روی تدریس دانشجومعلمان، قبل از اجرای برنامه بر اساس هر مالک، 

 82/87ها، درصد؛ و میانگین درصد توافق ارزیابان روی تدریس هر دانشجومعلم بر اساس کلیة مالک

دهندة توافق باالیی بین ارزیابان است. میانگین درصد توافق اندرصد محاسبه شده که هر دو نش

درصد؛ و  26/88ارزیابان روی تدریس دانشجومعلمان بعد از اجرای برنامه بر اساس هر مالک، 

درصد  13/89ها، میانگین درصد توافق ارزیابان روی تدریس هردانشجومعلم بر اساس کلیة مالک

 توافق باالیی بین ارزیابان است. دهندةمحاسبه شده که هر دو نشان

 پژوهی در حوزة نگرشی چیست؟شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایت. تجارب کسب3

از طریق مصاحبه به منظور ارزیابی نگرش دانشجومعلمان در حوزة تدریس، یادگیری و یادگیرنده، 

بت به یادگیری داشتید و بعد از پژوهی، چه نگرشی نسسؤاالتی مطرح شد. برای مثال: قبل از روایت

پژوهی، چه تغییراتی در نگرش شما نسبت به یادگیری ایجاد شد؟ بعد از پاسخ دانشجومعلم، روایت

 شود: ها اشاره میگرفت. در ذیل به نتایج یافتهسؤال بعدی شکل می

 الف( نگرش نسبت به یادگیری

 . یادگیری از طریق تالش و تجربة یادگیرنده 1-الف

کردم یادگیری، همان چیزی است که ما در پژوهی تصور میقبل از اجرای پروژة روایت: »1حبة مصا

شناختم، بعد که کالس ها تجربه کردیم و همان نوع یادگیری که بسیار سطحی هم بود را میمدرسه

جربة ها را انجام دادم متوجه شدم که یادگیری حاصل تالش و تپژوهی را تجربه کردم و پروژهروایت

رسیدیم، یادگیری چیزی بود که پژوهی به یادگیری میخود یادگیرنده است. ما از طریق روایت

ها با مبانی نظری و دادن یافتهها، انطباقکردیم. در جریان تحلیل و تفسیر روایتخودمان کسب می

ا فهم عمیق به نشدنی بود. این نوع یادگیری برای م یافتیم که فراموش... ما به یادگیری دست می

 )مصاحبه با دانشجومعلم(.« دنبال داشت

 دادن . یادگیری از طریق انجام2-الف

پژوهی، باور و نگرش من نسبت به یادگیری این بود که های روایتقبل از انجام پروژه: »2مصاحبة 

ه دیگران ها را به خاطر بسپاریم. همیشمطلبی یا سخنی را از جایی یا کسی بخوانیم یا بشنویم و آن
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پژوهی و درگیر دانستم ولی بعد از شرکت در کالس روایتام میرا مسئول یادگیری یا عدم یادگیری

دادن های آن فهمیدم یادگیری چیزی است که خودم باید آن را کسب کنم و با انجامشدن در فعالیت

 )مصاحبه با دانشجومعلم(.« شودو از طریق پژوهش حاصل می

 تلف برای یادگیری های مخ. راه3-الف

کردم فقط یک راه برای یادگیری وجود دارد و آن هم همان روش معمول قباًل فکر می: »3مصاحبة 

شود، ولی با توجه به اینکه در کالس کردن و یادگیری سطحی میو سنتی است که منجر به حفظ

این نکته رسیدم  کردیم، بههای مختلف جهت یادگیری استفاده میپژوهی، خودمان از روشروایت

ها مشترک است همان تجربه است. که برای یادگیری راههای زیادی وجود دارد و آنچه در همة آن

ما از طریق این نوع یادگیری، تجارب خیلی ارزشمندی کسب کردیم و همین موضوع، نگرش من 

 )مصاحبه با دانشجومعلم(.« را نسبت به یادگیری تغییر داد

 فراد باتجربه، به عنوان یکی از منابع مهم یادگیری . مطالعة تجارب ا4-الف

روایتی که در مورد دکتر غالمحسین شکوهی خواندم و تحلیل کردم »: گزارش روایتی دانشجویان

های زیادی یاد گرفتم و فهمیدم که نگرش من را نسبت به یادگیری متحول کرد. از آن روایت، درس

قدر های دیگران چهرای یادگیری باشند. فهمیدم که تجربهتوانند منابع بسیار خوبی بها میروایت

تواند برای ما مفید باشد. از آن به بعد تصمیم گرفتم روایت معلمان باتجربه را به عنوان یکی از می

های روایتی از معلمان )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش متن«. ام همیشه مطالعه کنممنابع یادگیری

 باتجربه(. 

دگذاری، نتایج نگرش دانشجومعلمان نسبت به یادگیری، کدگذاری و تحلیل شد که در بعد از ک

 ارائه شده است.  4جدول 
 

 . نگرش نسبت به یادگیری4جدول 

 پژوهینگرش بعد از روایت پژوهینگرش قبل از روایت
 یادگیری حاصل تالش و تجربة یادگیرنده است یادگیری حاصل انتقال است.

 شوددادن حاصل مییادگیری از طریق انجام شودق دیگران حاصل مییادگیری از طری

 برای یادگیری یک راه وجود دارد
 های مختلفی وجود دارد و برای یادگیری، راه

 های مؤثر در یادگیری استپژوهی یکی از راهروایت
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ت به پژوهی، نگرش دانشجومعلمان نسبتوان گفت از طریق انجام روایتمی 4بر اساس جدول 

اند خودشان عمالً این موضوع ای که انجام دادهمفهوم یادگیری متحول شده است و با توجه به تجربه

کردند که یادگیری حاصل انتقال است، پژوهی فکر میها قبل از انجام روایتاند. آنرا درک کرده

ربة یادگیرنده پژوهی متوجه شدند که یادگیری حاصل تالش و تجولی بعد از درگیرشدن در روایت

است. قبالً به شکل سنتی یادگیری که همان انتقال مطالب از یک فرد آگاه به یک فرد دیگر بود، 

دادن حاصل پژوهی، معتقد بودند یادگیری از طریق انجاماعتقاد داشتند ولی بعد از انجام روایت

جود دارد ولی بعد از انجام پژوهی، معتقد بودند یک راه برای یادگیری وشود. قبل از انجام روایتمی

ترین پژوهی، اعتقاد پیدا کردند که برای یادگیری، راههای مختلفی وجود دارد و یکی از مهمروایت

 ها شنیدن روایت افراد باتجربه است. راه

 ب( نگرش نسبت به یادگیرنده

 . یادگیرنده به عنوان فردی فعال در کالس1-ب

یرنده شخصی است که باید در کالس کامالً ساکت باشد و کل کردم یادگقباًل فکر می: »1مصاحبة 

آموزان و معلمان کالس را به سخنان معلم گوش دهد. در جریان مشاهدات کالسی، مصاحبه با دانش

و ... به این نتیجه رسیدم که یادگیرنده باید موجودی کامالً فعال باشد و در کالس درس از طریق 

آموزان به ها متوجه شدم که بسیاری از مسائل دانشرخی روایتفعالیت یاد بگیرد. با بررسی ب

 )مصاحبه با دانشجو معلم(.« گرددها در کالس برمیبودن آنغیرفعال

 . توجه جدی به نقش یادگیرنده در کالس 2-ب

هایی از معلمان باتجربه برای من خیلی مفید بود، در همة تجارب مفیدی که از روایت: »2مصاحبة 

قدر برای شد، یادگیرنده نقش مهمی داشت. با تأمل در تجارب دریافتم که یادگیرنده چهل میها نقآن

های کارورزی و ها اهمیت دارد. با اینکه قباًل چنین حسی نداشتم تصمیم گرفتم در کالسآن

ها از هیچ تالشی دریغ آموز اهمیت دهم و برای رشد و پیشرفت آنام به دانشهای آیندهکالس

 )مصاحبه با دانشجو معلم(.« منورز

 . درگیرکردن یادگیرنده در کالس3-ب

بعد از بررسی و تفسیر روایت به » :روایتی دانشجومعلمان، بخش تحلیل و تفسیر دانشجو گزارش
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آموز از کالس درس این نتیجه رسیدم که بهتر است معلم در کالس، شرایطی ایجاد کند که دانش

های متنوع ریزی کند و فعالیتآموز باید از قبل برنامهیادگیری دانش لذت ببرد، همچنین معلم برای

« افتدنمیاتفاق آموز در جریان یادگیری، یادگیری به درستی تدارک ببیند؛ چرا که بدون درگیری دانش

 )گزارش روایتی دانشجومعلم، بخش روایت تدریس معلم(. 
یادگیرنده، کدگذاری و تحلیل شد که  بعد از کدگذاری، نتایج نگرش دانشجومعلمان نسبت به

 ارائه شده است.  5در جدول 
 

 . نگرش نسبت به یادگیرنده5جدول 
 پژوهینگرش بعد از روایت پژوهینگرش قبل از روایت

یادگیرنده باید در کالس درس، آرام و ساکت بنشیند 

 و گوش دهد.

 یادگیرنده باید در کالس درس، فعال باشد.

 یاددهی یادگیریدرگیرشدن در فرایند 

 توجه جدی به نقش یادگیرنده توجهی به نقش یادگیرندهبی
 

کردند که یادگیرنده پژوهی، فکر میهای فوق، دانشجومعلمان قبل از انجام روایتبر اساس روایت

های معلم گوش فرادهد؛ ولی بعد از انجام باید در کالس درس، آرام و ساکت بنشیند و به گفته

ه نقش فعال یادگیرنده در یادگیری اشاره کردند و معتقد بودند که باید یادگیرنده در پژوهی بروایت

فرایند یاددهی یادگیری کامالً فعال و درگیر باشد. قبالً به نقش یادگیرنده توجه چندانی نداشتند، ولی 

  (.5اشاره کردند )جدول  ،پژوهی به لزوم توجه جدی به نقش یادگیرندهپس از انجام روایت

 ج( نگرش نسبت به تدریس

 . تدریس از طریق پیونددادن تجارب به زندگی واقعی1-ج

های درس ابتدایی، آنچه در مورد تدریس در ذهن داشتم همان بود که خودم در کالس: »1مصاحبة 

کردم تدریس یعنی انتقال اطالعات از طرف معلم به راهنمایی و دبیرستان تجربه کرده بودم. فکر می

ها هایی از آن دوران نقل کردم و با تأمل در آننویسی، تجربهحالشرح ز. از طریق خودآمودانش

دریافتم آنچه از آن زمان به عنوان خاطره خوش، و یادگیری عمیق در ذهن من نقش بستة همان 

ام ارتباط داشته است. مثالً همة آنچه در کالس درس های تدریسی بوده که با زندگی واقعیروش
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شد، هنوز در ذهنم مانده و فراموش نشده است. از طریق ز طریق آزمایش و پروژه انجام میعلوم ا

های درس و ... نیز به این نتیجه رسیدم های معلمان با تجربه، مشاهده کالستحلیل و بررسی روایت

احبه )مص...« آموزان پیوند بخورد و محور باشد، به زندگی واقعی دانش که تدریس خوب باید فعالیت

 با دانشجومعلم(. 

 محور . تدریس فعالیت2-ج

کردم بهترین پژوهی، دید من را نسبت به تدریس کامالً تغییر داد. همیشه فکر میروایت: »2مصاحبة 

آموز توضیح دهد و خوبی برای دانشاطالعات را به ،تدریس، تدریسی است که در آن، معلم

بسپارد و در نهایت، در کالس یا جلسه امتحان پس  آموز هم اطالعات را به خوبی به خاطردانش

های درس واقعی، های مختلفی در مورد تدریس انجام دادم )مشاهدة کالسدهد. بعد از اینکه پروژه

های تدریس هایی از معلمان با تجربه و ...( با مالکمصاحبه با معلمان با تجربه، خواندن روایت

آموز در آن باید عالیتی دوطرفه است که معلم و دانشف ،خوب آشنا شدم و فهمیدم که تدریس

گویی و ... گویی، خالصهطرفة اطالعات، جزوهمشارکت فعال داشته باشند. فهمیدم انتقال یک

آموز خالق و متفکر است برساند. فهمیدم که معلم باید تواند ما را به هدفمان که تربیت دانشنمی

)مصاحبه با دانشجو «. ، یاد بگیرداز طریق انجام فعالیتموز آشرایطی ایجاد کند دانش ،در تدریس

 معلم(.

 . تدریس از طریق ایجاد تجربه3-ج

پژوهی، قبالً اهمیتی برای نقش تجربه در تدریس قائل نبودم. در کالس درس روایت: »3مصاحبة 

اصول نظری  ها و تجربه کردن به یادگیری مفاهیم وطوری بود که ما از تجربه ،تدریس اغلب مطالب

. با توجه به اینکه این نوع یادگیری برایم تجربة خوشایندی بود، تصمیم گرفتم در یافتیممیدست 

آموزان فراهم کنم که طرح درسی تجاربی برای دانشچنین اینهای درس کارورزی، خودم کالس

ان باید آموزیک جلسة تدریس کردم. تدریس به این صورت بود که دانش ،نوشتم و بر اساس آن

گرفتند. بعد از اجرای کردن، خودشان مفاهیم مورد نظر را نتیجه میکردند و بعد از تجربهتجربه می

خوبی یاد گرفته بودند، احساس خوبی هم داشتند. خودم هم از اجرای آموزان بهاین تدریس، دانش
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ام را نسبت به لیهای سنتی قباین تجربة متفاوت، احساس رضایت کامل داشتم. این بود که نگرش

 )مصاحبه با دانشجو معلم(. « تدریس تغییر دادم

بعد از کدگذاری، نتایج نگرش دانشجومعلمان نسبت به تدریس، کدگذاری و تحلیل شد که در 

 ارائه شده است.  6جدول 
 . نگرش نسبت به تدریس6جدول 

 

 پژوهینگرش بعد از روایت پژوهینگرش قبل از روایت

 آموزانتدریس یعنی پیوند تجارب با زندگی واقعی دانش آموزال اطالعات از طرف معلم به دانشتدریس یعنی انتق

 محورتدریس فعالیت دادن اطالعات(تدریس منفعالنه )انتقال و پس

 تدریس از طریق ایجاد تجربه  توجهی به نقش تجربه در تدریسبی

کردند تدریس یعنی انتقال اطالعات از می پژوهی فکردانشجومعلمان، قبل از انجام پروژة روایت

هایی کسب کردند که مفهوم تدریس از پژوهی، تجربهآموز، ولی بعد از روایتطرف معلم به دانش

ها آموزان بود. آنها تدریس، پیوند دادن تجارب با زندگی واقعی دانشها تغییر کرد. از نظر آننظر آن

آموز باید منفعل باشد و فقط لیتی است که در آن دانشکردند تدریس فعاهمچنین قباًل فکر می

محور اعتقاد پیدا پژوهی، به تدریس فعالیتاطالعات آموخته شده را پس دهد، ولی پس از روایت

پژوهی، تجربه کردند. قبالً توجه چندانی به نقش تجربه در تدریس نداشتند ولی بعد از انجام روایت

 (. 6ریس وارد کردند )جدول را به عنوان یک عنصر مهم در تد

 گیریبحث و نتیجه

پژوهی شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتهدف از پژوهش حاضر، مطالعة تجارب کسب

بود که به شیوة کیفی و از طریق روش پدیدارشناسی انجام گرفت. سؤال اصلی پژوهش این بود که 

ه تجاربی کسب کردند. گروهی از دانشجویان پژوهی، چدانشجومعلمان از طریق برنامة درسی روایت

شده آموزش دیده بودند. بعد پژوهی طراحیبه مدت یک نیمسال با استفاده از برنامة درسی روایت

های شدة دانشجومعلمان از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی پروژهاز اجرای برنامه، تجارب کسب

ها با استفاده از روش تحلیل مضمون نشان داد هها مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل دادروایتی آن
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پژوهی، در ابعاد دانش، مهارت و نگرش، تجارب دانشجومعلمان بعد از تجربة برنامة درسی روایت

 شوند:متنوعی کسب کردند که با توجه به سؤاالت پژوهش در ادامه بررسی می

هی در حوزه دانشی پژوشده دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتتجارب کسب .1سؤال

 چیست؟

در حوزة دانشی، دانشجومعلمان توانستند دانش محتوایی، دانش تربیتی، دانش محتوایی تربیتی، 

توان گفت، های فوق میدر تبیین یافتهدانش فناورانه، و دانش محتوایی تربیتی فناورانه کسب کنند. 

ژوهی، پس از مطالعه و تأمل روی پهای مختلف روایتدانشجومعلمان از طریق درگیرشدن در پروژه

اند معانی الزم را استخراج کرده ها توانستههای خود و دیگران، و تحلیل و تفسیر این روایتروایت

های معلم ای )دانش محتوایی، دانش تربیتی، دانش فناورانه( که شالودة دانشهای حرفهو به دانش

بادن و -(، سون2012(، داگالس )2012یت )(، اسم2012(، چن )2013هستند، دست یابند. لرست )

های خود نشان دادند ( در پژوهش1988) 1(، و گرامت2000(، کلندینین و کانلی )2007نیکرت )

های محتوایی و تربیتی مورد نیاز دانشجومعلمان از طریق مشاهده و تأمل روی عمل توانستند دانش

های الزم را از توانند دانشمعلمان میدانشجوای دست یابند. را کسب کنند و به توسعة حرفه

توانند درگیر ها فراهم کنیم، بهتر میتری برای آنتجاربشان خلق کنند و هرچه ما بتوانیم تجارب غنی

 در کسب معانی و خلق دانش شوند. 

پژوهی در حوزة مهارتی شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتتجارب کسب. 2سؤال 

  چیست؟

رتی، نتایج ارزیابی تدریس دانشجومعلمان، قبل و بعد از تجربة برنامة درسی در بخش مها

های بهبود یافته و در حوزه، ها نسبت به قبلپژوهی، نشان داد وضعیت تدریس عملی آنروایت

ذکرشده )دانش تربیتی در عمل، دانش محتوایی تربیتی در عمل و دانش محتوایی تربیتی فناورانه در 

ای توان گفت مهارت حرفهها میدر تبیین این یافتهاند. ای دست یافتهحرفه عمل( به توسعة

تواند گویی میداستانها در عمل ارتباط دارد. های آندانشجومعلمان با یادگیری و کاربرد آموخته

                                                           
1. Grumet 
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پژوهی از طریق (. برنامة درسی روایت2007بادن و نیکرک،  -ابزاری برای یادگیری عمل باشد )سون

ای برای تواند زمینهها میپژوهی روی آنهای عملی و روایتدانشجومعلمان در پروژه کردندرگیر

های دانشی خود را در عمل به توانند آموختهها از این طریق میکسب تجارب عملی فراهم کرد. آن

 ،ملپژوهی این قابلیت را دارد که بین نظر و عروایتکار بندند و دانش عملی کسب کنند. همچنین، 

اند در توانند آنچه را که در نظر آموختهتلفیق ایجاد کند. دانشجومعلمان از طریق این تلفیق، بهتر می

پژوهی برای برقراری ارتباط بین ( از روایت2009(، و التا و کیم )2012عمل به کار بندند. اتارد )

از طریق ( 2006) 3موئن( و 2002) 2(، ریچرت1994) 1الیسپژوهش نظر و عمل استفاده کردند. طبق 

ها افزایش پیدا کرد و یاد گرفتند پژوهی، خود تأملی آندرگیرشدن معلمان و دانشجومعلمان در روایت

پژوهی به عنوان یک ابزار از طریق برقراری ارتباط بین نظر و بنابراین، روایتچگونه تدریس کنند. 

ک کند. در برنامة درسی تواند به فهم پیچیدگی تدریس و کسب دانش عملی کمعمل می

پژوهی، درگیرکردن دانشجومعلمان در مشاهدة تدریس معلمان باتجربه، اجرای تدریس عملی روایت

ها نویسی و تأمل روی روایتشده و موقعیت واقعی، روایتسازیتوسط خودشان در موقعیت شبیه

 ها را درگیر در ایجاد ارتباط بین نظر و عمل کند. توانست آن

پژوهی در حوزة نگرشی شدة دانشجومعلمان از برنامة درسی روایتتجارب کسب .3سؤال 

 چیست؟

پژوهی، تغییرات زیادی در در بخش نگرش، نتایج نشان داد بعد از تجربة برنامة درسی روایت

نگرش دانشجومعلمان نسبت به یادگیری، یادگیرنده و تدریس روی داده است. این تغییر نگرش، 

آوری کرده بودند. های مختلف جمعی بود که دانشجومعلمان از طریق روشهاینتیجة روایت

ها را نسبت پژوهی در بافت واقعی، تجاربی کسب کردند که دید آندانشجومعلمان با اجرای روایت

به یادگیری، یادگیرنده و تدریس تغییر داد. این تغییر نگرش هم حاصل پژوهش خودشان بود، زمانی 

                                                           
1. Ellis 

2. Richert 

3. Moen 
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تواند نسبت به آن پایبند باشد؛ تجربه کند، بهتر می غیرمستقیمی را مستقیم یا که فرد خودش، چیز

هایی قرار گیرند که امکان کسب پژوهی در محیطبنابراین دانشجومعلمان باید در جریان روایت

تواند به پژوهی میها فراهم آورد. درگیرشدن دانشجومعلمان در روایتتجارب مفید را برای آن

پژوهی ( در پژوهش خود از روایت2010) 1ها کمک کند. کوهنتغییر هویت معلمی آن گیری یاشکل

گیری هویت معلمان استفاده کرد و به به عنوان روشی برای مطالعه دربارة نحوة تغییردادن و شکل

( به این نتیجه دست یافتند که دانش و تجربة قبلی 2008) 2نتایج مطلوبی دست یافت. لوین و یی

( در پژوهش خود 2007داری روی عمل تدریس آینده تأثیر بگذارد. کانلی )به طور معنا تواندمی

های توانند به عنوان بخشی از برنامة درسی برای کسب درسشده میهای تجربهنشان داد روایت

پژوهی، اخالقی مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلی، در جریان اجرای الگوی برنامة درسی روایت

گذاری تجارب؛ درگیرشدن در های مختلف؛ به اشتراکتجربه و تأمل روی تجارب در حوزه کسب

آموزان، و هایی از کالس درس، مدرسه، دانشهای مختلف در مدرسه و مشاهدة واقعیتپروژه

آموزان و معلمان با تجربه؛ ایجاد ارتباط بین نظر و عمل، و ساخت دانش و کارکنان؛ تعامل با دانش

ها ای کسب کنند و نگرش آنهای حرفهها و مهارتدانش، دانشجومعلماندرسی باعث شد  برنامة

 نسبت به تدریس، یادگیری و یادگیرنده تغییر یابد. 

های یادشده، دانشجومعلمان، بعد از تجربه الگوی برنامة درسی با توجه به نتایج یافته

های نتایج پژوهش. متنوعی دست یافتندپژوهی در سه بعد دانش، مهارت و نگرش به تجارب روایت

تواند به هایی که دارد میپژوهی از طریق قابلیتدهند روایتمشابه زیر نیز نشان می

وک مینگ و کی(، و 2012(، چن )2017(، تایلر )2017آی و وانگ ) معلم کمک کند: ایحرفه توسعة

پژوهی را ذاری تجارب در روایتگ( عمل فکورانه و بحث و به اشتراک2010کلترمنز )(، و 2011)

اشاره نموده پژوهی ها در روایتکارگیری دانش و مهارت( به قابلیت به2009اند. کلترمنز )بیان کرده

( به قابلیت کشف و استخراج معنا از 1995) 3گودمندزدوتیر(، و 2013لرست )(، 2017بایرن ) .است

                                                           
1. Cohen 

2. Levin & He 

3. Gudmundsdottir 
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های پژوهی در فهم وقایع گذشته و طراحی فعالیت( نقش روایت1993کارتر ) اند.اشاره کرده ،روایت

ها در درک موضوعات تدریس ( به نقش داستان1991آینده را مطرح کرده است. ویدرل و نودینگز )

(، و کانلی و کلندینین 1988(، گرامت )2013کریگ، یو و اوه )(. 2014، 1اشاره کرده است )کیسلینگ

(، چوی 2012اند. اتارد )پژوهی اشاره نمودهوایت( به قابلیت ساخت برنامة درسی در ر1992)

 اند. ( نیز تلفیق بین نظر و عمل را مطرح کرده2011) 2(، و لیفوری2013)

به طور کلی، نتایج مطالعة پدیدارشناسانه پژوهش نشان داد دانشجومعلمانی که الگوی برنامة 

ها ای آندهندة توسعة حرفهنشان هایی را کسب کردند کهپژوهی را تجربه کردند، دانشدرسی روایت

ای شود. از جمله اینکه مبتنی تواند موجب توسعة حرفههایی دارد که میقابلیت ،پژوهیاست. روایت

بریم و از ها و تجارب واقعی لذت میبر تجربه و داستان است، همة ما از گفتن و شنیدن داستان

شود از کند و باعث میین نظر و عمل را برقرار میپژوهی، امکان پیوند بگیریم. روایتها یاد میآن

پژوهی، عمل به نظر حرکت کرده و از طریق عمل، نظر را درک کنیم. در الگوی برنامة درسی روایت

ها ای آنهای متنوعی درگیر شدند که هر یک مسیری برای توسعة حرفهدانشجومعلمان در فعالیت

هایی از مدرسه و کالس درس، تأمل اتجربه، تأمل روی روایتباز کرد. استفاده از تجربیات معلمان ب

هایی از تدریس عملی خود، تأمل روی تجربیات کارکنان مدرسه، تأمل روی تجربیات روی روایت

های مختلفی تجربه کسب کنند. رویکرد آموزان و ... باعث شده بود دانشجومعلمان در حوزهدانش

انشجویان درگیر در فعالیت و کسب تجربه شوند. محور نیز باعث شده بود خود دپژوهش

ها استخراج کردند و معانی الزم را از آنها را تجزیه، تحلیل و تفسیر میدانشجومعلمان، روایت

 کرد. های معلمی میها در کسب دانش، مهارت و نگرشکردند، که این فعالیت کمک زیادی به آنمی

داد خود را جای معلمی که روایت تدریس او اجازه میها به دانشجومعلمان بازنگری در روایت

تری را بازسازی کنند. استخراج معنا از را تحلیل کرده بودند، بگذارند و روایت جدیدتر و مناسب

ها تأمل کنند و معانی الزم را از دل ها، فرصت مناسبی برای دانشجومعلمان بود تا در روایتروایت

توانستند نظر شده با منابع معتبر میدادن مفاهیم استخراجلمان با ارتباطها استخراج کنند. دانشجومعآن

                                                           
1. Kissling 

2. LeFevre 
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ای دست یابند. به اشتراک گذاشتن را به عمل و بالعکس پیوند دهند و از این طریق به توسعة حرفه

تجربیات در جلسات سمینار باعث کسب تجربیات جدید برای دانشجومعلمان شده و از این طریق 

 شود. ها باز میای آنبرای توسعة حرفهنیز مسیر دیگری 

پژوهی از طریق امکانات و توان گفت روایتهای پژوهش، میبا توجه به یافته بنابراین

الگوی برنامة ای معلم شود. تواند به یادگیری کمک کند و باعث توسعة حرفههایی که دارد میقابلیت

معلم دارد. دانشگاه  داری در برنامة تربیتعناپژوهی، و نتایج این پژوهش، کابردهای مدرسی روایت

ای دانشجومعلمان در ابعاد دانش تواند برای توسعة حرفهفرهنگیان از این الگوی برنامة درسی می

محتوایی، دانش تربیتی، دانش فناورانه، دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی تربیتی فناورانه؛ دانش 

 محتوایی تربیتی فناورانه در عمل استفاده کند.  محتوایی تربیتی در عمل، و دانش
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