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چکیده
هدف پژوهش حاضر این بود که در دانشگاه فرهنگیان به طراحی و اجرای برنامهی درسی کارورزی بر اساس الگوی خود شرححالنویسی
مشارکتی بپردازد و تجربه دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار دهد .این مطالعه از حیث هدف توسعهای -کاربردی ،از نظر
نوع پژوهش کیفی و در طیف روشهای کیفی بر کُنشپژوهی رهاییبخش مبتنی است .در این پژوهش بهتناسب از روشهای تحلیل اسناد ،مصاحبه
غیرساختارمند و پرسشنامه محققساخته استفاده شده است و دادهها با استفاده از روشهای تحلیل مضمون و تی تکنمونهای مورد تحلیل قرار
گرفته است .جامعه پژوهش دانشجومعلمان پردیس شهید باهنر اصفهان را دربر میگیرد و نمونه پژوهش یک کالس متشکل از هجده دانشجوی پسر
ورودی سال  8938-39بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی  8934-8931در ترم هشت رشته دبیری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل بودند .این
مشارکتکنندهها به شیوه نمونهگیری مالکمحور انتخاب شدند و طی پانزده جلسه در طول یک ترم تحصیلی ،کارورزی خویش را انجام دادند.
ساختار الگوی پیشنهادی در قالب عناصر برنامه درسی کارورزی تدوین گردید که اعتبار و روایی آن به تأیید متخصصان برنامه درسی و استادان
دانشگاه فرهنگیان رسیده بود .همچنین برای ارزیابی مقبولیت و اعتبار نتایج از زاویهبندی روششناختی و اعتباریابی دموکراتیک استفاده شد .یافتهها
نشان داد ،الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی ،میتواند اهداف و راهبردهای مستتر در واحدهای درسی کارورزی در دانشگاه
فرهنگیان را محقق نماید .چنانکه تحلیل سرفصل واحدهای درسی کارورزی نشان داد ،برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان حول چهار
مضمون شامل :تمرین معلمی ،پژوهش روایی ،کُنشهای مشارکتی و گروهی و تبیین برنامه درسی کارورزی شکل گرفته است که این مضامین با
تجارب دانشجومعلمان از الگوی پیشنهادی ،همسو و همخوان میباشند .همچنین یافتهها نشان داد دانشجومعلمان توانسته بودند طیف اهداف،
محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای ارزشیابی ارائه شده در الگوی پیشنهادی را باالتر از سطح میانگین تجربه نمایند .بنابراین طبق این
نتایج میتوان اذعان داشت که الگوی خود شرححالنویسی مشارکتی با اهداف برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان منطبق است و میتواند
بهمثابه یک الگوی کارورزی در برنامه درسی کارورزی این دانشگاه مورد کاربست قرار گیرد.

واژههای کلیدی:
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مقدمه
در دهههای گذشته تأکید بر کیفیت معلمی و رفع چالشهای حوزه تربیتمعلم توجه اغلب
سیاستگذاران و دستاندرکاران تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است (کالدرد 8و شرک،9
 .)8331این توجه نیز تحت رویکرد خاصی پیجویی شده است .بدین صورت که بعد از دهه
 8311تغییراتی بنیادین در پژوهشهای گستردهی تربیتمعلم حادث گردیده است .یعنی پژوهش
در تربیت معلم ،از رفتار معلمان به سمت دانش ،یادگیری و خاطرات معلمان تغییر جهتگیری داده
است

(کوچرن9

و دیمرز .)9111 ،4چنانکه طیف وسیعی از رویکردهای روایی و

خود شرححالنویسی مانند دانش شخصی عملی 1معلمان (کانلی 6و کالندینین،)8334 ،8331 ،1
داستانهای معلمان (شوبرت ،)8338 ،1خود شرححالنویسی (پاینار ،8311 ،3آیرز،)8311 ،81
داستانهای تخیلی و پلیسی (گاف ،)1994،1999 ،88تاریخچه زندگی معلمان (گودسون،)1992، 89
دانش عملی معلمان (الباز ،)1983،89شرححالنویسی جمعی

(هارگرویز84

 )1986،و تعامالت

روایی معلمان (شون )8319 ،81ارائه گردیده است .افزون بر این ،نمودهای این چرخش معرفتی در
گستره برنامه درسی را میتوان در روش « »currereپاینار ( )8311و کاوشهای
زیستداستانی کانلی و کالندینین ( )8331تحت محور «پژوهش روایی »86یافت (گاف.) 1994،
پیشفرض این تأکید و توجه به روایت و روایتگری تا حدی به رویکرد فرایند  -فراورده
رفتارگرایی 81به دلیل نادیده گرفتن اهداف و انگیزههای معلمان مربوط میشود .در حقیقت ،برتری
روایت به دلیل محدودیت رویکردهای سنتی و ناسازگاری آنها در ترسیم پیچیدگی و شناساندن
کُنش های انسانی است .در رویکردهای سنتی ،نظریه و عمل جدا از هم در نظر گرفته میشد ،و
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این خطر به وجود میآمد که روابط درونی کُنشها و تجارب افراد بر مبنای تحمیل ،تبیین و تفسیر
«بیرونی» ارائه گردد .این در حالی است که روایت با التزام به نگاه «درونی» ،از موانع بین پژوهش و
تجربه عبور میکند تا با تأیید تأثیر تجربه و فرهنگ در ساخت دانش ،پیچیدگی کُنشهای انسانی
را ترسیم کند (وبستر 8و مرتووا .)9111 ،9بر همین اساس ،با نفوذ و مقبولیت رویکردهای روایی
در گستره تعلیم و تربیت ،خود شرححالنویسی بهمثابه یک نظریه و هویت جدید در برنامه درسی
تعریف شده است و نحلههای متفاوتی از آن رشد و تکوین یافته است (فتحی واجارگاه.)8939 ،
ازاینرو بهزعم صاحبنظران ،یکی از راهکارهای رفع چالشهای تربیت معلمم ایمن اسمت کمه
سیستم تربیتمعلم بر مبنای بازشناسی تجارب پیشین و جاری و احترام بمه دانمش و فهمم معلممان
بنیان نهاده شود (لگرن ،)9189 ،9و در طراحی برنامههای درسی تربیت معلم ،نقش دانش و تجارب
پیشین دانشجومعلمان لحاظ گردد (سانگ .)9114 ،4اما مسئله این اسمت کمه همر سمبک یما شمیوه
روایتگری برای معلمان مفید نیست؛ زیرا در فرایند روایتگری ،دانش باید بهصورت جمعی مورد
کمماوش قممرار گیممرد و بممهجای دادههممای شممرححممالنگاران مه محققممان ،مممیبایسممت بممر دادههممای
خودشرححالنگارانه معلمان تمرکز گردد .به این صورت کمه معلممهما در موقعیمتهمای گروهمی
فرصت یابند تا داستانهای شخصی و حرفهای خویش را با یکدیگر به اشمتراک بگذارنمد تما قمادر
شوند با تحلیل و تفسیر شرححالهای هر یک از اعضاء ،احساسی جمعی نسبت به دانش و توسعه
خویش به دست آوردند (بات 1و ریموند ،8331 ،6ص .)911
بدینسان با توجه اهمیت و نقش تجمارب روایمی ،در ایمران نیمز اخیمرا در برناممههای درسمی
دانشگاه فرهنگیان به این مهم توجه شده است .به این صورت که تالش گردیده است برناممههمای
درسی به سمت تربیتِ معلمِ فکور هدایت گردد (امامجمعه و مهرمحمدی .)8911 ،اما مسمئله ایمن
است که در دانشگاه فرهنگیان همه دروس دارای این قابلیت نیست و واحدهای درسمی کمارورزی
بیشترین ظرفیت را برای پیادهسازی این تغییر دارا است .زیرا در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان
دانشجوهای رشتههای مختلف در طمول چهمار تمرم متموالی ،در همر تمرم تحمت دو واحمد درس
کارورزی با اهداف مشخص قرار میگیرند و دقت در این اهداف نیز آشکار مینماید که توصمیف،
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تحلیل و تسهیم تجارب یا به عبارت دیگر «پژوهش روایی »8و «شمرححمالنویسمی »9از مهمتمرین
وجمموه هممه واحممدهای درسممی کممارورزی اسممت .چراکممه دانشممجومعلمان در فراینممد انجممام ایممن
کارورزیها باید از راهبردهایی چون دفترچه یادداشتهای روزانه ،دفترچه واقعهنگاری ،مصاحبه با
معلمان مجرب و خود شرححالنویسی استفاده کنند (عطاران .)8936 ،برای مثال ،در «کارورزی »8
دانشجویان باید مشاهدات تأملی و یافتمههمای تجربمی خمود را در قالمب پمژوهش روایمی ثبمت و
گزارش نمایند .در «کارورزی  »9یافتههای خود از مشارکت در فرایند آموزش را در قالب پژوهش
روایی ثبت و گزارش دهند .در «کمارورزی  »9دانشمجویان بایمد نتمایج تجربیمات خمود از فراینمد
طراحی ،اجرا ،ارزیابی ،بازبینی و بازاندیشی را در قالمب کُمنشپژوهمی فمردی گمزارش کننمد و در
"کارورزی  "4با ثبت و واکاوی تجربیات در فراینمد درسپژوهمی ،یافتمههای حاصمل از عملکمرد
حرفهای خود در سطح مدرسه را گزارش نمایمد .بنمابراین شمرححمالنویسمی بما فراینمد و فرجمام
واحدهای درسی کارورزی درهم تنیده است.
همچنین ،مطابق با سرفصل دروس کارورزی به دلیل اینکه در فرایند انجام کمارورزی تشمکیل
جلسات و سمینارهای گروهی برای به اشتراکگذاری تجارب و تعامالت شخصی یک ضمرورت و
رکن اصلی محسوب میگردد .لذا در اجرایی نمودن واحدهای درسی کمارورزی ،رویکمردی ممورد
نیاز است که ضمن تقویت مهارتهای خود شرححالنویسی ،فرایندی گروهمی و مشمارکتمحمور
داشته باشد .همچنین ازآنجاکه نظام تربیت معلم کشور باید رویکردی مبتنی بر روایت داشمته باشمد
که دانشجومعلمان را تکریم کند ،سازنده گرا باشد ،به دانشجومعلمان فرصت بدهد تا دغدغمههمای
اخالقی ،عاطفی ،سیاسیشان را بیان کنند ،به تسهیم تجمارب بپردازنمد و در ممورد پیچیمدگیهمای
معلمی گفتوگو کنند (عطاران.)8936 ،
از سوی دیگر ،ازآنجاکه مطالعات حوزه پژوهش روایی بیشتر در قلمرو مطالعات اجتماعی
است  ،لذا نیاز و الزام دانشجویان علوم اجتماعی برای آشنایی نظری و عملی با این رویکرد بیشتر
احساس میشود .در حقیقت ،مهمترین دالیل کاربست روایت در علوم اجتماعی عبارتند از)8 :
عالقه به تجاربزیسته افراد و فهم ماهیت زمانمند این تجارب )9 ،تمایل به قدرت دادن به
مشارکتکنندهها از طریق کاوش مهمترین مضامین حوزه عمل )9 ،عالقه به فرایندها و تغییرات در
بستر زمان )4 ،عالقه به خود 9و بازنماییهای آن و  )1توجه به پژوهشگر بهعنوان روایتگر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(الیوت ،9111 ،8ص .)6بنابراین ،یک معلم خوب علوم اجتماعی ،معلمی است که به دانشآموزان
کمک کند تا با عینک جامعهشناسی به پیرامونشان نگاه کنند و رویدادها را بکاوند .چراکه از منظر
جامعهشناختی ،روایت در وسیعترین مفهوم خود میتواند نشاندهنده عقیدهای در مورد یک پدیده
یا رویداد باشد .روایتها میتوانند توصیفی دقیق از فعلوانفعاالت بخشهای تشکیلدهنده یک
جامعه (مانند خانوادهها ،انجمنها ،نهادها و گروهها) ،سوژههای اجتماعی (از قبیل مسائل قومی-
نژادی ،قشربندی ،تغییرات ،دگرگونی ،نابرابری آموزشی و انحرافات) یا انواع روابط اجتماعی
(روابط قدرت و بازتولید قدرت کنشگران ،ساختار سلسله مراتبی ارزشها ،هنجارها و مهارتها)
ارائه نمایند .ازاینرو معلم علوم اجتماعی میتواند در بستر روایت دانشآموزان را به درک درستی
از مسائل اجتماعی هدایت کند.
بنابراین با توجه به تغییر معرفتشناختی مطروح ،ضرورت انجام پژوهش حاضر در وهله اول
به نقش روایت در رشته علوم اجتماعی و مسئله اهمیت روایتنگاری دانشجومعلمان در همه
واحدهای درسی کارورزی مربوط میشود که مقتضی است بر یک رویکرد و الگوی روایی استوار
باشد ،و در وهله دوم لزوم آشنایی عملی دانشجومعلمان با فرهنگ و حرفه معلمی و درنهایت
کسب ادراک نسبت به هویت معلمی بهعنوان رسالت دروس کارورزی است که بخشی از این مهم
نیز منتج از پیشینه زیسته هر فرد و تحلیل و صورتبندی رخدادهای تربیتی و شرححالهای
کنشگران آموزشی میباشد که ضرورتا از طریق خودشرححالنگاریها و تعامالت فردی و گروهی
قابلیت بازنمایی دارند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر این است که در دانشگاه فرهنگیان به طراحی
و اجرای یک دوره کارورزی بر اساس الگوی خود شرححالنویسی مشارکتی بپردازد و تجربه
دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار دهد.
پیشیهی نظری و پژوهشی
تالشهای نظامدار برای فهم برنامه درسی بهعنوان یک متن خودشرححالنگارانه عممال از دهمه
 8311آغاز شد که در آن پاینار و گرومت با انتشار کتابی که در آن مفهوم " "Currereممورد بحمث
قممرار گرفتممه بممود ،ایممن موضمموع را وارد ادبیممات برناممه درسممی کردنممد و از ایممن رهگممذر نظریمه
خود شرححالنویسی را بهعنوان یک نظریه جدید و اثرگذار به حوزه برنامه درسی معرفمی کردنمد
(پاینار و همکاران  ،1995،فتحی واجارگاه  .)8939 ،بات و ریموند ( )8311اسمتدالل ممیکننمد کمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Elliott
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ظهور پژوهشهای شرححالنگارانه ،بخشی از تغییمر فمرا نظمری 8در دهمۀ  8311بمه دلیمل اتکمای
بیشازحد به پارادایم تجربی -تحلیلی است .لذا خود شرححالنویسی نوعی حرکت بهسموی انمواع
پژوهشهای کیفی ازجمله قومنگاری ،پدیدارشناسی و نظریه انتقادی است و باید توجه داشت کمه
این حرکت به معنای کنار نهادن سنت تجربی -تحلیلی نیست ،بلکه یمک نموع بازگشمت بمه زمینمه
کیفی واقعیتهای آموزشی است (ایننس.)1998، 9
با این وصف ،خود شرححالنویسی مشارکتی ،9بمهعنوان یمک روش پمژوهش و یمادگیری ،در
سطح عملی و روشی ،توسط بات و همکارانش ( )8316شناسانده شد .بات و ریموند از این روش
در راستای فهم ماهیت دانش و توسعه حرفهای معلمان استفاده نمودند .بهزعم آنها خودشمرححمال
نویسی مشارکتی در خدمت فهم چشماندازها و ادراکات معلمان اسمت (ریمونمد و بمات .)8339 ،
زیرا تسهیم ،تحلیل و نقد مشارکتی شرححالها ،فرصت شناسایی و فهم دانش ،مهمارت ،نگمرش و
تفکر شخصی و حرفهای برای معلمان فراهم میآورد و این کُنشها بستری خلق میکند تا ماهیمت
و چیستی دانش و فلسفه تدریس معلمان مورد فهم قمرار گیمرد (بمات و ریمونمد ،)8313 ،از نظمر
نیومن )8336( 4خود شرححالنویسی مشارکتی چرخه مشارکتی متوالی از تعامالت کتبی و شفاهی
جهت بیان کردن ،دیدن ،فهمیدن و درنهایت کُنش بر مبنای روایتهای شمرححمالنگارانمه خمود و
دیگران است .هدف خمود شرححالنویسمی مشمارکتی ایمن اسمت کمه مشمارکتکننمدگان بهمثابمه
پژوهشگران از طریق گفتوگوهای بازاندیشانه مشارکتی به فهمی عمیق از خویش نائل آیند و بمه
یک زاویه دید غنی برای تفسیر و تحلیل زیستجهان خویش تجهیز گردنمد (لپمدات ، 2009، 1ص
 .)99به عبارت دقیقتر روش خود شرححالنویسی مشارکتی دارای چهار مرحلمه اسمت (بمرون، 6
 ،2015دیلی ، 2012، 1لپدات  ، 2009،بات و ریموند ،) 1989 ،که عبارتاند از .)8 :زمینه حرفهای:1
مشارکتکنندهها محیط حرفهای جاری که در بستر آن در حال زیست میباشند را روایت میکننمد.
 .)9تأمل بر زندگی شخصی و حرفهای گذشته : 3دانشجویان پیشمینه حرفمهای و شخصمی خمود را
کاوش میکنند و به این میاندیشند که چگونه پیشینه زیسته ،بر وضعیت جاری آنها تأثیرگذار بموده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.metatheoretical shift
.Enns
.Collaborative Autobiography
4
.Neumann
5
.Lapadat
6
.Brown
7
.Diehl
8
.Professional context
9
.Reflections on past personal and professional life
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است .)9 .ارزیابی نقادانه وضعیت جاری :8افراد بهطور انتقادی جنبههای زیستحرفهای خمویش را
تحلیل نموده و عوامل و سیستمهایی که زندگی حرفهای و معلممی آنهما را تحمت تمأثیر قمرار داده
است مورد کندوکاو قرار میدهند .)4 .نوشتن تعامالنه در مورد آینده مطلوب : 9مشارکتکنندهها از
طریق نوشتن و گفتوگوهای تعامالنه به ترسیم و تعریف ابعاد مطلوب حرفه خویش ممیپردازنمد.
آنها با ادغام سه مرحله پیشین و تجارب گذشته و حال ،تعاریف و برنامههایی برای کیفیت زیسمت
خویش ارائه مینمایند .در ادامه پیشنهادها و سناریوها از نظرگاه اعضاء و بهصورت مشارکتی ممورد
بررسی قرار میگیرد تا تعاریف و برنامههای مورد توافق به دست آید.
ازاینرو با توجه به اهمیت و ماهیت خود شرححالنویسی مشارکتی  ،امروزه این روش بهمثابمه
یک نظریه و رویکرد جدید در برنامه درسی تعریف شده است (پاینار  ،)8311 ،8334بهگونهای که
بنیاد روشی طیف گستردهای از پژوهشها را به خود اختصاص داده است که در ادامه به نمونههایی
اشاره میشود.
بات و ریموند ( )8313پژوهشی تحت عنوان "مطالعۀ توسعه و ماهیت دانش معلمان با استفاده
از خود شرححالنویسی مشارکتی" انجام دادهاند .در این پژوهش تجمارب زیسمته معلممان بمهطور
مشارکتی و گروهی ،در طی یک فرایند چهار مرحلهای مورد تحلیمل و کماوش قمرار گرفتمه اسمت.
طبق یافتهها خود شرححالنویسی مشارکتی رویکردی برای فهم ماهیت و چیسمتی دانمش معلمم و
فلسفه تدریس معلمان است.
پاینار ،رینولدز ،9اسالتری 4و تابمن )8331( 1پژوهشی تحت عنوان «فهم برنامه درسمی بهمثابمه
متن شرححال نگارانه/خود شرححال نگارانه» انجام دادهاند .در این مقاله نویسندگان مدعای طمرح
برنامه درسی خود شرححال نگارانه را به دهه هفتاد و نظریه نوفهمگرایی پیوند داده و برنامه درسی
را بهمثابه تجربه وجودی زیستی تعریف کردهاند .در این مقالمه بنیادهمای معرفتمی و روششمناختی
روش خود شرححالنویسی به همراه برخی از آراء نظریهپردازان مطرح ارائمه شمده اسمت .بمهزعم
نویسندهها ،خود شرححالنویسی بهمثابه طرح گفتممانی بمرای فهمم عمیمق پدیمدههمای ممرتبط بما
یاددهی-یادگیری است .در این فرایند صدای دانشآموزان ،دانشجویان ،معلمان و زنان عرصههمایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Critical appraisal of current situation
.Reflective writing on preferred future
.Reynolds
4
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5
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است که بهواسطه آن میتوان به فهمی تاریخی نسبت به برنامه درسی دستیافت.
کلچترمن )9113( 8پژوهشی با عنوان "روایت و شرححالنویسی در تربیمتمعلمم" انجمام داده
است .طبق نتایج ،روشهای روایی به دانشجومعلمان اجازه میدهد تا فراتر از مسائل فنی از دانمش
و مهارتهای خود برای نیل به یک تدریس اثربخش بهره گیرند .همچنین زبمان روایمت بمه دلیمل
داشتن ویژگیهایی چون زمانبندی ،واقعگرایانه بودن ،پیوند با مسائل اجتماعی ،معنماداری ،عملمی
بودن و بازاندیشانه بودن است و این موارد فرصتی فراهم میکند تما فراگیمران از محمدودیتهما و
قیود زبان علمی متداول رهایی یابند.
لیفیور )9188( 9پژوهشی تحت عنوان "خلق و تسهیل برنامه درسی تربیت معلم با استفاده از
داستانهای خود شرححال نگارانمه معلممان پمیش از خمدمت" انجمام داده اسمت .طبمق یافتمههما،
خود شرححالنویسی دارای ظرفیتی است که میتواند در حل مسائل مرتبط با تمدریس و یمادگیری
حامی دانشجومعلمان باشد ،اجتمماعی از یادگیرنمدگان را بمرای بررسمی انتقمادی باورهما و اعممال
سوادآموزی ایجاد نماید و باعث فهم دیدگاههای مختلف از سواد گردد.
چویی )9189( 9پژوهشی تحت عنوان "تعامالت خود شرححال نگارانه در یمادگیری حرفمهای
معلم" انجام داده است .طبق یافتهها خود شرححالنویسی پاسخی به چالشهای منتج از روشهای
تدریس سنتی و دوگانگی بین نظر و عمل اسمت و رویکمردی اسمت کمه دوگمانگی بمین نیازهمای
پیشرونده و یادگیری حرفهای معلممان را مشمخص ممیکنمد و روشمی اجتمماعی بمرای یمادگیری
حرفهای معلمان محسوب میشود.
دورن ، 4السترا 1و مورالس )9189( 6پژوهشی تحت عنوان "خود شرححالنویسی :روشی برای
کاوش باورهای دانشجومعلمان در دورههای تربیت معلم" انجام دادهانمد .طبمق نتمایج ایمن تحقیمق
خود شرححالنویسی روشی مناسب برای کماوش باورهمای معرفتمی دانشمجومعلمان اسمت .زیمرا
روایتهای دانشجومعلمان انعکاسدهنده معانی زیسته و تجارب شخصی آنها است و از این طریق
پژوهشگران میتوانند چگونگی زیست ،تعامالت و معانی ساخته دانشجومعلمان را مورد فهم قرار
دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4
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5
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بممرون ( )9181پژوهشممی تحممت عنمموان "خممود شرححالنویسممی مشممارکتی :فراینممدی بممرای
آشکارسازی آگاهی و اضطراب معلمان در آموزشهای عمومی قرن  " 98انجام داده اسمت .مطمابق
یافتهها خود شرححالنویسی مشارکتی بهمثابه یک نوع تأمل انتقادی برای تفسیر رخدادهای گذشته
و جاری و پاسخی مقتضی به آنها است و رویکردی است که معلمان و مدیران میتواننمد بهواسمطه
آن به تحکیم و تقویت تدریس و یادگیری در مدارس بپردازند.
چویی ،8گینز ،9جانگ بین ،9ویلیامز ،4اسکالرت ،1یمو 6و لمی )9186( 1پژوهشمی تحمت عنموان
«داستانهای کوتاه در کالسهای برخط مباحثهای ،بهمثابه منبعی برای معلمان پیش از خدمت بمرای
تبدیل شدن آنها به یک مربی دوزبانه» انجام دادهاند .طبق نتایج این تحقیق روایتها و داستانهمای
مبتنی بر مباحثه ،به معلمان در فهم معانی کمک میکند .افزون بر این ،داستانها با دانش آکادمیک و
تجارب تدریس پیوند ایجاد مینماید ،معلمان را بمه ارائمه جنبمههمای متفماوت تمدریس و زیسمت
شخصی و حرفهای دعوت میکند و آنها را تشویق میکند تا داستانها را بهمثابه یک اقدام اجتماعی
برای رشد حرفهای معلمان در نظر بگیرند.

روش پژوهش
این مطالعه از حیث هدف ،کاربردی-توسعه ای و از نظر نوع پژوهش بر رویکرد کیفی 1مبتنی
است ،که در طیف روشهای کیفی از روش کُنشپژوهی 3بهره گرفته شده است .کُنشپژوهی
روشی برای حل مسائل آموزشی ،فهم کُنشهای تربیتی و دوراهیهای مستتر در عمل برنامه درسی
است (بورگ و گال ،8916 ،مککرنان .)8311 ،81این روش ،بهعنوان یکی از روششناسیهای
پژوهش تحقیق ،ریشه بر این باور دارد که الزم است تحقیق بر جامعه انسانی با دو خصیصه
دموکراتیک و مشارکتی بودن توأم باشد (ایمان .)8931 ،بنابراین ،چهار مضمون شامل:
توانمندسازی مشارکتکنندهها؛ همکاری از طریق مشارکت؛ فهم دانش و تغییر اجتماعی در همه
تعاریف ارائه شده از این روش مستتر است که این نتایج نیز حاصل چرخه مارپیچی مبتنی بر چهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Choi
.Gaines
.Jeong-bin
4
.Williams
5
.Schallert
6
.Yu
7
.Lee
8
.Qualitative approach
9
.Action research
10
.McKernan
2
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مرحله برنامهریزی ،8اقدام ،9مشاهده 9و بازاندیشی 4است (مککرنان ،8934 ،ایمان،8931 ،
محمدپور ،8913 ،گرندی ،8319 ،1مکنیف.)8931 ،
اما کُنشپژوهی بر اساس نحله فکری ،سطح مشارکت اعضاء ،هدف تحقیق و نقش پژوهشگر،
به سه نوع مشتمل بر )8 :فنی -علمی )9 ،6عملی-بازاندیشانه 1و  )9رهاییبخش-انتقادی 1قابل
تقسیمبندی است (مککرنان ،8934 ،8939 ،8938 ،مسترز ،8331 ،3کارولین 81و همکاران،9181 ،
ماهر و ربانی خوراسگانی ،8936 ،کینسلر .)9181 ،88این تقسیمبندی روندی رو به تکامل داشته
است (کرسول ،)9189 ،که در پژوهش حاضر از رویکرد سوم استفاده شده است.
در کُنشپژوهی رهاییبخش ،هدف پژوهشگر نزدیک شدن به مشکالت واقعی
مشارکتکنندهها و نظریه مورد استفاده برای توجیه و حل مسئله و کمک به کارگزاران برای
تصریح و شناسایی مشکالت بنیادی ،از طریق ارتقاء آگاهی

جمعی89

است .کُنشپژوهی

رهاییبخش با نظریه آغاز نمیشود که به عمل ختم گردد ،بلکه پژوهشگر نظریه را طرح میکند و
با آن مواجه میشود تا در عمل ،ابتکار عمل به دست آورد .بنابراین ،ارتباط پویایی بین نظریه و
عمل برقرار میشود ،بهطوریکه نظر و عمل ،هر دو در طول پروژه گسترش مییابند (مسترز،
 .)8331در این روش افراد آگاهانه به واکاوی و به چالش کشیدن شیوههایی غیرعقالنی ،ناکارآمد و
غیرعادالنه مستتر در محیط آموزش و اجتماع میپردازند (ماهر و ربانیخوراسگانی.)8936 ،
بنابراین در این روش ،نهتنها هدف بهبود تکنیکی و عملی رفتار و ارتقای آگاهی و فهم است ،بلکه
تغییر شرایط برای بهبود سیستم سازمانی که کنشگران در آن فعالیت میکنند نیز مورد توجه است
(ایمان ،8931 ،قاسمیپویا .)8913 ،لذا میتوان اذعان داشت کُنشپژوهی رهاییبخش ،دارای چهار
هدف شامل )8 :توانمندی افراد در دو حوزۀ زیستجهان و قلمرو نظام )9 ،نقش محقق بهمثابه
تسهیلگر)9 ،حذف دوگرایی عمل -تحقیق و  )4نقش امر جمعی میباشد (محمدپور.)8913 ،
بدینسان ،کُنشپژوهی رهاییبخش فهم عمیق از فرایند پژوهش و یافتهها را در پی دارد که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Plan
.Act
.Observe
4
.Reflect
5
.Grundy
6
.scientific-technical
7
.practical-deliberative
8
.critical-emancipatory
9
.Masters
10
.Carolyn
11
.Kinsler
12
.collective consciousness
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بهواسطه آن پژوهشگران میتوانند فراتر از "عمل "8و "نظریه ،"9به یک "روششناسی "9برای
چگونگی شناخت و تولید دانش دست یابند (کارولین و همکاران .)9181 ،بنابراین ،بهواسطه همین
ظرفیت غنی است که میتوان از کُنشپژوهی رهاییبخش بهعنوان روشی برای آمادهسازی معلمان
پیش از خدمت در برنامههای تربیت معلم بهره گرفت (ایسو.)9189 ،4
مراحل اجرای پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس مراحل کُنشپژوهشی ،شامل :برنامهریزی ،اقدام ،مشاهده و بازاندیشی
انجام گرفته است که این مراحل در ادامه به تفکیک مورد تشریح قرار گرفته است.
 -0مرحلهی برنامهریزی
در این مرحله پژوهشگر ابتدا در راستای به دست آوردن فهم اولیه از مسئله پژوهش و
چالشهای مرتبط با آن به مصاحبه با دانشجویان پرداخته است .در گام دوم سرفصلهای واحدهای
درسی کارورزی  9 ،9 ،8و  4دانشگاه فرهنگیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا مضامین و
بنیادهای مشترک آنها شناسایی و استخراج گردد .همچنین منابع علمی و نتایج پژوهشهای مرتبط
نیز مورد بررسی قرار گرفته تا بنیادهای علمی و راهکارهایی ابتدایی مورد شناسایی و
صورتبندی قرار گیرد .در گام سوم نتایج و یافتههای این مراحل با هم تجمیع و ترکیب شدند تا
چارچوب اولیه الگوی پیشنهادی کارورزی برای عملیاتی نمودن طراحی گردد .در گام چهارم،
ساختار الگوی پیشنهادی در قالب عناصر برنامه درسی کارورزی ،یعنی اهداف ،محتوا ،روشهای
یاددهی -یادگیری و روشهای ارزشیابی تدوین گردید .همچنین در ساختار پیشنهادی به تفکیک
برای هر عنصر  81عبارت پایه ،مانند جدول ( )8در نظر گرفته شد .درنهایت در گام چهارم ،برای
عملیاتی نمودن الگوی پیشنهادی ،ساختار برنامه درسی کارورزی مبتنی بر خود شرححال نویسی
مشارکتی به تفکیک در  81جلسه تدوین شد که برای نمونه فرایند اجرای جلسه نخست در جدول
( )9ارائه شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4
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جدول  -0نمونهای از چارچوب برنامه درسی پیشنهادی
ردیف

عنصر

8

هدف

9
8

گویهها
شناخت تواناییها و استعدادهای خویش
توانا شدن در یادگیری مشارکتی و گروهی
روایتها و تجارب دوران کارورزی

محتوا

9

خاطرات و داستانهای آموزشی -تربیتی اساتید ،معلمان راهنما و دیگر کنشگران
آموزشی

8

روشهای

روش تدریس مبتنی بر همیاری و مشارکت

9

یادگیری

روش تدریس مبتنی بر مباحثه و گفتوگو
ارزشیابی مشارکتی از طریق نظرخواهی از عوامل ذیصالح و ذیربط مدارس :مانند

8
ارزشیابی
9

معلمراهنما و مدیر مدرسه.
بهکارگیری آزمونهای کیفی و عملکردی (مانند :مشاهده تدریس دانشجو در
مدارس ،ایفای نقش ،موقعیتهای شبیهسازی شده و کارپوشه)

جدول  -2چارچوب جلسه اول برنامه درسی پیشنهادی
جلسات

روش اجرا

محور

نقش استاد راهنما

معرفی

ارائه مبحث و

بحث قرار میگیرد و در مورد برنامه زمانبندی سمینارها در سطح مدرسه و

برنامه درسی

تسهیلگری برای

واحد آموزشی نیز گفتوگو میشود .افزون براین ،در مورد شیوه

کارورزی

مباحثه مشارکتی

گزارشنویسی دانشجویان و تفاوت آن با دیگر روشهای روایت نویسی نیز

مدرس مطابق با سرفصل واحد درسی کارورزی به تشریح اهداف ،ماهیت،
چیستی ،ضرورت و غایت درس کارورزی میپردازد.
اینکه اساسا چرا درس کارورزی مطرح است؟
کارورزی چه نقشی در کسب صالحیتهای معلمی و توسعه حرفهای دارد؟
چرا دانشجویان باید کارورزی داشته باشند؟
همچنین در این جلسه چگونگی ارزیابی عملکرد دانشجویان مورد ارائه و
جلسه 8

بحث میشود .اینکه اعضاء چگونه باید با یکدیگر ،گروهها و استاد راهنما و
معلم راهنما تعامل داشته باشند نیز بحث میشود.
در کلیه موارد فوق ،استاد راهنما بستری فراهم میکند تا دانشجویان نظرات
شخصی خویش را ارائه دهند و بهصورت مشارکتی به نقد و تحلیل نظرات
یکدیگر بپردازند.
(این جلسه در پردیس دانشگاه فرهنگیان تشکیل گردید).
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 -2مرحلهی اقدام
در این مرحله دانشجویان با توجه به معرفینامههایی که از دانشگاه دریافت کرده بودند و بر
مبنای برنامهریزیهای اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان و سهمیههای مدارس برای انجام
کارورزی ،به مدارس مربوطه مراجعه نمودند تا ضمن آشنایی و هماهنگی با معلمان راهنما،
برنامههای کالسی پایهها را دریافت کنند تا کارورزی خود را انجام دهند .بنابراین با توجه به
تمهیدات و رایزنیها 1 ،مدرسه (شامل مدارس فرهنگ ،شاهد  ،41عالمه امینی ،نیلی پور
وکالهدوزان) برای کارورزی تعیین شدند که دانشجویان بهتناسب و نیاز در این مدارس
گروهبندی شدند.
بنابراین بعد از اینکه مدارس تحت کارورزی و گروهها مشخص گردید ،دانشجویان در طول
ترم تحصیلی ،فرایند کارورزی خود را طی  81جلسه بر اساس الگوی پیشنهادی پیش بردند که
مدت زمان این جلسات و سمینارهای تشکیل شده در پردیس دانشگاه فرهنگیان  31دقیقه و در
مدارس تحت کارورزی بین  41تا  61دقیقه بوده است .افزون بر پیادهسازی الگوی پیشنهادی،
محقق در این مرحله همزمان به گردآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات پرداخته و بازخوردها و نتایج
را در جلسات پیش رو اعمال نموده است.
 -3مرحلهی مشاهده
در این مرحله میدان تحقیق و پدیدههای موجود در آن مورد مشاهده و تأمل قرار گرفته است.
به این ترتیب هرچند پژوهشگر مجوز قانونی برای پژوهش را دریافت کرده بود ،اما از راهبردها و
رفتارهایی که ممکن بود مُخل رفتار طبیعی گردد یا باعث شود دانشجویان رفتارهای مصنوعی
داشته باشند پرهیز نموده است ،مواردی مانند :ضبط ویدئویی جلسات تدریس ،عکسبرداری و
مصاحبههای رسمی در طول تدریس و کارورزی .بنابراین ،ازآنجاکه هدف محقق پایش و بررسی
نقاط قوت و ضعف الگوی پیشنهادی در عمل بود ،در حین تدریس و بالفاصله پس از هر جلسه
کارورزی ،از دانشجویان بازخورد میگرفت و تکالیف و گزارشهای دانشجومعلمان نیز در هر
هفته مورد تحلیل قرار میگرفت .عالوه بر این یادداشتها و روایتهای دانشجویان منبع دیگری
برای بازنگری در فرایند پژوهش بود که محقق با توجه به این راهبردها ،تغییرات به دست آمده را
ثبت مینمود .بنابراین در فرایند اجرای الگوی پیشنهادی ،برخی ساختارها و راهبردهای جدید
تعریف ،و برخی مورد اصالح و بازنگری قرار گرفته است.
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 -4مرحلهی بازاندیشی
بازنگری و بازبینیهای پیوسته ،بهعنوان آخرین مرحله کُنشپژوهی است .این مرحله هرچند
برای تمیز مراحل در گام آخر قرار گرفته است ،اما مالزم با مرحله اول تحقیق است .به عبارت
دقیقتر ،بازاندیشی در عمل حاصل بازخوردهای منتج از بازبینی ،تأمل ،تحلیل و یافتههای هر روزه
بوده است که رهنمودهایی برای بهبود و اصالح جلسات پیش رو فراهم مینموده است .در این
مرحله نقش محقق تأمل بر نتایج به دست آمده و ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن بود.
بر این اساس در راستای ارزشیابی اقدامات صورت گرفته نیاز بود تا مطابق با هدف پژوهش به
ادراکات دانشجومعلمان راه برده شود .بنابراین برای تحقق این هدف بعد از اتمام هر جلسه ،از
دانشجویان بازخورد دریافت شده است و جلسات بعدی بر اساس نظرات و ارزیابیها مورد
بازبینی قرار گرفته است.
همچنین بازاندیشی پس از هر مرحله و جلسه ،به محقق اجازه داده است تا بهصورت مداوم بر
پیشرفت پروژه نظارت داشته باشد و تصمیمگیریهایش محدود به تصمیمات اولیه نباشد .افزون بر
این ،ازآنجاکه پروژه کُنشپژوهی بهمنظور حل مشکالت کارورزی انجام گرفته بود ،نتایج و یافتهها
بهصورت دورهای با مسئولین پردیس دانشگاه فرهنگیان و همکاران به اشتراک گذاشته شده است.
در سطح حرفهایتر نیز نتایج حاصل از مطالعه به کنفرانسهای علمی 8و مجالت تعلیم و تربیت 9و
برنامه درسی 9ارسال گردیده است.
روش گردآوری و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها بهتناسب از روشهای کیفی تحلیل اسناد و مصاحبهی
غیرساختارمند و روش کمی پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .چراکه کُنشپژوهی ذاتا
پژوهشی چند روشی است (بورگ و گال ،)8916 ،و در آن همزمان میتوان طیف وسیعی از
روشهای کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داد (کرسول ،9189 ،کارولین و همکاران،9181 ،
مککرنان ،8339 ،قاسمیپویا ،8913 ،ساکی ،8919 ،مکنیف و همکاران .)8931 ،بر این اساس ،از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8پژوهشی تحت عنوان" :کارورزی به مثابه بستر آموزش شهروندی برای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان" در پانزدهمین همایش انجمن
مطالعات برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان واحد زنجان ،به صورت شفاهی و سخنرانی ،مورد پذیرش و ارائه قرار گرفته است.
 9پژوهشی تحت عنوان" :از چرایی تا چیستی معلمی :زندگیکاوی مبتنی بر خودشرححالنویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت" در دوفصلنامه
تربیت اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته است که در شمارههای آتی چاپ خواهد شد.
9

پژوهشی تحت عنوان" :طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامهی درسی کارورزی مبتنی بر خود شرححال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان"

در دوفصلنامه نظر و عمل در برنامه درسی مورد پذیرش قرار گرفته است که در شمارههای آتی چاپ خواهد شد.
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روش تحلیل اسناد برای استخراج راهبردها و مضامین مشترک در سرفصل واحدهای درسی
کارورزی دانشگاه فرهنگان استفاده شد .این سرفصلها با این هدف مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفت تا مشخص گردد الگوی کارورزی باید چه مضامین اصلی را پوشش دهد .از مصاحبهی
غیرساختارمند برای دریافت نظرات دانشجویان در مورد چالشها و وضعیت اجرای کارورزی و
راه بردن به تجارب دانشجومعلمان استفاده شده است .از پرسشنامهی محققساخته نیز برای
سنجش نظرات دانشجویان بهره گرفته شده است .این پرسشنامه بر اساس پیشینهی پژوهشی و
ساختار الگوی کارورزی پیشنهادی طراحی شده بود که دارای  41گویه و مبتنی بر طیف پنج
ارزشی لیکرت بود .در این پرسشنامه بهطور جداگانه برای هر یک از عناصر اهداف ،محتوا،
راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای ارزشیابی 81 ،گویه تدوین شده بود .در بررسی روایی
این ابزار ،از روش روایی محتوایی و صوری استفاده شد .بدین صورت که فرم اولیه در اختیار دو
تن از استادان دانشگاه فرهنگیان و دو تن از متخصصان برنامهی درسی قرار گرفت و پس از
دریافت نظرات آنها ،گویهها اصالح و فرم نهایی تهیه شد .همچنین ،اعتبار پرسشنامه با استفاده از
آلفای کرونباخ ( )a=1 /38به دست آمد .بدین صورت که پرسشنامه در اختیار  89تن از
متخصصان برنامهی درسی که حداقل دارای یک مقالهی علمی-پژوهشی یا کتاب تألیفی و یا
ترجمه در حوزه تربیتمعلم بودند و نیز  81تن از استادان دانشگاه فرهنگیان که حداقل  8سال
سابقهی تدریس واحدهای درسی کارورزی در مراکز تربیتمعلم داشتند قرار گرفت .لذا بعد از
دریافت نظرات ،برخی از گویهها مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت و درنهایت الگوی پیشنهادی
با تأیید آنها به مرحلهی اجرا رسید.
افزون براین ،دادههای به دست آمده از روشهای تحلیل اسناد و مصاحبه غیرساختارمند در
قالب متن و یادداشت پیاده شده است و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .در این فرایند محقق درصدد بوده است تا مضامین یا کدهای مستتر در دادههای
به دست آمده را مورد شناسایی قرار دهد .بنابراین محقق برای راه بردن به این هدف ،شبکه
مضامین یا کدها شامل :مضامین پایه ،مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر را صورتبندی
نموده است .برای انجام این کار همه یادداشتها و متنها پیدا شده ،و برای دستیابی به مضامین
و معانی مورد نظر مشارکتکنندهها ،نخست مفاهیم و عبارات اولیه ،کدگذاری و متعاقبا کدها
برحسب داللتهای معنایی در مضامین فراگیر سازمان یافته است .همچنین دادههای مرتبط با
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پرسش نامه نیز با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،خطای معیار و انحراف معیار) و
استنباطی (تی تکنمونهای) مورد تحلیل قرار گرفته است.
شرکتکنندگان پژوهش
جامعهی این بخش ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را دربر میگیرد .ازآنجاکه بر اساس هدف
پژوهش ،محقق میبایست الگوی برنامهی درسی پیشنهادی را در عمل مورد سنجش و پایش قرار
میداد ،این برنامه در پردیس دانشگاه شهید باهنر اصفهان مورد اجرا قرار گرفت .افزون بر این،
روش کُنشپژوهی اقتضا و ایجاب مینمود تا گروه محدودی از دانشجویان بهعنوان نمونه در نظر
گرفته شوند .بدین ترتیب ،مشارکتکنندههای پژوهش یک کالس متشکل از هجده دانشجوی پسر
ورودی سال  8938-39بود که در نیمسال دوم  8934-8931در ترم هشت رشته دبیری علوم
اجتماعی مشغول به تحصیل بودند .این مشارکتکنندهها به شیوهی نمونهگیری مالکمحور 8انتخاب
شدند .در این روش ،انتخاب شرکتکنندگان مبتنی بر معیار یا هدفمند است .بدین صورت که
نمونههای انتخاب شده دارای ویژگیهای خاصی هستند که به شناخت و درک دقیق از موضوع و
مسئله پژوهش کمک میکند .این موارد ممکن است ویژگیهای اجتماعی ،جمعیتی یا تجارب
خاص ،رفتارها ،نقشها و غیره باشد (رضوی  ،اکبری ،جعفرزاده و زالی ،8939 ،ص .)983
بنابراین ،با توجه به اینکه محور پژوهش حاضر خود شرححالنویسی مشارکتی بود ،فقط
دانشجویانی میتوانستند بهعنوان نمونه در پژوهش مشارکت داده شوند که در دانشگاه فرهنگیان
واحد درسی «پژوهش روایی» را گذرانده و با فرایند روایت نویسی آشنا میبودند .همچنین به
اقتضای روش پژوهش ،ازآنجاکه دیدگاههای مشارکتکنندهها میبایست در امتداد ترم تحصیلی ،از
نزدیک و طی جلسات گروهی و مشارکتی مورد فهم و بازنمایی قرار میگرفت ،گروهی از
دانشجویان انتخاب شدند که در حال گذراندن واحد درسی کارورزی چهار بودند و امکان تشکیل
جلسات گروهی و هفتگی در پردیس دانشگاه برای آنها مقدور بود .افزون براین ازآنجاکه محور
الگوی پیشنهادی مبتنی بر تشکیل جلسات پیوسته گروهی است ،نیاز به همخوانی و انطباق ساعات
کارورزی دانشجویان و برنامههای تمرین معلمی در مدارس بود .بدینسان امکان مشارکت دادن
دانشجویان دیگر رشتهها و دیگر ترمهای تحصیلی مقدور نبود ،بر این اساس یک گروه یا کالس
متجانس بهعنوان نمونه انتخاب شد که فهرست آنها در جدول ( )4ارائه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Criterion sampling

1
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اعتباریابی
قضاوت دربارهی نتایج کُنشپژوهی مسئله پیچیدهای است که ابعاد آن را نمیتوان به معیارهای
مرسوم فروکاست .زیرا اعتباریابی در این روش ،فرایندی برای انطباق نتایج تلقی نمیشود ،بلکه
فرایندی باروَر برای خلق فرصتهای جدید ،گشودن افقها ،ایجاد تفاسیر جدید و ایجاد انگیزه
برای گفتوگو بین پژوهشگران ،مشارکتکنندهها و دانشگاهیان تلقی میشود (هیکنین 8و
همکاران .)9111 ،افزون بر این ،در کُنشپژوهی ویژگیهای «تکرارپذیری» و «تعمیمپذیری» کمتر
مورد توجه است .چراکه در این روش پی بردن به راهحلهای عملی مهمتر از پیشبینی است و
مناسب بودن ،در جریان عمل تأیید میشود (نویدی ،8919 ،ص  .)831کرسول ( )9189نیز اذعان
میدارد که ارزیابی کُنشپژوهی ،بر شناسایی مشکالت عملی ،جمعآوری اطالعات از منابع
مختلف ،فرایند مشارکت دادن افراد در تحقیق و احترام به آنها ،پیشرفت در برنامه عمل و رشد
تفکر محقق و مشارکتکنندهها جهت بهبود اقدام مبتنی است .بنابراین در پژوهش حاضر از دو
روش برای ارزیابی مقبولیت و اعتبار نتایج استفاده شده است ،که عبارتند از:
 -0زاویهبندی روش شناختی
کُنشپژوهان میتوانند دامنهی وسیعی از روشهای تحقیق را به خدمت بگیرند .زیرا
کثرتگرایی در همهی مراحل این روش به چشم میخورد (نویدی ،8919 ،ص  .)834لیکن
زاویهبندی روش شناختی میتواند بهمثابه معیاری برای اعتبار پژوهش باشد تا از طریق تلفیق
روشهای کمی و کیفی ،شکاکیت مربوط به یافتهها کاهش یافته و صحت ،قدرت و دقت در تبیین
پدیدهی تحت مطالعه افزایش یابد (ایمان و آقاپور .)8916 ،بنابراین در پژوهش حاضر از
روشهای مصاحبهی غیرساختارمند ،پرسشنامه محققساخته و تحلیل اسناد استفاده شده است.
 -2اعتباریابی

دموکراتیک2

میزان همکاری و مشارکت همهیۀ افراد درگیر در پژوهش را گویند (نتون 9و برگس، 9111 ،4
اندرسون 1و هیر .)8333 ، 6در این راهبرد ،این پرسش مطرح است که آیا مشارکتکنندهها
موافقاند که عمل پژوهشگر در راستای منافع آنها بوده و کیفیت زندگیشان در اثر مداخالت اعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Heikkinen
.democratic
.Newton
4
.Burgess
5
.Anderson
6
.Herr
2
3
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شده ،بهبود یافته است؟ (مکنیف ،لوماکسناشرو و وایتهد ،8931 ،نویدی .)8919 ،همچنین ،اعتبار
دموکراتیک به این امر اشاره دارد که فرایند پژوهش به چه میزان با مشارکت گروههایی که در
مسئلهی مورد تحقیق سهیم هستند انجام شده و دیدگاههای چندگانه و منافع مادی آنها به چه
میزان مورد توجه قرار گرفته است (بورگ و گال .)8916 ،بنابراین محقق در این بخش نظرات و
دیدگاههای دانشجومعلمان ،استادان دانشگاه فرهنگیان و متخصصان برنامهی درسی را در نظر
گرفته است.

یافتهها
در این بخش نخست یافتههای کیفی منتج از روشهای تحلیل اسناد و مصاحبهی
غیرساختارمند و متعاقبا نتایج کمی به دست آمده از پرسشنامه محققساخته ارائه شده است.
یافتههای کیفی
بخش اول
در این بخش مطابق با طرح تحقیق ،برای طراحی الگوی کارورزی ،در گام اول سرفصل
واحدهای درسی کارورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )8ارائه شده
است.
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جدول  -3شبکهی مضامین سرفصل واحدهای درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان
مضمون

مضامین

فراگیر

سازمان دهنده

نشانگرها

مضامین پایه

کسب تجربیات مستقیم ،برای بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص
دیدگاههای مختلف و دریافتهای خویش
قرار گرفتن در معرض تکالیف اصیل و توانایی تأمل در عمل از طریق مشارکت
تجربه تدریس

در فرایند آموزش و تدریس
قرار گرفتن در معرض دانش کاربردی
تهیه طرحهای یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس
درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی

تمرین معلمی

برنامهریزی
درسی

اهداف و

فراوانی

9
9
9
9

حضور در مدرسه و کالسهای درس

4

قرار گرفتن در نقش معلم بهعنوان برنامهریز درسی

9

طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن و آموزش مهارتهای کار مشارکتی

9

طراحی فعالیت برای رفع بدفهمیها و عقبماندگیهای تحصیلی

9

طراحی ،تولید ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای یادگیری برای رفع مشکالت و

9

راهبردهای

نیازهای یادگیری دانشآموزان.

مشترک در

رعایت ارتباط میان فصلها و عناوین ذیل فصلها

9

سرفصلهای

تدوین و نگارش گزارش بر اساس شواهد و مستندات تجربی و علمی

9

تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی و عاطفی -روانی مدرسه

9

تهیه گزارش از ساختار ،سازمان و موقعیت آموزشی مدرسه

9

رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشتهی تحصیلی

4

پژوهش

ثبت و گزارش یافتههای تجربی حاصل از واکاوی روایتها

4

روایی

ثبت و ارائه اولین تجربیات خود از کارورزی در قالب داستان ،خاطره و یادداشت

برنامهی

گزارشنویسی

درسی
کارورزی

تعامالت و

روزانه

مشاهدات

تحلیل و واکاوی گزارشهای تهیه شده از مدرسه /کالس درس و کدگذاری آنها

روایی

برای یافتن مضامین
شناسایی و تبیین مسئلههای آموزشی -تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه
بر مبنای مشاهدات تعاملی

کُنشهای
مشارکتی و
گروهی

ارتباطات و
تعامالت
مشارکتی

8
4
9

ارتباط نزدیک میان استاد و دانشجو برای مطالعه گزارشها

9

مشارکت در نقد و بررسی گزارها -روایتهای همکالسیها -همقطاران

9

بررسی و واکاوی تجربیات در طول طراحی ،تولید و اجرای واحد یادگیری با
مشارکت معلمان و همقطاران

9
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ارزشیابی دانشجویان از سوی عوامل مدرسه مانند :مدیر و معلم راهنما
کاویدن منظم رخدادها در فرایند طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزیابی واحد
یادگیری ،به شیوه مشارکتی
ارائه بازخورد به دانشجویان از سوی همساالن و استاد
تحلیل محتوای برنامه درسی و استخراج مفاهیم و مهارتهای اساسی زیر نظر
استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما
تشکیل گروه و
فعالیتهای
گروهی

سمینارهای
فردی و گروهی

تبیین برنامهی

سرفصل

درسی

واحدهای

کارورزی

درسی
کارورزی

9

نقد و بررسی گروهی گزارشهای روایی تهیه شده

9

دورهای
تشکیل جلسات بحث و گفتوگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در
موقعیتهای واقعی

ارائه تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی ترم و مشخص کردن انتظارات از
دانشجو
معرفی برنامه کارورزی با تأکید بر مشاهده تعاملی و روایت نویسی
معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی ،برنامه زمانبندی سمینارها در
سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی عملکرد دانشجویان

مطابق نتایج ارائه شده در جدول فوق ،اهداف و راهبردهای مشترک در سرفصلهای برنامهی
درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان را میتوان در  4مضمون مشترک مشتمل بر :تمرین معلمی،
پژوهش روایی ،کُنشهای مشارکتی و گروهی و تبیین برنامهی درسی کارورزی تلخیص نمود.
بهعبارت دیگر ،میتوان گفت دانشجویان در بستر و زمینه این  4محور صالحیتهای معلمی را به
دست میآورند .بنابراین ،طبق این یافته میتوان اذعان داشت ،الگویی میتواند تحققبخش
رسالتها و اهداف ارائه شده در واحدهای درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان باشد که راهبردهای
فوق را در نظر داشته باشد.
بر این اساس ،در پژوهش حاضر نیز الگوی پیشنهادی با توجه به راهبردهای فوق طراحی و به
اجرا رسید که در ادامه ادراک و تجربهی دانشجومعلمان از این الگو مورد بازنمایی قرار گرفته
است.

4

تشکیل گروههای حرفهای متشکل از سه تا چهار دانشجو

تشکیل و برگزاری ارزشیابی پایانی در درس کارورزی در قالب سمینار پایانی
تشریح و معرفی

9

9

تشکیل سمینارهای جمعی برای انتقال یافتهها و تجربیات و تبادلنظر بهصورت
تشکیل جلسه و

4

4
4
4
4
4
4
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بخش دوم
طبق یافتهها ،ادراک و تجربه دانشجومعلمان از الگوی مبتنی بر خود شرححال نویسی مشارکتی
در دانشگاه فرهنگیان را میتوان در قالب  1مضمون سازمان دهنده شامل «دانش و تجربه روایی»،
«مهارتهای گفتوگو»« ،نظارت آموزشی همتا»« ،توسعه حرفهای» و «کنشگری گروهی» به شرح
جدول ( )8طبقهبندی نمود که در ادامه ابعاد و وجوه هر یک از این مضامین مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است.
جدول  -4شبکه مضامین مستخرج از تجارب دانشجومعلمان
مضمون

مضامین

فراگیر

سازمان دهنده

مضامین پایه

روایت نگاری

بیان نظرات و دیدگاههای

تجربهی دانشجویان از کارورزی مبتنی بر خود شرححال نویسی مشارکتی

شخصی

دانش و
تجربه روایی

نشانگرها

فراوانی

نگارش اتفاقات و رویدادهای حادثشده در جریان تدریس

81

گزارشنویسی تفصیلی از فرایند انجام کارورزی

81

تحلیل و کدگذاری روایتها

81

فرصت بیان نگرشها ،برداشتها و تحلیلهای شخصی

81

اظهارنظر و بیان ایدهها و نظرات نسبت به مسائل تربیتی

89

ابراز عقیده در مورد چگونگی انجام کارورزی

81

نقل و بررسی اتفاقات تأثیرگذار بر جایگاه و منزلت معلمان

81

تحلیل و بررسی جایگاه و نقش معلم در توسعه و پیشرفت کشور

81

توصیف و تحلیل بافت مدار

بررسی و تحلیل تأثیر تصمیمات و مصوبههای اداره کل

از معلمی

آموزشوپرورش ،دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزشوپرورش بر

84

بررسی چالشها و مشکالت مبتالبه معلمان

81

بازگویی و روایت چگونگی و چرایی ورود به شغل معلمی

81

بازگویی خاطرات دوران تحصیل

81

معرفی و بررسی نقش معلمان تأثیرگذار در طول دوران تحصیل

89

ارائه و تحلیل تجارب آموزنده مرتبط با تدریس در طول کارورزیها

89

شنیدن نظرات اعضای کالس در مورد روایتهای دانشجویان

81

لزوم دقت و تأمل بر نظرات همگروهیها

81

احترام و پذیرش نسبت به دیدگاههای اعضای کالس

89

حرفهی معلمی

داستانهای زندگی

مهارتهای

گوش دادن

گفتوگو

کنار گذاشتن پیشداوریها و دیدن چیزها از دریچهی نگاه دانشجویان
دیگر
پرسشگری

فرصت مکرر طرح سؤال از دانشجویان در مورد چگونگی انجام

81
88
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کارورزی
تشویق دانشجویان به بررسی انتقادی دیدگاههای یکدیگر

81

جلبتوجه دانشجویان از طریق طرح پرسشها و مسائل چالشی

3

درگیر شدن در نقطه نظرات دیگران و استفاده از تجارب دیگر
دانشجویان
یادگیرنده بودن

استدالل آوری

دروازههای ذهن خود را به روی نگاه و نگرش دیگران باز کردن

1

همفکری برای انجام بهتر تدریس و کارورزی

81

ارائه دالیل موجه و منطقی در هنگام بیان نظرات و دیدگاههای شخصی

81

ارائه شواهد و قرائن معتبر در هنگام ارائه تجارب تدریس

86

سنجش و ارزیابی مهارتهای معلمی از سوی همگروهیها و اعضای
کالس
ارزشیابی همتا

شناسایی و معرفی دانشجویان برتر بر اساس مهارتهای تدریس از
سوی دانشجویان

نظارت

بازخورد همتا

آموزشی
همتا

مربیگری همتا

شناخت نقاط قوت و ضعف

توسعهی
حرفهای

تغییر باورها و نگرشها

آشنایی با چالشهای تدریس

81
81

اعمال نظرات دانشجویان در ثبت نمرهی نهایی

81

ارائه پیشنهادها و راهکارهای تدریس از جانب همکالسیها

81

بررسی نقاط قوت و ضعف دانشجویان از سوی همگروهیها

89

توصیف و تحلیل چگونگی تدریس دانشجویان از سوی همگروهیها

81

مشاهده و نظارت بر جلسات تدریس از سوی خود دانشجویان

81

یاری کردن و همراهی اعضاء ضعیفتر از جانب دانشجویان باتجربهتر
و ماهرتر

مشاورهی همتا

84

89

تشکیل جلسات تمرین و ایفای نقش در دانشگاه از سوی دانشجویان

81

تعامل و تبادلنظر دانشجویان با یکدیگر در مواجه با مشکالت تدریس

89

تشکیل جلسات مشترک برنامهریزی برای حل مشکالت تدریس

88

گشودن دید نسبت به دنیای تواناییها و مهارتهای خویش

3

فرصت محک زدن خود در موقعیتهای واقعی و شبیهسازی شده

1

اطالع از نقاط ضعف و کاستیهای خویش و مهارتهای تدریس

81

تغییر نگاه نسبت به معنا و تعریف دانشآموز خوب و بد

89

آشنایی بیشتر با رسالت و غایت شغل معلمی

84

بازنگری در نوع نگاه نسبت به مسائل تعلیم و تربیت

3

فهم عمیقتر نسبت به یادگیری واقعی و اصیل

1

آشنایی با نحوه برخورد با دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری

84
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طراحی و پیشنهاد
فرصتهای یادگیری

پژوهش گروهی

گزارشنویسی گروهی

اطالع از روشهای صحیح رفتار با دانشآموزان بیانضباط و شلوغ

89

آگاهی از روش کالس داری و نحوه مدیریت زمان در کالس

3

لزوم توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان

6

شناخت نسبت به نقشهای متعدد معلم در کالس

81

تدوین و پیشنهاد فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان

81

تدوین و طراحی نحوه انجام کارورزی توسط اعضای گروه

81

امکان پیشنهاد دستور جلسات و تمرینات جدید در فرایند کارورزی

86

جمع آوری یافته ها و ارائهی پیشنهاد و راهکار بهصورت گروهی

81

ارائه سمینار بهصورت گروهی و تیمی

81

تدوین گزارش نهایی بهصورت مشارکتی و گروهی

81

تبدیل روایت نویسی فردی به روایت نویسی گروهی در کل فرایند

81

کارورزی
بر عهده گرفتن نقشهای گوناگون در هر جلسه از تدریس از سوی
کُنشگری
گروهی

81

اعضای گروه
تدریس گروهی

86

اجرای طرح درس و انجام تدریس توسط کل اعضای گروه
تشکیل گروههای چند نفره و حضور گروهی در مدارس برای

81

کارورزی
بررسی و تحلیل گروهی
چالشها و مشکالت
کارورزی و معلمی

بحث و تبادلنظر پیرامون مشکالت تدریس

84

تحلیل و نقد مشارکتی روایتهای دانشجویان

89

همفکری در مواجه با چالشهای تدریس

89

دانش و تجربهی روایی
در دو دههی گذشته روندهای اصلی روایت در تربیت معلم بیشتر حول موضوعاتی چون
دانش روایی معلمان ،داستانهای معلمان ،صدای معلمان و عمل بازاندیشانه بوده است .فرض
اساسی همه این پژوهشها این است که دانش تدریس را نمیتوان بهطور کامل از طریق پارادایم
سنتی اثباتگرایانه پاسخ داد ،چراکه تدریس فعالیتی عمیقا شخصی است و نمیتواند از اعتقادات،
ارزشها و پیشینهی زیستهی افراد جدا باشد (شرکی ،9111 ،8ص  .)48لذا برای اینکه جهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Sharkey
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تدریس مورد فهم قرار گیرد ،معلمان باید داستانهای مرتبط با تدریس خویش را نقل کنند (کانلی
و کالندینین .)8334 ،چراکه تحلیل روایتها ،از طریق تجارب شخصی معلمان ،بینشی ویژه و
عملی از مسائل واقعی تدریس و یادگیری ارائه میدهد .با انجام مطالعات روایی ،محققان به یک
پیوند نزدیک با مشارکتکنندهها دست پیدا میکنند و این امر به کارگزاران تربیتی کمک میکند تا
به این برداشت و فهم برسند که پژوهشها چگونه میتواند جنبهی عملی و کاربردی پیدا کند
(کرسول .)9189 ،افزون بر این ،ازآنجاکه بخشی از نظریهها و باورهای معلمی از پیشینهی
خانوادگی و تحصیلی داوطلبان تأثیر میپذیرد و نوع و کیفیت روابط معلمان ریشه در دوران
دانشآموزی دارد (کارکو 8و همکاران ،)9186 ،لذا کاوش نگرشها ،باورها و ارزشهای معلمان بر
محور داستانهای زندگی باید بیشازپیش مورد توجه و اهمیت قرار گیرد (کوچران 9و دیمرز،9
 .)9111بهزعم پاینار وظیفهی تعلیم و تربیت این است که در بستر تدریس ،داستانهای افراد را در
نگاه به صفحههای گذشتهی تاریخ بپروراند ،آنها را به شکل برنامهی درسی پنهان مسئله پردازی کند
و به خاطر حقیقت و برونرفت از سکون تاریخی فعلی ،به افشای آنچه در ورای داستانها و
عنوانها پنهان شده بپردازد (قادری.)8934 ،
بر این اساس محور خود شرححالنویسی مشارکتی نیز داستانها و روایتهای زیستجهان
شخصی -حرفهای است .در این بستر دانشجویان نهتنها فرصت مییابند گزارشها و تجارب
معلمی خویش را روایت و کدگذاری نمایند ،بلکه میتوانند خاطرات تحصیلی و دوران
دانشآموزی خویش را نیز بازگویی کنند و نظرات و دیدگاههای شخصی خود را ارائه دهند .بر
همین اساس در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات حاصل گردید در قالب مفاهیم «روایت
نگاری»« ،بیان نظرات و دیدگاههای شخصی»« ،توصیف و تحلیل بافت مدار از معلمی» و
«داستانهای زندگی» بود که اجزاء یک مضمون کلیتر به نام «دانش و تجربهی روایی» را شکل
داد.
برای مثال دانشجومعلم شمارهی  1در مورد مفهوم «روایت نگاری» میگوید « ...ما در طول این
ترم هر هفته اتفاقاتی که در کالس و فرایند تدریس برایمان به وجود میآمد را مینوشتیم ،بعد که
جمعبندی میکردیم .آنها را یک نفر در کالس بازگو میکرد تا دیگران نیز از کارهای ما باخبر
شوند» .دانشجومعلم شمارهی  84در مورد مفهوم «بیان نظرات و دیدگاههای شخصی» میگوید «در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این کارورزی به ما فرصت داده میشد تا نگرشها ،برداشتها و تحلیلهای خودمان را داشته
باشیم .هرچند استاد گزارشها و تکالیف را بررسی میکرد ،اما به ما هم آزادی عمل میداد تا در
کالس راحت باشیم و بتوانیم در مورد خیلی از چیزها نظر بدهیم» .دانشجومعلم شمارهی  1نیز بر
اساس سفر به گذشتهی خویش داستان انتخاب شغل معلمی را چنین روایت میکند « ...مالک من
برای انتخاب این شغل حقوقش و تعطیلیهای به نسبت زیادش بود .برای فرار از خدمت سربازی
و از ترس اینکه دو روز دیگه که فارغالتحصیل شدم بیکار نباشم معلمی رو انتخاب کردم .شایدم
بعضیها مالکهای دیگهای داشته باشن .اما من رفتم تربیتمعلم چون هم معافم ،هم شغل دارم،
هم یه حقوق دارم برای شروع زندگیم» .دانشجومعلم شمارهی  6نیز با این ادعا موافق است و
میگوید « ...من هم بعد از درک و شناخت نسبت به مشکالت و معضالت جامعه مثل بیکاری و
عدم ثبات شغلی به انتخاب این شغل رغبت بیشتری پیدا کردم و موضوع انتخاب رشتهی دبیری
علوم اجتماعی را جدیتر پیگیری کردم .بنابراین اگرچه نمیتوان منکر تأثیر مواردی چون
بورسیهی تحصیلی ،نرفتن به سربازی و تضمین شغل آینده در این دوران نابسامان جامعه شد ،اما
اگر زمینهی کاری بهتری در جامعه میبود شاید من به این دانشگاه نمیآمدم».
روایتهای فوق نشان میدهد که چه حجمی از کنشها و تصمیمات دانشجویان با دانش و
تجارب روایی عجین است .به عبارت دقیقتر ،میتوان ادعا نمود بنمایهی واحدهای درسی
کارورزی را روایت و داستان تشکیل میدهد .افزون بر این تاروپود حرفهی معلمی نیز با
داستانهای زندگی گره خورده است .چنانکه کانلی و کالندینین ( )8331اذعان میدارند مجموعه
آگاهیهای ما از جریان تعلیم و تربیت بهواسطه گفتوگوها و داستانهای مرتبط با تجارب
آموزشی حاصل میشود .کانلی و کالندینین ( )8334معتقدند اگر بخواهیم به یک درک مناسب
برسیم ،در مدارس تغییر ایجاد کنیم و تعلیم و تربیت را ارتقاء دهیم ،باید تربیت معلم را بفهمیم و
بدین منظور ناگزیر از تمرکز بر زندگی معلمان و دانشآموزان هستیم.
مهارتهای گفتوگو
مهارتهای گفتوگو ،در دورههای تربیت معلم ،و بهویژه در فرایند کارورزی ،در خدمت
تعامل حرفهای و صالحیتهای حرفهای دانشجومعلمان است .در فرایند گفتوگو محیطی خلق
میشود که در آن دانشجومعلمان در مواجه با دیدگاههای دیگران میتوانند به شناسایی
مفروضههای پنهان در باورها ،اندیشهها و کُنشهای خویش بپردازند و در طی فرایند بازاندیشی در
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عمل ،به سنجش و موشکافی در اعتبار مفروضههای خود اقدام کنند و با تغییر و تحول آنها به
رویکردهایی تازه دست یابند که هدایتگر کُنشها و اعمال آنها باشد (احمدی و احمدی.)8931 ،
زیرا آموزش مبتنی بر گفتوگو بر بنیادهایی چون تعلیق قضاوت و فرضیهها ،آشنایی با انواع
دیدگاهها و نظرات ،گوش دادن ،جستجو و پرسشگری ،درگیر شدن با مسائل دنیای واقعی ،کسب
امنیت روانی ،تمرکز بر معنا و یادگیری متقابل ،احترام به یکدیگر ،همدلی ،عشق و اعتماد و برابری
موضع فکری استوار است (نیستانی .)8934 ،بر همین اساس است که مکگروگر و کارترایت
( )9184باور دارند فرایند گفتوگو ،یادگیری را برای دانشجومعلمان مرئی و مشهود میسازد ،به
آنها کمک میکند تا آنچه به انجام آن نیاز دارند تا بر یادگیری خود تکیه کنند را شناسایی نمایند و
درنهایت شواهدی از رشد و تکامل حرفهای فراهم سازند (به نقل از احمدی و احمدی،8931 ،
ص .)63
در همین راستا کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی نیز بر مهارتهای گفتوگو
استوار است تا دانشجومعلمان بهواسطه آنها با صالحیتهای حرفهای و هویت معلمی آشنا گردند.
چنانکه در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان به دست آمد در قالب مفاهیم «گوش
دادن»« ،پرسشگری»« ،یادگیرنده بودن» و «استدالل آوری» بود که اجزاء یک مضمون کلیتر به نام
«مهارتهای گفتوگو» را شکل داد .برای مثال دانشجومعلم شمارهی  8تجربهی خود را چنین
روایت کرده است « ..در این دوره یاد گرفتیم که بعد از گفتن نقطه نظرات خود شنونده خوبی باشیم
چراکه ما در این ترم در خیلی از بحثهای گروهی شرکت کردیم و مباحث زیادی را بررسی کردیم.
در این بحثها کمکم آشنا شدیم که باید به نظرات دیگر همگروهیها و اعضاء گوش دهیم و
حرفهای آنها را بشنویم .چون در معلمی چیزهایی وجود دارد که حتما نباید آنها را خودمان
تجربه کنیم تا یاد بگیریم ،بلکه با گوش دادن به نظرات دیگر معلمان و استفاده از تجربیات آنها نیز
میتوان آن موارد را یاد گرفت» .دانشجومعلم شمارهی  84نیز چنین میگوید «در این کارورزی
هریک از دوستان به هنگام گفتن نظرات خود افق روشنی برای ما گشودند و نقطه تاریکی را برای ما
روشن نمودند تا به این روشنگری دستیافتیم که نهتنها باید عقاید خود را بیان کنیم بلکه عقاید
دیگران نیز برایمان مفید و اثربخش است و باید به دیگران هم گوش بدهیم» .دانشجومعلم شمارهی
 9نیز تجربهی خود از دوره کارورزی را چنین روایت کرده است «در این دوره من یاد گرفتم که
برای اینکه بتوانی یاددهندی خوبی باشی ،قبل از هر چیز خودت باید یادگیرندهی خوبی بشوی.
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یعنی تا یاد نگیری نمیتوانی یاد بدهی .برای این کار هم باید در جمعی که حضور داری
حرفهای دیگران را خوب گوش بدهی .سؤال بپرسی .مسائل را از زاویههای دیگر ببینی و بر
اساس احساسات فوری تصمیم نگیری .بلکه با دلیل و منطق چیزها را قبول یا رد کنی».
توسعهی حرفهای
امروزه خود شرححالنویسی نهتنها بهعنوان یک روش یادگیری (آلیندرین 8و روسو،)9181 ،9
بلکه بهمثابه رویکردی است که در خدمت تربیتِ معلمِ فکور محسوب میشود (شرکی.)9111 ،9
زیرا شرححالهای دانشجومعلمان آبستن معانی است و بهواسطه روایتها میتوان فرایند توسعهی
حرفهای معلمان را مورد فهم قرار داد .در حقیقت روایتها و شرححالها در خدمت توسعهی
حرفهای معلمان است (کانلی و کالندینین .)8331،چراکه خود شرححالنویسی ،فرایندی برای
کشف و آفرینش خود است .معلمان در این فرایند میتوانند شالوده و چارچوبی برای یادگیری
مادامالعمر در کار و نقش خود بهعنوان یک معلم پیریزی نمایند (کانلی و کالندینین.)8316 ،
افزون براین ،یادداشتهای تعامالنه معلمان در خدمت خلق معنا ،تفکر انتقادی ،افزایش آگاهی،
پیوند نظر و عمل و خودارزیابی است .وقتی معلمان در مورد تجارب تدریس خود با یکدیگر به
بحث مینشینند ،بهتر میتوانند نیازهای دانشآموزان را تشخیص دهند ،فرایند تدریس را مورد فهم
قرار دهند ،مهارتهای بازاندیشانه خود را ارتقاء دهند ،مشکالت و مسائل آموزشی را حل نمایند
و مهارتهای تدریس خود را بهبود بخشند (کریگ ،9114 ،ص  .)81ازاینرو ،از طریق خود
شرححالنویسی میتوان جنبههای پویا ،پیچیده و ابعاد چندبعدی تدریس را مورد فهم قرار داد
(برون .)9181 ،بنابراین خود شرححالنویسی برای معلمان بهمثابه راهبردی برای فهم حرفه و
فرهنگ تدریس است و بهواسطهی آن معلمان میتوانند به تصمیمگیریها ،ارزشها و هویتهای
تدریس خویش پی ببرند و به توسعه حرفهای دست یابند (ریموند و همکاران.)8339 ،
در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان به دست آمد در قالب مفاهیم «شناخت
نقاط قوت و ضعف»« ،تغییر باورها و نگرشها»« ،آشنایی با چالشهای تدریس» و «طراحی و
پیشنهاد فرصتهای یادگیری» بود که اجزاء یک مقوله کلیتر به نام «توسعهی حرفهای» را شکل
داد .برای نمونه دانشجومعلم شماره  4تجربهی خود از کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چنین روایت کرده است « ...در این دوره بحثهایی در کالس پیش میآمد و هر کس تجربیات
خود را روایت میکرد .بعد سؤالهایی طرح میشد که مجبور بودیم با دلیل و منطق به آنها جواب
دهیم .همچنین افراد بر اساس تجربیات خود مثالهایی در مورد مشکالت معلمان و دانشآموزان
مشکلدار و بیانظباط میزدند و وقتی ما خودمان را جای آنها میگذاشتیم ،میتوانستیم بهتر
مسئلهها را ببینیم و خودمان را محک بزنیم که چقدر معلمی کردن بلدیم» .دانشجومعلم شماره 89
در مورد مفهوم «تغییر باورها و نگرشها» ،تجربهی خویش از دوره را چنین روایت کرده است
«قبل از این همیشه فکر میکردم مهمترین کار معلم انتقال دانش به دانشآموزان و ادارهی کالس
است .اما این ترم در بحثها و جلسات کالسی فهمیدم که کار معلم خیلی سنگین است .او باید
قوهی بصیرت ،واقعبینی و جهانبینی دانشآموزان را وسعت ببخشد تا آنها نسبت به موضوعات
اطراف خود با حساسیت بیشتری نگاه کنند و نگاه سطحی و ظاهری نسبت به پیرامون خود
نداشته باشند» .دانشجومعلم شماره  3نیز تجربهی خود در مورد مفهوم «طراحی و پیشنهاد
فرصتهای یادگیری» ،اذعان میدارد «چیزی که این کارورزی را از کارورزیهای دیگر جدا
میکند این است که در کنار دانشآموزان ،ما این فرصت را پیدا میکردیم که برای خودمان هم
فرصتهای یادگیری طراحی و پیشنهاد کنیم .یعنی استاد به ما اجازه میداد که برخی از تصمیمات
قبلی را کنار بگذاریم و با توافق جمعی دستور جلسات جدید و تمرینهای جدید برای خودمان یا
حتی کل گروه تعریف کنیم».
کُنشگری گروهی
در روش خود شرححالنویسی مشارکتی دانش و تجارب افراد بهصورت جمعی مورد کاوش
قرار میگیرد .به این صورت که معلمها در موقعیتهای گروهی فرصت مییابند تا داستانهای
شخصی و حرفهای خویش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا قادر گردند با تحلیل و تفسیر
شرححالهای هر یک از اعضاء ،احساس جمعی نسبت به دانش و توسعهی خویش به دست
آوردند (بات و ریموند ،8331 ،ص  .)911این روش مبتنی بر چرخه مشارکتی متوالی مبتنی بر
تعامالت کتبی و شفاهی است .زیرا هدف خود شرححالنویسی مشارکتی این است که اعضاء از
طریق گفتوگوهای تعامالنهی مشارکتی به کاوش و پژوهش بپردازند (به نقل از لپدات،9113 ،
ص .)99ازاینرو در روش خود شرححالنویسی مشارکتی ،اعضاء در یک محیط گروهی به تسهیم

پژوهشهای برنامهی درسی ،دورهی نهم ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 8931

19

تجارب خودزیستنگارانه میپردازند (کالتر 8و همکاران ،9111 ،ص  .)811آنها چالشها ،مسائل و
رویدادهای آموزشی -تربیتی را شناسایی نموده و بر اساس تجارب خویش آنها را مستند میکنند تا
در گام بعدی بهواسطهی دیگر همقطاران و همگروهیها ،روایتها و تجارب از زوایای دیگر مورد
نقد و بررسی قرار گیرد (برون  ،9181دیل  ،9189لپادات و همکاران  ،9181لپادات  ،9113بات و
ریموند  ،8313دورین و همکاران .)9189 ،
بر همین اساس ،در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان به دست آمد در قالب
مفاهیم «پژوهش گروهی»« ،گزارشنویسی گروهی»« ،تدریس گروهی» و «بررسی و تحلیل گروهی
چالشها و مشکالت کارورزی و معلمی» بود که اجزاء یک مقولهی کلیتر به نام «کُنشگری
گروهی» را شکل داد .برای نمونه دانشجومعلم شماره  1تجربهی خود از کارورزی مبتنی بر خود
شرححال نویسی را چنین روایت کرده است « ..این کارورزی روحیهی مرا در کار گروهی افزایش
داد چراکه در این ترم باید گزارشها را بهصورت گروهی ارائه میدادیم .عالوه بر این تدریسمان
همگروهی بود .چراکه هر سهی ما در کالسها حضور پیدا میکردیم و هرکدام نقشی بر عهده
میگرفتیم» .دانشجومعلم شماره  81تجربهی خویش از دوره را چنین روایت کرده است « ...در این
کارورزی یاد گرفتم که با نگاهی دیگر به مشکالتی که در دانشگاه هست یا ممکن است در آینده با
آنها مواجه بشویم ،بی اندیشیم .زیرا وقتی استاد سؤاالتی را در این رابطه میداد و از ما پاسخ
میخواست باعث میشد عالوه بر اینکه من بهعنوان کردن مشکالت میپرداختم همزمان یا بعدا به
آنها فکر نیز میکردم و چون دیگر اعضاء نیز نظراتشان را در مورد مشکالت میگفتند باعث میشد
که یک مباحثهی گروهی برای بررسی و ارائهی راهکار در مورد چالشها و مشکالت معلمان شکل
بگیرد» .دانشجومعلم شماره  81نیز برداشت خود از دوره را چنین روایت نموده است « این ترم در
دانشگاه به بررسی مشکالت کارورزان و معلمان میپرداختیم .به این صورت که در دانشگاه
موضوعی مطرح میشد و دانشجویان به بحث با یکدیگر میپرداختند تا به نتیجهای ختم شود.
عالوه بر این گزارش پایانی دوره هم بهصورت گروهی میبایست انجام میگرفت .یعنی برخالف
دیگر کارورزیها ،در پایان این کارورزی ما گزارشهای نهایی خود را بهصورت گروهی تدوین و
ارائه کردیم».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Coulter

1
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نظارت آموزشی همتا
در خود شرححالنویسی مشارکتی بهواسطه تسهیم شرححالها ،دانشجویان نسبت به
ساختارهای اجتماعی که خویشتن هر فرد در آن حضور دارد بینش به دست میآورند .زیرا نوشتن
روایی در مورد خویشتن ،چرخهای از مباحثات مشارکتی را خلق میکند که منتج به سکو سازی
شناختی 8در ادراک و یادگیری ،ساخت دانش ،آگاهی به نقاط قوت و ضعف (بلیر ،9189 ،9لپادت،
 )9113و نظارت همتا 9میگردد (ترنی .)8331 ،به عبارت دقیقتر ،دانشجویان در این روش،
حوزههای مورد تجربهی خود را باهم به اشتراک میگذارند تا در پرتو آن ،یادگیری خویش را
بهپیش ببرند و نقاط ضعف همقطاران و همگروهیهای خود را پوشش دهند (سیمون.)9116 ،
یعنی در این الگو درعینحال که اعضاء از هم و باهم یاد میگیرند ،فرایندهای یادگیری یکدیگر را
نیز پوشش میدهند ،از نقاط قوت و ضعف یکدیگر آگاهی به دست میآورند و هر یک از اعضاء
میتوانند راهنما و مشاور یکدیگر باشند .ازاینرو ترنی ( )8331معتقد است همکاری مشارکتی
منتج از خود شرححالنویسی مشارکتی باعث فهم راهبردهای متفاوت و تواناییهای تدریس
میشود .بر این اساس میتوان اذعان نمود که الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی
مشارکتی ،الگویی است که مختصات رویکرد نظارت و تدریس بهواسطهی همتایان را دارد.
رویکردی که آبشخور آن نظریهی معرفتشناسی سازنده گرا است (پارسونز ،8331 ،لپارت،9113 ،
دیل ،)9189 ،و در آن فرض میشود که دانش و معانی در یک بستر مشارکتی و متقابل خلق می-
شود و معانی برساختی از ساختارهای چندگانه و ارتباطات پیچیدۀ بین افراد و محیطهای اجتماعی
است (برون.)9181 ،
بدینسان در این بعد مواردی که از تحلیل روایتهای دانشجویان به دست آمد در قالب مفاهیم
«ارزشیابی همتا»« ،بازخورد همتا»« ،مربیگری همتا» و «مشاورهی همتا» بود که اجزاء یک مقولهی
کلیتر به نام « نظارت آموزشی همتا» را شکل داد .برای نمونه دانشجومعلم شماره  89تجربهی
خود از کارورزی را چنین روایت کرده است « ...در این کارورزی خودمان در نقش دانشآموزان
ظاهر میشدیم و یکی از دوستان در نقش معلم تا ببینیم که کنترل و برخورد با دانشآموزان
مختلف (مثال دانشآموزان شلوغ ،لوس و )....چگونه است و بعد از آن عملکرد یکدیگر را در
هنگام بودن در نقش یک معلم تحلیل میکردیم و نقاط مثبت و منفی آن را مشخص میکردیم».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Cognitive scaffolding
.Blair
3
.Peer supervision
2
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دانشجومعلم شماره  9نیز برداشت خود از دوره را چنین روایت کرده است «در این کارورزی
برخالف کارورزیهای قبلی ،استاد در تعیین نمره نظرات ما را هم در نظر میگرفت .یعنی ما
فرصت پیدا کردیم که اعضای کالس را بر اساس یک فهرست مورد ارزشیابی قرار دهیم و نقاط
قوت و ضعف یکدیگر را در ارتباط با معلمی کردن و کنترل کالس بنویسیم و به یکدیگر راهکار
بدهیم».
یافتههای کمّی
در کنار یافتههای فوق ،محقق در این بخش بر اساس پرسشنامهای که به تأیید متخصصان
برنامهی درسی و استادان دانشگاه فرهنگیان رسیده بود به بررسی نظرات دانشجومعلمان در مورد
تجربه ابعاد برنامهی درسی الگوی پیشنهادی پرداخته است .بنابراین جهت ارزیابی تجارب
دانشجویان ،از معیارهای مطرح شده توسط بازرگان و همکاران ( )8916استفاده شده است .طبق
نظر آنها سطح میانگین  8تا  9/99نشاندهندهی تجربهی کم 9/94 ،تا  9/61نشاندهندهی تجربهی
متوسط و  9/61تا  1نشاندهندهی تجربهی زیاد است .افزون براین شاخصهای توصیفی دیگر نیز
در جدول ( )9ارائه شده است تا در کنار میانگین فرضی امکان قضاوت دقیقتر وجود داشته باشد.
جدول  -5شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
ردیف

عناصر

میانگین پاسخ

انحراف معیار

خطای معیار

8

هدف

1/199

1/896

9/11

9

محتوا

1/611

1/869

9/19

-/849

9

راهبردهای

1/619

1/819

9/16

- /866

برنامهی درسی

دانشجویان

چولگی

کشیدگی

- /111

-/144
-/961
-/668

یاددهی-یادگیری
4

ارزشیابی

1/644

1/818

9/18

-/911

- /111

با توجه به نتایج فوق میتوان عنوان کرد که تفاوت معنیداری بین میانگین نظری ( )9و تجربی
وجود دارد .لذا ازآنجاکه میانگینهای تجربی از میانگین نظری باالتر است ،میتوان گفت
دانشجویان باالتر از سطح میانگین ،عناصر الگوی کارورزی مبتنی برخود شرححالنویسی مشارکتی
را تجربه نمودهاند .عالوه براین سطح شاخصهای چولگی و کشیدگی نشان از نرمال بودن توزیع
متغیرها دارد .بنابراین در ادامه نتایج آزمون تی به شرح جدول ( )9ارائه شده است.
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جدول  -6نتایج آزمون تی تکنمونهای برای بررسی ادراک و تجربهی دانشجویان
آمارهی

درجهی

سطح

سطح تجربهی

تی

آزادی

معنیداری

الگو

0

هدف

1/111

6/16

81

1/111

تجربهی زیاد

2

محتوا

1/191

9/99

81

1/114

تجربهی متوسط

3

راهبردهای

1/166

9/61

81

1/119

تجربهی متوسط

ردیف

عناصر
برنامهی درسی

تفاوت میانگین ها

یاددهی-یادگیری
4

ارزشیابی

1/188

9/96

81

1/114

تجربهی متوسط

با توجه به جدول شماره ( ،)9آمارهی تی عنصر هدف ( )6/16است که در سطح  1/111مثبت
و معنیدار است ،و میانگین این عنصر نیز ( )9/11محاسبه شده بود که تأیید آن در سطح تجربهی
زیاد از جانب دانشجویان را نشان میدهد .همچنین ،آمارهی تی عنصر محتوا ( )9/99است که در
سطح  1/114مثبت و معنیدار است ،و میانگین این عنصر نیز ( )9/19محاسبه شده بود که تأیید آن
در سطح تجربهی متوسط دانشجویان را نشان میدهد .آمارهی تی عنصر راهبردهای یاددهی-
یادگیری نیز ( )9/61به دست آمد که در سطح  1/119مثبت و معنیدار بود ،و میانگین این عنصر
( )9/16محاسبه شد که تأیید آن در سطح تجربهی متوسط را نشان میدهد .همچنین آمارهی تی
عنصر ارزشیابی ( )9/96است که در سطح  1/114مثبت و معنیدار میباشد ،و میانگین این عنصر
نیز ( )9/18محاسبه شد که تأیید آن در سطح تجربهی متوسط را نشان میدهد .بنابراین یافتههای
فوق نشان میدهد که دانشجویان عناصر چهارگانهی برنامهی درسی الگوی پیشنهادی را در سطوح
مطلوبی تجربه نمودهاند .به عبارت دیگر ،طبق یافتهها آنچه دانشجویان در امتداد ترم تحصیلی
تجربه و ادراک نمودهاند ،منطبق با اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای
ارزشیابی پیشبینی شده در الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی بوده که به
تأیید استادان دانشگاه فرهنگیان و متخصصان برنامهی درسی رسیده بود.
بنابراین مطابق با یافتههای هر دو بخش ،میتوان به این نتیجه رسید که دانشجویان هرچند در
امتداد ترم تحصیلی تجربههای گوناگونی از کارورزی به دست آوردهاند ،اما این تجارب با مضامین
پایهی استخراج شده از سرفصل واحدهای درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان همسو و
همخوان است .چنانکه نتایج تحلیل اسناد از مرحلۀ نخست کُنشپژوهی نشان داد که واحدهای
درسی کارورزی بر هشت مضمون پایه مشتمل بر :تجربه تدریس ،برنامهریزی درسی،
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گزارشنویسی ،تعامالت و مشاهدات روایی ،ارتباطات و تعامالت مشارکتی ،تشکیل گروه و
فعالیتهای گروهی ،تشکیل جلسه و سمینارهای فردی و گروهی و تشریح و معرفی سرفصل
واحدهای درسی کارورزی مبتنی است.
بنابراین با توجه به تجربهی دانشجومعلمان از «مهارتهای گفتوگو»« ،نظارت آموزشی همتا»،
«دانش و تجربهی روایی»« ،توسعهی حرفهای» و «کُنشگریگروهی» ،و سطح نظرات دانشجویان از
عناصر «اهداف»« ،محتوا»« ،راهبردهای یاددهی-یادگیری» و «روشهای ارزشیابی» ،میتوان به این
نتیجه رسید که الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی ،منطبق با اهداف و
راهبردهای مستتر در سرفصل واحدهای درسی کارورزی است .ازاینرو این الگو میتواند بهمثابه
الگویی عملی و همراستا با اهداف و رسالتهای دروس کارورزی ،در دانشگاه فرهنگیان مورد
کاربست قرار گیرد.

بحث و نتیجهگیری
امروزه با توجه به ضرورت ،نقش و جایگاه تجارب معلمان ،کارگزاران تربیتمعلم در برنامهی
درسی کارورزی در تقابل با الگوهای سنتی ،به کاربست الگوهای بازاندیشانه ،فکورانه و
روایت محور عالقه و توجه نشان دادهاند (امامجمعه و مهرمحمدی ،8911 ،جمشیدیتوانا و
امامجمعه ،8931 ،کرمی ،سراجی و معروفی ،8936 ،ملکی و مهرمحمدی .)8936 ،چراکه الگوهای
کارورزی روایت محور مبتنی بر معنایی است که دانشجومعلمان را برمیانگیزاند و آنها را همچون
فراگیران بالغ و مستقل به رسمیت میشناسد .این الگوها معلمان تازهکار را تشویق میکند تا به کار
همکاران ،جامعهی معلمان و نیز منابع دیگر نظر کنند و برای حل مسائل خود از آنها بهره گیرند و
با گفتوگوهای حرفهای در انواع موقعیتها به بالندگی برسند (عطاران.)8936 ،
بر این اساس هدف پژوهش حاضر این بود که با توجه به نقش و جایگاه تجارب روایی در
فرایند کارورزی ،به طراحی و اجرای برنامهی درسی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی
مشارکتی بپردازد و ادراک و تجربهی دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار
دهد.
بدینسان یافتههای پژوهش نشان داد ،الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی
مشارکتی میتواند اهداف و راهبردهای مشترک مستتر در سرفصل واحدهای درسی کارورزی
دانشگاه فرهنگیان را محقق نماید .به عبارت دقیقتر ،تجارب و نظرات دانشجومعلمان نشان داد،

خودشرححالنویسی مشارکتی :الگویی نوین و منطبق با برنامهی درسی ...

11

الگوی حاضر میتواند در خدمت  4مضمون مشترک واحدهای درسی کارورزی ،شامل تمرین
معلمی ،پژوهش روایی ،کُنشهای مشارکتی و گروهی و تبیین برنامهی درسی کارورزی باشد .در
تبیین این نتیجه میتوان گفت ،الگوی کارورزی مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی بر اهدافی
مشتمل بر :باهمآموزی و ازهمآموزی بهصورت مشارکتی و گروهی (سیمون ،9116 ،ایننس،8331 ،
چویی و همکاران ،)9186 ،مهارت در انجام پژوهش بهصورت مشارکتی و گروهی (برون،9181 ،
بات و ریموند ،)8331 ،شناخت از تواناییها و استعدادها (پاینار ،8334 ،چویی  ،)9189،آگاهی از
نقاط قوت و ضعف (لپدات ،)9113 ،فهم جامع و عمیق نسبت به حرفهی معلمی (کالندینین و
کانلی ،)8336 ،رسیدن به یک بینش شخصی برای تعریف ماهیت و چیستی عمل معلمی
(کالندینین و کانلی ،)8336 ،آگاهی نسبت به مسائل فرهنگی -اجتماعی مبتالبه معلمها (لپدات،
 ،)9113مهارت علمی و عملی در روایتنگاری (کانلی و کالندینین )8331 ،و توانمندی در ایجاد
پیوند بین مفاهیم نظری و عملی حوزهی تربیتمعلم (دورین و همکاران ،9189 ،چویی و
همکاران )9186 ،استوار است .بر این اساس یافتهها نیز نشان داد که بسترها و راهبردهایی که در
فرایند الگوی پیشنهادی تعریف شده بود منتج به تجربهی  1مضمون مشتمل بر« :دانش و تجربهی
روایی»« ،مهارتهای گفتوگو»« ،نظارت آموزشی همتا»« ،توسعهی حرفهای» و «کُنشگری
گروهی» شده بود.
افزون براین ،یافتهها نشان داد اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای
ارزشیابی که بر اساس الگوی پیشنهادی ارائه شده بود ،در سطح باالتر از متوسط به تجربهی
دانشجومعلمان درآمده است .لذا طبق این نتیجه میتوان اذعان داشت که خودشرححال نویسی
مشارکتی میتواند بهمثابه یک الگو ،در برنامهی درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده
قرار گیرد .بر همین اساس ازآنجاکه بستر کارورزی بستر تجربهی نظریهها ،مفاهیم و گزارههایی
است که دانشجویان در طول تحصیل با آنها آشنایی مفهومی و نظری پیدا کردهاند و به عمل
کشیدن و در عمل آزمودن آنها در امتداد کارورزی مدنظر قرار است .لذا روایتها و شرححالهای
دانشجویان میتواند بستری برای فهم ماهیت ،روشهای کاربست و کم و کیف این مفاهیم نظری
فراهم کند و تحلیل و تسهیم این تجارب میتواند برای دانشجومعلمان نوعی بینش و بلوغ به
همراه داشته باشد .همچنین ازآنجاکه کارورزان ،بهواسطهی عمل و اقدام است که میتوانند به نقاط
قوت و ضعف تدریس خویش وقوف یابند و از افکار ،باورها ،منشها ،عالیق ،نیازها و مهارتهای
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مدیریت کالس خویش آگاهی یابند ،لذا روایتهای دانشجویان میتواند در خدمت فهم ساحات
نظری و عملی حرفهی معلمی باشد (آیرز ،8311 ،دورین و همکاران ،9189 ،گادماندسدوتیر،
 ،8338بات و ریموند ،8331 ،دیل ،)9189 ،و بهمثابه یک الگو در برنامهی درسی کارورزی به
خدمت گرفته شود.
بر همین اساس ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که الگوی پیشنهادی را در دیگر واحدهای
درسی کارورزی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند ،بررسی مقایسهای تأثیر الگوی کارورزی
مبتنی بر خود شرححالنویسی مشارکتی و الگوی مرسوم دانشگاه فرهنگیان ،بر رشد صالحیتهای
حرفهای دانشجومعلمان داشته باشند و انواع رویکردهای شرححالنگارانه را بهمنظور ارائهی الگوی
مطلوب برنامهی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان مورد مطالعه قرار دهند تا روایت و
روایتگری ،نقش و جایگاه واقعی خود را در برنامهی درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان پیدا کند.
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Abstract
The aim of this study is to design and implement the pattern of internship curriculum based
on collaborative autobiography in Farhangian University and to analyze the Student teacher
perceptions and experiences of this model. Considering the applied objective, this study is
qualitative research on the base of emancipatory action research. Different methods of collecting
data have been used and the data has been analyzed in qualitative and quantitative levels. The
process of the research is also designed and done based on the action research cycle i.e. planning,
acting, observing and reflecting. The research population for the suggested pattern included
student teachers of Isfahan Shahid Bahonar Pardis University and the sample of the research
consisted of a class with 18 male student teachers which had been selected purposefully. For
assessing the validity of the results three method is used: triangulation, validating by itself and
democratic validating. The results indicate that the representation of student teachers’ experiences
in the pattern of internship based on collaborative autobiography including five contents of
dialogue skills, peer supervision, narrative knowledge and experience, professional development
and group action. These contents are in line with the contents obtained from analyzing the
internship syllabus of Farhangian University. Findings also indicate that the student teachers
could experience the range of objectives, contents, teaching and learning strategies and the
designed assessment methods in the suggested pattern during the semester in the medium level.
Therefore, according to the findings, it can be inferred that the optimal implementation of
internship curriculum requires cooperation and multilateral narrative-driven collaborative actions
of between students and professors and what makes this cooperation meaningful is the whole
lifeworld that can be linked to internship curriculum. Hence, based on these results, it can be
acknowledged that the collaborative autobiography pattern is consistent with internship
curriculum objectives and it has the capability of being applied as an internship pattern in
internship curriculum of this university.
Key words: Internship pattern, teacher education, collaborative autobiography,
teacher’s life stories.
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