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درسی ی هبرنامالگویی نوین و منطبق با مشارکتی:  نویسیحالخود شرح

 دانشگاه فرهنگیاندر  یکارورز

 
 نیستانی محمدرضا  احمدرضا نصر اصفهانی شاه جعفریابراهیم میر  حسین قربانی

 
 چکیده

 نویسیحالخود شرحدرسی کارورزی بر اساس الگوی  یههدف پژوهش حاضر این بود که در دانشگاه فرهنگیان به طراحی و اجرای برنام

کاربردی، از نظر  -ایاین مطالعه از حیث هدف توسعهدانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار دهد.  همشارکتی بپردازد و تجرب

 هتحلیل اسناد، مصاحب هایروشاز  تناسببهاین پژوهش در مبتنی است.  بخشپژوهی رهاییکُنشکیفی بر  هایروشنوع پژوهش کیفی و در طیف 

ای مورد تحلیل قرار نمونهمضمون و تی تک تحلیل هایروشها با استفاده از استفاده شده است و داده ساختهمحقق هنامغیرساختارمند و پرسش

پژوهش یک کالس متشکل از هجده دانشجوی پسر  هگیرد و نمونمی پردیس شهید باهنر اصفهان را دربرپژوهش دانشجومعلمان  هجامعگرفته است. 

این  دبیری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل بودند. هرشت هشت در ترم 8934-8931بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی  8938-39ورودی سال 

تحصیلی، کارورزی خویش را انجام دادند. پانزده جلسه در طول یک ترم  محور انتخاب شدند و طیگیری مالکنمونه هشیو به هاکنندهمشارکت

 تاداندرسی و اسه متخصصان برنام تأییددرسی کارورزی تدوین گردید که اعتبار و روایی آن به ه ساختار الگوی پیشنهادی در قالب عناصر برنام

ها دموکراتیک استفاده شد. یافتهشناختی و اعتباریابی بندی روشمقبولیت و اعتبار نتایج از زاویهارزیابی دانشگاه فرهنگیان رسیده بود. همچنین برای 

اه ی در دانشگکارورزتواند اهداف و راهبردهای مستتر در واحدهای درسی می مشارکتی، نویسیحالخود شرحمبتنی بر الگوی کارورزی نشان داد، 

درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان حول چهار ه رنامواحدهای درسی کارورزی نشان داد، ب که تحلیل سرفصلفرهنگیان را محقق نماید. چنان

کارورزی شکل گرفته است که این مضامین با  درسیه برنام گروهی و تبیین و مشارکتی هایروایی، کُنش معلمی، پژوهش مضمون شامل: تمرین

ها نشان داد دانشجومعلمان توانسته بودند طیف اهداف، باشند. همچنین یافتهخوان میسو و همتجارب دانشجومعلمان از الگوی پیشنهادی، هم

ارزشیابی ارائه شده در الگوی پیشنهادی را باالتر از سطح میانگین تجربه نمایند. بنابراین طبق این  هایروشیادگیری و -محتوا، راهبردهای یاددهی

تواند دانشگاه فرهنگیان منطبق است و می یکارورز رنامه درسیببا اهداف مشارکتی  نویسیحالشرح توان اذعان داشت که الگوی خودنتایج می

 کارورزی این دانشگاه مورد کاربست قرار گیرد. برنامه درسییک الگوی کارورزی در  مثابهبه

 .های زندگینویسی مشارکتی، روایتحالشرح الگوی کارورزی، دانشجومعلم، خود های کلیدی:واژه
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 مقدمه

معلم توجه اغلب تربیت ههای حوزتأکید بر کیفیت معلمی و رفع چالشهای گذشته در دهه

، 9و شرک 8اندرکاران تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است )کالدردگذاران و دستسیاست

 هجویی شده است. بدین صورت که بعد از دهنیز تحت رویکرد خاصی پی (. این توجه8331

معلم حادث گردیده است. یعنی پژوهش تربیت یدهی گسترهاتغییراتی بنیادین در پژوهش 8311

گیری داده معلم، از رفتار معلمان به سمت دانش، یادگیری و خاطرات معلمان تغییر جهتدر تربیت

 طیف وسیعی از رویکردهای روایی و که چنان(. 9111، 4و دیمرز 9است )کوچرن

(، 8334، 8331، 1و کالندینین 6)کانلی معلمان 1عملی شخصیمانند دانش  نویسیحالخود شرح

(، 8311، 81، آیرز8311، 3)پاینار نویسیحالخود شرح(، 8338، 1)شوبرت های معلمانداستان

(، 1992، 89گودسون) زندگی معلمانه  تاریخچ(، 1994، 88،1999گاف)  های تخیلی و پلیسیداستان

مالت عا( و ت1986، 84هارگرویز) نویسی جمعیحالشرح(، 89،1983البازدانش عملی معلمان )

نمودهای این چرخش معرفتی در  این، افزون بر گردیده است. ( ارائه8319 ،81شونروایی معلمان )

 های ( و کاوش8311پاینار )« currere»توان در روش میرا  برنامه درسی هگستر

(.  1994،گافیافت  )« 86پژوهش روایی»( تحت محور 8331داستانی کانلی و کالندینین )زیست

 هفراورد -گری تا حدی به رویکرد فرایند کید و توجه به روایت و روایتأت فرض اینپیش

شود. در حقیقت، برتری های معلمان مربوط میبه دلیل نادیده گرفتن اهداف و انگیزه 81رفتارگرایی

شناساندن روایت به دلیل محدودیت رویکردهای سنتی و ناسازگاری آنها در ترسیم پیچیدگی و 

شد، و های انسانی است. در رویکردهای سنتی، نظریه و عمل جدا از هم در نظر گرفته میکُنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Calderhead 
2.Shorrock 
3.Cochran 
4.Demers 
5.personal practical knowledge 
6.Connelly 
7.Clandinin 
8.schubert 
9.Pinar 
10.Ayers 
11.Gough 
12.Goodson 
13.Elbaz 
14.Hargreaves 
15.Schon 
16.narrative inquiry 
17.Behaviourism process–product approach 
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ها و تجارب افراد بر مبنای تحمیل، تبیین و تفسیر آمد که روابط درونی کُنشاین خطر به وجود می

از موانع بین پژوهش و  ،«درونی». این در حالی است که روایت با التزام به نگاه ارائه گردد« بیرونی»

های انسانی تجربه و فرهنگ در ساخت دانش، پیچیدگی کُنش تأثیر تأییدکند تا با تجربه عبور می

بر همین اساس، با نفوذ و مقبولیت رویکردهای روایی (. 9111، 9و مرتووا 8)وبستر را ترسیم کند

 برنامه درسیو هویت جدید در  یک نظریه مثابهبه نویسیحالخود شرحتعلیم و تربیت،  هدر گستر

 (. 8939 ،فتحی واجارگاه) یافته است و تکوینهای متفاوتی از آن رشد تعریف شده است و نحله

های تربیت معلمم ایمن اسمت کمه نظران، یکی از راهکارهای رفع چالشصاحب زعمبه روازاین

بمه دانمش و فهمم معلممان معلم بر مبنای بازشناسی تجارب پیشین و جاری و احترام سیستم تربیت

تربیت معلم، نقش دانش و تجارب  یدرس یهابرنامه(، و در طراحی 9189، 9بنیان نهاده شود )لگرن

 هاین اسمت کمه همر سمبک یما شمیو مسئلهاما (. 9114، 4پیشین دانشجومعلمان لحاظ گردد )سانگ

جمعی مورد  صورتبه گری، دانش بایدگری برای معلمان مفید نیست؛ زیرا در فرایند روایتروایت

 هممای بایسممت بممر دادهمحققممان، مممی هنگارانممحممالهممای شممرحداده جایبممهکمماوش قممرار گیممرد و 

همای گروهمی هما در موقعیمتمعلمان تمرکز گردد. به این صورت کمه معلمم هنگارانحالخودشرح

تما قمادر ای خویش را با یکدیگر به اشمتراک بگذارنمد های شخصی و حرفهفرصت یابند تا داستان

 ههای هر یک از اعضاء، احساسی جمعی نسبت به دانش و توسعحالشوند با تحلیل و تفسیر شرح

 (. 911، ص 8331، 6و ریموند 1باتخویش به دست آوردند )

 های درسمیبرناممهبا توجه اهمیت و نقش تجمارب روایمی، در ایمران نیمز اخیمرا  در  سانبدین

 همایدانشگاه فرهنگیان به این مهم توجه شده است. به این صورت که تالش گردیده است برناممه

ایمن  مسمئله(. اما 8911و مهرمحمدی،  جمعهامامفکور هدایت گردد )معلمِ  درسی به سمت تربیتِ

دروس دارای این قابلیت نیست و واحدهای درسمی کمارورزی  هاست که در دانشگاه فرهنگیان هم

سازی این تغییر دارا است. زیرا در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان ترین ظرفیت را برای پیادهبیش

های مختلف در طمول چهمار تمرم متموالی، در همر تمرم تحمت دو واحمد درس دانشجوهای رشته

نماید که توصمیف، گیرند و دقت در این اهداف نیز آشکار میکارورزی با اهداف مشخص قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Webster 
2.Mertova 
3.Loughran 
4.Tsang 
5.Butt  
6.Raymond 
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 تمرینمهماز « 9نویسمیحمالشمرح»و « 8پژوهش روایی»سهیم تجارب یا به عبارت دیگر تحلیل و ت

 دانشممجومعلمان در فراینممد انجممام ایممن  چراکممهواحممدهای درسممی کممارورزی اسممت.  هوجمموه هممم

نگاری، مصاحبه با های روزانه، دفترچه واقعهها باید از راهبردهایی چون دفترچه یادداشتکارورزی

« 8کارورزی »برای مثال، در  (.8936کنند )عطاران، استفاده  نویسیحالخود شرحمعلمان مجرب و 

همای تجربمی خمود را در قالمب پمژوهش روایمی ثبمت و دانشجویان باید مشاهدات تأملی و یافتمه

ژوهش های خود از مشارکت در فرایند آموزش را در قالب پیافته« 9کارورزی »گزارش نمایند. در  

ینمد اتمایج تجربیمات خمود از فردانشمجویان بایمد ن« 9کمارورزی » رش دهند. درروایی ثبت و گزا

پژوهمی فمردی گمزارش کننمد و در را در قالمب کُمنش بازبینی و بازاندیشی، ارزیابی، طراحی، اجرا

های حاصمل از عملکمرد پژوهمی، یافتمهبا ثبت و واکاوی تجربیات در فراینمد درس "4کارورزی "

نویسمی بما فراینمد و فرجمام حمالمدرسه را گزارش نمایمد. بنمابراین شمرحای خود در سطح حرفه

 واحدهای درسی کارورزی درهم تنیده است. 

در فرایند انجام کمارورزی تشمکیل  کهنیاهمچنین، مطابق با سرفصل دروس کارورزی به دلیل 

و  شخصی یک ضمرورت تعامالتگذاری تجارب و جلسات و سمینارهای گروهی برای به اشتراک

گردد. لذا در اجرایی نمودن واحدهای درسی کمارورزی، رویکمردی ممورد رکن اصلی محسوب می

محمور ، فرایندی گروهمی و مشمارکتنویسیحالخود شرحهای نیاز است که ضمن تقویت مهارت

نظام تربیت معلم کشور باید رویکردی مبتنی بر روایت داشمته باشمد  ازآنجاکهداشته باشد. همچنین 

همای باشد، به دانشجومعلمان فرصت بدهد تا دغدغمه سازنده گراکه دانشجومعلمان را تکریم کند، 

 همایشان را بیان کنند، به تسهیم تجمارب بپردازنمد و در ممورد پیچیمدگیاخالقی، عاطفی، سیاسی

 (. 8936ان، )عطارکنند  وگوگفتمعلمی 

 یدر قلمرو مطالعات اجتماع ترشیب ییپژوهش روا همطالعات حوز ازآنجاکه، از سوی دیگر

تر ، لذا نیاز و الزام دانشجویان علوم اجتماعی برای آشنایی نظری و عملی با این رویکرد بیشاست

( 8دالیل کاربست روایت در علوم اجتماعی عبارتند از:  ترینمهمشود. در حقیقت، احساس می

( تمایل به قدرت دادن به 9این تجارب،  زمانمندافراد و فهم ماهیت  هزیستعالقه به تجارب

( عالقه به فرایندها و تغییرات در 9عمل،  همضامین حوز ترینمهمها از طریق کاوش کنندهمشارکت

روایتگر  عنوانبهگر ( توجه به پژوهش1های آن و و بازنمایی 9( عالقه به خود4بستر زمان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Narrative Inquiry 
2.Biography 
3.self 
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آموزان (. بنابراین، یک معلم خوب علوم اجتماعی، معلمی است که به دانش6، ص9111، 8الیوت)

از منظر چراکه به پیرامونشان نگاه کنند و رویدادها را بکاوند.  یشناسجامعهکمک کند تا با عینک 

ای در مورد یک پدیده عقیده هدهندتواند نشانترین مفهوم خود میوسیعروایت در شناختی، جامعه

یک  هدهندهای تشکیلبخش وانفعاالتفعلتوانند توصیفی دقیق از ها مییا رویداد باشد. روایت

-های اجتماعی )از قبیل مسائل قومیسوژهها(، گروه نهادها و ها،ها، انجمنجامعه )مانند خانواده

و انحرافات( یا انواع روابط اجتماعی  نابرابری آموزشینژادی، قشربندی، تغییرات، دگرگونی، 

( هاها، هنجارها و مهارتساختار سلسله مراتبی ارزش، کنشگرانقدرت  )روابط قدرت و بازتولید

آموزان را به درک درستی بستر روایت دانشتواند در معلم علوم اجتماعی می رونیازاارائه نمایند. 

 از مسائل اجتماعی هدایت کند.  

اول  هشناختی مطروح، ضرورت انجام پژوهش حاضر در وهلبنابراین با توجه به تغییر معرفت

 هنگاری دانشجومعلمان در هماهمیت روایت هعلوم اجتماعی و مسئل هبه نقش روایت در رشت

شود که مقتضی است بر یک رویکرد و الگوی روایی استوار واحدهای درسی کارورزی مربوط می

 تیدرنهامعلمی و  هدوم لزوم آشنایی عملی دانشجومعلمان با فرهنگ و حرف هباشد، و در وهل

رسالت دروس کارورزی است که بخشی از این مهم  عنوانبهکسب ادراک نسبت به هویت معلمی 

 های حالبندی رخدادهای تربیتی و شرحهر فرد و تحلیل و صورت هزیست هپیشیننیز منتج از 

فردی و گروهی  تعامالتها و نگاریحالباشد که ضرورتا  از طریق خودشرحآموزشی می کنشگران

قابلیت بازنمایی دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که در دانشگاه فرهنگیان به طراحی 

 همشارکتی بپردازد و تجرب نویسیحالخود شرحکارورزی بر اساس الگوی  هو اجرای یک دور

 دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار دهد.  

 نظری و پژوهشی یهپیشی

 هعممال  از دهمنگارانه حالخودشرحیک متن  عنوانبهدرسی ه دار برای فهم برنامهای نظامتالش

ممورد بحمث  "Currere"مت با انتشار کتابی که در آن مفهوم وآغاز شد که در آن پاینار و گر 8311

  هرهگممذر نظریمم درسممی کردنممد و از ایممنه قممرار گرفتممه بممود، ایممن موضمموع را وارد ادبیممات برناممم

 درسی معرفمی کردنمده برنام هجدید و اثرگذار به حوز هیک نظری عنوانبهرا  نویسیحالخود شرح

 کمه کننمدممی ( اسمتدالل8311بات و ریموند )(. 8939 ،فتحی واجارگاه  ،1995،)پاینار و همکاران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Elliott 
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 بمه دلیمل اتکمای 8311 دهمۀ در 8یفمرا نظمر تغییمر از بخشی نگارانه،حالشرح هایپژوهش ظهور

انمواع  یسموبه حرکت نوعی نویسیحالخود شرحاست. لذا  تحلیلی -تجربی پارادایم به ازحدشیب

 داشت کمه انتقادی است و باید توجه هو نظری پدیدارشناسی نگاری،قوم ازجملهکیفی  هایپژوهش

 هزمینم بمه یمک نموع بازگشمت بلکه نیست، تحلیلی -تجربی کنار نهادن سنت معنای به این حرکت

 (. 1998، 9آموزشی است )ایننس هایواقعیت کیفی

در  یمک روش پمژوهش و یمادگیری، عنوانبمه، 9مشارکتی نویسیحالخود شرحبا این وصف، 

( شناسانده شد. بات و ریموند از این روش 8316توسط بات و همکارانش )سطح عملی و روشی، 

حمال شمرحخود آنها زعمبهای معلمان استفاده نمودند. حرفه هدر راستای فهم ماهیت دانش و توسع

(. 8339اندازها و ادراکات معلمان اسمت )ریمونمد و بمات ، نویسی مشارکتی در خدمت فهم چشم

ها، فرصت شناسایی و فهم دانش، مهمارت، نگمرش و حالزیرا تسهیم، تحلیل و نقد مشارکتی شرح

ماهیمت کند تا ها بستری خلق میورد و این کُنشآای برای معلمان فراهم میتفکر شخصی و حرفه

از نظمر (، 8313، بمات و ریمونمدمورد فهم قمرار گیمرد )تدریس معلمان  هو چیستی دانش و فلسف

مشارکتی متوالی از تعامالت کتبی و شفاهی  همشارکتی چرخ نویسیحالخود شرح( 8336) 4نیومن

خمود و  هنگارانمحمالهای شمرحکُنش بر مبنای روایت درنهایتجهت بیان کردن، دیدن، فهمیدن و 

 مثابمهبهکننمدگان مشمارکتی ایمن اسمت کمه مشمارکت نویسمیحالخمود شرحدیگران است. هدف 

مشارکتی به فهمی عمیق از خویش نائل آیند و بمه  هوگوهای بازاندیشانگران از طریق گفتپژوهش

ص  ، 2009، 1خویش تجهیز گردنمد )لپمداتجهان دید غنی برای تفسیر و تحلیل زیست هیک زاوی

 ، 6مشارکتی دارای چهار مرحلمه اسمت )بمرون نویسیحالخود شرحتر روش به عبارت دقیق(. 99

: 1ایحرفه هنیزم(. 8از:  اندعبارت(، که   1989 ،بات و ریموند ، 2009،لپدات  ، 2012، 1دیلی ،2015

کننمد. باشند را روایت میآن در حال زیست میای جاری که در بستر ها محیط حرفهکنندهمشارکت

ای و شخصمی خمود را حرفمه ه: دانشجویان پیشمین 3گذشته یاو حرفه یشخص یبر زندگ تأمل(. 9

بموده  تأثیرگذار، بر وضعیت جاری آنها ستهیز نهیشیپاندیشند که چگونه کنند و به این میکاوش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.metatheoretical shift 
2.Enns 
3.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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را  یشای خموحرفههای زیستانتقادی جنبه طوربه: افراد 8یجار تیوضع هنقادان یابیارز(. 9است. 

قمرار داده  تمأثیرتحمت  ای و معلممی آنهما راهایی که زندگی حرفهتحلیل نموده و عوامل و سیستم

ها از کننده: مشارکت 9مطلوب هندیمالنه در مورد آعات نوشتن(. 4. دهندمورد کندوکاو قرار میاست 

پردازنمد. خویش ممی همالنه به ترسیم و تعریف ابعاد مطلوب حرفعاوگوهای تطریق نوشتن و گفت

هایی برای کیفیت زیسمت پیشین و تجارب گذشته و حال، تعاریف و برنامه هآنها با ادغام سه مرحل

مشارکتی ممورد  صورتبهو سناریوها از نظرگاه اعضاء و  هاشنهادیپنمایند. در ادامه ارائه می خویش

 های مورد توافق به دست آید. تا تعاریف و برنامه گیردبررسی قرار می

 مثابمهبهمشارکتی ، امروزه این روش  نویسیحالخود شرحبا توجه به اهمیت و ماهیت  رونیازا

 که یاگونهبه(، 8311، 8334درسی تعریف شده است )پاینار ه یک نظریه و رویکرد جدید در برنام

هایی ها را به خود اختصاص داده است که در ادامه به نمونهای از پژوهشطیف گسترده بنیاد روشی

 شود.  اشاره می

مطالعۀ توسعه و ماهیت دانش معلمان با استفاده "تحت عنوان پژوهشی ( 8313بات و ریموند )

 طوربمهمعلممان  هند. در این پژوهش تجمارب زیسمتاهانجام داد "مشارکتی نویسیحالخود شرحاز 

 ای مورد تحلیمل و کماوش قمرار گرفتمه اسمت.ر طی یک فرایند چهار مرحلهمشارکتی و گروهی، د

و  معلمم ماهیت و چیسمتی دانمش فهمبرای  رویکردیمشارکتی  نویسیحالخود شرحها طبق یافته

 تدریس معلمان است. هفلسف

 مثابمهبهدرسمی ه فهم برنام»( پژوهشی تحت عنوان 8331) 1تابمنو  4، اسالتری9، رینولدزپاینار

. در این مقاله نویسندگان مدعای طمرح انددادهانجام « حال نگارانهشرح حال نگارانه/خودشرحمتن 

درسی ه گرایی پیوند داده و برنامنوفهم ههفتاد و نظری هحال نگارانه را به دهشرح درسی خوده برنام

شمناختی تمی و روشاند. در این مقالمه بنیادهمای معرفوجودی زیستی تعریف کرده هتجرب مثابهبهرا 

 زعمبمهمطرح ارائمه شمده اسمت.  پردازانهینظربه همراه برخی از آراء  نویسیحالخود شرحروش 

همای ممرتبط بما بمرای فهمم عمیمق پدیمده یگفتممانطرح  مثابهبه نویسیحالخود شرحها، نویسنده

همایی زنان عرصه آموزان، دانشجویان، معلمان ویادگیری است. در این فرایند صدای دانش-یاددهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Critical appraisal of current situation 
2.Reflective writing on preferred future 
3.Reynolds 
4.Slattery 
5.Taubman 
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 .  افتیدستدرسی ه توان به فهمی تاریخی نسبت به برنامآن می واسطهبهاست که 

انجمام داده  "معلممنویسی در تربیمتحالو شرح تروای"عنوان  با( پژوهشی 9113) 8ترمنکلچ

دانمش دهد تا فراتر از مسائل فنی از روایی به دانشجومعلمان اجازه می هایروش ،است. طبق نتایج

بمه دلیمل  تزبمان روایم چنینهای خود برای نیل به یک تدریس اثربخش بهره گیرند. همو مهارت

گرایانه بودن، پیوند با مسائل اجتماعی، معنماداری، عملمی ، واقعبندیزمانهایی چون داشتن ویژگی

هما و دیتکند تما فراگیمران از محمدوفرصتی فراهم می است و این موارد بودن و بازاندیشانه بودن

 متداول رهایی یابند.قیود زبان علمی 

درسی تربیت معلم با استفاده از ه خلق و تسهیل برنام"( پژوهشی تحت عنوان 9188) 9ورفیلی

 هما، انجمام داده اسمت. طبمق یافتمه "معلممان پمیش از خمدمت هنگارانم حالشرح های خودداستان

تواند در حل مسائل مرتبط با تمدریس و یمادگیری میکه دارای ظرفیتی است  نویسیحالخود شرح

حامی دانشجومعلمان باشد، اجتمماعی از یادگیرنمدگان را بمرای بررسمی انتقمادی باورهما و اعممال 

 . گرددمختلف از سواد  یهادگاهیدسوادآموزی ایجاد نماید و باعث فهم 

ای ادگیری حرفمهنگارانه در یم حالشرح مالت خودعات"( پژوهشی تحت عنوان 9189) 9چویی

 هایروشهای منتج از پاسخی به چالش نویسیحالخود شرح هاطبق یافته انجام داده است. "معلم

 اسمت کمه دوگمانگی بمین نیازهمای  و رویکمردی تدریس سنتی و دوگانگی بین نظر و عمل اسمت

 کنمد و روشمی اجتمماعی بمرای یمادگیری ای معلممان را مشمخص ممیرونده و یادگیری حرفهپیش

 .شودای معلمان محسوب میحرفه

نویسی: روشی برای حالشرح خود"عنوان ( پژوهشی تحت 9189) 6و مورالس 1، السترا 4دورن

طبمق نتمایج ایمن تحقیمق  .انمدانجام داده "های تربیت معلمکاوش باورهای دانشجومعلمان در دوره

روشی مناسب برای کماوش باورهمای معرفتمی دانشمجومعلمان اسمت. زیمرا  نویسیحالخود شرح

و تجارب شخصی آنها است و از این طریق  ستهیز یمعان هدهندهای دانشجومعلمان انعکاسروایت

دانشجومعلمان را مورد فهم قرار  همالت و معانی ساختعاتوانند چگونگی زیست، تگران میپژوهش

 دهند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Kelchtermans 
2.Le Fevre 
3.Choi 
4.Durán 
5.Lastra 
6.Morales 
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مشممارکتی: فراینممدی بممرای  نویسممیحالخممود شرح"تحممت عنمموان ( پژوهشممی 9181بممرون )

انجام داده اسمت. مطمابق  " 98عمومی قرن  هایآموزشآشکارسازی آگاهی و اضطراب معلمان در 

یک نوع تأمل انتقادی برای تفسیر رخدادهای گذشته  مثابهبهمشارکتی  نویسیحالخود شرحها یافته

 واسمطهبهتواننمد معلمان و مدیران میو رویکردی است که  ستا و جاری و پاسخی مقتضی به آنها

 آن به تحکیم و تقویت تدریس و یادگیری در مدارس بپردازند. 

( پژوهشمی تحمت عنموان 9186) 1و لمی 6، یمو1، اسکالرت4، ویلیامز9، جانگ بین9، گینز8چویی

منبعی برای معلمان پیش از خدمت بمرای  مثابهبهای، های برخط مباحثههای کوتاه در کالسداستان»

همای ها و داستاناند. طبق نتایج این تحقیق روایتانجام داده« تبدیل شدن آنها به یک مربی دوزبانه

آکادمیک و ها با دانش کند. افزون بر این، داستانمبتنی بر مباحثه، به معلمان در فهم معانی کمک می

همای متفماوت تمدریس و زیسمت جنبمه همعلمان را بمه ارائم نماید،تجارب تدریس پیوند ایجاد می

یک اقدام اجتماعی  مثابهبهها را کند تا داستانکند و آنها را تشویق میای دعوت میشخصی و حرفه

 ای معلمان در نظر بگیرند. برای رشد حرفه

 روش پژوهش
مبتنی  1کرد کیفیتوسعه ای و از نظر نوع پژوهش بر روی-این مطالعه از حیث هدف، کاربردی

پژوهی کُنشبهره گرفته شده است.  3پژوهیکیفی از روش ُکنش هایروشاست، که در طیف 

درسی ه های مستتر در عمل برنامهای تربیتی و دوراهیروشی برای حل مسائل آموزشی، فهم کُنش

های شناسییکی از روش عنوانبه(. این روش، 8311، 81کرنان، مک8916است )بورگ و گال، 

 هانسانی با دو خصیص هپژوهش تحقیق، ریشه بر این باور دارد که الزم است تحقیق بر جامع

(. بنابراین، چهار مضمون شامل: 8931دموکراتیک و مشارکتی بودن توأم باشد )ایمان، 

 هاجتماعی در هم تغییر و دانش فهم مشارکت؛ طریق از همکاری ها؛کنندهمشارکت توانمندسازی

مارپیچی مبتنی بر چهار  هارائه شده از این روش مستتر است که این نتایج نیز حاصل چرخ یفتعار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Choi     
2.Gaines  
3.Jeong-bin 
4.Williams 
5.Schallert 
6.Yu 
7.Lee 
8.Qualitative approach 
9.Action research 
10.McKernan 



 19                                                           ... ی درسینویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامهحالخودشرح

، 8931، ایمان، 8934کرنان، است )مک 4بازاندیشیو  9مشاهده، 9، اقدام8ریزیبرنامه همرحل

 (. 8931نیف، ، مک8319، 1، گرندی8913محمدپور، 

گر، فکری، سطح مشارکت اعضاء، هدف تحقیق و نقش پژوهش هپژوهی بر اساس نحلاما کُنش

قابل  1انتقادی-بخش( رهایی9و  1بازاندیشانه-( عملی9، 6علمی -( فنی8به سه نوع مشتمل بر: 

، 9181و همکاران،  81، کارولین8331، 3، مسترز8934، 8939، 8938کرنان، بندی است )مکتقسیم

بندی روندی رو به تکامل داشته . این تقسیم(9181، 88ر، کینسل8936خوراسگانی،  ربانی و ماهر

 در پژوهش حاضر از رویکرد سوم استفاده شده است. (، که 9189ول، است )کرس

 گر نزدیک شدن به مشکالت واقعی بخش، هدف پژوهشپژوهی رهاییدر کُنش

و کمک به کارگزاران برای  حل مسئلهمورد استفاده برای توجیه و  هها و نظریکنندهمشارکت

 پژوهی است. کُنش 89تصریح و شناسایی مشکالت بنیادی، از طریق ارتقاء آگاهی جمعی

 و کندمی گر نظریه را طرحبه عمل ختم گردد، بلکه پژوهش شود کهنمی آغاز با نظریهبخش رهایی

 و نظریه بین پویایی ارتباط شود تا در عمل، ابتکار عمل به دست آورد. بنابراین،با آن مواجه می

)مسترز، یابند پروژه گسترش می طول در دو عمل، هر و نظر کهیطوربهشود، برقرار می عمل

 و ناکارآمد غیرعقالنی، هاییشیوه کشیدن چالش به و واکاوی به آگاهانه افراد در این روش. (8331

(. 8936خوراسگانی، پردازند )ماهر و ربانیآموزش و اجتماع می مستتر در محیط هغیرعادالن

هدف بهبود تکنیکی و عملی رفتار و ارتقای آگاهی و فهم است، بلکه  تنهانهبنابراین در این روش، 

کنند نیز مورد توجه است در آن فعالیت می کنشگرانتغییر شرایط برای بهبود سیستم سازمانی که 

بخش، دارای چهار پژوهی رهاییتوان اذعان داشت کُنش(. لذا می8913پویا، ، قاسمی8931)ایمان، 

  مثابهبه( نقش محقق 9جهان و قلمرو نظام، افراد در دو حوزۀ زیست توانمندی( 8هدف شامل: 

(. 8913باشد )محمدپور، ( نقش امر جمعی می4تحقیق و  -(حذف دوگرایی عمل9گر، تسهیل

ها را در پی دارد که بخش فهم عمیق از فرایند پژوهش و یافتهرهاییپژوهی سان، کُنشبدین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Plan 
2.Act 
3.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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برای  "9شناسیروش"، به یک "9نظریه"و  "8عمل"توانند فراتر از گران میآن پژوهش واسطهبه

همین  واسطهبه(. بنابراین، 9181همکاران، چگونگی شناخت و تولید دانش دست یابند )کارولین و 

سازی معلمان آماده روشی برای عنوانبهبخش پژوهی رهاییوان از کُنشتظرفیت غنی است که می

 (. 9189، 4های تربیت معلم بهره گرفت )ایسوپیش از خدمت در برنامه

 مراحل اجرای پژوهش

بازاندیشی  و مشاهده اقدام، ریزی،برنامه پژوهشی، شامل:پژوهش حاضر بر اساس مراحل ُکنش

 انجام گرفته است که این مراحل در ادامه به تفکیک مورد تشریح قرار گرفته است. 

 ریزیبرنامه یهمرحل -0

پژوهش و  هگر ابتدا در راستای به دست آوردن فهم اولیه از مسئلاین مرحله پژوهش در

های واحدهای سرفصل. در گام دوم است های مرتبط با آن به مصاحبه با دانشجویان پرداختهچالش

دانشگاه فرهنگیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا مضامین و  4و  9، 9، 8درسی کارورزی 

های مرتبط بنیادهای مشترک آنها شناسایی و استخراج گردد. همچنین منابع علمی و نتایج پژوهش

 شناسایی و  نیز مورد بررسی قرار گرفته تا بنیادهای علمی و راهکارهایی ابتدایی مورد

های این مراحل با هم تجمیع و ترکیب شدند تا بندی قرار گیرد. در گام سوم نتایج و یافتهصورت

الگوی پیشنهادی کارورزی برای عملیاتی نمودن طراحی گردد. در گام چهارم،  هچارچوب اولی

 هایروش درسی کارورزی، یعنی اهداف، محتوا،ه ساختار الگوی پیشنهادی در قالب عناصر برنام

ارزشیابی تدوین گردید. همچنین در ساختار پیشنهادی به تفکیک  هایروشیادگیری و  -یاددهی

در گام چهارم، برای  درنهایت( در نظر گرفته شد. 8عبارت پایه، مانند جدول ) 81برای هر عنصر 

نویسی  حالشرح درسی کارورزی مبتنی بر خوده عملیاتی نمودن الگوی پیشنهادی، ساختار برنام

نخست در جدول  هجلسه تدوین شد که برای نمونه فرایند اجرای جلس 81مشارکتی به تفکیک در 

 ( ارائه شده است. 9)
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.action 
2.theory 
3.methodology 
4.Esau 
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 درسی پیشنهادیه ای از چارچوب برنامنمونه -0جدول 

 
 درسی پیشنهادیه اول برنام هچارچوب جلس -2جدول 

 روش اجرا استاد راهنمانقش  محور جلسات

 8 هجلس

 معرفی 

درسی ه برنام

 کارورزی

مبحث و  هارائ

گری برای تسهیل

 مشارکتی همباحث

مدرس مطابق با سرفصل واحد درسی کارورزی به تشریح اهداف، ماهیت، 

 پردازد.چیستی، ضرورت و غایت درس کارورزی می

 اساسا  چرا درس کارورزی مطرح است؟ کهنیا 

 ای دارد؟حرفه ههای معلمی و توسعکارورزی چه نقشی در کسب صالحیت 

 چرا دانشجویان باید کارورزی داشته باشند؟  

همچنین در این جلسه چگونگی ارزیابی عملکرد دانشجویان مورد ارائه و 

سمینارها در سطح مدرسه و  بندیزمان هگیرد و در مورد برنامبحث قرار می

 هشود. افزون براین، در مورد شیومی وگوگفتواحد آموزشی نیز 

نیز  روایت نویسی هایروشدانشجویان و تفاوت آن با دیگر  یسینوگزارش

و  استاد راهنماها و اعضاء چگونه باید با یکدیگر، گروه کهنیاشود. بحث می

 شود. معلم راهنما تعامل داشته باشند نیز بحث می

کند تا دانشجویان نظرات بستری فراهم می استاد راهنماموارد فوق،  هدر کلی

مشارکتی به نقد و تحلیل نظرات  صورتبهشخصی خویش را ارائه دهند و 

 یکدیگر بپردازند.

 )این جلسه در پردیس دانشگاه فرهنگیان تشکیل گردید(.

 

 

 هاگویه عنصر ردیف

8 
 هدف

 استعدادهای خویش و هاشناخت توانایی

 گروهیتوانا شدن در یادگیری مشارکتی و  9

8 

 محتوا

 ها و تجارب دوران کارورزیروایت

9 
 کنشگرانو دیگر  معلمان راهنماتربیتی اساتید،  -های آموزشیخاطرات و داستان

 آموزشی

 هایروش 8

 یادگیری

 مشارکت و یاریهم بر مبتنی تدریس روش

 گووروش تدریس مبتنی بر مباحثه و گفت 9

8 

 ارزشیابی

 مانند: مدارس ربطصالح و ذیذی عوامل از نظرخواهی طریق از مشارکتی ارزشیابی

 .مدرسه ریمدراهنما و معلم

9 
تدریس دانشجو در  ههای کیفی و عملکردی )مانند: مشاهدآزمون یریکارگبه

 سازی شده و کارپوشه( های شبیه، موقعیتنقش یفایامدارس، 



 8931ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                          16

 اقدام یهمرحل -2

هایی که از دانشگاه دریافت کرده بودند و بر نامهدر این مرحله دانشجویان با توجه به معرفی

های مدارس برای انجام استان اصفهان و سهمیه وپرورشآموزشهای اداره کل ریزیمبنای برنامه

 ، معلمان راهنماکارورزی، به مدارس مربوطه مراجعه نمودند تا ضمن آشنایی و هماهنگی با 

ها را دریافت کنند تا کارورزی خود را انجام دهند. بنابراین با توجه به های کالسی پایهبرنامه

پور  امینی، نیلی ، عالمه41 مدرسه )شامل مدارس فرهنگ، شاهد 1ها، تمهیدات و رایزنی

 و نیاز در این مدارس  تناسببهوکالهدوزان( برای کارورزی تعیین شدند که دانشجویان 

 بندی شدند.گروه

ها مشخص گردید، دانشجویان در طول مدارس تحت کارورزی و گروه کهنیابنابراین بعد از 

جلسه بر اساس الگوی پیشنهادی پیش بردند که  81ترم تحصیلی، فرایند کارورزی خود را طی 

و در  دقیقه 31فرهنگیان  مدت زمان این جلسات و سمینارهای تشکیل شده در پردیس دانشگاه

سازی الگوی پیشنهادی، دقیقه بوده است. افزون بر پیاده 61تا  41مدارس تحت کارورزی بین 

به گردآوری، تحلیل و تفسیر اطالعات پرداخته و بازخوردها و نتایج  زمانهممحقق در این مرحله 

 را در جلسات پیش رو اعمال نموده است. 

 مشاهده یهمرحل -3

گرفته است. های موجود در آن مورد مشاهده و تأمل قرار میدان تحقیق و پدیده این مرحله در

برای پژوهش را دریافت کرده بود، اما از راهبردها و  قانونی گر مجوزپژوهش هرچنداین ترتیب  به

رفتارهایی که ممکن بود مُخل رفتار طبیعی گردد یا باعث شود دانشجویان رفتارهای مصنوعی 

برداری و ویدئویی جلسات تدریس، عکس ته باشند پرهیز نموده است، مواردی مانند: ضبطداش

هدف محقق پایش و بررسی  ازآنجاکههای رسمی در طول تدریس و کارورزی. بنابراین، مصاحبه

 هجلس هر از و ضعف الگوی پیشنهادی در عمل بود، در حین تدریس و بالفاصله پس قوت نقاط

های دانشجومعلمان نیز در هر گرفت و تکالیف و گزارشدانشجویان بازخورد میاز  کارورزی،

های دانشجویان منبع دیگری ها و روایتگرفت. عالوه بر این یادداشتهفته مورد تحلیل قرار می

برای بازنگری در فرایند پژوهش بود که محقق با توجه به این راهبردها، تغییرات به دست آمده را 

د. بنابراین در فرایند اجرای الگوی پیشنهادی، برخی ساختارها و راهبردهای جدید نموثبت می

 تعریف، و برخی مورد اصالح و بازنگری قرار گرفته است.
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 بازاندیشی یهمرحل -4

 هرچندپژوهی است. این مرحله کُنش هآخرین مرحل عنوانبههای پیوسته، بازنگری و بازبینی

اول تحقیق است. به عبارت  هبرای تمیز مراحل در گام آخر قرار گرفته است، اما مالزم با مرحل

های هر روزه از بازبینی، تأمل، تحلیل و یافته منتج تر، بازاندیشی در عمل حاصل بازخوردهایدقیق

نموده است. در این بوده است که رهنمودهایی برای بهبود و اصالح جلسات پیش رو فراهم می

اقدام جدید و تعیین اعتبار آن بود.  تأثیرو ارزشیابی آمده به دست  تأمل بر نتایجمرحله نقش محقق 

بر این اساس در راستای ارزشیابی اقدامات صورت گرفته نیاز بود تا مطابق با هدف پژوهش به 

بعد از اتمام هر جلسه، از ادراکات دانشجومعلمان راه برده شود. بنابراین برای تحقق این هدف 

ها مورد شده است و جلسات بعدی بر اساس نظرات و ارزیابیدانشجویان بازخورد دریافت 

 گرفته است. بازبینی قرار 

مداوم بر  صورتبهداده است تا همچنین بازاندیشی پس از هر مرحله و جلسه، به محقق اجازه 

 محدود به تصمیمات اولیه نباشد. افزون بر هایشگیریتصمیمپیشرفت پروژه نظارت داشته باشد و 

ها حل مشکالت کارورزی انجام گرفته بود، نتایج و یافته منظوربهپژوهی کُنش هپروژ ازآنجاکهاین، 

شده است. با مسئولین پردیس دانشگاه فرهنگیان و همکاران به اشتراک گذاشته  ایدوره صورتبه

و  9و مجالت تعلیم و تربیت 8های علمیاز مطالعه به کنفرانس تر نیز نتایج حاصلایدر سطح حرفه

 ارسال گردیده است.  9درسیه برنام

 هاروش گردآوری و تحلیل داده

 یهکیفی تحلیل اسناد و مصاحب هایروشاز  تناسببهها برای گردآوری داده در پژوهش حاضر

پژوهی ذاتا  کُنش چراکه است.استفاده شده  ساختهمحقق هنامو روش کمی پرسش غیرساختارمند

توان طیف وسیعی از می زمانهم(، و در آن 8916بورگ و گال، است ) یچند روشپژوهشی 

، 9181کارولین و همکاران، ، 9189ول، کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داد )کرس هایروش

بر این اساس، از  (.8931نیف و همکاران، ، مک8919، ساکی، 8913پویا، قاسمی ،8339کرنان، مک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در پانزدهمین همایش انجمن  "کارورزی به مثابه بستر آموزش شهروندی برای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان"پژوهشی تحت عنوان: 8 

 .زنجان، به صورت شفاهی و سخنرانی، مورد پذیرش و ارائه قرار گرفته استمطالعات برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان واحد 

 هنامدر دوفصل "نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیتحالکاوی مبتنی بر خودشرحاز چرایی تا چیستی معلمی: زندگی"تحت عنوان: پژوهشی  9 

 چاپ خواهد شد.های آتی تربیت اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته است که در شماره

 "حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیانشرح درسی کارورزی مبتنی بر خودی هطراحی و اعتباربخشی الگوی برنام"پژوهشی تحت عنوان:  9 

 های آتی چاپ خواهد شد.نظر و عمل در برنامه درسی مورد پذیرش قرار گرفته است که در شماره هنامدر دوفصل
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روش تحلیل اسناد برای استخراج راهبردها و مضامین مشترک در سرفصل واحدهای درسی 

با این هدف مورد تحلیل و بررسی قرار  هاسرفصلکارورزی دانشگاه فرهنگان استفاده شد. این 

 یهگرفت تا مشخص گردد الگوی کارورزی باید چه مضامین اصلی را پوشش دهد. از مصاحب

ها و وضعیت اجرای کارورزی و غیرساختارمند برای دریافت نظرات دانشجویان در مورد چالش

نیز برای  ساختهمحقق یهنامراه بردن به تجارب دانشجومعلمان استفاده شده است. از پرسش

پژوهشی و  یهنامه بر اساس پیشینسنجش نظرات دانشجویان بهره گرفته شده است. این پرسش

گویه و مبتنی بر طیف پنج  41لگوی کارورزی پیشنهادی طراحی شده بود که دارای ساختار ا

جداگانه برای هر یک از عناصر اهداف، محتوا،  طوربهنامه ارزشی لیکرت بود. در این پرسش

در بررسی روایی گویه تدوین شده بود.  81ارزشیابی،  هایروشیادگیری و -راهبردهای یاددهی

 در اختیار دو بدین صورت که فرم اولیهاستفاده شد.  و صوری روایی محتواییاین ابزار، از روش 

قرار گرفت و پس از  درسیی هدانشگاه فرهنگیان و دو تن از متخصصان برنام تادانتن از اس

با استفاده از  نامهاعتبار پرسشچنین، همفرم نهایی تهیه شد. ها اصالح و دریافت نظرات آنها، گویه

تن از  89نامه در اختیار ( به دست آمد. بدین صورت که پرسشa=1/ 38کرونباخ )آلفای 

پژوهشی یا کتاب تألیفی و یا -علمی یهدرسی که حداقل دارای یک مقالی همتخصصان برنام

سال  8دانشگاه فرهنگیان که حداقل  تادانتن از اس 81معلم بودند و نیز تربیت هترجمه در حوز

د از معلم داشتند قرار گرفت. لذا بعتدریس واحدهای درسی کارورزی در مراکز تربیت یهسابق

ها مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت و درنهایت الگوی پیشنهادی دریافت نظرات، برخی از گویه

 اجرا رسید.  یهآنها به مرحل تأییدبا 

غیرساختارمند در  هتحلیل اسناد و مصاحب هایروشهای به دست آمده از دادهافزون براین، 

مورد تجزیه و تحلیل  قالب متن و یادداشت پیاده شده است و با استفاده از روش تحلیل مضمون

های قرار گرفته است. در این فرایند محقق درصدد بوده است تا مضامین یا کدهای مستتر در داده

 همحقق برای راه بردن به این هدف، شبکبه دست آمده را مورد شناسایی قرار دهد. بنابراین 

بندی مضامین یا کدها شامل: مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر را صورت

یابی به مضامین ها پیدا شده، و برای دستها و متنیادداشت هنموده است. برای انجام این کار هم

عبارات اولیه، کدگذاری و متعاقبا  کدها  ها، نخست مفاهیم وکنندهو معانی مورد نظر مشارکت

های مرتبط با های معنایی در مضامین فراگیر سازمان یافته است. همچنین دادهبرحسب داللت
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نامه نیز با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، خطای معیار و انحراف معیار( و پرسش

 ه است. ای( مورد تحلیل قرار گرفتنمونهاستنباطی )تی تک

 پژوهش کنندگانشرکت

بر اساس هدف  ازآنجاکه. ردیگیم دربراین بخش، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را  یهجامع

درسی پیشنهادی را در عمل مورد سنجش و پایش قرار ی هبایست الگوی برنامپژوهش، محقق می

قرار گرفت. افزون بر این، داد، این برنامه در پردیس دانشگاه شهید باهنر اصفهان مورد اجرا می

نمونه در نظر  عنوانبهنمود تا گروه محدودی از دانشجویان پژوهی اقتضا و ایجاب میروش کُنش

های پژوهش یک کالس متشکل از هجده دانشجوی پسر کنندهگرفته شوند. بدین ترتیب، مشارکت

دبیری علوم  هرشت هشت در ترم 8934-8931بود که در نیمسال دوم  8938-39ورودی سال 

انتخاب  8محورگیری مالکنمونه یهشیو به هاکنندهاین مشارکت اجتماعی مشغول به تحصیل بودند.

است. بدین صورت که  هدفمندکنندگان مبتنی بر معیار یا در این روش، انتخاب شرکت شدند.

از موضوع و های خاصی هستند که به شناخت و درک دقیق های انتخاب شده دارای ویژگینمونه

های اجتماعی، جمعیتی یا تجارب کند. این موارد ممکن است ویژگیپژوهش کمک می همسئل

(. 983، ص 8939، زالی جعفرزاده و ، اکبری،ها و غیره باشد )رضوی خاص، رفتارها، نقش

مشارکتی بود، فقط  نویسیحالخود شرحمحور پژوهش حاضر  کهاینبنابراین، با توجه به 

نمونه در پژوهش مشارکت داده شوند که در دانشگاه فرهنگیان  عنوانبهتوانستند دانشجویانی می

بودند. همچنین به آشنا می روایت نویسیرا گذرانده و با فرایند « پژوهش روایی» واحد درسی

امتداد ترم تحصیلی، از بایست در ها میکنندههای مشارکتدیدگاه ازآنجاکهاقتضای روش پژوهش، 

گرفت، گروهی از نزدیک و طی جلسات گروهی و مشارکتی مورد فهم و بازنمایی قرار می

کارورزی چهار بودند و امکان تشکیل  واحد درسیدانشجویان انتخاب شدند که در حال گذراندن 

محور  اکهازآنججلسات گروهی و هفتگی در پردیس دانشگاه برای آنها مقدور بود. افزون براین 

خوانی و انطباق ساعات گروهی است، نیاز به هم هالگوی پیشنهادی مبتنی بر تشکیل جلسات پیوست

سان امکان مشارکت دادن های تمرین معلمی در مدارس بود. بدینکارورزی دانشجویان و برنامه

های تحصیلی مقدور نبود، بر این اساس یک گروه یا کالس ها و دیگر ترمدانشجویان دیگر رشته

 ( ارائه شده است. 4نمونه انتخاب شد که فهرست آنها در جدول ) عنوانبهمتجانس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Criterion sampling 
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 اعتباریابی

توان به معیارهای ای است که ابعاد آن را نمیپیچیده همسئلپژوهی کُنشنتایج  یهقضاوت دربار

شود، بلکه در این روش، فرایندی برای انطباق نتایج تلقی نمیمرسوم فروکاست. زیرا اعتباریابی 

ها، ایجاد تفاسیر جدید و ایجاد انگیزه های جدید، گشودن افقفرایندی باروَر برای خلق فرصت

و  8شود )هیکنینها و دانشگاهیان تلقی میکنندهگران، مشارکتبین پژوهش وگوگفتبرای 

تر کم« پذیریتعمیم»و « تکرارپذیری»های پژوهی ویژگیکُنش در(. افزون بر این، 9111همکاران، 

است و  بینیپیشاز  ترمهمعملی  هایحلراهمورد توجه است. چراکه در این روش پی بردن به 

( نیز اذعان 9189ول )(. کرس831، ص 8919شود )نویدی، می تأییدمناسب بودن، در جریان عمل 

آوری اطالعات از منابع بر شناسایی مشکالت عملی، جمعپژوهی، دارد که ارزیابی کُنشمی

عمل و رشد  همختلف، فرایند مشارکت دادن افراد در تحقیق و احترام به آنها، پیشرفت در برنام

ها جهت بهبود اقدام مبتنی است. بنابراین در پژوهش حاضر از دو کنندهتفکر محقق و مشارکت

 ایج استفاده شده است، که عبارتند از: مقبولیت و اعتبار نتروش برای ارزیابی 

 روش شناختی یبندهیزاو -0

 تحقیق را به خدمت بگیرند. زیرا  هایروشوسیعی از  یهتوانند دامنپژوهان میکُنش

(. لیکن 834، ص 8919)نویدی، خورد مراحل این روش به چشم می یهگرایی در همکثرت

معیاری برای اعتبار پژوهش باشد تا از طریق تلفیق  مثابهبهتواند روش شناختی می بندیزاویه

ها کاهش یافته و صحت، قدرت و دقت در تبیین کمی و کیفی، شکاکیت مربوط به یافته هایروش

(. بنابراین در پژوهش حاضر از 8916تحت مطالعه افزایش یابد )ایمان و آقاپور،  یهپدید

 ساخته و تحلیل اسناد استفاده شده است. قمحق هنام، پرسشغیرساختارمند یهمصاحب هایروش

 2اعتباریابی دموکراتیک -2

،  9111، 4و برگس 9را گویند )نتون پژوهش درگیر در ۀ افرادیههم و مشارکت همکاری میزان

ها کننده(. در این راهبرد، این پرسش مطرح است که آیا مشارکت8333،  6و هیر 1اندرسون

شان در اثر مداخالت اعمال که عمل پژوهشگر در راستای منافع آنها بوده و کیفیت زندگی اندموافق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Heikkinen 
2.democratic 
3.Newton 
4.Burgess 
5.Anderson 
6.Herr 
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اعتبار (. همچنین، 8919، نویدی، 8931، وایتهد و ولوماکسناشرنیف، شده، بهبود یافته است؟ )مک

 در که هاییگروه مشارکت با میزان چه به پژوهش فرایند که دارد به این امر اشارهدموکراتیک 

های چندگانه و منافع مادی آنها به چه و دیدگاه شده انجام هستند سهیم تحقیق مورد یهسئلم

(. بنابراین محقق در این بخش نظرات و 8916گرفته است )بورگ و گال، میزان مورد توجه قرار 

درسی را در نظر ی هدانشگاه فرهنگیان و متخصصان برنام تادانهای دانشجومعلمان، اسدیدگاه

 گرفته است. 

 هایافته
 یهتحلیل اسناد و مصاحب هایروشهای کیفی منتج از در این بخش نخست یافته

 ساخته ارائه شده است. محقق هنامنتایج کمی به دست آمده از پرسش متعاقبا غیرساختارمند و 

 کیفی هاییافته

 بخش اول

سرفصل در این بخش مطابق با طرح تحقیق، برای طراحی الگوی کارورزی، در گام اول 

( ارائه شده 8واحدهای درسی کارورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول )

 است.
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 مضامین سرفصل واحدهای درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان یهشبک -3جدول 

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

 سازمان دهنده
 فراوانی نشانگرها مضامین پایه

اهداف و 

راهبردهای 

مشترک در 

ی هاسرفصل

ی هبرنام

درسی 

 کارورزی

 تمرین معلمی

 تدریس هتجرب

 

 

کسب تجربیات مستقیم، برای بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص 

 های خویشهای مختلف و دریافتدیدگاه
9 

تأمل در عمل از طریق مشارکت قرار گرفتن در معرض تکالیف اصیل و توانایی 

 و تدریس یند آموزشادر فر
9 

 9 معرض دانش کاربردیقرار گرفتن در 

های یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس طرح هتهی

 درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی
9 

 4 درس هایکالسحضور در مدرسه و 

ریزی برنامه

 درسی

 9 ریز درسیبرنامه عنوانبهقرار گرفتن در نقش معلم 

 9 یکار مشارکت یهانمودن و آموزش مهارت ریدرگ یبرا یریادگی تیفعال یطراح

 9 تحصیلی هایماندگیعقبها و طراحی فعالیت برای رفع بدفهمی

های یادگیری برای رفع مشکالت و طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی فعالیت

 ان.آموزدانشنیازهای یادگیری 
9 

پژوهش 

 روایی

 نویسیگزارش

 9 هافصل ذیل عناوین و هافصلمیان  رعایت ارتباط

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

 9 مدرسه روانی -عاطفی فیزیکی و موقعیت گزارش از تهیه

 9 آموزشی مدرسه و موقعیت تهیه گزارش از ساختار، سازمان

 4 تحصیلیی هرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشت

مالت و عات

مشاهدات 

 روایی

 4 هاروایت واکاوی از حاصل تجربی هاییافته و گزارش ثبت

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

 روزانه
8 

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

 مضامین یافتن برای
4 

 مدرسه و درس کالس سطح در تربیتی -آموزشی هایمسئله تبیین و شناسایی

 ملیعات بر مبنای مشاهدات
9 

 

های کُنش

مشارکتی و  

 گروهی

ارتباطات و 

تعامالت 

 مشارکتی

 9 هاگزارش هبرای مطالع دانشجو و استاد میان نزدیک ارتباط

 9 قطارانهم -هاهمکالسی هایروایت -هاگزار بررسی و نقد در مشارکت

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

 قطارانهممشارکت معلمان و 
9 
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 4 راهنما معلم و مدرسه مانند: مدیر دانشجویان از سوی عوامل ارزشیابی

یند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد اها در فرکاویدن منظم رخداد

 مشارکتییادگیری، به شیوه 
9 

 4 استاد همساالن و سوی از دانشجویان بازخورد به ارائه

های اساسی زیر نظر و استخراج مفاهیم و مهارت یبرنامه درستحلیل محتوای 

 استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما
9 

تشکیل گروه و 

های فعالیت

 گروهی

 9 دانشجو چهار تا سه از متشکل ایحرفه هایگروه تشکیل

 9 شده روایی تهیه هایگزارش بررسی گروهی و نقد

تشکیل جلسه و 

سمینارهای 

 فردی و گروهی

 صورتبهنظر ها و تجربیات و تبادلتشکیل سمینارهای جمعی برای انتقال یافته

 ایدوره
4 

 در حضور از حاصل تجربیات پیرامون وگوگفت و بحث جلسات تشکیل

 واقعی هایموقعیت
4 

 4 پایانی سمینار قالب در کارورزی درس در پایانی تشکیل و برگزاری ارزشیابی

ی هبرنام تبیین

 درسی

 کارورزی

معرفی  وتشریح 

سرفصل 

واحدهای 

درسی 

 کارورزی

 از انتظارات و مشخص کردن ترم طی در کارورزی برنامه از کلی تصویر ارائه

 دانشجو
4 

 4 نویسی روایت و ملیعات مشاهده بر تأکید با یکارورز برنامه معرفی

سمینارها در  بندیزمان هو تکالیف عملکردی، برنام کارورزی برنامه معرفی

 سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی عملکرد دانشجویان
4 

 

ی هبرنام هایسرفصل در مشترک مطابق نتایج ارائه شده در جدول فوق، اهداف و راهبردهای

معلمی،  مشترک مشتمل بر: تمرین مضمون 4توان در کارورزی در دانشگاه فرهنگیان را می درسی

 کارورزی تلخیص نمود.  درسیی هبرنام گروهی و تبیین و مشارکتی هایروایی، کُنش پژوهش

های معلمی را به محور صالحیت  4این  هتوان گفت دانشجویان در بستر و زمینعبارت دیگر، میبه

 بخش تواند تحققتوان اذعان داشت، الگویی می. بنابراین، طبق این یافته میآورندمیست د

ها و اهداف ارائه شده در واحدهای درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان باشد که راهبردهای رسالت

 فوق را در نظر داشته باشد.

بر این اساس، در پژوهش حاضر نیز الگوی پیشنهادی با توجه به راهبردهای فوق طراحی و به  

دانشجومعلمان از این الگو مورد بازنمایی قرار گرفته  یهاجرا رسید که در ادامه ادراک و تجرب

 است. 
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 بخش دوم

نویسی مشارکتی حال شرح مبتنی بر خود دانشجومعلمان از الگوی هها، ادراک و تجربطبق یافته

، «روایی هتجرب و دانش»مضمون سازمان دهنده شامل  1توان در قالب در دانشگاه فرهنگیان را می

به شرح « گروهی یکنشگر»و « ایحرفه هتوسع»، «همتا آموزشی نظارت»، «وگوگفت هایمهارت»

در ادامه ابعاد و وجوه هر یک از این مضامین مورد بحث و بررسی  که نمود بندیطبقه( 8جدول )

 قرار گرفته است. 
 مضامین مستخرج از تجارب دانشجومعلمان هشبک -4 جدول

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

 سازمان دهنده
 فراوانی نشانگرها مضامین پایه

جرب
ت

ه
 ی

از 
ن 
ویا
شج

دان
رز
رو
کا

 ی
ود
 خ
 بر
نی
مبت

 
رح

ش
تی
رک
شا
ی م

یس
 نو
ال
ح

 

 و دانش

 روایی هتجرب

 نگاری روایت

 81 در جریان تدریس شدهحادثنگارش اتفاقات و رویدادهای 

 81 یند انجام کارورزیاتفصیلی از فر نویسیگزارش

 81 هاروایت یکدگذارتحلیل و 

 هایدیدگاه و نظرات بیان

 شخصی

 81 های شخصیها و تحلیلها، برداشتفرصت بیان نگرش

 89 و نظرات نسبت به مسائل تربیتی هاایدهو بیان  اظهارنظر

 81 ابراز عقیده در مورد چگونگی انجام کارورزی

توصیف و تحلیل بافت مدار 

 از معلمی

 81 بر جایگاه و منزلت معلمان تأثیرگذارنقل و بررسی اتفاقات 

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

اداره کل  هایمصوبهتصمیمات و  تأثیربررسی و تحلیل 

بر  وپرورشآموزش، دانشگاه فرهنگیان و وزارت وپرورشآموزش

 معلمی یهحرف

84 

 81 معلمان مبتالبهو مشکالت  هاچالشبررسی 

 زندگی هایداستان

 81 بازگویی و روایت چگونگی و چرایی ورود به شغل معلمی

 81 خاطرات دوران تحصیل بازگویی

 89 در طول دوران تحصیل تأثیرگذارمعرفی و بررسی نقش معلمان 

 89 هاکارورزیمرتبط با تدریس در طول  هارائه و تحلیل تجارب آموزند

 هایمهارت

 وگوگفت

 دادن گوش

 81 دانشجویان هایروایتشنیدن نظرات اعضای کالس در مورد 

 81 هایگروههمبر نظرات  تأمللزوم دقت و 

 89 اعضای کالس هایدیدگاهبه  نسبت پذیرش و احترام

ی نگاه دانشجویان و دیدن چیزها از دریچه هاداوریپیشکنار گذاشتن 

 دیگر
81 

 88فرصت مکرر طرح سؤال از دانشجویان در مورد چگونگی انجام  گریپرسش
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 کارورزی

 81 یکدیگر هایدیدگاهتشویق دانشجویان به بررسی انتقادی 

 3 ها و مسائل چالشیدانشجویان از طریق طرح پرسش توجهجلب

 بودن یادگیرنده

درگیر شدن در نقطه نظرات دیگران و استفاده از تجارب دیگر 

 دانشجویان
84 

 1 کردنهای ذهن خود را به روی نگاه و نگرش دیگران باز دروازه

 81 فکری برای انجام بهتر تدریس و کارورزیهم

 یاستدالل آور
 81 شخصی هایدیدگاهدالیل موجه و منطقی در هنگام بیان نظرات و  هارائ

 86 تجارب تدریس هشواهد و قرائن معتبر در هنگام ارائ هارائ

 نظارت

 آموزشی

 همتا

 همتا ارزشیابی

و اعضای  هاگروهیهممعلمی از سوی  هایمهارتسنجش و ارزیابی 

 کالس
81 

تدریس از  هایمهارتشناسایی و معرفی دانشجویان برتر بر اساس 

 سوی دانشجویان
81 

 81 نهایی یهاعمال نظرات دانشجویان در ثبت نمر

 

 همتا بازخورد

 81 هاکالسیهمو راهکارهای تدریس از جانب  هاپیشنهاد هارائ

 89 هاگروهیهمبررسی نقاط قوت و ضعف دانشجویان از سوی 

 81 هاگروهیهمتوصیف و تحلیل چگونگی تدریس دانشجویان از سوی 

 همتا گریمربی

 81 مشاهده و نظارت بر جلسات تدریس از سوی خود دانشجویان

 ترباتجربهاز جانب دانشجویان  ترضعیفیاری کردن و همراهی اعضاء 

 و ماهرتر
89 

 81 تشکیل جلسات تمرین و ایفای نقش در دانشگاه از سوی دانشجویان

 همتا یهمشاور
 89 دانشجویان با یکدیگر در مواجه با مشکالت تدریس نظرتبادلتعامل و 

 88 برای حل مشکالت تدریس ریزیبرنامهتشکیل جلسات مشترک 

 یهتوسع

 ایحرفه

 ضعف و قوت نقاط شناخت

 3 خویش هایمهارتو  هاتواناییگشودن دید نسبت به دنیای 

 1 شده یسازهیشبو  واقعی هایموقعیتفرصت محک زدن خود در 

 81 تدریس هایمهارتخویش و  هایکاستیاطالع از نقاط ضعف و 

 هانگرش و باورها تغییر

 89 خوب و بد آموزدانشتغییر نگاه نسبت به معنا و تعریف 

 84 تر با رسالت و غایت شغل معلمیآشنایی بیش

 3 بازنگری در نوع نگاه نسبت به مسائل تعلیم و تربیت

 1 نسبت به یادگیری واقعی و اصیل ترعمیقفهم 

 84 ان دارای اختالالت یادگیریآموزدانشبرخورد با  هآشنایی با نحو تدریس یهاچالش با آشنایی
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 89 و شلوغ انضباطبیان آموزدانشصحیح رفتار با  هایروشاطالع از 

 3 مدیریت زمان در کالس هآگاهی از روش کالس داری و نحو

 6 انآموزدانشفردی  هایتفاوتلزوم توجه به 

 81 متعدد معلم در کالس هاینقششناخت نسبت به 

  پیشنهاد و طراحی

 یادگیری هایفرصت

 81 انآموزدانشیادگیری برای  هایفرصتتدوین و پیشنهاد 

 81 انجام کارورزی توسط اعضای گروه هتدوین و طراحی نحو 

 86 امکان پیشنهاد دستور جلسات و تمرینات جدید در فرایند کارورزی

 گریکُنش

 گروهی

 گروهی پژوهش
 81 گروهی صورتبهپیشنهاد و راهکار  یهجمع آوری یافته ها و ارائ

 81 گروهی و تیمی صورتبهسمینار  هارائ

 گروهی نویسیگزارش

 81 مشارکتی و گروهی صورتبهتدوین گزارش نهایی 

تبدیل روایت نویسی فردی به روایت نویسی گروهی در کل فرایند 

 کارورزی
81 

 گروهی تدریس

گوناگون در هر جلسه از تدریس از سوی  هاینقشبر عهده گرفتن 

 اعضای گروه
81 

 86 اجرای طرح درس و انجام تدریس توسط کل اعضای گروه

چند نفره و حضور گروهی در مدارس برای  هایگروهتشکیل 

 کارورزی
81 

 گروهی تحلیل و بررسی

 مشکالت و هاچالش

 معلمی و کارورزی

 84 پیرامون مشکالت تدریس نظرتبادلبحث و 

 89 دانشجویان هایروایتتحلیل و نقد مشارکتی 

 89 ی تدریسهاچالشفکری در مواجه با هم

 

 روایی یهتجرب و دانش

تر حول موضوعاتی چون گذشته روندهای اصلی روایت در تربیت معلم بیش یهدر دو ده

های معلمان، صدای معلمان و عمل بازاندیشانه بوده است. فرض دانش روایی معلمان، داستان

کامل از طریق پارادایم  طوربهتوان این است که دانش تدریس را نمی هاپژوهشاساسی همه این 

تواند از اعتقادات، تدریس فعالیتی عمیقا  شخصی است و نمی چراکهگرایانه پاسخ داد، سنتی اثبات

جهان  کهاین(. لذا برای 48، ص 9111، 8افراد جدا باشد )شرکی یهزیست یهها و پیشینارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Sharkey 
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های مرتبط با تدریس خویش را نقل کنند )کانلی تدریس مورد فهم قرار گیرد، معلمان باید داستان

ها، از طریق تجارب شخصی معلمان، بینشی ویژه و تحلیل روایت چراکه(. 8334و کالندینین، 

دهد. با انجام مطالعات روایی، محققان به یک و یادگیری ارائه میعملی از مسائل واقعی تدریس 

کند تا کنند و این امر به کارگزاران تربیتی کمک میها دست پیدا میکنندهپیوند نزدیک با مشارکت

عملی و کاربردی پیدا کند  یهتواند جنبچگونه می هاپژوهشبه این برداشت و فهم برسند که 

 یهها و باورهای معلمی از پیشینبخشی از نظریه ازآنجاکهون بر این، (. افز9189ول، )کرس

پذیرد و نوع و کیفیت روابط معلمان ریشه در دوران می تأثیرخانوادگی و تحصیلی داوطلبان 

های معلمان بر ها، باورها و ارزش(، لذا کاوش نگرش9186و همکاران،  8آموزی دارد )کارکودانش

، 9و دیمرز 9)کوچرانو اهمیت قرار گیرد مورد توجه  ازپیشبیشهای زندگی باید محور داستان

 در افراد را هایداستاندر بستر تدریس، که  است این تربیت و تعلیم یهوظیف پاینار زعمبه(. 9111

کند  پردازی مسئله پنهان درسی یهمبرنا شکل به ، آنها راتاریخ بپروراند یهگذشت هایصفحه به نگاه

 و هاداستان ورای در آنچه، به افشای فعلی تاریخی سکون از رفتبرون و حقیقت خاطر بهو 

 (. 8934)قادری،  شده بپردازد پنهان هاعنوان 

جهان های زیستو روایت هاداستانمشارکتی نیز  نویسیحالخود شرحبر این اساس محور 

و تجارب  هاگزارشیابند فرصت می تنهانهای است. در این بستر دانشجویان حرفه -شخصی

توانند خاطرات تحصیلی و دوران نمایند، بلکه می کدگذاریمعلمی خویش را روایت و 

بر شخصی خود را ارائه دهند.  هایدیدگاهی خویش را نیز بازگویی کنند و نظرات و آموزدانش

 روایت»ر قالب مفاهیم در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات حاصل گردید دهمین اساس 

و « توصیف و تحلیل بافت مدار از معلمی»، «شخصی هایدیدگاه و نظرات بیان»، «نگاری

را شکل « روایی یهدانش و تجرب»تر به نام بود که اجزاء یک مضمون کلی« زندگی یهاداستان»

 داد. 

ما در طول این »... گوید می« روایت نگاری»در مورد مفهوم  1 یهبرای مثال دانشجومعلم شمار

نوشتیم، بعد که آمد را میترم هر هفته اتفاقاتی که در کالس و فرایند تدریس برایمان به وجود می

کرد تا دیگران نیز از کارهای ما باخبر می . آنها را یک نفر در کالس بازگوکردیمبندی میجمع

در »گوید می« های شخصییدگاهبیان نظرات و د»در مورد مفهوم  84 یهدانشجومعلم شمار«. شوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Körkkö 
2.Cochran 
3.Demers 
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های خودمان را داشته ها و تحلیل، برداشتهانگرششد تا این کارورزی به ما فرصت داده می

داد تا در کرد، اما به ما هم آزادی عمل میو تکالیف را بررسی می هاگزارشاستاد  هرچندباشیم. 

نیز بر  1 یهدانشجومعلم شمار«. هیمکالس راحت باشیم و بتوانیم در مورد خیلی از چیزها نظر بد

مالک من »... کند خویش داستان انتخاب شغل معلمی را چنین روایت می یهاساس سفر به گذشت

های به نسبت زیادش بود. برای فرار از خدمت سربازی تعطیلی برای انتخاب این شغل حقوقش و

شدم بیکار نباشم معلمی رو انتخاب کردم. شایدم  لیالتحصفارغکه دو روز دیگه که و از ترس این

معلم چون هم معافم، هم شغل دارم، ای داشته باشن. اما من رفتم تربیتهای دیگهها مالکبعضی

 نیز با این ادعا موافق است و  6 یهدانشجومعلم شمار«. هم یه حقوق دارم برای شروع زندگیم

 و بیکاری مثل جامعه معضالت و مشکالت به سبتن شناخت و درک از من هم بعد»... گوید می

 دبیری یهرشت انتخاب موضوع و کردم پیدا تریبیش رغبت شغل این انتخاب به شغلی ثبات عدم

  چون مواردی تأثیر منکر توانبنابراین اگرچه نمی کردم. پیگیری ترجدی را اجتماعی علوم

شد، اما  نابسامان جامعه دوران این در آینده شغل تضمین و سربازی به نرفتن تحصیلی، یهبورسی

 «.آمدمنمی دانشگاه این به من شاید بودمی جامعه کاری بهتری در یهزمین اگر

و تصمیمات دانشجویان با دانش و  هاکنشدهد که چه حجمی از های فوق نشان میروایت

واحدهای درسی  ییهمابنتوان ادعا نمود تر، میتجارب روایی عجین است. به عبارت دقیق

 معلمی نیز با  یهحرف تاروپوددهد. افزون بر این را روایت و داستان تشکیل می کارورزی

 همجموعدارند ( اذعان می8331کانلی و کالندینین ) کهچنانهای زندگی گره خورده است. داستان

مرتبط با تجارب های وگوها و داستانگفت هواسطبههای ما از جریان تعلیم و تربیت آگاهی

( معتقدند اگر بخواهیم به یک درک مناسب 8334کانلی و کالندینین ) .شودمی آموزشی حاصل

برسیم، در مدارس تغییر ایجاد کنیم و تعلیم و تربیت را ارتقاء دهیم، باید تربیت معلم را بفهمیم و 

  .هستیمآموزان تمرکز بر زندگی معلمان و دانش ناگزیر ازبدین منظور 

 وگوگفت هایمهارت

در فرایند کارورزی، در خدمت  ویژهبهتربیت معلم، و  هایدوره، در وگوگفت هایمهارت

محیطی خلق  وگوگفتای دانشجومعلمان است. در فرایند حرفه هایصالحیتای و حرفه تعامل

 توانند به شناسایی دیگران می هایدیدگاهشود که در آن دانشجومعلمان در مواجه با می

های خویش بپردازند و در طی فرایند بازاندیشی در ها و ُکنشهای پنهان در باورها، اندیشهمفروضه
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های خود اقدام کنند و با تغییر و تحول آنها به عمل، به سنجش و موشکافی در اعتبار مفروضه

(. 8931شد )احمدی و احمدی، ها و اعمال آنها باگر کُنشرویکردهایی تازه دست یابند که هدایت

ها، آشنایی با انواع بر بنیادهایی چون تعلیق قضاوت و فرضیه وگوگفتزیرا آموزش مبتنی بر 

گری، درگیر شدن با مسائل دنیای واقعی، کسب ها و نظرات، گوش دادن، جستجو و پرسشدیدگاه

همدلی، عشق و اعتماد و برابری  امنیت روانی، تمرکز بر معنا و یادگیری متقابل، احترام به یکدیگر،

گروگر و کارترایت که مک بر همین اساس است (.8934موضع فکری استوار است )نیستانی، 

سازد، به ، یادگیری را برای دانشجومعلمان مرئی و مشهود میوگوگفت( باور دارند فرایند 9184)

خود تکیه کنند را شناسایی نمایند و  کند تا آنچه به انجام آن نیاز دارند تا بر یادگیریآنها کمک می

، 8931احمدی و احمدی،  ای فراهم سازند )به نقل ازشواهدی از رشد و تکامل حرفه درنهایت

 (. 63ص 

 وگوگفتهای مشارکتی نیز بر مهارت نویسیحالخود شرحدر همین راستا کارورزی مبتنی بر 

ای و هویت معلمی آشنا گردند. های حرفهآنها با صالحیت هواسطبهاستوار است تا دانشجومعلمان 

 گوش»در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان به دست آمد در قالب مفاهیم  کهچنان

تر به نام بود که اجزاء یک مضمون کلی« یاستدالل آور»و « بودن یادگیرنده»، «گریپرسش»، «دادن

خود را چنین  یهتجرب 8 یهد. برای مثال دانشجومعلم شماررا شکل دا« وگوگفتهای مهارت»

 باشیم خوبی شنونده خود نظرات نقطه گفتن از بعد که گرفتیم یاددر این دوره ».. روایت کرده است 

کردیم.  بررسی را زیادی مباحث و کردیم شرکت گروهی هایبحث از خیلی در ترم این در ما چراکه

و اعضاء گوش دهیم و  هاگروهیهمآشنا شدیم که باید به نظرات دیگر  کمکم هابحثدر این 

نباید آنها را خودمان  حتما آنها را بشنویم. چون در معلمی چیزهایی وجود دارد که  هایحرف

تجربه کنیم تا یاد بگیریم، بلکه با گوش دادن به نظرات دیگر معلمان و استفاده از تجربیات آنها نیز 

در این کارورزی »گوید نیز چنین می 84 یهدانشجومعلم شمار«. د را یاد گرفتارتوان آن مومی

 ما برای را تاریکی نقطه و گشودند ما برای روشنی افق خود نظرات گفتن هنگام به دوستان از هریک

 عقاید بلکه کنیم بیان را خود عقاید باید تنهانه که یافتیمدست یروشنگر این به تا نمودند روشن

 یهدانشجومعلم شمار«. است و باید به دیگران هم گوش بدهیم اثربخش و مفید برایمان نیز دیگران

در این دوره من یاد گرفتم که »ارورزی را چنین روایت کرده است ک هخود از دور یهنیز تجرب 9

خوبی بشوی.  یهخوبی باشی، قبل از هر چیز خودت باید یادگیرند یبتوانی یاددهند کهاینبرای 
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توانی یاد بدهی. برای این کار هم باید در جمعی که حضور داری یعنی تا یاد نگیری نمی

دیگر ببینی و بر  هایزاویهبپرسی. مسائل را از  سؤالدیگران را خوب گوش بدهی.  هایحرف

 «. اساس احساسات فوری تصمیم نگیری. بلکه با دلیل و منطق چیزها را قبول یا رد کنی

 ایحرفه یهتوسع

(، 9181، 9و روسو 8ی )آلیندرینریادگیروش یک  عنوانبه تنهانه نویسیحالشرحخود امروزه 

 (.9111، 9ی)شرک شودمیمحسوب فکور  معلمِ تِیدر خدمت ترب رویکردی است که مثابهبهبلکه 

 یهفرایند توسعتوان ها میروایت واسطهبههای دانشجومعلمان آبستن معانی است و حالزیرا شرح

 یهتوسعها در خدمت حالها و شرحای معلمان را مورد فهم قرار داد. در حقیقت روایتحرفه

، فرایندی برای نویسیحالخود شرح چراکه(. 8331ای معلمان است )کانلی و کالندینین،حرفه

و چارچوبی برای یادگیری  توانند شالودهمی در این فرایندمعلمان . کشف و آفرینش خود است

 .(8316)کانلی و کالندینین،  ریزی نمایندیک معلم پی عنوانبهالعمر در کار و نقش خود مادام

در خدمت خلق معنا، تفکر انتقادی، افزایش آگاهی،  معلمان همالنعاتهای یادداشتافزون براین، 

پیوند نظر و عمل و خودارزیابی است. وقتی معلمان در مورد تجارب تدریس خود با یکدیگر به 

آموزان را تشخیص دهند، فرایند تدریس را مورد فهم توانند نیازهای دانشنشینند، بهتر میبحث می

را ارتقاء دهند، مشکالت و مسائل آموزشی را حل نمایند  خود ههای بازاندیشانقرار دهند، مهارت

خود ، از طریق رونیازا(. 81، ص 9114)کریگ،  های تدریس خود را بهبود بخشندو مهارت

قرار داد فهم را مورد های پویا، پیچیده و ابعاد چندبعدی تدریس جنبهتوان می نویسیحالشرح

برای فهم حرفه و  راهبردی مثابهبهبرای معلمان  سینویحالخود شرحبنابراین (. 9181)برون، 

های ها و هویتها، ارزشگیریتوانند به تصمیمآن معلمان می یهواسطبهفرهنگ تدریس است و 

 (.8339)ریموند و همکاران، دست یابند  ایحرفه هو به توسع پی ببرند یشتدریس خو

 شناخت»ه دست آمد در قالب مفاهیم در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان ب

 و طراحی»و « تدریس یهاچالش با آشنایی»، «هانگرش و باورها تغییر»، «ضعف و قوت نقاط

را شکل « ایحرفه یهتوسع»تر به نام کلی هبود که اجزاء یک مقول« یادگیری هایفرصت پیشنهاد

نویسی را حالشرح خود از کارورزی مبتنی بر خود یهتجرب 4 هداد. برای نمونه دانشجومعلم شمار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Aleandri 
2.Russo 
3.Sharkey 
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آمد و هر کس تجربیات هایی در کالس پیش می. در این دوره بحث.».چنین روایت کرده است 

شد که مجبور بودیم با دلیل و منطق به آنها جواب طرح می هاییسؤالکرد. بعد خود را روایت می

ان آموزدانشدر مورد مشکالت معلمان و  هاییالمثدهیم. همچنین افراد بر اساس تجربیات خود 

توانستیم بهتر گذاشتیم، میزدند و وقتی ما خودمان را جای آنها میمی انظباطبیو  دارمشکل

 89 دانشجومعلم شماره«. را ببینیم و خودمان را محک بزنیم که چقدر معلمی کردن بلدیم هامسئله

خویش از دوره را چنین روایت کرده است  یه، تجرب«هانگرش و باورها تغییر»در مورد مفهوم 

کالس  یهان و ادارآموزدانشکار معلم انتقال دانش به  ترینمهمکردم قبل از این همیشه فکر می»

ها و جلسات کالسی فهمیدم که کار معلم خیلی سنگین است. او باید است. اما این ترم در بحث

 موضوعات به نسبت آنها تا ببخشد وسعت را آموزاندانش بینیجهان و بینیبصیرت، واقع یهقو

 خود پیرامون به نسبت ظاهری و سطحی نگاه و کنند نگاه تریبیش حساسیت با خود اطراف

  پیشنهاد و طراحی»خود در مورد مفهوم  ینیز تجربه 3ه دانشجومعلم شمار«. باشند نداشته

 ی دیگر جدا هاکارورزیچیزی که این کارورزی را از »دارد ، اذعان می«یادگیری هایفرصت

کردیم که برای خودمان هم ان، ما این فرصت را پیدا میآموزدانشکند این است که در کنار می

داد که برخی از تصمیمات های یادگیری طراحی و پیشنهاد کنیم. یعنی استاد به ما اجازه میفرصت

جدید برای خودمان یا  هایتمرینافق جمعی دستور جلسات جدید و قبلی را کنار بگذاریم و با تو

 «. حتی کل گروه تعریف کنیم

 گری گروهیکُنش

جمعی مورد کاوش  صورتبهمشارکتی دانش و تجارب افراد  نویسیحالخود شرحدر روش 

های یابند تا داستانهای گروهی فرصت میها در موقعیتگیرد. به این صورت که معلمقرار می

 ای خویش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا قادر گردند با تحلیل و تفسیر شخصی و حرفه

خویش به دست  یههای هر یک از اعضاء، احساس جمعی نسبت به دانش و توسعحالشرح

مشارکتی متوالی مبتنی بر  هچرخ(. این روش مبتنی بر 911، ص 8331آوردند )بات و ریموند، 

مشارکتی این است که اعضاء از  نویسیحالخود شرحتعامالت کتبی و شفاهی است. زیرا هدف 

، 9113مشارکتی به کاوش و پژوهش بپردازند )به نقل از لپدات،  یعامالنهوگوهای تطریق گفت

 تسهیمگروهی به در یک محیط  اعضاء ،مشارکتی نویسیحالخود شرحدر روش  روازاین(. 99ص
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، مسائل و هاچالش(. آنها 811، ص 9111و همکاران،  8)کالتر پردازندمیه نگارانتجارب خودزیست

کنند تا تربیتی را شناسایی نموده و بر اساس تجارب خویش آنها را مستند می -رویدادهای آموزشی

و تجارب از زوایای دیگر مورد  هاروایت، هاگروهیهمو  قطارانهمدیگر  یهواسطبهدر گام بعدی 

بات و ، 9113 ، لپادات9181لپادات و همکاران ، 9189، دیل 9181)برون نقد و بررسی قرار گیرد 

 (.9189 ، ، دورین و همکاران8313 ریموند

در این بعد مواردی که از تحلیل نظرات دانشجویان به دست آمد در قالب بر همین اساس، 

 گروهی تحلیل و بررسی»و « گروهی تدریس»، «گروهی نویسیگزارش»، «گروهی پژوهش»مفاهیم 

گری کُنش»تر به نام کلی یهبود که اجزاء یک مقول« معلمی و کارورزی مشکالت و هاچالش

 خود از کارورزی مبتنی بر خود یهتجرب 1 هرا شکل داد. برای نمونه دانشجومعلم شمار« گروهی

 افزایش گروهی کار در مرا یهروحی کارورزی این».. کرده است نویسی را چنین روایت  حالشرح

 ماناین تدریس بر عالوه .دادیممی ارائه گروهی صورتبه را هاگزارش باید ترم این در چراکه داد

 نقشی بر عهده  هرکدامکردیم و ها حضور پیدا میدر کالس ما یسه هر چراکه بود. گروهیهم

 این در ...»وره را چنین روایت کرده است خویش از د یهتجرب 81 هشماردانشجومعلم «. گرفتیممی

 با آینده ممکن است در یا هست در دانشگاه که مشکالتی به دیگر نگاهی که با گرفتم یاد کارورزی

  پاسخ ما از و دادمی رابطه این در را االتیؤس استاد وقتی زیرا. میشیاند یبمواجه بشویم،  آنها

 به بعدا  یا همزمان پرداختممی مشکالت کردن عنوانبه من کهاین بر عالوه شدمی باعث خواستمی

شد گفتند باعث میدیگر اعضاء نیز نظراتشان را در مورد مشکالت می و چون کردممی فکر نیز آنها

و مشکالت معلمان شکل  هاچالشراهکار در مورد  یهگروهی برای بررسی و ارائ یهکه یک مباحث

این ترم در  »نیز برداشت خود از دوره را چنین روایت نموده است  81 هدانشجومعلم شمار«. بگیرد

پرداختیم. به این صورت که در دانشگاه دانشگاه به بررسی مشکالت کارورزان و معلمان می

ای ختم شود. نتیجهپرداختند تا به شد و دانشجویان به بحث با یکدیگر میموضوعی مطرح می

خالف گرفت. یعنی بربایست انجام میگروهی می صورتبهعالوه بر این گزارش پایانی دوره هم 

گروهی تدوین و  صورتبهرا  نهایی خود هایگزارش، در پایان این کارورزی ما هاکارورزیدیگر 

 «. ارائه کردیم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Coulter 
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 نظارت آموزشی همتا

ها، دانشجویان نسبت به حالتسهیم شرح واسطهبهمشارکتی  نویسیحالخود شرحدر 

. زیرا نوشتن آورندمی به دستساختارهای اجتماعی که خویشتن هر فرد در آن حضور دارد بینش 

 یسکو سازکند که منتج به ای از مباحثات مشارکتی را خلق میشتن، چرخهیروایی در مورد خو

، لپادت، 9189، 9در ادراک و یادگیری، ساخت دانش، آگاهی به نقاط قوت و ضعف )بلیر 8شناختی

 تر، دانشجویان در این روش، دقیق به عبارت(. 8331گردد )ترنی، می 9همتا ( و نظارت9113

گذارند تا در پرتو آن، یادگیری خویش را به اشتراک می باهمخود را  یههای مورد تجربحوزه

(. 9116دهند )سیمون، های خود را پوشش گروهیقطاران و همند و نقاط ضعف همببر شیپبه

گیرند، فرایندهای یادگیری یکدیگر را یاد می باهمکه اعضاء از هم و  حالنیدرعیعنی در این الگو 

 آورند و هر یک از اعضاء می به دستدهند، از نقاط قوت و ضعف یکدیگر آگاهی نیز پوشش می

( معتقد است همکاری مشارکتی 8331ترنی ) روازاینتوانند راهنما و مشاور یکدیگر باشند. می

 های تدریس مشارکتی باعث فهم راهبردهای متفاوت و توانایی نویسیحالخود شرحمنتج از 

 نویسیحالخود شرحتوان اذعان نمود که الگوی کارورزی مبتنی بر شود. بر این اساس میمی

همتایان را دارد.  یواسطهبهمشارکتی، الگویی است که مختصات رویکرد نظارت و تدریس 

، 9113، لپارت، 8331است )پارسونز،  سازنده گراشناسی معرفت یهنظریرویکردی که آبشخور آن 

-شود که دانش و معانی در یک بستر مشارکتی و متقابل خلق می(، و در آن فرض می9189دیل، 

های اجتماعی نی برساختی از ساختارهای چندگانه و ارتباطات پیچیدۀ بین افراد و محیطشود و معا

  (.9181است )برون، 

های دانشجویان به دست آمد در قالب مفاهیم در این بعد مواردی که از تحلیل روایتسان بدین

 یهاجزاء یک مقول بود که« همتا یهمشاور»و « همتا گریمربی»، «همتا بازخورد»، «همتا ارزشیابی»

 یهتجرب 89 هرا شکل داد. برای نمونه دانشجومعلم شمار« همتا آموزشی نظارت »تر به نام کلی

 آموزاندانش نقش در خودمان کارورزی این در»... خود از کارورزی را چنین روایت کرده است 

 انآموزدانش با برخورد و کنترل که ببینیم تا معلم نقش در دوستان از یکی و شدیممی ظاهر

 در را یکدیگر عملکرد آن از بعد و است چگونه....( و ان شلوغ، لوسآموزدانشمثال  )مختلف 

«. کردیممی مشخص را آن منفی و مثبت نقاط و کردیممی تحلیل معلم یک نقش در بودن هنگام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Cognitive scaffolding 
2.Blair 
3.Peer supervision 
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در این کارورزی »نیز برداشت خود از دوره را چنین روایت کرده است  9 هدانشجومعلم شمار

گرفت. یعنی ما ی قبلی، استاد در تعیین نمره نظرات ما را هم در نظر میهاکارورزی برخالف

فرصت پیدا کردیم که اعضای کالس را بر اساس یک فهرست مورد ارزشیابی قرار دهیم و نقاط 

باط با معلمی کردن و کنترل کالس بنویسیم و به یکدیگر راهکار قوت و ضعف یکدیگر را در ارت

 «.  بدهیم

 ی کمّ یهایافته

متخصصان  تأییدبه ای که نامهمحقق در این بخش بر اساس پرسشهای فوق، در کنار یافته

دانشگاه فرهنگیان رسیده بود به بررسی نظرات دانشجومعلمان در مورد  تاداندرسی و اسی هبرنام

الگوی پیشنهادی پرداخته است. بنابراین جهت ارزیابی تجارب  درسیی هبرنامابعاد  هتجرب

( استفاده شده است. طبق 8916دانشجویان، از معیارهای مطرح شده توسط بازرگان و همکاران )

 یهتجرب یدهندهنشان 61/9تا  94/9کم،  یهتجرب یدهندهنشان 99/9تا  8نظر آنها سطح میانگین 

های توصیفی دیگر نیز زیاد است. افزون براین شاخص یهتجرب یدهندهنشان 1تا  61/9 متوسط و

 تر وجود داشته باشد. ( ارائه شده است تا در کنار میانگین فرضی امکان قضاوت دقیق9در جدول )
 های توصیفی متغیرهای تحقیقشاخص -5جدول 

 ردیف
 عناصر

 درسیی هبرنام
 خطای معیار انحراف معیار

 میانگین پاسخ

 دانشجویان
 کشیدگی چولگی

 -/144 -/ 111 11/9 896/1 199/1 هدف 8

 -/961 -/849 19/9 869/1 611/1 محتوا 9

راهبردهای  9

 یادگیری-یاددهی

619/1 819/1 16/9 866 /- 668/- 

 -/ 111 -/911 18/9 818/1 644/1 ارزشیابی 4

 

( و تجربی 9داری بین میانگین نظری )که تفاوت معنی کردتوان عنوان با توجه به نتایج فوق می

توان گفت های تجربی از میانگین نظری باالتر است، میمیانگین ازآنجاکهوجود دارد. لذا 

نویسی مشارکتی حالشرح دانشجویان باالتر از سطح میانگین، عناصر الگوی کارورزی مبتنی برخود

های چولگی و کشیدگی نشان از نرمال بودن توزیع خصعالوه براین سطح شااند. را تجربه نموده

 ( ارائه شده است. 9متغیرها دارد. بنابراین در ادامه نتایج آزمون تی به شرح جدول )
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 دانشجویان  یهای برای بررسی ادراک و تجربنمونهنتایج آزمون تی تک -6جدول 

 ردیف
 عناصر

 درسیی هبرنام
 تفاوت میانگین ها

 یهآمار

 تی

 یهدرج

 آزادی

 سطح 

 داریمعنی

 یهسطح تجرب

 الگو

 زیاد یهتجرب 111/1 81 16/6 111/1 هدف 0

متوسط یهتجرب 114/1 81 99/9 191/1 محتوا 2  

راهبردهای  3

 یادگیری-یاددهی

متوسط یهتجرب 119/1 81 61/9 166/1  

متوسط یهتجرب 114/1 81 96/9 188/1 ارزشیابی 4  

 

مثبت  111/1( است که در سطح 16/6تی عنصر هدف ) یه(، آمار9) هشماربا توجه به جدول 

 یهآن در سطح تجرب تأیید( محاسبه شده بود که 11/9دار است، و میانگین این عنصر نیز )و معنی

( است که در 99/9تی عنصر محتوا ) یهآماردهد. همچنین، زیاد از جانب دانشجویان را نشان می

آن  تأیید( محاسبه شده بود که 19/9دار است، و میانگین این عنصر نیز )معنیمثبت و  114/1سطح 

 -راهبردهای یاددهیتی عنصر  یهآماردهد. متوسط دانشجویان را نشان می یهدر سطح تجرب

ار بود، و میانگین این عنصر دمثبت و معنی 119/1( به دست آمد که در سطح 61/9نیز ) یادگیری

تی  یهدهد. همچنین آمارمتوسط را نشان می یهآن در سطح تجرب تأییدکه ( محاسبه شد 16/9)

باشد، و میانگین این عنصر دار میمثبت و معنی 114/1( است که در سطح 96/9عنصر ارزشیابی )

 هایبنابراین یافتهدهد. متوسط را نشان می یهآن در سطح تجرب تأیید( محاسبه شد که 18/9نیز )

در سطوح  درسی الگوی پیشنهادی رای هبرنام یهکه دانشجویان عناصر چهارگان دهدمی نشان فوق

ها آنچه دانشجویان در امتداد ترم تحصیلی به عبارت دیگر، طبق یافته. اندمطلوبی تجربه نموده

 هایروشیادگیری و -اند، منطبق با اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهیتجربه و ادراک نموده

مشارکتی بوده که به  یسینوحالشرح خود بینی شده در الگوی کارورزی مبتنی برارزشیابی پیش

 رسیده بود.  درسیی هبرنامدانشگاه فرهنگیان و متخصصان  تاداناس تأیید

در  هرچندتوان به این نتیجه رسید که دانشجویان های هر دو بخش، میبنابراین مطابق با یافته

 نیمضام، اما این تجارب با اندآوردههای گوناگونی از کارورزی به دست امتداد ترم تحصیلی تجربه

 سو و استخراج شده از سرفصل واحدهای درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان هم یهیپا

 یواحدهاپژوهی نشان داد که نتایج تحلیل اسناد از مرحلۀ نخست کُنش کهچنانخوان است. هم

 ی، درس یزریبرنامه، سیتدر هتجربیه مشتمل بر: اپ ی بر هشت مضمونکارورز یدرس
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گروه و  لیتشکی، مشارکت و تعامالت ارتباطاتیی، و مشاهدات روا مالتعاتی، سینوگزارش

سرفصل  یو معرف حیتشری و و گروه یفرد ینارهایجلسه و سم لیتشکی، گروه هایتیفعال

 ی مبتنی است. کارورز یدرس یواحدها

، «همتا آموزشی نظارت»، «وگوگفت هایمهارت»دانشجومعلمان از  یهتجرببنابراین با توجه به 

، و سطح نظرات دانشجویان از «گروهیگریکُنش»و « ایحرفه یتوسعه»، «روایی یهتجرب و دانش»

توان به این ، می«یابیارزش هایروش»و « یریادگی-یاددهی یراهبردها» ،«محتوا» ،«فاهدا» عناصر

مشارکتی، منطبق با اهداف و  نویسیحالخود شرحنتیجه رسید که الگوی کارورزی مبتنی بر 

 مثابهبهتواند این الگو می روازاینراهبردهای مستتر در سرفصل واحدهای درسی کارورزی است. 

های دروس کارورزی، در دانشگاه فرهنگیان مورد راستا با اهداف و رسالتالگویی عملی و هم

 کاربست قرار گیرد. 

 گیریبحث و نتیجه
ی همعلم در برنامامروزه با توجه به ضرورت، نقش و جایگاه تجارب معلمان، کارگزاران تربیت

 درسی کارورزی در تقابل با الگوهای سنتی، به کاربست الگوهای بازاندیشانه، فکورانه و 

 توانا و ، جمشیدی8911جمعه و مهرمحمدی، )اماماند عالقه و توجه نشان داده محور تیروا

الگوهای  چراکه(. 8936، ملکی و مهرمحمدی ،8936، کرمی، سراجی و معروفی، 8931جمعه، امام

 همچونانگیزاند و آنها را مبتنی بر معنایی است که دانشجومعلمان را برمی روایت محورکارورزی 

کند تا به کار را تشویق می کارتازهشناسد. این الگوها معلمان فراگیران بالغ و مستقل به رسمیت می

آنها بهره گیرند و  معلمان و نیز منابع دیگر نظر کنند و برای حل مسائل خود از یههمکاران، جامع

 (. 8936ها به بالندگی برسند )عطاران، در انواع موقعیت ایحرفههای وگوگفتبا 

بر این اساس هدف پژوهش حاضر این بود که با توجه به نقش و جایگاه تجارب روایی در 

 نویسیحالخود شرحدرسی کارورزی مبتنی بر  یهبه طراحی و اجرای برنام فرایند کارورزی،

دانشجومعلمان از این الگو را مورد تحلیل و بازنمایی قرار  یهمشارکتی بپردازد و ادراک و تجرب

 دهد.

 نویسیحالخود شرحهای پژوهش نشان داد، الگوی کارورزی مبتنی بر سان یافتهبدین

تواند اهداف و راهبردهای مشترک مستتر در سرفصل واحدهای درسی کارورزی مشارکتی می

تر، تجارب و نظرات دانشجومعلمان نشان داد، قیقدانشگاه فرهنگیان را محقق نماید. به عبارت د
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 مضمون مشترک واحدهای درسی کارورزی، شامل تمرین 4 در خدمتتواند الگوی حاضر می

در کارورزی باشد.  درسی یهبرنام گروهی و تبیین و مشارکتی هایروایی، کُنش معلمی، پژوهش

مشارکتی بر اهدافی  نویسیحالخود شرحتوان گفت، الگوی کارورزی مبتنی بر تبیین این نتیجه می

، 8331ایننس، ، 9116سیمون، ) گروهی و مشارکتی صورتبهآموزی آموزی و ازهمباهممشتمل بر: 

، 9181)برون،  گروهی و مشارکتی صورتبه پژوهش انجام در (، مهارت9186، چویی و همکاران

 از (، آگاهی9189،چویی ، 8334استعدادها )پاینار،  و هاتوانایی از (، شناخت8331بات و ریموند، 

)کالندینین و  معلمی یهحرف به نسبت عمیق و جامع فهم(، 9113)لپدات،  ضعف و قوت نقاط

معلمی  عمل چیستی و ماهیت تعریف شخصی برای بینش یک به رسیدن(، 8336کانلی، 

)لپدات،  هامبتالبه معلم اجتماعی -فرهنگی مسائل به نسبت آگاهی(، 8336)کالندینین و کانلی، 

 ایجاد در توانمندی( و 8331)کانلی و کالندینین،  نگاریروایت در علمی و عملی مهارت(، 9113

چویی و ، 9189دورین و همکاران، ) معلمتربیت یهحوز عملی و نظری مفاهیم بین پیوند

که بسترها و راهبردهایی که در  ها نیز نشان داد( استوار است. بر این اساس یافته9186، همکاران

 یهتجرب و دانش»مضمون مشتمل بر:  1 یهفرایند الگوی پیشنهادی تعریف شده بود منتج به تجرب

 گریکُنش»و « ایحرفه یهتوسع»، «همتا آموزشی نظارت»، «وگوگفت هایمهارت»، «روایی

 شده بود.« گروهی

 هایروشیادگیری و -ها نشان داد اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهیافزون براین، یافته

 یهارزشیابی که بر اساس الگوی پیشنهادی ارائه شده بود، در سطح باالتر از متوسط به تجرب

 حال نویسیتوان اذعان داشت که خودشرحدانشجومعلمان درآمده است. لذا طبق این نتیجه می

درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده ی هالگو، در برنام یک مثابهبهتواند مشارکتی می

هایی ها، مفاهیم و گزارهنظریه یهبستر کارورزی بستر تجرب ازآنجاکهقرار گیرد. بر همین اساس 

اند و به عمل است که دانشجویان در طول تحصیل با آنها آشنایی مفهومی و نظری پیدا کرده

های حالها و شرحآنها در امتداد کارورزی مدنظر قرار است. لذا روایتکشیدن و در عمل آزمودن 

کاربست و کم و کیف این مفاهیم نظری  هایروشتواند بستری برای فهم ماهیت، دانشجویان می

تواند برای دانشجومعلمان نوعی بینش و بلوغ به فراهم کند و تحلیل و تسهیم این تجارب می

توانند به نقاط عمل و اقدام است که می یهواسطبهکارورزان،  ازآنجاکه همراه داشته باشد. همچنین

های ، عالیق، نیازها و مهارتهاو از افکار، باورها، منشتدریس خویش وقوف یابند قوت و ضعف 
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تواند در خدمت فهم ساحات های دانشجویان میخویش آگاهی یابند، لذا روایت مدیریت کالس

، گادماندسدوتیر، 9189، دورین و همکاران، 8311آیرز، )لمی باشد مع یهنظری و عملی حرف

درسی کارورزی به ی هیک الگو در برنام مثابهبه(، و 9189دیل، ، 8331بات و ریموند، ، 8338

 خدمت گرفته شود. 

الگوی پیشنهادی را در دیگر واحدهای شود که گران پیشنهاد میبر همین اساس، به پژوهش

 الگوی کارورزی تأثیرای نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، بررسی مقایسهدرسی کارورزی 

های صالحیت رشد بر الگوی مرسوم دانشگاه فرهنگیان، مشارکتی و نویسیحالخود شرحمبتنی بر 

الگوی  یهارائ منظوربهنگارانه را حالشرحرویکردهای و انواع  دانشجومعلمان داشته باشند ایحرفه

 کارورزی در دانشگاه فرهنگیان مورد مطالعه قرار دهند تا روایت و درسی ی هبرناممطلوب 

 درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان پیدا کند. ی هگری، نقش و جایگاه واقعی خود را در برنامروایت

 منابع

نشریه (. تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی. 8916) .آقاپور، اسالم ؛ایمان، محمدتقی
 .91-49 (.19) 89)حوزه و دانشگاه(.  روش شناسی علوم انسانی

: . ناشرانسانی علوم در تحقیق کیفی و کمی هایروش پارادایمی مبانی(. 8931) .ایمان، محمدتقی

 . دانشگاه و حوزه پژوهشکده

 فکورانه تدریس رویکردهای بررسی و نقد(. 8911) .مهرمحمدی ،محمود ؛جمعه، محمدرضاامام  

 .درسی یهبرنام مطالعات یهمفصلنا. فکور معلم تربیت درسیی هبرنام یهارائ منظوربه

8(9 .)66-91. 

(. آموزش گفت و شنودی بستری برای یادگیری برنامه 8931) .احمدی، فاطمه زهرا؛ احمدی، آمنه

 . 18-19(، 9) 8، فصلنامه تربیت معلم فکورکارورزی دانشگاه فرهنگیان. 

تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  هایروش(. 8916) .گال، مردیت دامین ؛بورگ، والتر
 انتشارات سمت.تهران: )جلد دوم(. ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران.  روانشناسی

در  یدرون یابیارز یاجرا ندیفرآ (.8916)فاخته.  ،یو اسحاق وسفی ،یحجاز ؛بازرگان، عباس
 تهران: نشر دوران.  (.یعمل یراهنما) یدانشگاه یآموزشی هاگروه

ی هکارورزی فکورانه در برنام تأثیر(. بررسی 8931) .جمعه، محمدرضاتوانا، اعظم و امامجمشیدی

 .درسیی هی برنامهاپژوهش های دانشجومعلمان.درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی
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6(8 ،)91-8. 

 بازکاوی(. 8939) .زالی محمدرضا جعفرزاده، مرتضی و ؛اکبری، مرتضی ؛مصطفی سید رضوی،

 تهران.  دانشگاه: . ناشرآمیخته تحقیق روش

ها و اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس، اصول، نظریه(. 8919) .ساکی، رضا

 ، پژوهشکده تعلیم و تربیت. وپرورشآموزشناشر: وزارت  .چارچوب عمل

  انیدانشگاه فرهنگ ناشر:. : اصول و مراحلییپژوهش روا(. 8936) .محمد ،عطاران

 نظریات بر شرحی: جدید هایهویت سوی به درسیبرنامه(. 8939) .واجارگاه، کورش فتحی

 . . تهران: انتشارات آییژدرسیبرنامه معاصر

، وپرورشآموزش. ناشر: وزارت راهنمای عملی پژوهش در عمل(. 8913) .پویا؛ اقبالقاسمی

 پژوهشکده تعلیم و تربیت.

 ای در آثار نامهبه معنای گذر زندگی Currere (. تحلیل تاریخی8934) .قادری؛ مصطفی

 (.9)1 نامه مبانی تعلیم و تربیت  سال.پژوهشگرایی، منوفه

(. برنامه درسی روایت پژوهی و توسعه 8936) معروفی یحیی. و فرهاد ،سراجی ؛کرمی، زهره

دوفصلنامه نظریه و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی.  ایحرفه

 . 814-63( :3) 1 .عمل در برنامه درسی

 در ارتباطی کنش ساززمینه: مشارکتی پژوهی (. اقدام8936) .علی خوراسگانی،ربانی زهرا؛ ماهر،

 . 61-93. (81)6 .معاصر شناسی جامعه یهاپژوهش هدو فصل نام. عمومی هایحوزه

اقبال  هپژوهش در عمل )کنش پژوهی(: اقدام مبتنی بر مطالعه، ترجم(. 8934) .کرنان، جیممک

 محمود یهترجم شورت، سی ادموند. درسی برنامه مطالعات شناسی قاسمی پویا در روش

 تهران: انتشارات سمت.مهرمحمدی و همکاران. 

: پژوهی )طراحی، اجرا، ارزشیابی(اقدام(. 8931) .جک، وایتهد و پامال ،لوماکسناشر ؛نیف، جینمک

 محمدرضا آهنچیان. تهران: انتشارات رشد. یهترجم

مطالعه » ایحرفهروایت نگاری ابزار تامل و بالندگی  (.8936) محمود. ،مهرمحمدی ؛ملکی، صغری

دوفصلنامه «. ای کیفی در زمینه تجربه روایت نگاری دانشجومعلمان در درس کارورزی

 .814-891( :81) 1. ریه و عمل در برنامه درسینظ

تهران: انتشارات . کیفی شناسی روش در طرح و منطق: روش ضد(. 8913) .محمدپور، احمد
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 شناسان. جامعه

 .ساکی، رضادر اقدام پژوهی : دغدغۀ روایی و کیفیت. مشروعیت علمی (. 8919) .نویدی، احد
 .اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس، اصول، نظریه ها و چارچوب عمل

 ، پژوهشکده تعلیم و تربیت. وپرورشآموزشناشر: وزارت 

 تهران: انتشارات. ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش(. 8934) .نیستانی ، محمدرضا
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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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