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مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که باید در برنامه درسی
نظام تعلیم و تربیت مد نظر قرار گیرد ،به کارگیری
شیوههای درست تربیت معلم است .در قرن بیست و یکم
از معلم به عنوان برنامه ساز درسی نام برده میشود .او به
واسطه دانش شخصی و حرفهای خود در کنار دانشآموزان
برنامه درسی میسازد و با ترسیم گذشته ،حال و آینده به
اعمال و افکارش معنا میبخشد[ .]1معلمی که با این نوع
نگاه تربیت شود ،به جایگاه رفیع و مسئولیتهای خطیر
خود در مسیر پر پیچ و خم تعلیم و تربیت آگاهی
مییابند ،نسبت به جهان هستی و همنوعان خود به درک
متقابل میرسند و به هدف غایی که همانا یکپارچگی
وجودی است دست مییابند .چنین دگرگونی عظیم در
نظام تربیت معلم متناسب با پیچیدگی ،دشوار بودن و
تمام نشدن موضوع تعلیم و تربیت پا به عرصه ظهور
گذاشته است تا بر بسیاری از مشکالت نظامهای تربیتی
جهان فائق آید« .معلمان در مقام پرچم داران و مصلحان
جامعه با پرسیدن سوالهای مهمی چون :من که هستم؟
به عنوان معلم در هر موقعیت خاص چه نقشی را باید ایفا
کنم؟ درباره اعمال و ایدههای خود نسبت به جهان درون،
حرفه معلمی و محیط پیرامون تأمل دارند تا ابتدا در خود
یک انقالب فکری به وجود آورند» [.]2دیویی ]3[1با
نوشتن اثر خود به نام «چگونه فکر کنیم؟» چارچوب
مفهومی درباره «تفکرتأملی »2ارائه داده است .مطابق با
ایده او تفکر عبارت است از «تصور فعال ،مداوم و دقیق
درباره باور و گمان نسبت به دانشی که وابسته به زمینه
است و نتایجی که از آن دانش حاصل میگردد ».دیویی
هدف اولیه تعلیم و تربیت را آموزش مهارتهای تفکر
میداند تا این که افراد با بینش در فعالیتها درگیر
شوند[ .]4شون ]5[ 3نیز برای «تفکرتأملی» چارچوب
نظری ارائه داده است .او فرایند پیچیده شدن ذهن
کارورزان را در طی تجارب کارآموزی مطالعه نمود تا
مشخص نماید ،چگونه دانش حرفهای را فرا میگیرند.
شون دو نوع تأمل را عامل توسعه دانش میداند « :تأمل
در عمل »4و «تأمل بر عمل .»5اولی ،زمانی اتفاق میافتد
که کارورز درمیان موقعیتهای چالش برانگیز راه حلهای
عملی را شناسایی و انتخاب مینماید .دومی ،کارورز فکور

بعد از حل یک مسأله سخت در فرایند تأمل بر عمل
درگیر میشود تا موقعیت مسأله بعدی را ارزیابی کند و
راه حل بدیل ارائه دهد« .معلمان همواره در فرایند شدن
قرار دارند .حرفه پویای آنها میطلبد تا مداوم در پی این
باشند که چه کسی هستند و با غور عمیق در حرفه خود
به دنبال چه چیزی هستند»[ .]6عمل فکورانه باعث می-
شود تا معلمان خود راهبر شوند و برای ارتقاء عمل
تدریس خود مسئولیتهایی را به عهده بگیرند[ .]7عمل
فکورانه راهبردهای آموزشی به کارگرفته شده توسط
معلمان را افزایش میدهد[ .]8به اعتقاد اوسترمن و
کاتکامپ ]9[6بیشتر معلمان خواستههای زودگذر تعلیم و
تربیت را اجرا میکنند ،بدون اینکه تاثیر آن را بر تدریس
خود و یادگیری دانش آموزان امتحان کنند .دونالد شون
برای حل مسائل تربیت حرفهای عمل فکورانه را توصیه
کرد که این مفهوم در مباحث مربوط به تربیت معلم
جایگاه ویژهای یافت [ .]10در برنامههای تمرین معلمی
بسیاری از کشورها از جمله ،آمریکا ،کره جنوبی ،ژاپن،
سنگاپور ،دانمارک ،فنالند ،ایتالیا ،نروژ ،هلند ،کانادا،
انگلستان ،چین و غیره ،تاکید زیادی بر فعالیتهای "تأمل
بر عمل" دارند و دانشجومعلمان ساعتهای زیادی را
صرف به اشتراک گذاشتن تجارب زیسته و یافتههای خود
با همکاران مینماید[ .]11تحقیقی توسط گودسون در
مرکز تحقیقات تربیتی در دانشگاه برایتون انگلستان از
سال  1998تا  2003به منظور ایجاد تحول در نظام تعلیم
و تربیت ،از جمله تغییر رویکرد برنامهدرسی کارورزی
تربیت معلم انجام شد .وی در این مسیر به فهمی به نام
«روایی »7و راه حلی به نام «تحقیقروایی »8رسید [.]12
اگرچه روایت و روایت نگاری در تربیتمعلم ایران
سابقه طوالنی ندارد ،تدریس عملی و مهارتهای معلمی از
قدمت طوالنی برخوردار است و مرتباً دستخوش تغییرات
متعدد شده است« .اما در فاصله دهه  1370تا کنون
تغییرات جزیی در برنامه درسی دورههای آن صورت
گرفته است ،کمیته تخصصی برنامه ریزی دروس در
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر این باور است
که محتوا ،سر فصلها و روش اجرای دروس موجود در
تربیت معلم با توجه به تحوالت جهانی و نیازهای کنونی
آموزش و پرورش ایران نمیتواند آن طورکه باید معلمانی
توانا ،شایسته و کارآمد برای نظام آموزشی ایران 1400
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تربیت نماید» [ .]13بدین جهت ،مسائل مرتبط با
شایستگیهای حرفهای دانشجو معلمان در دوران تحصیل
از ابعادی است که در چند دهه اخیر ذهن صاحبنطران،
برنامه ریزان و دست اندر کاران حوزه آموزش را به خود
مشغول کرده است .برای پاسخگویی به برخی از این
نیازها ،کارورزی با ساختار جدید و متفاوت نظام آموزشی
دانشگاه فرهنگیان و پردیسهای آن به مدت چهار ترم در
دو سال آخر برنامه درسی دوره کارشناسی به مثابه یک
گفتمان پا به عرصه گذاشته است .مبانی نظری کارورزی
یادگیری تجربی و مشاهدهای است که بر دیدگاه آموزش و
پرورش تجربی استوار است .مشاهده ،توصیف و روایت
نویسی و گزارش نویسی از عناصر اصلی آن است و آموزش
نویسندگی به ویژه روایت نویسی و گزارش نویسی از لوازم
اصلی آن است که به مشاهدهگر کمک میکند تا بتواند از
یک مشاهده تأملی به یک نگارش تأملی دست پیدا کند
[ .]14فعالیتهای متنوع دانشجویان در آخر هر دوره
کارورزی به روایت نویسی ختم شده و سپس کدگذاری
باز ،محوری ،تحلیل و تفسیر میگردد [.]15،16
تأمل از طریق نوشتن خاطرات روزانه اتفاق میافتد و
دانش به طور ضمنی با نوشتن ساخته میشود [ .]17افراد
با روایت نگاری تأملی فعالیتهای علمی و میدانی را ارتقاء
میبخشند و نظریهها را با موقعیتها پیوند میدهند [.]18
یادگیری از طریق روایت نگاری تأملی برای بزرگساالن
مناسب است ،چون ماهیتاً کالمی است .زمانی که نویسنده
سریع احساسات و افکارش را مینویسد ،فرصت مییابد تا
بین اطالعات جدید با دانستههای قبلی پیوند ایجاد نماید
و مفهوم سازی ارتقاء یابد .مطابق با ایده مینوت،]19[1
روایت نگاری تأملی باورها  ،قدرت اختیار ،یادگیری و تفکر
معلمان را مرتبط میسازد و به واسطه تلفیق این ویژگیها
است که به کارورزان فکور مبدل میشوند .معلمان از
طریق روایت نگاری تأملی واقعه و دلیل وقوع آن را
توصیف مینمایند ،انتظار وقوع هرچه را داشتند تبیین و
چگونگی تاثیر رخداد بر تدریس آیندهشان را پیشبینی
میکنند []20یک واقعه مهم و معنادار درحرفه معلمی
(مثبت یا منفی) توسط روایتهای حادثهای -انتقادی
توصیف میشود .همچنین ،تبیین میگردد که چرا برای
روایتگر معنا دارد [ .]21گرین ]22[ 2مدعی است ،روایت
نگاری حوادث زندگی معلمان را عینیسازی مینماید .آنان
به عنوان مشاهدهگران به جستجوی تجارب و باورهای
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خود میپردازند و به خودآگاهی تشویق میشوند.
روایتنگاری تأملی ابزاری است که به مشارکت کنندگان
فکور اجازه میدهد ،تا درباره وقایع تأمل کنند .دانشجو -
معلمان مشاهدات فردی خود را از طریق نوشتن روایتها
ارتقاء میبخشند و تفاهمها و سوء تفاهمها را از هم
تشخیص میدهند [ .]23استفاده از روایت نگاری به
دانشجو معلمان کمک میکند تا استانداردهای تدریس
یاددهی یادگیری را بررسی کنند و دانش ،مهارت ،نگرش
خود را ارتقاء بخشند [ .]24دانشجو معلمان با کمک
روایت نگاری تأملی اهداف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری،
روشهای تدریس و ارزیابی را تعیین میکنند[.]25،26
آنچه از تربیت حرفهای بر میآید ،فراهم کردن
زمینههای مناسب برای تحقق شایستگیها به عنوان
مجموعهای ترکیبی از صفات ،توانمندیها و مهارتهای
ناظر به همه جنبههای توسعه حرفهای است .عمدهترین
بحث در آن است که مجموعه فرصتهای تربیتی بتواند به
تربیت افراد حرفهای از جمله معلمان حرفهای کمک کند.
«معلم حرفهای دارای چهار شایستگی است« :شایستگی
موضوعی»« ،شایستگی تربیتی»« ،شایستگی تربیتی-
موضوعی» و «شایستگی عمومی» .شایستگی موضوعی آن
قابلیتی است که به شخص کمک می کند تا دانشی از
دانشهای بشری را فهم کند .و شایستگیهای موضوعی-
تربیتی آن قابلیتی است که شخص را برای معلمی کردن
در یک رشته خاص آماده میکند .شایستگی تربیتی،
شامل آن قابلیتی است که به فرد کمک میکند تا معلمی
کند .شایستگی عمومی قابلیتهایی است که همه معلمان
باید از آن برخوردار باشند» [.]27
طرفداران دیدگاه معلم فکور در کنار فهم عمیق دانش
موضوعی و مهارتهای عملی ،روایت نگاری تأملی را نیز به
عنوان ابزار توسعه صالحیتهای حرفهای معلم قرن حاضر
معرفی میکنند .در کشور ما هم کارورزی فکورانه یک
وضعیت جدید طراحی شده برای آموزش کارورزان در
دنیای واقعی از طریق تأمل و بازاندیشی بر عمل به مرحله
ظهور رسیده است .کارورزان به مدت چهار ترم موقعیت
طالئی حرفه آموزی ،در فعالیتهای متعدد مانند،
روایتنگاری تأملی یکی از مهمترین و عمدهترین بخش
کارورزی درگیر میشوند .آنها مجبور هستند در این
فرآیند انرژی زیادی را صرف شناسایی مسائل تربیتی ،باز
اندیشی ،نوشتن گزارش روایی ،انواع کد گذاری باز و
محوری ،تحلیل و تفسیر و آغاز دوباره چرخه یعنی
شناسی مسأله کنند .دانشجو معلمان در مدت تحصیل
خود تقریباً 500 ،صفحه نگارش تأملی ارائه میدهند و به
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ثبت و مستند سازی حجم زیادی از فعالیتهای گوناگون
در هر درس کارورزی و درس پروژه میپردازند .لذا،
مشخص کردن ماهیت این تجارب زیسته و تاثیر آن بر
توسعه حرفهای یکی از الزامات پیشبرد مقاصد برنامه است.
زیرا با وجود تجربه میدانی محقق به عنوان مربی کارورزی
که حاصل تعامالت وی با دانشگاه ،اساتید ،دانشجویان،
مدارس مجری برنامه کارورزی و مطالعه مستمر گزارش-
های روایی برای ارائه بازخورد است ،تصور میشود علی
رغم صرف هزینه ،زمان و انرژی از سوی این مجموعه،
شاید اهداف مورد نظر برنامه درسی کارورزی دانشگاه
فرهنگیان در اجرا محقق نشود ،آن پویایی و سرزندگی در
بین دانشجو معلمان هنگام انجام تکالیف دیده نشود و به
جای تقویت مهارتهای تأمل بر عمل و حل مشکالت
تربیتی ،تمایل بیشتر به سوی کسب اهداف اثباتگرایی
داشته باشد .چرا که کارورز از یک سو عمالً ،موظف است
در یک زمان بندی معین مستندات خود را در قالب روایت
نگاری که دانشگاه مطالبه کرده است ،به اتمام برساند و از
سوی دیگر به دلیل عدم آگاهی کامل این قشر به
چیستی ،چرایی و چگونگی انجام آن از ظرفیتهای
خالقانه خود برای ایجاد تغییر در خود و دیگران آن گونه
که شایسته است تالش نکنند .مشخص کردن مطلوبیت
ساز و کار روایت نگاری تأملی یکی از ضروریات است تا در
صورت نیاز اصالحات و باز نگریهایی در آن صورت گیرد.
از آنجا که مطالعات بسیار اندکی در این باب صورت گرفته
است ،پژوهش حاضر قصد دارد تا با روش پدیدارشناختی
به فهم عمیق و دید وسیع نسبت به این پدیده نو در
برنامه درسی کارورزی( )4برسد و تاثیر آن بر توسعه
شایستگیهای حرفهای دانشجومعلمان را مشخص نماید.

عقاید و روزمرگیها رهایی یابند[ .]28پژوهش پدیدار
شناختی نوعی «پژوهش تفسیری »2است که درک و
تجربه انسان در کانون اصلی توجه آن قرار میگیرد.
چارچوب چنین مطالعهای شامل جمعآوری دادههای
تجربی از مشارکت کنندهها ،جستجوی مضامین و
الگوهای اصلی از دادهها یا تبیین آنها و سپس استنتاج و
تفسیر ماهیت عمومی پدیده از مضامین و الگوها است
[.]29
با توجه به این که در انتخاب روش پژوهش باید دقت
الزم به عمل آید تا بین اهداف و ویژگیهای آن و اهداف و
ویژگیهای موضوع مورد مطالعه مغایرت وجود نداشته
باشد ،به برخی خصوصیات عمده پژوهش پدیدار شناختی
و چگونگی کاربرد آن با موضوع اشاره میگردد:
اول ،مطالعات پدیدار شناختی بر اساس فلسفه ،روان
شناسی و تعلیم و تربیت طرح ریزی شده است و این
رویکرد زندگی گروهی را که تجارب زیسته مشترک دارند،
مورد بررسی قرار میدهد و طراحی شده است تا ماهیت
پدیدههای زیسته را توصیف نماید[ .]30لذا ،معانی که
گروهی از دانشجو معلمان در متن پدیده روایت نگاری
تأملی میسازند ،در حالی که مشغول یادگیری زیر و بم-
های حرفه معلمی هستند و عمده وظایف شان را این
فعالیت تشکیل میدهد ،توسط محقق توصیف و تفسیر
میگردد تا ذات و ماهیت آن هویدا گردد.
دوم ،مطابق با تعریف هگل ،پدیدار شناختی به دانشی
اطالق میشود که در آگاهی و تجربه آنی رخ میدهد.
فعالیتی که به همراه هدف نباشد آگاهانه نیست[.]31
هدف و فعالیت به طور همزمان اتفاق نمیافتد و یکی به
دنبال دیگری میآید .گمان میرود فرد درباره تجربه
بعدی آگاه است و میتواند درباره آن تأمل نماید [.]32
روایت نگاری تأملی با مشاهده تأملی برای یافتن مسائل و
مشکالت تربیتی شروع میشود ،به دنبال آن فعالیتهایی
برای ارائه راه حلها و در نهایت نوشتن تأملی ختم
میشود .همه این وقایع به دنبال یک مشاهده هدفمند
اتفاق میافتد و در پس هر کدام آگاهی و هوشیاری نهفته
است .به عبارت دیگر ،سیر این جریان به طور مارپیچی
است نه خطی ،هر مشاهدهای به دنبال تجربهای انجام
میشود.
سوم ،پژوهش پدیدار شناختی بر ادراک بشر نسبت
به تجاربش تاکید دارد ،تجربه او ناظر بر ارتباطی دورانی و
مداوم میان فرآیندهای ادراک -تفکر -عمل است که ژرفا

1

2

سوال های پژوهش
روایت نگاری تأملی چه نقشی در توسعه حرفهای
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دارد؟
روش پژوهش
روش تحقیق کیفی «پدیدار شناختی » برای بررسی
دیدگاههای دانشجومعلمان نسبت به تجربه روایت نگاری
تأملی درس کارورزی ( )4دانشگاه فرهنگیان به کار گرفته
شده است تا درباره این تجارب زیسته ،ایده تفصیلی ارائه
شود و ماهیت عمومی آن نمایان گردد .پدیدار شناختی
پژوهشی درباره چگونگی جلوهگر شدن جهان بر افراد
است ،به طوری که آنها تالش مینمایند تا از سوگیریها،
1
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و پاالیش یکی به عمق بخشیدن و پاالیش دیگری منتهی
میشود [ .]33دیالکتیک بین نظریه و عمل و تربیت معلم
فکور از مهمترین و اصلیترین هدف برنامه درسی
کارورزی است و روایت نگاری ابزاری قوی برای رسیدن به
این هدف طراحی شده است .دراین صورت ،پژوهش
پدیدار شناختی مناسب این مطالعه دیده شد تا تأمل و باز
تأمل دانشجو معلمان نسبت به عمل حرفهای خود را با
این فعالیت مورد بررسی قرار دهد.
چهارم ،رویکرد پدیدار شناختی بر این اصل بنا شده
است که خود و جهان مولفههای جدایی ناپذیر معنا
هستند« .من» و «آن» به تنهایی در جهان وجود ندارد .اما
«من» – «آن» و «من»« -تو» در ارتباط با هم و در کنار
هم قرار میگیرند [ .]34پژوهش پدیدارشناختی در
توصیف ادراکات زیست جهان افراد واجد ساحت
استعارهای یا همانندی است .این توصیفها از جنس برنامه
درسی هستند .زیرا مثال عینی درباره تجربه انسانی که
مستقیماً با ادراکات دیگران مربوط است و باعث میشود
زیست جهان ما تغییر کند [ .]33زندگی فردی و اجتماعی

فارمه اسداللهی و محمود مهرمحمدی

کارورزان و محیطی که در آن کار میکنند ،داستان
زندگی معلمی آنها را شکل میدهد .دانشجو معلمان
همواره با افرادی مانند ،همتایان ،دانش آموزان ،معلمان
راهنما ،مدیر ،معاونین ،والدین ،اساتید راهنما و غیره در
تعامل هستند .معناهای حرفه معلمی که از فعالیت
روایتها استخراج و تحلیل و تفسیر میشود ،حاصل
ارتباط آنها با زیست جهان بیرون است.
جامعه ،نمونه و ابزار :جامعه شامل کلیه دانشجو
معلمان دختر و پسر رشته آموزش ابتدای پردیسهای
دانشگاه فرهنگیان تهران است که واحدهای دروس
کارورزی  2 ،1و 3را در ترم پنج ،شش و هفت گذراندند و
وارد برنامه کارورزی  4شدهاند .روش نمونه گیری در این
جامعه ،نمونه گیری هدفمند است ،هجده نفر(12نفر دختر
و  6نفر پسر) از دانشجو معلمان ترم هشتم گرایش علوم
تربیتی ،رشته آموزش ابتدایی انتخاب شدند تا در
مصاحبههایی با پرسشهای بازپاسخ شرکت کنند.
خالصهای از مشخصات داوطلبان در جدول ( )1آورده
شده است.

جدول  . 1ویژگیهای جمعیت و نمونه

شرکت کننده ها
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میشود که حاوی مطالب غنی در تجارب مصاحبه
شوندگان است.
مرحله سوم :مفهومبخشی به هریک از موضوعات؛ در
این مرحله هر عبارت مهم معنی و معانی به صورت کد
یادداشت میشوند.
مرحله چهارم :سازماندهی مفاهیم تنظیم شده در
دستههای موضوعی ،در این مرحله کدها به صورت
دستههایی سازماندهی میشوند و این دستهها با
توصیفات اصلی شرکتکننده در مصاحبه مقایسه
میگردد.
مرحله پنجم و ششم :تلفیق یافتهها در یک توصیف
جامع ،صریح و روشن؛ در این مراحل نتایج و یافتههای
تجربیات به طور جامع و دقیق توصیف میشود.
مرحله هفتم :تایید نتایج توسط شرکت کنندگان ،در
این مرحله توصیف به عمل آمده از تجارب جهت بررسی
اعتمادپذیری در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد و

تجزیه تحلیل دادهها
هدف احتمالی تجزیه و تحلیل دادهها ارائه توصیف
تحلیلی و جامع از پدیده تحت بررسی است تا از این
طریق تجربیات زنده و غنی مشارکت کنندگان را منعکس
سازد .باید توجه داشت ،روش پدیدار شناختی روشی
انعطافپذیر است نه تجویزی و میتوان از روش تحلیل
موضوعی دادهها برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبههای پدیدار شناختی استفاده نمود .این روش
توسط کولیزی ]35[1و جورجی ]36[ 2پیشنهاد شده است
که با دیگر روشهای تحلیل دادهها کمی متفاوت است و
دارای هفت مرحله است:
مرحله اول :خواندن کلیه توصیفها در چند نوبت.
مرحله دوم :استخراج موضوعات مرتبط با پدیده مورد
نظر از متن مصاحبه؛ در این مرحله عبارات مهم مشخص
Colaizi
Giorgi

1
2
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آزمون این امر پرداخته میشود که آیا بین شیوه ادراک
واقعی سازههای اجتماعی توسط شرکت کنندگان در
پژوهش و گزارش ارائه شده توسط پژوهشگر از آنها،
همخوانی وجود دارد؟ با استفاده از مجموعهای از راهبرد
راهنما ،محقق میتواند معیار اعتبار پژوهش را برآورد
سازد .این معیارها عبارتند از :درگیری پیوسته و طوالنی
مدت (زمانی که پژوهشگر اطمینان حاصل میکند که
مضامین و مثالها به جای گسترش ،تکرار میشوند،
ممکن است زمانی مناسب برای پایان دادن به مطالعه
باشد؛ پرهیز از نتیجه گیری زود هنگام (یعنی نتیجه
گیری بدون مشاهده کافی)؛ بازنگری همکاران (بحث و
گفتگوی سازنده در ارتباط با تحلیلها و یافتهها با
همکاران صادق و بیطرف)؛ ذهنیت پیش رونده (نظارت
بر سازههای تدوین شده و مستند سازی فرآیند تغییر از
آغاز مطالعه تا پایان آن)؛ بازنگری شرکت کنندگان
(یافتههای به دست آمده از تحلیلهای گرد آوری شده
باید مورد تایید شرکت کنندگان در تحقیق قرار گیرد)؛
استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه (گرد آوری اطالعات از
طریق روشهای چندگانه از قبیل مشاهده ،مصاحبه و
تحلیل اسناد و یا استفاده از منابع متنوع) [ .]37پژوهشگر
در پاسخ به سوال پژوهش که فرایندی «توصیفی» است،
تقریباً از همه راهبردهای فوق استفاده کرده است.

با توجه به نظرات آنها مورد باز بینی قرار میگیرد.
محقق با گوش دادن به فایلهای صوتی مصاحبهها
آنها را به متن نوشتاری تبدیل نمود .فرایند تحلیل داده-
های تجربی به ترتیب شروع شد .متون چندین بار خوانده
شدند تا نسبت به آنچه داوطلبان درباره تجارب روایت
نگاری توصیف کردند ،یک ذهنیت کلی ایجاد شود .برای
تمرکز بیشتر بر همه ابعاد متون که در صفحات متعدد
برای هر نفر نوشته شده بود ،در جداولی که دارای سه
ستون بود بازنویسی شدند و جلوی ستونها فضایی برای
نوشتن کدها در نظر گرفته شد .با انتخاب پاراگراف به
عنوان واحد تحلیل ،روایتها در این جداول مجدداً ،باز
خوانی شدند و کدها روبروی هر پاراگراف در ستونها ثبت
گردید .تعداد کدهای استخراج شده اولیه نود تا بود .برای
آگاهی از صحت و سقم برچسب زدن نام کدها ،متون برای
چند بار خوانده شد و تغییرات حاصل ثبت گردید .در این
بازنگری تعداد کدها به صد تا رسید .مرحله بعد ،تقلیل
پاراگرافهای کل متون به جمالت یا عبارت بود که همراه
شماره کدها در صفحات مجزا نوشته شدند تا کار طبقه-
بندی با تاکید و توجه بهتر صورت گیرد .شناسایی مقوله-
های فرعی در مرحله نخست ،بیست وهشت تا از بین
تعداد کدهای استخراج شده بود .شناسایی کدها ،مضامین
و تحلیل آنها در طی مراحل مختلف انجام گرفت .تغییرات
حاصل در شناسایی مضامین به این گونه بود :در مرحله
اول ،از بین حدوداً ،نود کد به دست آمده بیست و هشت
طبقهبندی به دست آمد .سپس ،مضامین اصلی «طراحی
و آمادهسازی»« ،آموزش»« ،مسئولیتهای حرفهای» « ،
محیط کالس» از بین آنها برچسب زده شد .بنا بر نظر
خبرگان در شناسایی مضامین و نامگذاری آنها تجدید نظر
شد .که نتیجه آن نه مقوله اصلی«بافت»« ،برنامهریزی »،
« فرایند یاددهی یادگیری» « ،برنامه سازی» « ،تدبیر
فکورانه»« ،رهایی بخشی»« ،هنرورزی در آموزش» و«
شایستگیهای حرفهای» بود که در جدول ( )2ثبت شده
است .همچنین ،تحلیل مصاحبههای هر فرد نوشته و
برایشان فرستاده شد تا در صورت غفلت از مورد یا مواردی
تجدید نظر گردد .نهایتاً ،چند نمونه از پوشهکار داوطلبان
هر دو گروه مطالعه گردید تا مشخص گردد ،فرایند تدوین
روایت نگاری تأملی با آنچه که در گفتگو به آن اشاره شده
همخوانی داشته است یا خیر.
روایی و پایایی
پس از جمع آوری و تجزیه تحلیل دادهها ،باید اطمینان
حاصل کنیم که دادههای جمع آوری شده از اعتبار و
اعتماد الزم برخوردار است .بنابراین بر مبنای اعتبار به

یافتهها
پیش از این اشاره شد ،پژوهش حاضر دارای یک سوال
اصلی است؛ روایت نگاری تأملی چه نقشی در توسعه
حرفهای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دارد؟ با توجه
به این که برای پاسخ به این پرسش از روش پدیدارشناسی
استفاده شده است ،نتاج حاصل از تحلیل متن مصاحبهها
شامل نه مقوله اصلی و زیر مقولههای آنها است که به
ترتیب به آنها پرداخته میشود:
برنامهریزی
داوطلبان ساختار و محتوای روایتهای تدریسشان را
به طور غیر مستقیم متاثر از نوشتن فرمی به نام فرم (ج)
میدانند که در واقع ،طراحی فعالیتهای یادگیری است و
مراحل برقراری ارتباط ،به تجربه گذاشتن ،به اشتراک
گذاشتن ،انتقال به موقعیت جدید ،به کار بستن ،سنجش
آموختهها را در بر دارد .هر دو گروه دختر و پسر اشاره
دارند ،روایتنگاری تأملی پرسش و پاسخهای تأملی قبل،
حین و بعد عمل است .از یک سو ،روایتها را عامل
واکاوی مجدد گامها و فعالیتها میدانند ،زیرا ثبت آن در
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گزارش تدریس الزامی است .از سوی دیگر ،نوشتن این
فرم را مفید و سودمند توصیف کردند ،چرا که که باعث
شده است روایتها یشان از سیر منطقی برخوردار شود و
یک نظم فکری و عملی به آنان دهد.
هنرورزی در آموزش
هر چند شرکت کنندهها دختر ،به تاثیرات مثبت فرم
(ج) بر ساختار و محتوای روایت ها اشاره دارند ،اما یکی از
نارساییهای آن را تاکید بیش از حد به ترتیب گامها از
سوی اساتید کارورزی میدانند که باعث سلب خالقیت در
تدریس و روایت شده است .گاهاً ،مراحل طراحی را با
انعطاف بیشتری طراحی میکردند ،با در نظر گرفتن
موضوع تدریس جابجایی یا تلفیق انجام میدادند و در
نهایت ،روایتهای آزادتر مینوشتند .همچنین ،معتقدند
ماهیت مشارکتی درس پژوهی به نگارش روایت خالقانهتر
کمک کرده است.
فرایند یاددهی یادگیری
نظر داوطلبان بر این است که با روایت نگاری تأملی
کارورزی ( )4فرایند یاددهی یادگیری را بعد از اجرا و
دیدن فیلم تدریس تجزیه و تحلیل کردند و بر فعالیتهایی
نظیر ایجاد انگیزه ،روشهای نوین تدریس ،ارائه مطالب،
ارزشیابی ،فنون پرسش و پاسخ تأمل داشتند .هر دو گروه
به طور متفق القول اذعان دارند ،به واسطه روایتها
توانستهاند بر تدریس خود تأمل کنند و نقاط قوت و ضعف
آن را پیدا و برطرف کنند.
برنامه سازی
شرکت کنندهها بر این باورند که با تحلیل متن
روایتها و انجام کد گذاری باز ،به مضامین و نکات مهم
حرفهای دست یافتهاند و با جستجوی منابع علمی آنها را
مستند سازی کردند و در نهایت به ایده پردازی پرداختند.
البته تعدادی از دانشجویان دختر ،شیوه استقرایی تولید
دانش از دل روایتها را خیلی موثر تلقی نمیکنند و
معتقدند ،از همان ابتدا میدانند که بعد از تحلیل روایتها
به این مسائل خواهند رسید.
تدبیر فکورانه
از دیدگاه داوطلبان روایت نگاری کارورزی ( )4حاصل
هم فکری و هم افزایی با اساتید راهنما ،معلم راهنما و
مخصوصاً ،همتایان خود بوده است .چرا که قدم به قدم
این فعالیتهای گروهی میبایست در گزارشهای روایی
ثبت میشد و این باعث میشد تا روایتهایی تدوین کنند
که به مسائل از جوانب مختلف نگاه کنند.
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رهایی بخشی
داوطلبان معتقدند ،روایت نگاری تأملی این فرصت را
فراهم کرده تا با نقد و ارزیابی خود و دیگران به نقاط قوت
و ضعف همدیگر پی ببرند و در صدد اصالح و تغییر
برآیند .مقوله اصلی رهایی بخشی خود شامل دو زیر مقوله
«خود آگاهی» و «دگر آگاهی» است.
خود آگاهی
شرکت کنندهها بر این باورند ،یک سری ویژگیهای
شخصی و حرفهای مانند« ،برنامه ریزی قوی»« ،مدیریت
زمان»« ،احساس آسایش و امنیت»« ،مشارکت و
همدلی»«،اعتماد به نفس»« ،توجه به کیفیت» و غیره،
توسط روایتها در آنها به وجود آمده است.
دگرآگاهی
آنها روایتها را حلقه واسط خود و معلم راهنما و
استاد راهنما میدانند که با نمایش گزارشهای طرح و
تدریس در سمینارهای مدرسه یا دانشگاه توانستهاند خود
را از دیدگاه آنها نقد و ارزیابی کنند ،به نقاط قوت و ضعف
خود پی ببرند و در صدد اصالح آن باشند .از سوی دیگر،
با نقد و بررسیهایی که از کار همتایان دارند ،این امکان
به وجود آمده است که از لنز روایتهای انتقادی نسبت به
تدریس خود و دیگران آگاه شوند و در صدد برطرف کردن
نکات ضعف مانند « ،ضعف تماس چشمی با همه دانش
آموزان» « ،ضعف تسلط بر موضوع»« ،ضعف روابط عاطفی
با دانش آموزان»« ،مدیریت ضعیف»« ،تن صدای پایین»،
«عدم تشویق دانش آموزان»« ،عصبانی سریع»« ،استفاده
کم از رسانههای طبیعی» و غیره بر آیند.
توانمندیهای حرفهای
مقوله اصلی«توانمندیهای حرفهای» با چهار زیر
مقوله فرعی« شایستگیهای حرفهای»« ،مشاهده تأملی»،
«پیش بینی وقایع» و «توسعه یافتگی» حاصل تحلیل
دیدگاهها و ادراکات داوطلبان نسبت به تجربه روایت
نگاری تأملی درس کارورزی چهار است.
شایستگیهای حرفهای
شرکت کنندگان بر این باورند که بخشی از دانش،
مهارت و نگرشی حرفهایشان در فرایند روایت نگاری
تأملی کسب شده است و ارتقاء یافته است؛ از آن جهت که
برای مفاهیم و شایستگیهایی که در نتیجه تحلیل روایت-
ها به آنها رسیدند ،نقشه مفهومی میکشیدند تا به خرده
مفاهیم ،مهارتها و نگرشها برسند .آن را در گزارش
نهایی ثبت میکردند و با تأمل بر روایت تفسیر میکردند
که چه تغییری در دانش ،مهارت و نگرش معلم و دانش
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باعث شده است تا نسبت به حرفه معلمی دید کلیتر
داشته باشند.
بافت
معنا و مفهوم شکل وابسته به زمینه است .واکاوی
ماهیت روایت نگاری تأملی در بافت دانشگاه فرهنگیان به
طور عام و در موقعیت کارورزی چهار به طور خاص می-
طلبد تا عوامل درونی و بیرونی موثر بر این پدیده نیز مورد
توجه قرار گیرد تا به یافتهها اعتبار بخشد .با آنکه هدف
پژوهش توصیف نقش روایت نگاری تأملی در این حوزه
است و به دنبال چرایی آن نیست ،شناسایی مقولههای
ضمنی بافت و زمان مبین این است که کارکردهای روایت
نگاری تأملی وقتی مشخص میشود که به درستی برنامه
ریزی و اجرا شود و این خود نیز به یک سری قوانین و
مقرارت اجتماعی و فرهنگی موسسهای (دانشگاه و
مدرسه) بستگی دارد .دیدگاه انتقادی داوطلبان نسبت به
برنامه و اجرای روایت نگاری تأملی که نتیجه روابط و
ضوابط حاکم در سازمان دانشگاه و مدرسه است ،مقوله-
های اصلی «بافت» و زمان را به وجود آورده است.
همچنین ،محدودیت زمان را یکی از عوامل مهم این
نواقص میدانند.
بافت اجتماعی با ساختار دانشگاه
داوطلبان نظرشان بر این است که از یک سو ،تعامل
درست و سازندهای با اساتید کارورزی خود در گرفتن
بازخورد مناسب به گزارشهای روایی نداشتند .از سوی
دیگر ،خود اساتید به دلیل عدم آشنایی با اهداف روایت
نگاری تأملی ،سلیقهای عمل کردند و هماهنگی الزم در
خواستن تکالیف نداشتند.

آموزان ایجاد شده است .بعالوه ،بهبود مهارت نگارشی و
دست خط خود را نتیجه این نگارشها میدانند.
مشاهده تأملی
داوطلبان نگاه دقیق و ریز بین خود را نسبت به وقایع
و تدریس مشاهده و روایتهای روزانه میدانند که چگونه
در محیط مدرسه نسبت به همه فعالیتهای معلم و دانش
آموزان با دقت توجه کردند تا به نکات مهم تربیتی دست
یابند .همچنین ،الزمه ارزیابی تدریس دوستان خود را
توجه به فعالیتهای معلم و دانش آموزان و یادداشت
مکالماتی میدانند که بین آنها رد و بدل میشود .آنها
روایتها را حاصل مشاهده دقیق کالس و مدرسه تلقی
میکنند.
پیش بینی وقایع
تاکید روایتهای روزانه از نظر داوطلبان بیش از این
که تأمل حین یا بعد از عمل باشد ،برتأمل قبل از عمل
است .آنها قبل از مشاهده ،وقایع آموزشی و تربیتی را
پیش بینی مینمایند .بعد از وقوع حوادث ،در صورت رد
فرضیهها ،مسائل از متن روایتها استخراج میشود تا بر
آنها تأمل شود .شرکت کنندگان معتقدند ،این روایت
نگاری باعث شده تا به مرور زمان از عرش نظریه به فرش
واقعیت نزدیکتر شوند ،ایدههای خود را با نیازها و
ویژگیهای دانش آموزان ساز گار سازند و در برابر چالش-
ها و موارد غیر قابل پیش بینی آمادهتر عمل کنند».
توسعه یافتگی
روایت نگاری تأملی از دیدگاه داوطلبان مانند ،حلقه
آخر ،پله آخر ،پل تکمیل شده ،دفترچه خاطرات ،میوه
معلمی ،پروانه شدن و غیره است که قصه معلمی و
مهارتهای حرفهای در آن به حد کمال رسیده است و
بافت اجتماعی با ساختار مدرسه
آنها بخشهای تاریک روایت نگاری تأملی را نداشتن
ارتباط قوی با دانش آموزان و معلم راهنما میدانند و باور
دارند ،در صورتی روایتها با واقعیت تطابق خواهد داشت که
تجارب اصیل تعامل با دانش آموزان را در کالس درس
داشته باشند .همچنین ،معتقدند که اگر معلمان راهنما با
آنها همکاریهای الزم نداشته باشند ،ممکن است موقع
روایت وقایع صداقت به خرج ندهند.
بافت فرهنگی با ساختار دانشگاه
شرکت کنندهها به قوانین و ضوابط اشتباه اشاره دارند
که در دانشگاه فرهنگیان باعث شده است ،روایتها به جای
تأمل بر عمل ،حالت فرمالیته به خود بگیرد .این نارساییها
عبارتند از :توجه به کمیت به جای کیفیت ،تکراری بودن

بخشهایی از روایتها ،نداشتن سرفصل یکسان و سلیقهای
عمل کردن اساتید کارورزی در خواستن تکالیف.
بافت فرهنگی با ساختار مدرسه
دانشجو معلمان به قوانین و ضوابط مدرسه اشاره دارند
که به طور مستقیم و غیر مستقیم روایت نگاری تأمل را
تحت تاثیر قرار داده است .از جمله ،تکراری بودن روایتهای
روزانه به دلیل مراجعه یک روز خاص به مدرسه ،انجام
فعالیتهای مشابه مانند ،مرور مباحث از سوی معلم راهنما
در آن روز را به دنبال داشته است .از سوی دیگر بر این
باورند ،محدودیت زمان و تعداد کم کالس در یک پایه،
مدارس ایران ظرفیت اجرای درس پژوهی را ندارد .در
نتیجه ،تدریس دروس در یک کالس توسط معلم راهنما و
دانشجو معلم تکراری میشد و آنها مجبور میشدند تا در
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روایتها واقعیتها را بازگو نکنند و بنویسند که تدریس
برای بار اول و در سه کالس متفاوت اجرا شده است.
زمان
محدودیت زمان از دو جهت عامل نوشتن روایتهای بی
کیفیت از سوی داوطلبان شده است .یکی ،حجم زیاد
نگارشها و کمبود زمان کارورزی چهار و دوم ،ارائه درس
کارورزی چهار در ترم دوم که بودجه بندی محتوا و زمان
معلم راهنما تمام شده است .آنها معتقدند ،روایتها یشان
در صورتی واقعی خواهد بود که زمان بیشتر برای مشاهده
اتفاقات ،تجربه تدریس و تعامل با دیگران در موقعیت
کارورزی داشته باشند.
مقولههای شناسایی شده نه گانه و خالصهای از دادهها
به صورت کیفی در جدول  2ارائه شده است.
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وی به کار و عمل مرتبط میدانند و تاکید اولیه آن
جستجوی ابزارهای موثر برای اهداف است .از نظر والی[]4
سطح تأمل فنی پژوهش محور است .زیرا که معلمان اجرای
عمل ،خود را با دستور العملهای بیرونی سازگار میسازند.
لودن[ ]40بر این باور است که معلمانی که اندیشه ورزی
آنها بر اساس عالقه فنی است ،فعالیتها و تصمیم گیریهای
خود را با یک سری استانداردهای کاربردی و نظری مقایسه
میکنند« .گاهی برنامه ریزی و بخشی از کنش نویسنده
مانند پروژه تحقیق ،طرح درس ،واقعه پیش رو یا سفر
موضوع روایت نگاری میشود»[ .]41از سوی دیگر ،روایت
نگاری تأملی خود مخزن ایده ،طرح و افکار در این زمینهها
هستند که کنترل پیامد نهایی یا تدوین پیامدها را به طور
فزاینده بهبود میبخشد[.]42
فرایند یاددهی یادگیری مهم ترین فرصتی است که در
برنامههای کارورزی حوزه تربیت معلم ،دانشجویان درگیر
میشوند تا معلمی را به معنای واقعی در میدان عمل تجربه
نمایند .تأمل بر تدریس خود و تجزیه و تحلیل مراحل آن از
ایجاد انگیزه تا ارزشیابی که از نظر زمان تأمل بعد از عمل
است ،یکی از کارکردهای اصلی روایت نگاری تأملی درس
کارورزی چهار به حساب میآید .روایت نگاری تأملی اغلب
به عنوان ابزاری برای یادگیری تجارب میدانی استفاده می-
شود .در چنین فرصتهای تجربی که دانشجویان درگیر
میشوند ،دست آوردهایی به همراه دارد که ممکن است،
یادگیری متنوع و غیر منسجم را به دنبال داشته باشد و به
آسانی نتوانند در موقعیتهای دیگر کسب نمایند .درخواست
نوشتن نگارشهای تأملی ساختارمند یا بدون ساختار به
منظور تمرکز بر جنبههای خاص تجربه مفید و سودمند
است .دانشجویان ممکن است این فرصت را داشته باشند ،از

بحث و نتیجهگیری
پرسش و پاسخهای تأملی درباره طراحی فعالیتهای
آموزشی توسط دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با روایت-
های درس کارورزی چهار از مرحله ایجاد انگیزه تا ارزشیابی،
فرصت پرورش تفکر فنی را که تأمل قبل از عمل است ،به
صورت انفرادی و گروهی برای هر دو گروه فراهم نموده
است .ایجاد شرایط هم فکری و به اشتراک گذاشتن روایت-
ها ،عامل عبور از سطح تفکر منطقی به سطوح باالتر است.
اگرچه ،این مرحله تأمل سطح پایین تفکر است ،ارزش آن
زمانی مشخص میشود که سکوی صعود به مراحل باالتر
تلقی گردد« .ون منن[ ]38اذعان دارد ،هدف اصلی مرحله
تفکر فنی ،کاربردی کردن دانش تدریس و مبانی برنامه
درسی است که از پدیدههای واقعی پژوهش و اجرا بدست
آمده است ».جرج و زایخنر[ ]39دانش فنی معلم را با عالقه
روایت نگاری تأملی استفاده نمایند که اساس یادگیری
فرایند یاددهی و طرح تجربه کار است [ .]43درموقعیتهای
عملی جایی که برخی یادگیری رسمی اتفاق میافتد،
گزارش نویسی استفاده میشود تا یادگیری اتفاقی ثبت
گردد [« .]44استفاده از روایت نگاری به دانشجومعلمان
کمک میکند تا مراحل یاددهی یادگیری را بررسی کنند»
[ .]24دانشجو معلمان با کمک روایت نگاری تأملی اهداف،
فعالیتهای یادگیری ،روشهای تدریس ارزیابی محتوا را
تعیین میکنند [.]26 ،25
نوع فعالیت درس پژوهی کارورزی چهار در دانشگاه
فرهنگیان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نوع تأمل روایت

نگاری تأملی این دروس تاثیر گذاشته است .ماهیت تدریس
مشارکتی درس پژوهی ،این امکان را به وجود آورده است تا
دانشجویان عالوه بر هم اندیشی با معلمان راهنما و اساتید،
به طورجدی با همتایان خود نیز به صورت گروهی تعامل
داشته باشند .چنین موقعیت باعث میشود روایتها از حالت
نگارش در انزوا خارج شود و متعاقباً ،انگیزه هم اندیشی بین
اعضای گروه را افزایش دهد .به اشتراک گذاشتن روایت
نگاری تأملی با همتایان این امکان را به وجود میآورد تا
نویسندهها الهام بخش تفکر عمیق هم باشند و پیشنهادات و
بازخوردهای همدیگر را تقویت نمایند [.]42
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جدول .2یافتهها و خالصهای اظهارات برخی از شرکت کننده
مقولهها

داوطلبان

مقوله های فرعی(شرح)

برنامه ریزی

()1
()2
()3

واکاوی مراحل طراحی فعالیتهای آموزشی قبل و بعد از عمل
واکاوی مراحل طراحی فعالیتهای آموزشی(شایستگیها) ونظم فکری نظم فکری
واکاوی مراحل طراحی فعالیتهای آموزشی(سازماندهی محتوا و پیامدهای یادگیری)

فرایند یاددهی
یادگیری

()1
()2
()3
()4

واکاوی فعالیتهای یاددهی یادگیری والگوهای تدریس ،یافتن نقاط قوت و ضعف
واکاوی فعالیتهای یاددهی یادگیری(ارزشیابی مستمر)
واکاوی فعالیتهای یاددهی یادگیری(درگیری دانش آموزان)
واکاوی فعالیتهای یاددهی یادگیری

()8
()9
()10
()11

رمزگشایی از معانی(ضعف مدیریت کالس و زمان) به شیوه استقرایی
رمزگشایی از معانی(تدریس موثر) به شیوه استقرایی و ایده پردازی
رمزگشایی از معانی به شیوه تجربی به جای تحلیل متن روایتها
رمزگشایی از معانی به شیوه تجربی و قیاسی

()12
()13
()14
()15

همافزایی ،بهگزینی ایدهها ،به اشتراکگذاری روایتها ،دیدن مسائل از لنزهای متفاوت
همافزایی ،بهگزینی ایدهها و به اشتراکگذاری روایت ها قبل ،حین و بعد از عمل
همافزایی ،بهگزینی ایدهها ،به اشتراکگذاری روایتها و شکوفایی ایدهها
همافزایی ،بهگزینی ایدهها ،به اشتراکگذاری روایتها و ارائه ایدههای متفاوت

()4
()2
()3

نگارش آزادانهتر و خالقیت در تدریس( طراحی رویکرد بازی)
نگارش آزادانهتر و خالقیت در تدریس(طراحی لوگوتری ،ترغیب به تلفیق ایدهها)
نگارش آزادانهتر و خالقیت در تدریس( ،ترغیب به تلفیق ایدهها)

برنامهسازی

تدبیر فکورانه

هنرورزی درآموزش

رهاییبخشی

()16
()17
()17
()18

توانمندیهای
حرفهای

بافت

زمان

ارزیابی خود و تدریس خود(آگاهی نسبت به حس همدلی و اعتماد به نفس)
ارزیابی خود و تدریس خود(آگاهی از ویژگی های معلم نمونه)
نقد تدریس خود و دیگران در کالس یا سمینارها (ضعف تماس چشمی با همه دانش آموزان ،ضعف تسلط بر موضوع ،ضعف روابط عاطفی با
دانش آموزان)
نقد تدریس خود و دیگران در کالس و سمینارها (مدیریت ضعیف ،تن صدای پایین ،عدم تشویق دانش آموزان ،عصبانی سریع ،استفاده کم از
رسانههای طبیعی)

()17
()4
()10
()8
()5
()7
()16
()14
()18

واکاوی نقشه مفهومی ،مفاهیم و خرده مفاهیم ،مهارتها و خرده مهارتها
واکاوی نقشه ذهنی ،شایستگیها(صفت بارز و مهارتهای ذهنی ،عملی و نگرشی)
ارتقاء مهارتهای فردی(مهارت نوشتاری)
پیوند تجارب گذشته ،حال و آینده(آمادگی و پیوند میان نظریه و عمل)
ثبت وقایع آنگونه که رخ داده است(ارتباط ضعیف معلم راهنما با دانش آموزان)
نگاه دقیق به رخدادها و تبیین وقایع(مشاهده فیلم تدریس هنگام روایت و تحلیل آن)
توسعه یافتگی(روایت ها مانند قالبی که روایت های دیگر را به هم وصل می کند)
توسعه یافتگی(روایت ها مانند میوه معلمی تجمیع همه فعالیتها)
توسعه یافتگی(روایت ها مانند پروانه شدن ،پرورش ایده ها از مرحله الرو

()8
()1
()11
()6
()5
()17
()9
()11
()1
()14

ضعف توجیه دانشجو نسبت به نحوه انجام نگارشهای تأملی(بافت اجتماعی دانشگاه)
ارائه بازخورد نتیجه محور استاد راهنما به گزارشهای روایی(بافت اجتماعی دانشگاه)
ضعف هماهنگی استادان با سازو کارهای نگارشهای تأملی(بافت اجتماعی دانشگاه)
روایتنگاری غیر واقعی به دلیل عدم تعامل با دانش آموزان(بافت اجتماعی مدرسه)
روایتنگاری غیر واقعی به دلیل عدم همکاری معلم راهنما(بافت اجتماعی مدرسه)
توجه به کمیت روایتها(بافت فرهنگی دانشگاه)
نواقص موجود در قالبهای نگارشی(بافت فرهنگی دانشگاه)
ضعف توجیه استاد راهنما برای نگارشهای روایی(بافت فرهنگی دانشگاه)
تکراری بودن تجارب روایت روزانه (بافت افرهنگی مدرسه)
روایتنگاری غیر واقعی به دلیل اجرای نا صحیح درسپژوهی در مدارس(بافت فرهنگی مدرسه)

()16
()13
()3

زمان ناکافی برای توسعه روایت نگاری تأملی
زمان ناکافی برای تعامل با دیگران و روایت نگاری تأملی
زمان ناکافی برای تجربه اندوزی مستقل و روایت نگاری تأملی
0
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[ .]48تاما و پترسون ]49[ 2معتقدند ،برای تقویت تأمل
دانشجو معلمان باید آنها را در فرایند معنا سازی از طریق
متن روایتها درگیر کرد.
یکی از کارکردهای روایت نگاری تأملی پرورش سطح
تفکر انتقادی افراد به منظور ایجاد تغییر در خود و جامعه
است .نقش روایت نگاری تأملی درس کارورزی چهار بر تفکر
انتقادی داوطلبان زمانی نمایان می شود که روایتها حلقه
وصل دانشجویان با اساتید و دیگر گروهها در سمینارهای
دانشگاهی و مدرسهای میشود و تحوالت عمیقی در دیدگاه
ها و اعمال کارورزان نسبت به خود و حرفه معلمی ایجاد
5
میشود .افرادی چون ،تسانگ ،]50[ 3لدویت ،]51[4ترلفا
[ ]52بر این نقش تاکید دارند .اما از بین آنها اسمیت []53
نگاه ویژه به افزایش آگاهیهای حرفهای و اجتماعی توسط
روایت نگاری تأملی داشته است .مون[]42کاربرد روایت
نگاری تأملی را به عنوان ابزار رشد و توسعه تفکر انتقادی و
بلوغ معرفت شناختی توصیه مینماید .تأمل عمیق ،همانا
دیدگاه تحول گرای مزیرو[ ]54و یادگیری تحول گرا مون
[ ]55است .تیلور[ ]56یکی دیگر از کیفیتهای تأمل عمیق
را گرایشهای انتقادی نسبت به فهم خود و دیگران تلقی
میکند .بنابراین ،تأملی بودن عمل به تأمل انتقادی یا
دیدگاه تحول گرا بستگی دارد که به سطح عمیق تأمل
ارتباط دارد .دانشجویان در گروههای کوچک با هم تجارب
خود به مدت پنج شش دقیقه بحث و گفتگو میکنند.
سپس ،تغییراتی را که در خود یا دیگران در نتیجه این
نشستها و به اشتراک گذاشتن ایدهها حاصل میشود ،به
صورت گزارش ارائه میدهند [« .]42روایت نگاری تأملی از
آن جهت باعث خود تأملی انتقادی میشود که با پرسش-
های چالشی ،ارزیابی باورها و دیدگاههای متضاد جهانی سر
و کار دارد .روایت نگاری تأملی فرصتی فراهم میکند تا فرد
به بازخوانی و باز ارزیابی تفکرات قبلی خود بپردازد که ابزار-
های کسب درک و فهم جدید هستند»[ .]57روایت نگاری
تأملی باعث افزایش خودآگاهی میشود [.]58
کارکرد هنرورزی در آموزش تحولی است که به مرور در
طی روایتهای کارورزی چهار ،به جهت رهایی نسبی از
چارچوب طرح آشکار شده است .چنین استنباط میشود ،به
هر میزان که روایتها بدون طرحهای از پیش تعیین شده
نوشته شوند ،خالقیت در حرفه و نگارش بیشتر خواهد بود.
افرادی که موظف هستند مراحل طرح را مو به مو اجرا
نمایند ،هرگز برای موقعیتهای پیش بینی نشده آماده

هدف اصلی روایت نگاری تأملی در برخی از موقعیتها
تداوم تعامل بین مربی و دانشجویانی است که دور از هم
هستند .مثالً ،دانشجو معلمانی که در مدارس مشغول
کارورزی هستند و از دانشگاه فاصله دارند ،نوشتن و ارائه
بازخورد و پیشنهاد در محتوای گزارشها باعث ارتباط و
آگاهی از هم میشود .گاهی تعامل ،ابزار تسهیل روایت
نگاری تأملی میشود .روایت نگاری مباحثهای ،روایتی است
که بین دو یا چند نفر رد و بدل میشود .برخی از
نویسندگان ادعا دارند ،روایت نگاری تأملی تسهیل کننده
تعامل بین گروهها است [ .]45نتیجه ارزیابی هیک
من ]46[1از کاربرد نگارشهای تأملی دانشجو معلمان در
موقعیت کالس درس ،تمایل بیشتر به تعامل با دیگران بود.
محتوای روایت نگاری تأملی ممکن است توسط راهبرد-
های متفاوت تعیین شود ،اما ماهیت آن از طریق تجارب
اصیل و منحصر به فرد کسانی مشخص میشود که روایت را
توسعه میدهند .میتوان گفت ،نویسنده خود گرداننده چرخ
است « .اگر تکلیف نوشتاری نویسنده را به کاربرد دانش
بیانی در حل مسئله تجربی وادارد ،فرآیند گشتار دانش
بیانی رخ میدهد و دانش نظری حاصل از متون درسی قابل
تبدیل به دانش شخصی می شود.تکالیف نوشتاری حول یک
مسئله تجربی می تواند زمینه ساز ساخت دانش روندی و
ارتقاء یادگیری دانشجویان به سطح کاربستن شود»[.]47
برنامه سازی یکی دیگر از کارکردهای اصلی روایت نگاری
تأملی در این تجربه میدانی است تا به دانشجو معلمان
کمک نماید به جای این که مصرف کننده دانش بیرونی و
مجری طرح دیگران باشند ،با تحلیل متن روایتها به کشف
معنا بپردازند و به موضوعات اساسی تعلیم و تربیت دست
یابند که متعلق به خودشان است .در این صورت در اجرایی
کردن آنها با تعصب بیشتر تالش و کوشش خواهند داشت.
هر چند ،برخی از داوطلبان دختر شیوه استقرایی کشف
معنا را خیلی موثر در تأمل بر مسائل تربیتی و آموزشی
نمیدانند .در دورههای تربیت معلم ایجاد فرصت روایت
نگاری تأملی ،شرکت کنندگان را قادر میسازد ،افکار خود را
درباره موضوعی که با دیدگاههای متنوع بحث شده است،
جمع آوری کنند و موضوعات مهم را استخراج نمایند .آنها
میتوانند مواد جدید یادگیری را با تجارب و دانش قبلی
خود مرتبط سازند [ .]42حس مالکیت نسبت به محتوا و
ایده پردازی توسط خود نویسنده یادگیری را آسان میکند.
روایت نگاری تأملی میتواند دانش بیرونی را به مالکیت
نویسنده درآورد .بدین صورت که او با مفاهیم کار میکند و
اطمینان حاصل میشود معانی با فهم اخیر او مرتبط است
Hickman
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نخواهند شد ،به یک سری فعالیتهای روزمره مشغول
میشوند و نگارشی در پیش رو خواهند داشت که صرفاً،
گامهای اجرایی را توصیف نمودهاند .هنرورزی روایت نگاری
تأملی ،تنها از دیدگاهها شرکت کنندگان دختر مورد تاکید
قرار گرفته است .شاید بدین جهت که از یک سو پایبندی
بیشتر آنها به قوانین و مقررات هنگام اجرای طرحها در
درس کارورزی سه عامل مهمی بوده است که جای کم رنگ
خالقیت را در روایتهای این درس احساس نمایند و زمانی
که در روایتهای کارورزی چهار از قید و بند ساختار بیرون
آمدند ،دیدگاه متفاوت به آن داشتند .از سوی دیگر،
احساس کمبود این بعد مهم توسعه حرفهای در فعالیتهای
روزانه به خاطر برخورداری از ویژگیهای عاطفی بوده است.
درحالی که پسرها از همان ابتدا آزادی عمل بیشتر داشتهاند
و شکایتی در این باب نکردهاند .ایده در اثر روایت نگاری
تأملی به صورت ناگهانی یا تمرکز بر یک پروژه خاص خلق
میشود[ .]42میلنر ]59[1معتقد است ،یکی از راههای
خالقیت ضمیر ناخود آگاه است ،اما زمانی که افکار به
صورت آگاهانه نوشته میشود ،ایدههای جدید و پیوندهای
مفید میان آنها پدیدار میشوند .نگارش سریع افکار،
پنجرههای بیشتری برای کوچه تفکر باز میکند .منسفیلد و
بیدول]60[2باور دارند ،با استفاده از روایت نگاری تأملی و
تمرینهای خود اکتشافی ،خوانندگان تجارب شخصی خود
را کشف مینمایند و با کسب مهارت ،نگارش خالق خود را
بهبود میبخشند .استفاده از داستان ،فنون نگارش خالقانه و
روایت نگاری تأملی باعث میشود ،دانشجو معلمان بر
ادراکات خود اعتماد نمایند ،خالقیت را به مرحله ظهور
برسانند و به عنوان فراگیران خود راهبر با طیفی از شیوه-
های یاددهی یادگیری درگیر شوند [« .]42برنامهدرسی
مبتنی بر رویکرد روایی تجربهای است که به واسطه مولفه-
های زیبایی شناختی و اخالق مشمول احساس و هیجان
میگردد و صرفاً از طریق تعامل با افراد و موقعیتها در
گذشته ،حال و آینده سرزنده میگردد»[.]1
یکی از نقشهای مهم روایت نگاری تأملی در دانشگاه
فرهنگیان افزایش دانش ،مهارت و نگرش دانشجو معلمان
است .تحلیل متن روایتها نه تنها مهارت و فرهنگ
پژوهندگی دانشجو معلمان را افزایش میدهد ،بلکه
جستجوی منابع متعدد در زمینه رشته تحصیلی ،موضوعات
درسی تدریس شده و حرفه معلمی زمینههای توسعه دانش
موضوعی و تربیتی را فراهم میکند .این توسعه یافتگی
حرفهای توسط روایت نگاری تأملی درس کارورزی چهار،
Milner
Mansfield and Bidwell

بیشتر به خاطر تاکید گزارشهای تأملی بر موضوع ترسیم
نقشه مفهومی و استخراج شایستگیها توسط دانشجو
معلمان به صورت مشارکتی بوده است .مهارت نوشتاری،
مشاهده تأمل ،پیش بینی وقایع ،توسعه یافتگی ،دیگر
مهارتهای فردی است که در اثر این رویکرد ارتقاء یافته
است .دانش ،مهارت و نگرش سه بعد اصلی شایستگیهای
حرفهای را تشکیل میدهد .دانش شامل آگاهی ،اطالعات،
درک ،حقایق ،اطالعات ،درک حقایق ،قوانین ،اصول
رهنمودها ،مفاهیم ،تئوریها یا فرآیندهای مورد نیاز برای
اجرای موفقیت آمیز یک وظیفه[ .]61مهارت عبارت است،
توانایی پیاده سازی علم و عمل است[ .]62نگرش عبارت
است از تصویر ذهنی انسان از دنیای پیرامون که چارپوبی
برای تبیین میدان اندیشه و عمل وی[ .]63از جمله برخی
از این نگرشها که بر رفتار و تصمیم گیری های معلمان
موثر است ،شامل محترم شمردن تعلیم و تربیت و پایبندی
به اخالق حرفهای است [ .]64مجهز شدن معلم به دانش
موضوعی و مهارتهای معلمی در مسیر حرفهای شدن و
حرفهای عمل کردن ،از ضروریات به شمار میرود و ایجاد
نگرش مثبت ،موتور محرکی است که رسیدن به هدف را در
وی تقویت مینماید«.روایت نگاری تأملی باعث پرورش
مهارت حل مسأله و فهم موضوعات رشتههای ریاضی،
مهندسی ،فیزیک ،زیست شناسی دانشجویان میشود
[ .]65،66،48،67،68محتوای متن گزارشهای تأملی
همیشه دارای قالب نوشتار نیست؛ استفاده از فنون تصویری
میتواند سازو کار مفیدی برای دیدن پدیدهها باشد و بعداً،
به صورت نوشتاری مورد بررسی قرار گیرد .ترسیم نقشه
مفهومی ،شیوهای است که ایدهها را به شکل کپسولی ارائه
میدهد .]55[ .موضوع روایت نگاری تأملی میتواند ایدههای
خلق شده در نتیجه کشیدن نقشه مفهومی به صورت فردی
یا گروهی باشد .سپس تفاوتهای مفهومی نقشه مفهومی هر
فرد یا گروه توسط روایت تشریح شود که مبانی یادگیری
هستند [.]69،70
برخی مشکالت اجرایی و برنامهای روایتنگاری تأملی
دانشگاه فرهنگیان در سطوح سازمان مدرسه و دانشگاه و
همچنین ،محدودیت زمانی ممکن است مانع بروز این
کارکرد های مهم و به دنبال آن کیفتهای عمیق و سطوح
باالی تفکر و توسعه همه جانبه شایستگیهای حرفهای
دانشجو معلمان شود .به طور کلی تصور میشود ،تعامل
ضعیف دانشجو معلمان با افرادی که روایتها را با آنها
توسعه دادهاند ،مطابق با واقعیت نبوده است .نارساییهای
فرهنگی مغایر با واقعیتها بوده است و گرایش به سوی
کمیت گرایی را به همراه داشته است .کمبود زمان بر
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Image of Teacher as Curriculum Maker. In F. M
Connelly(Ed) Sage handbook of curriculum and
instructin (pp. 2850305). Thousands of Oaks,
CA: sage.

تشدید برخی از این مسائل افزوده است .تعامل ضعیف
اساتید دانشگاه ،دریافت بازخوردهای نتیجه مدار به جای
فرایند مدار برای روایتها را به دنبال داشته است .ارتباط
ضعیف دانشگاه و مدرسه یکی دیگر از دالیل این کمبود
است .توجه به کمیت روایتها به جای کیفیت نگارشها
مشکل دیگری است که در دانشگاه وجود دارد .تعامل
ضعیف کارورزان با دانش آموزان و معلمان راهنما در مدرسه
باعث شده تا روایتهای غیر واقعی بنویسند .کمبود زمان
برای نگارش بر روایتها و توسعه در درس کارورزی چهار
باعث شده است تا زمان کافی برای تأمل عمیق بر روایتها
و مسائل و مشکالت حرفهای نداشته باشند .اظهارات هر دو
گروه دختر و پسر در مورد موارد فوق تقریباً مشابه است .با
این تفاوت که دختران محدودیتها را از ابعاد متنوعتر
بررسی کردند.
کانلی و کالندینین[ ]71با معرفی رویکرد روایی در
طراحی و توسعه برنامه درسی و پژوهش روایی که اشاره
دارد به فضای سه بعدی :فردی و اجتماعی(تعامل) ،زمان
گذشته ،حال و آینده (تداوم) و مکان ،نشان دادند چگونه
دانش آموز ،موضوع درسی و محیط تحت تاثیر«دانش عملی
شخصی» معلم قرار میگیرد و چگونه معلمان از لنز روایت
به توسعه هویت شغلی خود میپردازند .آزاد سازی نیروی
عظیم روایت نگاری تأملی در صورتی اتفاق میافتد تا در
دانشجومعلمان و محیط آنها تغییر و تحول ایجاد کند که به
فضای سه بعدی که کانلی و کالندینین[ ]71به آنها اشاره
کردند ،در کنار هم و تعامل با هم توجه شود :از جمله،
جامعه جویی( تعامل افراد با هم و با ضوابط محیط
فرهنگی) ،مکان( فضای فیزیکی که روایت نگاری تأملی در
آن توسعه مییابد) و زمان( گذشته ،حال و آینده) که وقایع
در یک سیر زمانی اتفاق میافتد«.تعقیب یادگیری مطلوب از
طریق روایت نگاری تأملی ،نیاز به زمان و فضای منطقی
دارد» [ .]72فراگیران باید برای تأمل توقف نمایند تا قادر
به نوشتن باشند .محدودیت زمان نوشتن در محیط حرفهای
یا آموزشی برای تأمل ممکن است سخت باشد [.]45،73
البته ،کمبود زمان دلیل محکمی است برای این است که
چرا روایت نگاری تأملی با شکست مواجه میشود [.]66
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