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رنامه های الگوی بف از مقاله حاضر، تبیین مؤلفه: هدچکیده

درسی کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نويسی بود. اين تحقیق 

نوعی تحقیق کاربردی و از لحاظ راهبرد، رويکردی کیفی با 

مشارکت کنندگان متخصصان  .پديدار شناختی است راهبرد

کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بودند  ريزی درسی و اساتیدبرنامه

د و با آنها به روش نیمه که با رويکرد هدفمند انتخاب گرديدن

مصاحبه با آنها ادامه يافت تا به  .ساختار مصاحبه به عمل آمد

ها و مضامین به با توجه به کدگذاری نفر( رسیديم. 1نقطه اشباع )

های مناسب دست آمده از متون علمی و مصاحبه متخصصان، مدل

ای، و تجربه های حرفهذهنی، تفکر تأملی، پويش روايی، شايستگی

های الگوی برنامه درسی مبتنی بر شرح حال زيسته به عنوان مؤلفه

شود ها پیشنهاد مینويسی به دست آمد. با عنايت به يافته

های پنج گانه فوق به عنوان سرفصل دروس يا به عنوان مؤلفه

دروس پیشنهادی در برنامه درسی دانشجويان دانشگاه فرهنگیان 

 امکان سنجی و گنجانده شود.
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 Abstract: The aim of the present research 

was to explain the components of internship 

curriculum pattern based on autobiography. 

This study is a kind of applied research and 

with a view to method, a qualitative approach 

with a phenomenological strategy. The 

participants were curriculum specialists and 

internship educators that were selected 

through purposive sampling method. They 

were interviewed by semi-structured 

interview. The interviews were continued 

saturation (n=9). On the basis of encodings 

and obtained themes from scientific texts and 

experts and educators’ interviews, obtained 

suitable mental models, reflective thinking, 

narrative inquiry, professional competences, 

and lived experiences as the components of 

internship curriculum pattern based on 

autobiography. According to the findings, it 

is suggested to include the above five 

components in Teacher Training university 

courses.  
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 مقدمه

هايی برای در دانشگاه فرهنگیان فراهم نمودن فرصت 0هدف اصلی برنامه درسی کارورزی

های واقعی تمرين کنند. های آموزشی را در موقعیتها و مهارتدانشجو معلمان است تا نظريه

ها در تجربیات زيسته روزانه معلمان قرار دارد و از فرض بر اين است که اين دانش و مهارت

(. کارورزان با 0110، 0شود )وسیو، راس و آدامزتفکر منتقدانه با ديگران بهتر درک میطريق 

ای و يادگیری خود را افزايش خواهند های مدرسه، دانش حرفهدرگیر شدن فعاالنه در موقعیت

های در حال تغییر های فکری خود را کشف و برای کار در محیطداد. کارورزان پیش فرض

های خود را گیرند مهارت(. آنها ياد می0101، 6لونیاسی-بخشند )نیمی و جاکویآنها را بهبود م

ريزی ريزی کنند، تدريس کنند و آموزان برنامهتوسعه دهند و براساس ظرفیت يادگیری دانش

گیرند چگونه با ساير معلمان، والدين، و تدريس خود را ارزشیابی نمايند.کارورزان ياد می

 همکاری نمايند.  ذينفعان ديگر جامعه

هايی کارورزی در تدريس يکی از با اهمیت ترين، هیجان انگیزترين، و مشکل ترين تجربه 

شوند. فلچر، مونتجوی است که دانشجو معلمان برای آمادگی تدريس در آينده با آن موجه می

فنون  ( بر اين باورند که کارورزی امری مهم و حیاتی است؛ زيرا راهبردها و0100) 0و بیلی

گیری روابط هم گیرند و به شکلمديريت کالس درس در حین کارورزی مورد بحث قرار می

کنند. معلمان مبتدی مخصوصاً در سال اول افزا با معلمان راهنما و ناظران دانشگاهی کمک می

(. بهترين راه کسب مهارت برای 0111، 1شوند )تکهای متعددی مواجه میمعلمی با چالش

های ای، بويژه تدريس، از طريق تجربه شخصی است. از طريق دورههر حرفهدانشجو در 

شوند. کارورزی به دانشجو کارورزی دانشجويان به صورت جدی درگیر تجربه تدريس می

های مورد نیاز برای يک ها و پیش آمادگیها، شايستگیدهد تا بیشتر مهارتمعلم اجازه می
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2. Vescio, V. Ross, D. And.Adams. 
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5. Tak, L. 



... یسيبرخود شرح حال نو یمبتن یکارورز یبرنامه درس یالگو یهامؤلفه  

29 

 

یط آموزشی جديد خلق کند، دانش محتوا را سازماندهی ای فکور را کسب کند، محمعلم حرفه

 (.0100، 0آموزان را ارتقا دهد )اوتاراهايی تدريس کند که يادگیری دانشنمايد و به شیوه

های واقعی های نظری با محیطبرنامه کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته 

ای های حرفهن در جهت توسعه شايستگیهای پیشیتربیتی و عمق بخشیدن به تجربه -آموزشی

کند. اين برنامه در و دست يابی به ظرفیت غايی کنش عملی در کالس درس را فراهم می

دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روايت نگاری و واکاوی تجربیات به عنوان 

، درس 0دام پژوهی فردیعناصر سازنده/ شکل دهنده عمل فکورانه؛ و نیز ابزارهای سه گانه اق

های مورد تأکید در برنامه تربیت معلم فکور اين به عنوان روش 6پژوهی و خودکاوی روايتی

های آموزشی تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه نمايد. مطالعه مسألههدف را تعقیب می

ری های يادگیای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصتزمینه ساز عمل مستقل حرفه

فراهم شده از سوی استادان و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان بايد امکان تلفیق نظر و 

های های قابل دفاع و پاسخ به مسألههای واقعی، برای يافتن راه حلعمل تربیتی را در موقعیت

 آموزشی تربیتی تدارک ببیند. 

 0نويسیحالوش خود شرحتوان در ردر برنامه درسی نمودهای اين تحول و چرخش را می 

«currere »( و کاوش0111پاينار ) ( تحت 0111) 1داستانی کانلی و کالندينینهای زيست

گیری اين است که بخشی از فرض اين تغییر جهتجويی نمود. پیشپی« 3پويش روايی»محور 

و کیفیت گیرد و نوع ها از پیشینه خانوادگی و تحصیلی سرچشمه میها و باورهای معلمنظريه

(؛ 0103، 1آماال، و تورونن-آموزی آنها دارد )کارکو، کايروروابط معلمان ريشه در دوران دانش

معلم بر های تربیت معلم اين است که سیستم تربیتبنابراين يکی از راهکارهای رفع چالش

و در مبنای بازشناسی تجارب پیشین و جاری و احترام به دانش و فهم معلمان بنیان نهاده شود 

درسی تربیت معلم، نقش دانش و تجارب پیشین دانشجومعلمان لحاظ های طراحی برنامه

( پژوهشی تحت عنوان 0611گردد. قربانی، میر شاه جعفری، نصر اصفهانی و نیستانی )
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طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خود شرح حال نويسی مشارکتی در »

های پژوهش اجرای مطلوب برنامه درسی کارورزی اند. طبق يافتهدادهانجام « دانشگاه فرهنگیان

-های مشارکتی و چندجانبه میان دانشجومعلمان، استادان و معلمان ياری و فعالیتنیازمند هم

ها و تجارب زندگی قابل پیوند با بخشد روايتياری معنا میراهنما است و آنچه به اين هم

( 0613ی و موضوعات درسی است. يوسف زاده و کاظم پور )اهداف واحدهای درسی کارورز

انجام « مطالعه ترکیبی -هويت شرح حال نويسی در برنامه درسی ملی»پژوهشی تحت عنوان 

اند. هدف از اين پژوهش کاوش هويت شرح حال نويسی در سند برنامه درسی ملی بود. داده

های پايه معماری خود، خود مؤلفهبر اساس نتايج به دست آمده سند برنامه درسی ملی به 

تنظیمی، تجربه زيسته، خود تعريفی و تخیل و در مجموع بر هويت خود شرح حال نويسی به 

های اين پژوهش هويت خود در صد تأکید داشته است. همچنین طبق يافته 11میزان تقريبا 

ن يادگیری و شرح حال نويسی موجبات احیای تجارب شخصی، توسعه خودپنداره، معنادار بود

تواند زمینه ساز سازد و میفهم برنامه درسی و پیوند آن با مسايل زندگی واقعی را فراهم می

های درسی با توجه به مراحل گوناگون رشد و زندگی )گذشته، حال و آينده( تولید برنامه

ی، شود که در ساير سطوح برنامه درسی يعنی سطوح عملیاتفراگیران باشد، لذا پیشنهاد می

آموزشی و به ويژه در سطوح مختلف اجرا به اين هويت توجه بیشتری معطوف شود. ملکی و 

ای روايت نگاری ابزار تأمل و بالندگی حرفه»( پژوهشی تحت عنوان 0613مهرمحمدی )

انجام « ای کیفی در زمینه تجربه روايت نگاری دانشجو معلمان در درس کارورزیمطالعه

هايی چون: توسعه وهش روايت نگاری تأملی برای دانشجو معلمان بازدهاند. طبق نتايج پژداده

ها با دنیای عمل، و توسعه تعامل ای برای پیوند نظريهای شخصی، نظم ذهنی، زمینهدانش حرفه

ای با ديگران، خودآگاهی از فرايند توسعه خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در حرفه

آسیب »( در پژوهشی بنام 0613است. قنبری، نیکخواه و نیکبخت )نوشتن را به همراه داشته 

به اين نتیجه رسیدند که از بین « شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: يک مطالعه آمیخته

های يادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی؛ مدرسان های اهداف، فعالیتمولفه

های يادگیری و ارزشیابی را ا و کارورزان( فعالیتمولفه زمان و دو گروه ديگر )معلمان راهنم

های فراوانی برای نامطلوب دانستند. در مجموع نتیجه گرفتند که هر چند کارورزی فرصت
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ای دانشجو معلمان در پی دارد؛ ولی در بخش نخست سیاست گذاری و تربیت حرفه

( 0613ی و معروفی )ريزی، اجرا و عمل کنشگران دچار مشکالتی است. کرمی، سراجبرنامه

ای دانشجويان دانشگاه برنامه درسی روايت پژوهی و توسعه حرفه»پژوهشی تحت عنوان 

اند. الگوی پیشنهادی کارورزی روايت انجام داده« فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی

، کالندينین و 1، دونالد شون 0، ويگوتسکی6، شوآب0، برونر0پژوهی مبتنی بر نظريات ديويی

دهد تا ها روايت پژوهی به دانشجو معلمان اجازه میکانلی تدوين شده است. مطابق يافته

معانی جديد کشف کنند، خودشان دانش خود را بسازند و سازندگان برنامه درسی شوند که 

العمر خواهد بود. آنها همچنین شیوه روايت پژوهی را به اين نوع يادگیری بسیار با دوام و مادام

ای خود آموزند و سپس جهت توسعه حرفهای معلم میهای توسعه حرفهکی از روشعنوان ي

( تحقیقی تحت عنوان 0611از اين شیوه استفاده کنند. جمشیدی توانا، امام جمعه و عصاره )

انجام دادند. نتايچ نشان داد « تجارب دانشجو معلمان در پیوند نظر و عمل در برنامه کارورزی»

را گاه به عنوان مقلد، گاه به شکل شريک تجارب و گاه به شکل که مربی نقش خود 

( پژوهشی تحت 0611دهد. جمشیدی توانا و امام جمعه )ها نشان میای از باز انديشیمجموعه

های بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شايستگی»عنوان 

ای دانشجو معلمانی که با ها میزان شايستگی حرفهافتهاند. طبق يانجام داده« دانشجو معلمان

برنامه درسی کارورزی فکورانه آموزش ديدند نسبت به گروهی که با روش سنتی کارورزی را 

اند که در آموزش ديدند، بیشتر بوده است. همچنین محققین در مجموع به اين نتیجه رسیده

و بازانديشی بر عمل توسط دانشجو های دانشجو معلمان، حضور و عمل توسعه شايستگی

معلمان در کالس درس، تعامل مدرسه و دانشگاه، حمايت استاد کارورزی و معلم راهنما، 

يابی، سمینار، کارگاه و پژوهش روايتی اهداف مشترک و هماهنگ مدرسه و دانشگاه، مساله

خود شرح حال »( پژوهشی تحت عنوان 0106) 3مؤثر است. گان، بنت، ايوانز، پیترسون و ولش

نويسی پیش از خدمت در تربیت معلم: راهبردی بالفصل برای تعلیم و تربیت فرهنگی 
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معلم در  00های اند. در اين پژوهش، محققین بر خود شرح حال نويسیانجام داده« پاسخگو

های نیمه ساختاريافته با مدرسان مراکز تربیت معلم تمرکز طول دوره کارورزی و مصاحبه

برای نیل به هدف، از مدرسان خواسته شد تا با تأمل بر عناصر فرهنگی خود )جنسیت، داشتند. 

نژاد، طبقه و موارد مرتبط( آنها را در کالس به اشتراک گذارند و دانشجو معلمان را به ابراز 

عقیده و احساس تشويق نمايند. عالوه براين از دانشجو معلمان خواسته شد تا در ده دقیقه 

های فرهنگی متفاوت را پیشینه فرهنگی خود و برداشت خود از پیش زمینه شرح حالی از

بنويسند. نتايج نشان داد که مدرسان تربیت معلم بايد تجاربی برای دانشجو معلمان فراهم 

نمايند تا آنها بتوانند بر تعامالت، دانش قبلی و فرهنگ خود باز انديشی نمايند. افزون بر اين، 

ايی فراهم نمايند تا دانشجو معلمان با چگونگی تأثیر فرهنگ بر تدريس همدرسان بايد فرصت

خود شرح حال نويسی: الهام بخش »( پژوهشی با نام 0113) 0و يادگیری آشنا شوند. سايمون

انجام داده است. هدف پژوهش اين بوده است که بین « چشم اندازی جديد از يادگیری معلم

يادگیری پیوند ايجاد نمايد و خود شرح حال نويسی را خود شرح حال نويسی، يادگیری و فرا

به عنوان يک روش برای شناسايی منابع الهام بخش در تجارب معلمان معرفی نمايد. طبق اين 

تحقیق، پژوهش مبتنی بر خود شرح حال نويسی دارای سطوح متفاوتی از يادگیری فردی تا 

نابر اين، اين پژوهش چهار سطح از گفتگو با ديگران برای يادگیری و ساخت معنا است. ب

يادگیری چگونگی يادگیری در روش خود شرح حال نويسی را تشريح نموده است که عبارتند 

( يادگیری از طريق گفتگوهای 0های خود شرح حال نگارانه، ( يادگیری از طريق نوشتار0از: 

همیارانه  -ارکتی( يادگیری مش0ای، و ای از تجارب حرفه( يادگیری توسعه6بین نسلی، 

گروهی. سايمون در پايان به اين نتیجه رسید که خود شرح حال نويسی روشی در خدمت 

( پژوهشی تحت 0103) 0ای معلمان است. بات، مک کیو و ياماگیشیيادگیری و توسعه حرفه

اند. هدف اين انجام داده« های معلمانهای فردی و جمعی از شرح حال نگاریتفسیر»عنوان 

بندی منطقی برای کاربست رويکرد شرح حال نويسی در فهم کنش و تفکرات صورت پژوهش

اندازها و معلمان بوده است. به نظر بات و همکارانش شرح حال نگاری در خدمت فهم چشم

                                                 
1. Simon 

1. Butt, Mccue & Yamagishi 
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شود فهمی غنی از زندگی معلمان به دست ادراکات معلمان است. با اين وصف، آنچه باعث می

ا و تجارب استفاده گردد، تحلیل و تفسیر مشارکتی و جمعی هدهد و از ظرفیت اين زندگی

ها فرصت شناسايی و فهم است. به عبارت ديگر، تسهیم، تحلیل و نقد مشارکتی شرح حال

نمايد؛ بنابراين هدف اين ای را فراهم میدانش، مهارت، نگرش و تفکر شخصی و حرفه

 ی برخودشرح حال نويسی استپژوهش شناسايی مبانی برنامه درسی الگوی کارورزی مبتن

درسی تربیت معلم در سراسر هایامروزه برنامه درسی کارورزی به بخش مهمی از برنامه 

جهان تبديل شده است. بنابراين، ضرورت انجام پژوهش حاضر در وهله اول به مسئله خود 

-نگاری دانشجو معلمان در واحدهای درسی کارورزی مربوط مینويسی و روايتشرح حال

شود که مقتضی است بر يک رويکرد و الگوی علمی استوار باشد. و در وهله دوم لزوم آشنايی 

عملی دانشجو معلمان با فرهنگ و حرفه معلمی و در نهايت کسب ادراک نسبت به معلمی به 

عنوان رسالت دروس کارورزی است که بخشی از اين مهم نیز منتج از پیشینه زيسته هر فرد و 

باشد که گران آموزشی میهای کُنشحالبندی رويدادهای تربیتی و شرحتحلیل و صورت

ها و تأمالت فردی و گروهی قابلیت معنايابی دارند. بر نگاریحال  ضرورتأ از طريق خود شرح

همین اساس به دلیل ظرفیت علمی و عملی روش خودشرح حال نويسی که در هر دو حوزه 

کاربست و تأکید و توجه قرار گرفته است اين مقاله در  آموزشی و پژوهشی تربیت معلم مورد

صدد است تا روش خودشرح حال نويسی را به عنوان الگويی برای برنامه درسی کارورزی در 

های خود شرح حال تربیت معلم طرح نمايد. بدين منظور مقاله به دنبال شناسايی و تبیین مؤلفه

 نويسی در الگوی کارورزی است. 

 روش پژوهش

ها رويکردی کیفی با ين تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گرد آوری دادها

های کند جوهره تجربهراهبرد )روش( پديدارشناختی است، در اين روش پژوهشگر تالش می

اند شناسايی نمايد. در اين گونه که شرکت کنندگان ادراک نمودهبشری را درباره يک پديده آن

روی يک نمونه کوچک برای شکل دادن به الگوها و روابط معنايی است  روش مطالعه بر

 (.11، ص 0611، 0)کرس ول

                                                 
1. Creswell 
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ريزی درسی و اساتید درس کارورزی مشارکت کنندگان در اين پژوهش متخصصان برنامه

ريزی درسی و اساتید کارورزی با در دانشگاه فرهنگیان بودند که از بین اين متخصصان برنامه

( انتخاب و با آنها به روش 0603د و به روش موارد مطلوب )گال و بورگ، رويکرد هدفمن

نیمه ساختار مصاحبه به عمل آمد تا نظرات آنها پیرامون مبانی الگوی خود شرح حال نويسی 

آوری و تحلیل گردد. در اين روش، مصاحبه با اين متخصصان و اساتید در کارورزی جمع

 شباع رسیديم. نفر( تا به نقطه ا 1ادامه يافت )

در اين پژوهش برای گردآوری اطالعات از اسناد باالدستی و مصاحبه با متخصصان استفاده 

شده است. بدين ترتیب که ابتدا اسناد و مدارک مهم باالدستی مرتبط با دانشگاه فرهنگیان و 

های خود شرح حال نويسی های درس کارورزی به دقت تحلیل محتوا شده و مولفهسرفصل

 کارورزی دانشجو معلمان استخراج گرديد.در 

برای حصول اطمینان از وجود روايی در چک لیست تحلیل محتوا، از روش روايی صوری، 

محتوايی و نظر متخصصان استفاده شده است. به اين ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا که 

تنی بر خود شرح حال های مفهومی مرتبط با الگوی برنامه درسی کارورزی مبشامل کلیه مؤلفه

نظران و متخصصین برنامه درسی و کارورزی قرار نويسی بود در اختیار گروهی از صاحب

تهیه گرديد.  0گرفت که پس از اعمال نظر آنها چک لیست مذکور در قالب جدول شماره 

برای تأمین پايايی چک لیست از تکنیک اجرای مجدد استفاده شده است به اين صورت که 

يی تهیه شده به صورت هم زمان و مجزا در اختیار تحلیلگر محتوای متخصص ديگری فرم نها

 نیز قرار داده شد که به طور مجزا، چند بخش از برخی اسناد را تحلیل نمايند.

های پژوهشی انجام شده داخلی و خارجی در ها و طرحهمچنین کتب، مقاالت، پايان نامه 

های فرهنگیان و مراکز تربیت نويسی در دانشگاه خصوص کارورزی مبتنی بر خود شرح حال

کند مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار معلم که به تدوين چارچوب مفهومی پژوهش کمک می

های برنامه درسی کارورزی اقدام شده گرفته و ضمن تحلیل محتوا نسبت به استخراج مولفه

 است. 
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 های پژوهشیافته

گردد بر می 0مه درسی به کارهای هرسرل و سارترريشه خود شرح حال نويسی در برنا

ای برای کاوش تجارب زيسته و بستری که (. خود شرح حال نويسی شیوه0110، 0)گرين

(. شناخت و يادگیری فرايند 0611آورد )گلکار و شريفیان، تجربه در آن زيسته است فراهم می

يادگیری است. محور  -یط ياددهیهای سازنده محتعاملی منتج از ارتباط بین فراگیر و کیفیت

اين فرايند تجربه زيسته روزانه فراگیر در موقعیت و بستر خود است که فهم آن در پرتو 

تعامالت اخالقی عاری از قضاوت و ارزش گذاری در ارتباط بین ياددهنده و يادگیرنده مقدور 

انی است که به گردد. خود شرح حال نويسی نوعی داستان در حال نگارش از تجربه انسمی

 طور پیوسته بايد برحسب عمل، تأمل و انتخاب، بازسازی شود. 

ای در مورد يک تواند آشکار کننده عقیدهاز نگاه جامعه شناسی خود شرح حال نويسی می

های توانند توصیفی دقیق از فعل و انفعاالت بخشها میحالپديده يا رويداد باشد. شرح

های اجتماعی و انواع روابط اجتماعی را منعکس کنند. تجارب تشکیل دهنده يک جامعه، سوژه

های مختلفی از جمله تحصیالت، کار، خانواده و محیط اجتماعی شکل زيسته افراد در حوزه

 توان به آن پرداخت.گیرد که با روايت زندگی میمی

ت است زيرا ( معتقد است فهم و معنايابی زندگی انسان در پرتوی رواي0111) 6پالکینگ هورن 

کنند که آنها چه کسانی ها تعیین میکنند و روايتهايشان زندگی میها بر مبنای روايتانسان

های معلمان بايد به چند ( در تحلیل داستان0100اند. به نظر پاينار )اند و چگونه زيستهبوده

است که از  های معلمان شکلی از آگاهی خود شرح حال نگارانه( داستان0نکته توجه داشت: 

هايی مضمونی بین گذشته، حال و آينده برقرار تواند پیوندشود و میتجارب ذهنی منشعب می

( پژوهش خود شرح حال نگارانه به مثابه ابزاری برای بازيابی آگاهی در تجارب زيسته 0کند.

باشند  هايی داشتهها فرصت( اين راهبرد مستلزم آن است که معلم6گذشته، حال و آينده باشد. 

ها را به طور آزادانه و بر اساس تا به صورت آشکار تجارب ذهنی و درونی خود از رويداد

( ثبت و نگارش اتفاقاتی که 0وقايع موجود و معانی منسوب به آن تجارب فراخوانی نمايند. 

کند که اين دهد با فراخوانی تجارب ذهنی مرتبط با دانش همراه است. پاينار اضافه میرخ می

                                                 
1. Herserl And Sartre  

2. Green  

3. Palkinghorne 
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ها و ها، اهداف، آرمانشود تا با استفاده از آن زمینهوش ابزار مفیدی برای معلمان محسوب میر

احساسات جاری و آينده خود را چارچوب بندی نمايند، چگونگی توسعه تفکر خود را پايش 

 ای خويش را اصالح نمايند. نموده وبه صورت پیوسته توسعه حرفه

دهی و خوداظهاری مبتنی بر ل نويسی فرايند خود شکلحا( خود شرح0100) 0به نظر آيرز 

گیری خود، که از آنچه های گذشته است. در اين فرايند راوی نه تنها از چگونگی شکلرويداد

شود. اين روش خود خصوصی را به خود عمومی پیوند خودش به آنها شکل داده نیز مطلع می

رينی معانی و مفاهیم است. خود شرح دهد. خود شرح حال نويسی روشی در خدمت باز آفمی

حال نويسی به مثابه سفر درونی به جهان تدريس و معلمی است که بنیاد آن برکاوش، باز 

 انديشی و نقادی استوار است.

ها، اساتید متخصص برنامه درسی نگاهشان به بر اساس تحلیل متون مستخرج از مصاحبه 

های پیش بینی شده با یشتر تأکید بر انطباق برنامهبرنامه درسی کارورزی نگاه آکادمیک بود و ب

های علمی بود به طور مثال توجه صاحنظران بیشتر به تفکر تأملی، روايت نويسی به نظريه

های ذهنی و تقويت بنیه علمی دانشجو معلمان بود. مدرسین دانشگاه شیوه علمی، تفکر با مدل

های رسی بودند اکثر توجه آنها بر روشهای غیربرنامه دفرهنگیان که دارای تخصص رشته

ای تدريس، تأکید بر مديريت کالس درس، ارزشیابی و روش حل مسأله بود. مصاحبه شونده

گیرد چگونه شود ياد میوقتی دانشجو به عنوان کارورز وارد مدرسه می"داشت: اظهار می

د، با قوانین و مقررات و کارها را با مسئولین مدرسه، معلمان هم پايه يا هم رشته هماهنگ کن
شود و اين تجربیات در آينده معلمی او به طور کلی با فرهنگ مدرسه و کالسداری آشنا می

اما متخصصین برنامه درسی  "آموزدهای الزم برای معلم موفق بودن را میمؤثر بوده و مهارت

ئولین مدرسه، مدرس واحدهای کارورزی دانشگاه فرهنگیان تمرکزشان بیشتر به تعامل با مس

آموزان، حضور به موقع در مدرسه و کالس درس، رعايت نظم و انضباط، توجه ارتباط با دانش

 ای معلمان، اخالق معلمی، وغیره بود.های حرفهويژه به صالحیت

                                                 
1. Ayers 
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های الگوی برنامه درسی مبتنی بر خود شرح حال نويسی ها و واحدهای معنايی مؤلفهزير مؤلفه - 0جدول شماره 

 ر اساس متون علمی معتبرب

 منابع  واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

های مدل

 ذهنی مناسب

توانمنددد کددردن 

 تفکر و عمل

 

 

داشدددتن تفکدددر 

 واگرا

 

 

درک رابطه بدین  

 مطالب

 

 تمايل به تغییر

 خلق محیط آموزشی جديد

 های متعددمواجهه با چالش

 های در حال تغییربهبود کار در محیط

تجربیددات بدده عنددوان عناصددر سددازنده و     واکدداوی 

 دهنده عمل فکورانهشکل

 های مبتنی بر محل کارگیریمشارکت در تصمیم

 های ياددهی و يادگیریتوسعه و ارزشیابی فرايند

هدای راهنمدای عمدل    اطالع از دانش ضدمنی و نظريده  

 معلمان

های درسی مدرسه، سدن، و  ريزی برحسب برنامهبرنامه

 آموزانظرفیت يادگیری دانش

های برای به چدالش کشدیدن   جستجوی فعاالنه فرصت

 ها و ساختارهای سخت و ناعادالنهموقعیت

 کاهش شک و خیال

پايش چگونگی توسعه تفکدر خدود و اصدالح مدداوم     

 ای خويشتوسعه حرفه

 0133برگر و الگمن 

 0111زروباول

 0111، 0100پاينار

لونیا، سددی-نیمددی و جدداکو 

0101 

فلچدددددر، مونتجدددددوی و 

 0100یبیل

 0100اوتارا

 0113هالپرن

 0110بالک و همکاران

 0111زان و استرنبرگ

تفسددیر خالقاندده  تفکر تأملی

 موقعیت

 

 

 

 

انعطاف پدذيری  

 در تفکر

 

درک مفدددداهیم، 

هدددای واقعیدددت

هدا  اساسی، رويه

 هاو مهارت

تفکر تأملی نوعی تفکر يدا يدادگیری همدراه بدا عمدل      

 فکورانه است

 ی استعمل فکورانه فرايندی شناخت

از عناصر اصلی کارورزی همدراه بدا پدرورش تفکدر و     

 تأمل 

 تأمل و باز انديشی در عمل

 مشارکت در تمرين تفکر نقادانه 

به مشارکت گذاشتن تجربیات از طريق تفکر منتقدانده  

 با ديگران

 آموزانتحلیل مشکل بر اساس نیازهای دانش

 استفاده از يک رويکرد سازمان يافته برای حل مشکل

 ديد نظر در اهداف، اعمال و کارهای شخصیتج

 داشتن ماهیت و روح پرسشگری 

 

، کمدددد  و 0110مزيددددرو

و  0110،ويلدن  0110ويلیام

، جورزمپددا 0110، وی0110

، گددود و 0111و الپیدددوس

 0101،، شون0111بروفی

 0101چان

 0101امیرا و وايلد

 0110استیکل و والتمن

 0113واکر

 0111کالندرا و همکاران

 0110کايسر

 0111گريمن و کوينگتن

پورنتاويکول، راساسداتايا و  

 0103نتانوماسک
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 منابع  واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

  پویش روایی

های راهبرد

آموزشی در 

 تربیت معلم

 

يادگیری 

چگونه 

 يادگیری

 

 

 

 

ارائه دانش 

محتوای 

 آموزشی

 

توسعه نگرش 

 ایحرفه

ها و نحوه فرصتی برای انديشیدن در مورد نظريه

 اعمال آنها در عمل

 کات عملیتوانايی استخراج ن

تسهیل فرايند گفتگوهای عمیق تأملی در چلسات 

 و سمینارها

 تقويت پرورش تأمل و تفکر

شناخته شده ترين ابزار عملیاتی کردن فرايند 

 تأمل در کارورزی

مورد تأمل قرار دادن عامدانه تجربیات، افکار و 

 احساسات فرد

 تر برنامه درسیتدوين منطقی

 ای فرهنگیهکاهش تعارضات ناشی از تفاوت

 يادگیری از تجربیات داستانی خود

 شناسايی منابع الهام بخش در تجارب معلمان

 نوشتارهای خود شرح حال نگارانه

 گفتگوهای بین نسلی

 ایای از تجارب حرفهتوسعه

 همیارانه گروهی–مشارکتی 

 روش فهم و معنا دادن به هستی

 در خدمت فهم چشم اندازها و ادراکات معلمان

به نقل از  0166ديويی

 0110فان

 برونر

 شوآب

 ويگوتسکی

 دونالدشون

، 0111کلندينین و کانلی

0113 

 گلکار و شريفیان

 0111تاگارت

 0113سايمون

 0110گادماندسدويتر

 0111کانلی و کالندينین

 0100پاملیا

بات، مک کیو و 

 0103ياماگیشی
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 منابع  واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

يادگیری  تجربه زیسته

 چگونه زيستن

 

 

فهم و معنی 

 دادن به هستی

ر گرفتن دانش و مهارت در تجربیات زيسته قرا

 معلمان

ها و باورهای خانوادگی و سرچشمه نظريه

 تحصیلی

 آموزیبازشناسی تجارب دوران دانش

 تحلیل و صورتبندی رويدادهای تربیتی

 های کنش گران آموزشیشرح حال

های زيسته افراد در تحصیالت، گیری تجربهشکل

 کار و خانواده 

ر تجارب زيسته گذشته، حال و بازيابی آگاهی د

 آينده

باز آفرينی زندگی با استفاده از همه منابع موجود 

 در حافظه و تجربه

وسیو، راس و 

 0110آدامز

آماال و -کارکو، کايرو

 0103تورونن

 0111پالکینگ هورن

 0100آيرز

 0111میسر

های شایستگی

 حرفه ای

تعهد به ارتقا 

و افزايش 

يادگیری تمام 

 آموزاندانش

ستفاده بجا و ا

مناسب از 

 اقتدار معلمی

 

تهیه طرح 

های درس

معنادار و 

 جذاب

همکاری با 

معلمان، 

والدين و 

های گروه

 اجتماعی

 کشف منبع خردمندانه

مورد بحث قدراردادن راهبردهدا و فندون مدديری     

 کالس درس

 تدريس از طريق کسب تجربه شخصی

 ای در پژوهشهای حرفهکسب مهارت

 هاگذاشتن تنوعی از مهارت توانايی به نمايش

 تر حرفه گرايیدرک عمیق

يابی به ظرفیت غايی کنش عملی در کالس دست

 درس

های پشدتیبانی را بدرای   ها، باورها و مهارتارزش

تصددمیمات و اقددداماتی کدده معلمددان در کارهددای 

 کنددهند فراهم میروزانه انجام می

 ريزی، اجرا و کنترل تدريسبرنامه

 ای کیفی سنجشهتسلط بر روش

 آموزانتوانايی برانگیختن دانش

 های نفوذ و رهبریاستفاده از تکنیک

 

 0101کاگودا و سنتنگو

گان، بنت، ايوانز، 

 0106پیترسون و ولش

ای ،0116سیمور و اوسانا

، 0110بی و کوجاوا

، پوگاچ و 0111کالرک

 0111جانسون

 0110وسترا
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های الگوی برنامه درسی مبتنی بر خود شرح حال نويسی يی مؤلفهها و واحدهای معنازير مؤلفه -0جدول شماره

 نظرانبراساس ديدگاه متخصصین، کارشناسان و صاحب

 منابع واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

های ذهنی مدل

 مناسب

های عمومی مهارت

 پايه ذهنی

تجزيه و تحلیل 

 هاپديده

ترکیب اطالعات با 

 يکديگر

 ظرفیت ذهنی

 ش اثربخشیافزاي

 های تدريساطالع از باورها و نگرش

هماهنگی کارهدا بدا سداير معلمدان و     

مسددئولین مدرسدده صددرفه جددويی در 

 زمان و انرژی

احسدداس تعلددق و انسددجام و درک   

 همديگر

هددای ظرفیددت بدده کددارگیری مهددارت

 فکری

توانايی فکر کردن و تجزيه و تحلیدل  

 اطالعات

 های شناختی و فرا شناختیتوانايی

 چگونگی توسعه تفکر خود پايش

 

 -ش، ع-ز، ف -س 

 ش،

 ب، -ج، س -آ، ر -ت

 م -م، ر -ن، ا -ا

های به کار بردن ايده تفکر تأملی

خالق، نوآورانه و 

 جديد

 الگو سازی امور

 آينده نگری

بیان مستدل مشاهده 

 هاپديده

فدددراهم کدددردن تصدددوير ذهندددی از  

 فرايندهای تفکر

هدددای تفکدددر در  بهبدددود مهدددارت 

 وزانآمدانش

 ضرورت تأمل عملی در حرفه معلمی

 آموزانارتقای يادگیری دانش

 سازماندهی دانش محتوا

 غرق شدن در تجربه تدريس

هدای الزم بدرای معلدم    داشتن مهارت

 موفق بودن

 تأکید روی امور عینی هر درس

 تعهد قوی نسبت به ارزش ها

 -ش، ع-ز، ف -س 

 ش،

 ب، -ج، س -آ، ر -ت

 م -م، ر -ن، ا -ا

راهبردهای آموزشی  ش رواییپوی

 در تربیت معلم

 برقراری رابطه بین نظر و عمل

به اشتراک گذاشتن تجربیات عملی با 

 -ش، ع-ز، ف -س 

 ش،
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 منابع واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

 

 

ارائه دانش محتوای 

 آموزشی

 

توجه به عواطف و 

 هیجانات 

 

 شنیدن صدای معلم

 

توجه به رويدادهای 

 علم آموزی

 مربی و ساير همکاران

جزء جدايی ناپذير کارورزی و ابدزار  

 آن مؤثر

تجزيه و تحلیدل تجربیدات روزانده و    

 هفتگی فرايند عمل دانشجو

 تثبیت هويت حرفه ای

افددزايش دانددش و مهددارت دانشددجو  

 معلمان

 اثربخشی کارورزی

 تسهیل فرايند پیچیده تدريس

بهبددود فراينددد آمددوزش يدداددهی و   

 يادگیری

توسددعه درک دانشددجويان از تربیددت  

 معلم پژوهنده

 بهبود نگرش حرفه ای

بده اشدتراک گدذاری تجربده،     خدمت 

 ای معلماندانش عملی، رشد حرفه

کالس درس، کتدب درسدی و فريندد    

 تدريس مبتنی بر روايت است

 ب، -ج، س -آ، ر -ت

 م -م، ر -ن، ا -ا

های شایستگی

 حرفه ای

 دانش تخصصی

دانش برنامه درسی و 

 محتوای آموزشی

اصالح مداوم توسعه 

 ای خويشحرفه

های قی کالستل

درس به عنوان 

 سیستم اجتماعی

توانايی سازمان دهی 

 و مديريت زمان

 افزايش دانش حرفه ای

 افزايش يادگیری

هددای هددا و مهددارت تمددرين نظريدده 

 آموزشی در مدرسه

 ارزشیابی تدريس خود

همکاری با معلمان، والددين و سداير   

 ذينفعان

 پايبندی به ضوابط اخالقی

 توسعه شايستگی حرفه ای

ها و ها، شايستگیسب بیشتر مهارتک

های مورد نیاز يک معلم پیش آمادگی

 -ش، ع-ز، ف -س 

 ش،

 ب، -ج، س -آ، ر -ت

 م -م، ر -ن، ا -ا
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 منابع واحدهای معنایی هازیر مؤلفه هامؤلفه

 ایحرفه

 تمايل به کارهای تیمی و مشارکتی

 روحیه گذشت و فداکاری

 های مفهومیتسلط بر تهیه نقشه

 آموزانتوانايی نفوذ بر دانش

وجه به تفکر و ت تجربه زیسته

 زندگی معلمان

 

يادگیری از تجربیات 

 داستانی خود

 

 کاوش تجاب زيسته

 کسب تجربیات دست اول

 احترام به دانش و فهم معلمان

 ادراک نسبت به هويت معلمی

 پیشینه زيسته هر فرد

 سفری درونی به جهان تدريس

 کاوش و بازانديشی و نقادی تدريس

برقراری پیوند مضمونی بین گذشدته،  

 آيندهحال و 

 فهم چشم اندازها و ادراکات معلمان

تجربه زيسدته فراگیدر در موقعیدت و    

 بستر خود

 تبديل زندگی به روايت

 -ش، ع-ز، ف -س 

 ش،

 ب، -ج، س -آ، ر -ت

 م -م، ر -ن، ا -ا

های استادان، کارشناسان و متخصصین دانشگاهی و دانشجو معلمان و با استناد به صحبت 

های خود ر در زمینه کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نويسی، مؤلفهبا تحلیل متون علمی معتب

حال نويسی در پنج مضمون پايه به شرح شکل زير به دست آمد که در ادامه به تفصیل به آنها 

 شود.پرداخته می
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 های برنامه درسی مبتنی بر خود شرح حال نويسیمدل مفهومی مؤلفه -0نمودار 

  

 های ذهنیمدل

ای، های کلیشههای اصلی، نمونهها، نمونهذهنی شامل مقوالت، مفاهیم، هويت هایمدل

های جهانی است. برای مردم غیرممکن است در زندگی روزانه های علی، و ديدگاهروايت

های ذهنی مشترک، در بدون مدل ذهنی از جهان، اکثر تصمیمات را اتخاذ کنند. و بدون مدل

غیر ممکن است که بتوانند نهادها را توسعه دهند، مسائل عملی بسیاری از موارد برای مردم 

جمعی را حل کنند، حس تعلق و انسجام را احساس کنند، يا حتی يکديگر را درک نمايند. 

گیرد لیکن از های ذهنی اغلب مشترک هستند و از گروه گرايی انسان سرچشمه میاگرچه مدل

، هنجارهای اجتماعی تمايل دارند روی های اجتماعی متفاوت هستند. در مقابلهنجار

 (.0101)گری،  رفتارهای خاص تمرکز کنند و از نظر اجتماعی مورد تأکید قرار گیرند

های ذهنی از جمله ادراکات متفاوت از شیوه کارهای ای از مدلدر جوامع تنوع گسترده 

انتظارات آنها ناسازگارند، گیرند پیامدها با توانند هنگامی که ياد میجهان وجود دارد. افراد می

های ذهنی های ذهنی خود را تعديل کنند يا آنها را به روز کنند. اما افراد ممکن است مدلمدل

را که شرايط مخربی برای آنها دارد حفظ کرده و به استفاده از آنها ادامه دهند تا تفسیرهايشان 
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توانند همچنین تباه هستند. افراد میها و تفسیرها آشکارا اشرا اعتبار بخشند حتی وقتی آن مدل

توانند هنگامی که های ذهنی چندگانه و گاهی اوقات حتی متضاد را نگهدارند. آنها میمدل

آورد يک مدل ذهنی خاص يا مدل بافت و زمینه، شیوه خاصی از نگاه به جهان را به ذهن می

 (.0101ذهنی ديگری را ترسیم کنند )گری، 

 تفکر تأملی

ها از جمله حرفه معلمی ها و تخصصبنیادی و ضروری برای بسیاری از حرفه تأمل عملی

دهد تا در (. روايت نگاری تاملی اين فرصت را به دانشجويان و معلمان می0113، 0است )واکر

ها در عمل، بینديشند و بین عمل و نظر رابطه برقرار کنند. ها و نحوه اعمال آنمورد نظريه

ها توانايی استخراج نکات عملی را در دانشجويان و معلمان تقويت نهمچنین اين نوع نوشت

شود، اشتراک گذاری تجربیات عملی با مربی يا همکاران کند و اين توانايی موجب میمی

گفتگوهای بسیار و عمیق تأملی در طی جلسات و  ها آسان شده و باعثديگر، برای آن

 (. 0101سمینارها شود )امیرا و وايلد 

ر تأملی بخشی از فرآيند تفکر انتقادی است که به خصوص به فرآيندهای تحلیل و تفک 

، 0به نقل از فان 0166کند. ديويی )انجام قضاوت درباره آن چه اتفاق افتاده است اشاره می

کند که تفکر تأملی مالحظه دقیق، صبورانه و فعال هر اعتقاد يا شکل حمايت ( اشاره می0111

ای حمايت شده و در راستای نتايج کسب شده است. تفکر انتقادی ر زمینهای از دانش دشده

شود و های تفکر است که به سمت نتايج مطلوب هدايت میدرگیر دامنه وسیعی از مهارت

نمايد. تفکر تأملی روی فرآيندهای قضاوت کردن درباره آن چه اتفاق افتاده است تأکید می

ترين های پیچیده حل مساله مهمادگیری در خالل موقعیتبااين وجود تفکرتأملی در ارتقاء ي

کند تا به مراحل قبلی برگردند و درباره اين آموزان را با يک فرصت تجهیز میاست زيرا دانش

کنند و چگونه يک مجموعه خاصی از که چگونه به طور واقعی مشکالت را حل می

يابد، تأمل نمايند می هايشان اختصاصهای حل مشکل برای نیل به هدفاستراتژی

های تفکر در زندگی اجتماعی و يا با هماهنگ (. با به کارگیری مناسب سبک6،0113)هالپرن

                                                 
1. Walker 

2. Phan  

1. Halpern 
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های خود حداکثر توان برمشکالت فايق آمد و از قابلیتهای خود میها با توانايیساختن آن

ب ناشی از ها نسبت داده شده اغلهايی که به توانايیها و موفقیتبهره را برد. شکست

های ممکن گرايش دارد های تفکر است. سبک تفکر تأملی به توجه و تعمق روی راه حلسبک

 (.0101، 0)الجوجو

 پویش روایی

پويش روايی يک تاريخچه عقالنی طوالنی در داخل و خارج آموزش و پرورش دارد )کانلی و 

ايی توسط پژوهشگران های بسیاری از اصطالح پويش رو(. اگر چه برداشت0111کالندينین، 

و انديشمندان شده است، پويش روايی ابزاری را برای کمک به کارورزانی که در حوزه 

ها و باورهای قبلی شان از معنی معلمی کند تا روی ساختارشوند فراهم میآموزش وارد می

کند که کارورزان از پیش درک و دانش خصوصیات يک ( بیان می0111تفکر کنند. اولسون )

خواهند باشند دارند.اين اند و تصوری از نوع معلمی که میعلم خوب بودن را توسعه دادهم

تصورات از آنچه به معنی معلم بودن است قبل از ورود به دانشگاه ضمنی، آزمون نشده و 

( عناصر شخصی و محیطی درک روايت، مخصوصاً در 0111تلقینی است. کانلی و کالندينین )

های آنچه هنگام مالقات معلم بررسی کردند. آنها به اهمیت درک داستان حوزه دانش معلمی را

کنند. در ارتباط با افتد تأکید میيادگیری اتفاق می-آموز در يک محیط ياددهیو دانش

هايی ای، مسائل، و ديدگاهدارند که دانشجويان در معرض دانش حرفهکارورزان، آنها اظهار می

يی موجود آنها از ياددهی و يادگیری يا متناقض با آن است قرار که هنوز بخشی از دانش روا

تواند شکل يک های معلمان می( با بیان اين که داستان0111گیرند. کانلی و کالندينین )می

های زندگی روايت"کنند که يادگیری بگیرد، خاطر نشان می-استعاره برای رابطه ياددهی
ای های روايی زمینهداستان (.0ص 1"ی مدرسه هستندهاشرايطی برای معنادار کردن موقعیت

آيند تا بدانند آنچه را کنند که در آنها معلمان میغنی برای درک موقعیت محیطی فراهم می

 دهند اتخاذ کنند.هايی را که انجام میدانند و تصمیممی

 ایهای حرفهشایستگی

و پیوند مستقیمی در حوزه آموزش و  ای بااليی همراه استشايستگی معموالً با عملکرد حرفه 

آموز وجود دارد. دو معنی متمايز از ای معلم و عملکرد دانشپرورش بین شايستگی حرفه

                                                 
2. Aljojo ,.N.  
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شايستگی در آموزش و پرورش وجود دارد. از ديدگاه نظری، شايستگی به عنوان يک ساختار 

یاتی، شايستگی به کند. از ديدگاه عملشود که رفتارهای خاصی را تسهیل میشناختی درک می

دهد که توانايی ها و رفتارهای سطح بااليی را پوشش میرسد دامنه وسیعی از مهارتنظر می

دهد. اين تعريف عملیاتی های پیچیده و غیرقابل پیش بینی را ارائه میسر و کار با موقعیت

یم گیری شود، و تصمها و تفکر فراشناختی و راهبردی را شامل میها، نگرشدانش، مهارت

(. مفهوم کلی شايستگی عملیاتی، بر اساس نظر 0110آگاهانه و ارادی را دربردارد )وسترا،

ساختارهای شناختی يک فرد شامل دانش "توان به شرح زير توضیح داد: ( را می0110وسترا )

های بازتولیدی در تواند از طريق مهارتای است. اين دانش مینظری و عملی قابل مالحظه
تواند برای بیرونی در دسترس قرار گیرد )مثالً صحبت، نوشته، اشاره و غیره(، يا می دنیای

  ."ها و رفتارهای همراه با مهارت نقش حمايت گری داشته باشدمهارت
کنند که به عنوان ضرورت هايی را مطرح میای به طور اجمالی ويژگیهای حرفهويژگی 

دهند که ها به معلمان اطمینان میستند. اين ويژگیتدريس اثربخش به سهولت قابل شناسايی ه

ای که معلمان با اند. چارچوب، شیوهها، تقاضاها و الزامات تدريس آماده شدهبرای چالش

ای های حرفهدهد. ويژگیکنند را توضیح میآموزان، والدين، همکاران و سايرين کار میدانش

رای تصمیمات و اقداماتی که معلمان در کارهای های پشتیبانی را بها، باورها و مهارتارزش

کنند که از ها و رفتارهايی را توصیف مینمايد. آنها نگرشدهند، فراهم میروزانه آنها انجام می

 دهند.آموزان را نشان میهايشان در تسهیل يادگیری دانشطريق آنها معلمان توانايی

 تجربه زیسته

بدون تفکر ارادی و بدون متوسل شدن به طبقه بندی ای است که جهان زندگی همان تجربه

شود و معموالً شامل آن چیزهايی است که مسلم دانسته کردن يا مفهوم سازی حاصل می

در پژوهش  (.0616شوند يا آن چیزهايی که متداول هستند )شريفی و همکاران، می

صی و دانشی که آنها از های شخپديدارشناسی کیفی، تجربه زيسته به ارائه تجربیات و انتخاب

ای از پژوهش کیفی کنند، اشاره دارد. تجربه زيسته مقولهها استفاده میاين تجربیات و انتخاب

 است که برجامعه و فرهنگ، و زبان و ارتباطات متمرکز است.
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واسطه و حضوری از عبارت است از يک تجربه بی 0تجربه زيسته در اصطالح ديلتای 

شونده، اتحاد و هويت گر و تجربهر آن بین عالم و معلوم، بین تجربهای که دچیزی؛ تجربه

برقرار است. تجربه زيسته در مقابل تجربه دست دوم است که باواسطه و حصولی است؛ اما به 

واسطه جريان دارد. افکار نظر ديلتای در علوم انسانی، تجربه از نوع تجربه زيسته است که بی

ما طبیعت را »مشهور و موجز وی چنین بیان شده است: وی در اين خصوص در عبارت 

فهم با تفاهم همراه است و از طريق ارتباط میان  «.دهیم، اما انسان را بايد بفهمیمتوضیح می

آيد جوينده فهم و موضوع مطالعه او که همان عالم زندگی يا تجربه زندگی است فراهم می

در قلب هرمنوتیک « تجربه زيسته»يا « ندگیتجربه ز»(. مفهوم 0610)نوری و ريخته گران، 

ديلتای جای دارد و به همین دلیل است که ديلتای هم در کنار نیچه و برگسون به عنوان 

شهرت يافته و اين شهرت او نیز نتیجه همین نگاهش به زندگی برحسب « فیلسوف زندگی»

 .(0606معنا و تأکیدش بر فهم زندگی از تجربه خود زندگی است )حسنی، 

 گیریبحث و نتیجه

های برنامه درسی کارورزی مبتنی بر خود شرح نتايج پژوهش حاضر که با هدف تبیین مؤلفه

های خود شرح حال نويسی دارای پنج مؤلفه حال نويسی انجام شده است نشان داد که مؤلفه

سته ای، و تجربه زيهای ذهنی مناسب، تفکر تأملی، پويش روايی، شايستگی حرفهشامل: مدل

های در های ذهنی مناسب باعث خلق محیط آموزشی جديد، بهبود کار در محیطاست. مدل

حال تغییر، افزايش اثربخشی، توانمند کردن تفکر و عمل، و واکاوی تجربیات به عنوان عناصر 

های ذهنی مناسب مفهومی شود. مدلسازنده و شکل دهنده عمل فکورانه دانشجو معلمان می

 مورد تأکید قرار گرفته است. 0111و زروباول،  0133يات برگر و الگمن،است که در نظر

ها و نحوه اعمال دهد تا در مورد نظريهتفکر تأملی اين فرصت را به دانشجو معلمان می

( تفکر و 0110ها در عمل بینديشند و بین عمل و نظر رابطه برقرار کنند. استیکل و والتمن )آن

ناپذير کارورزی دانسته و از آن به عنوان ابزاری مؤثر برای اين  نگارش تأملی را جزء جدايی

( روايت نگاری تأملی برای 0613کند. طبق نتايج پژوهش ملکی و مهرمحمدی )برنامه ياد می

ای برای ای شخصی، نظم ذهنی، زمینههايی چون: توسعه دانش حرفهدانشجو معلمان بازده

                                                 
1. Dilthey 
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ای با ديگران، خودآگاهی از فرايند توسعه ه تعامل حرفهها با دنیای عمل، و توسعپیوند نظريه

تفکر تأملی بخشی  خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در نوشتن را به همراه داشته است.

های تحلیل و انجام قضاوت درباره آنچه اتفاق از تفکر انتقادی است که به خصوص به فرايند

های مربوط به محتوا يا فرايند حل مساله است. قد فرضکند. تفکر تأملی نافتاده است اشاره می

های شناختی برای درک عوامل متضاد در به عبارت ديگر، نوعی درگیری ذهنی در فرايند

 موقعیت واقعی و يک مؤلفه ضروری و حیاتی در فرايند يادگیری است. 

شوند فراهم پويش روايی ابزاری را برای کمک به کارورزانی که در حوزه آموزش وارد می

ها، کند تا روی ساختارها و باورهای پیشین آنها از معنای معلمی تفکر کنند. مطابق يافتهمی

دهد تا معانی جديد کشف کنند، خودشان دانش روايت پژوهی به دانشجو معلمان اجازه می

العمر امخود را بسازند و سازندگان برنامه درسی شوند که اين نوع يادگیری بسیار با دوام و ماد

(. کارورزان از قبل، درک و دانش خصوصیات يک معلم 0613خواهد بود )کرمی و همکاران، 

خواهند باشند دارند. اين اند و تصوری از نوع معلمی که میخوب بودن را توسعه داده

تصورات از آن چه به معنی معلم خوب بودن است قبل از ورود به دانشگاه ضمنی، آزمون 

ای، مسائل و است. در دوره کارورزی دانشجو معلمان در معرض دانش حرفه نشده، و تلقینی

يادگیری يا متناقض با آن  -ها از ياددهیهايی که هنوز بخشی از دانش روايی موجود آنديدگاه

پويش روايی: رابط پويا بین »( در پژوهشی تحت عنوان 0101) 0گیرند. چاناست قرار می

يق کاوش تجربیات شخصی دانشجو معلمان دريافت که پويش از طر« فرهنگ، زبان و آموزش

تواند رويکردی عمل گرايانه برای حمايت از معلمان باشد تا متفکرانی فکور شوند. روايی می

تواند شکل يک استعاره برای های معلمان می( با بیان اين که داستان0111کانلی و کالندينین )

های زندگی شرايطی برای روايت"کنند که شان میيادگیری بگیرد، خاطر ن -رابطه ياددهی

ای در پويش روايی تأثیرات سازنده (.0)ص "های مدرسه هستندمعنی دار کردن موقعیت

ای، افزايش دانش و مهارت دانشجو های گوناگون تربیت معلم نظیر: تثبیت هويت حرفهحوزه

هیل فرايندهای پیچیده تدريس، تر برنامه درسی، تسمعلمان، اثربخشی کارورزی، تدوين منطقی

يادگیری، توسعه درک آنان از تربیت معلم پژوهنده، بهبود  -بهبود فرايند آموزش و ياددهی

                                                 
1. Chan, E. Y. 
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های فرهنگی داشته است )گلکار و ای و کاهش تعارضات ناشی از تفاوتنگرش حرفه

 (. 0611شريفیان، 

وت از صالحیت وجود کنند که در آموزش و پرورش دو معنی متفاصاحب نظران بیان می 

شود که رفتارهای دارد. از ديدگاه نظری صالحیت به عنوان يک ساختار شناختی درک می

رسد دامنه وسیعی از کند. از ديدگاه عملیاتی، صالحیت به نظر میخاصی را تسهیل می

های دهد که توانايی سر و کار با موقعیتها و رفتارهای سطح بااليی را پوشش میمهارت

ها و ها، نگرشدهد. اين تعريف عملیاتی دانش، مهارتده و غیرقابل پیش بینی را ارائه میپیچی

شود و تصمیمگیری آگاهانه و ارادی را در بر دارد. تفکر فراشناختی و راهبردی را شامل می

ها و توان به پايبندی به ضوابط اخالقی، تمرين نظريهای معلمان را نیز میصالحیت حرفه

ی آموزشی در مدرسه، ارزشیابی از تدريس خود، همکاری با معلمان، والدين و ساير هامهارت

ای های مورد نیاز يک معلم حرفهها و پیش آمادگیها، شايستگیذينفعان، و کسب بیشتر مهارت

 دانست.

های شخصی و دانشی که آنها از اين تجربیات و تجربه زيسته به تجربیات و انتخاب

کنند، اشاره دارد. از نظر ديلتای علوم انسانی مبتنی بر تجربه زيسته است ه میها استفادانتخاب

و تجربه زيسته موضوع اصلی مطالعه است، اما هدف چنین مطالعاتی درک زيسته افراد نیست 

کنند. تجربه بلکه تعیین معنای قابل درک چنین تجربیاتی است که از طريق آن زندگی می

قابل پیوند با اهداف واحدهای درسی کارورزی و موضوعات  ها و تجارب زندگیروايت

تجربه زيسته افراد در تحصیالت، کار و خانواده شکل  (.0611درسی است )قربانی و همکاران، 

کنند، گیرد. از طريق اين تجربیات دست اول است که افراد هويت معلمی را درک میمی

ای معتبر روی يند، و به عمل مستقل و حرفهنمارويدادهای تربیتی را تحلیل و صورت بندی می

های پنجگانه الگوی کارورزی مبتنی بر خود شود مؤلفهها پیشنهاد میآورند. با توجه به يافتهمی

شرح حال نويسی به عنوان سرفصل دروس يا به عنوان دروس پیشنهادی در برنامه درسی 

 .دانشجويان دانشگاه فرهنگیان امکان سنجی و گنجانده شود
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