
 فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران `

 125 – 154، 1641 بهار، 46شماره ، هفدهمسال  
Journal of Curriculum Studies (J. C. S) 
Vol. 17 (64); 2022, 125-156 

 هایی از تجربیات تدریس من در بدو معلمیکورره من: روایت

My Currere: The Narratives of Teaching Experience as a Freshman 

Teacher 
 12/1644/ 44: ؛ تاريخ پذيرش مقاله40/1644/ 04: تاريخ دريافت مقاله 

 Dor:  20.1001.1.17354986.1401.17.64.4.0 

 1حسین قربانی

هدف اين مقالهه باننمهايی ر ررايهت تیرب هات تهدري       چکیده: 

گر است. اين که ری در امتداد در سال آمونگاری خويش پژرهش

های چهارم ر ششم ابتدايی، فرايند تدري ، عمل معلمی ر در پايه

يابی پديده مدرسه را چگونه تیربه ر فهم نموده است. برای دست

به اين هدف ان ررش خودشرح حهال نويیهی بههره گرفتهه شهده      

است تا پژرهشگر بتواند کورره خهويش را ررايهت نمايهد. نتهاي      

های تحق ق حکايت ان تأث ر عم ق پ ش نه نيیته پژرهشگر بر کُنش

های اندانهای ترب تی ری دارد. افزرن براين، ررايتجاری ر چشم

دارد کهه در آن معلهم در   رمیپژرهشگر ان فران ر فرردهايی پرده ب

گ هرد ر  ههايی بهاتال ی  هرار مهی    مدرسه ر کالس درس در نمه ن 

مانند. بنابراين های ترب تی به جای عامل بودن، ناظر با ی مینظريه

حاضر، به مثابه داستان سفری اسهت کهه محقهق بها ررايهت       مقاله

-نندگی شخصی خويش، ان شکاف ب ن نظريه ر عمل معلمی می

کنهد تها تیرب هات تهدري      گر معلمهان را دعهوت مهی   گويد ر دي

 خويش را ررايت کنند ر با جامعه به اشتراک بگذانند.

های نندگی، تیرب ات تهدري ،  معلم ابتدايی، داستانها: کلیدواژه

 خودشرح حال نويیی

H. Ghorbani  (Ph.D) 

Abstract: The purpose of this study was 

offering a representation and narrative of 

researcher’s teaching experiences. The focus 

of the study is how researcher experienced 

the teaching process, teacher's action and 

school phenomenon in two years teaching in 

the fourth and sixth grades of elementary 

school. In order to achieve this purpose the 

autobiography research methods has been 

used. The results of the research showed the 

profound impact of the researcher's life 

background on current activities and 

educational perspectives and indicated how 

his educational strategies were inspired by his 

student experiences. In addition, the 

researcher's narratives and memories included 

challenges and events that were not taught in 

the university's books and classes. Therefore, 

in this study, the researcher discusses about 

the gaps between theory and practice in the 

field of teaching. He invites other teachers to 

share their teaching experiences and share 

with the community. 
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 مقدمه

های خاص خودش را دارد. ها ر چالشحرفه معلمی مانند هر شغل ر حرفه ديگری پ چ رخم

هايی سرنوشت سان ر های نخیت معلمی، سالبا اين رجود برای معلمان تانه کار، سال

شود. چنان که اضطراب ناشی ان رررد به مح ط کالس ر مدرسه، همراه پُرچالش محیوب می

های ارل ه کار، گاهی تا سرحد تَرک شغل تحت فشار  رار مان را در سالبا کم تیربگی، نومعل

های راي  دن ای معلمی ر دهد. ان سوی ديگر، شدت فشار ناشی ان مواجه شدن با پديدهمی

کنند، ممکن است تدري  میائل ر مشکالتی که به طور ريژه معلمان تانه کار آنها را تیربه می

کَیی ر تنهايی تبديل نموده ر آنها را در هولناک ر تیربه بی را برای معلم مبتدی به امرى

های بی ار، کار پ  ان تالش ر کشمکشمشکالت معلمی غرق کند. در نت یه معلمان تانه

نا ان دست داده ر دچار ناکامی های تنشاغلب اعتماد به نف  ر توان خود را در برابر مو ع ت

(. افزرن بر اين، اغلب معلمان ر 4: 1036کاران، نژاد ر همشوند )يعقوبر سرخوردگی می

دانشیومعلمان نگاهی منفی به مباحث نظری ر دانشگاهی دارند، نيرا بی اری ان مطالبی که 

آيد ر هم ن امر منیر به جدايی علم ر عمل ر فاصله م ان آمونند، در عمل به کارشان نمیمی

(. به هم ن دل ل شايد يکی ان مهمترين 1003نظريه ر عمل ترب تی شده است )ايررانی ر با ری، 

های های نظری ر عملی در دررهراهکارهای متوجه اين چالش، ايیاد نم نه برای کیب دانش

ها در دل ر جان معلم در مو ع ت عمل ر سانی برای ارتباط اين دانش بل ان خدمت ر نم نه

میئله اين است که برنامه (. اما 1033در فرايند کارررنی باشد )صفرنواده ر همکاران، 

 صح ح ش وه عدم ر کافی، مناسب نمان اختصاص کارررنی ن ز با مشکالتی چون: عدم

 گرفتن (، فاصله1033ای )احمدی ر همکاران، های حرفهريژگی به کافی توجه عدم ارنش ابی،

( ر عدم 1033اجرايی )صفرنواده ر همکاران،  کارررنی ر رهاشدگی برنامه مصوب با اجرا

هايی جهت آمونشگر متخصص راجد شرايط نظام ترب ت معلم ايران ) اسمی ر رجود درره

توان نت یه گرفت هرچند کارررنی (، مواجه است. بر هم ن اساس می1030همکاران، 

ای دانشیومعلمان فراهم نموده است؛ رلی در بخش های فرارانی برای ترب ت حرفهفرصت

گران دچار مشکالت بی اری است ) نبری، ر عمل کُنش ريزی، اجراگذاری ر برنامهس است

(، به هم ن دل ل، در س یتم ترب ت معلم ايران، شکاف م ان دانش 1034خواه ر ن کبخت، ن ک
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ای متدارل تبديل های نخیت معلمی به پديدههای متوجه سالنظری ر عملی معلمان ر چالش

 (. 1034شده است )ايررانی ر با ری، 

نگری  بل، ح ن ر رسد يکی ان راهبردهای پُرکردن اين شکاف، ژَرفنظر می رر بهان اين

های عملی به راسطه خود معلمان باشد )نصرتی، نگری ر پژرهشبعد ان تدري  تا خودژرف

(. در حق قت اگر بیتری فراهم گردد تا نومعلمان فرصت تأمل ر 1033 ادری ر ناطقی، 

د ر رريدادها ر اتفا ات تدري  را ررايت کنند، نه باننگری در تیارب تدري  به دست آررن

تنها خودشان بهتر خواهند توانیت ب ن نظريه ر عمل پُل بزنند، بلکه تیاربشان را ن ز در اين 

 طارانشان به اشتراک بگذارند ر به انبانی غنی ان راهبردها ر توانند با ديگر هممی ر می

ها ر (. به عبارت ديگر، دست به  لم شدن معلم1033راهکارها دست يابند ) ربانی ر همکاران، 

های نندگی ر تیارب تدري ، برای خودآگاهی ر نم نه تأمل ر تفکر نیبت حالنوشتن شرح

تواند نم نه آشنايی به میائل ترب ت ضرررت دارد ر ثبت ر خوانش تیرب ات اص ل معلمی، می

 (. 1032دهنوی، شد )ياریر آگاهی نومعلمان ر ديگر افراد را به همراه داشته با

 نوعی نويییحالخودشرح ( بارر دارد ررايت تیارب ترب تی ر2443در هم ن راستا پاينار )

خود  نندگی به طرفانهبی نگريیتن با چراکه ما است. ترب تی اعتراف خودفهمی ر نوعی پررژه

 ها،دررغ امه،ررنن يک گذشته هایشماره به نگريیتن مانند توان ممی گذشته خود تحل ل ر

 هایرر ه الیايم را در البهرابیته آنها به که را هايیگرره يا خود هایر خودخواهی هانفاق

 جلدهای اين ررای آنچه بايد کند ماکن م. پاينار تأک د می يادآرری ررنانه نندگی شده بايگانی

 پنهان برنامه درسی شکل به ر کن م افشاء تدري  کن م، شده است را پنهان هاعنوان ر هاداستان

آفريند که نويیی بیتری میحال(، نيرا خودشرح1036نماي م )به نقل ان  ادری،  پردانی میئله

تری داشته باشند )به توانند به تیربه ننده خود، دسترسی ب شتر ر رس عمعلمان به راسطه آن می

ايی چون دانش  بلی، تیربه ه(. در حق قت ان آنیا که نم نه1034نقل ان پاينار ر همکاران،

ها، تعامل با مديران آمونشی، همکاران، رالدين، رفتار معلم در درران تحص لی، مذهب، رسانه

گ ری دانش معلمان ها همه در شکلآمونان، نندگی خانوادگی معلم، ام دها ر ابهامدانش

ويش را ررايت کنند (، لذا معلمان بايد تیارب خ1030تاث رگذار است )چهارباشلو ر همکاران، 

آمونان در سايه تعامالت کالسی، به ب ان ر توض ح ر برای کشف تیارب نيیته خود ر دانش

ها، باررها ر تفی ر خود ان مواد برنامه درسی بپردانند تا امکان درک عم ق ر آگاهانه ايده
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رايت تیرب ات (. در حق قت با ر1030هزاره، های ترب تی فراهم گردد )جل لیچنداليه ان پديده

های تدري  ر کالس درس ب نش ر شناخت توانند نیبت به چالشترب تی است که معلمان می

های عملی حرفه معلمی پ وند بر رار کنند های ترب تی ر نم نهبه دست آررند ر ب ن نظريه

 (. 1034، ملکی ر مهرمحمدی، 1034،  نبری ر الماسی، 1033)بزرگ ر همکاران، 

ش حاضر در نظر دارد به جهان ادراکی ر تیربی نويینده سفر کند ر برخی بنابراين پژره

هايی که ری به عنوان يک نومعلم، در در سال ان ها، رريدادها ر پديدهترين چالشان مهم

 معلمی خويش تیربه نموده است را مورد باننمايی  رار دهد. بنابراين پژرهش حاضر ک ف ت

به مثابه يک « من»کشد. اين که پ مودن را به تصوير می اين ان« من» تیربه ر« من»معلمی  می ر

در « من»ام. لذا های کالس درس حاضر شدهپردانیآمونگار مبتدی ابتدايی، چگونه در صحنه

های ترب تی به تصوير ام ارتباط خودم را با افراد، رريدادها ر پديدهاين سفر ترب تی تالش کرده

ام ر چه ام، لم  کردهام، شن دهس ر مدرسه چه چ زهايی ديدهبکشم ر بگويم که در کالس در

بنابراين، در اين پژرهش، تعريفی ان م دان مدرسه، تدري ، جهان کودکان ر عمل معلمی دارم. 

اش محقق خود را سوژه  رار داده ر خويشتن را به سفری دعوت کرده است تا تیارب معلمی

خويش پ وند دهد ر با فاصله گرفتن ان خود، فرايند  آمونیهای دانشرا با خاطرات ر داستان

های معلمی، ر فران ر فرردهای آن را توص ف، تفی ر، تحل ل ر نقد نمايد تا بتواند صحنه

ترس م نمايد )گندمی ر همکاران،  "شدن"حضور ر تیربه را عی خويش را به مثابه سفری ان 

1034 .) 

 روش پژوهش 

ر کاربیت ررش  2است که با استفاده ان رريکرد ررايی 1فیپژرهش حاضر ان نوع مطالعات ک 

نويیی، حالهدف خودشرحدر گیتره برنامه درسی، انیام گرفته است.  0نويییحالخودشرح

بندی دانش عملی ر شخصی معلمان ر آگاهی فهم ر به تصوير کش دن نندگی معلمان، صورت

نويیی ررشی است که حالن، خودشرح(. عالره بر اي1335معلمان است )پاينار ر همکاران، 

                                                 
1. Qualitative Research 

2. Narrative Approach 

3. Autobiography 
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ها ر احیاسات گذشته، جاری ر آتی ها، اهداف، آرمانتوانند نم نهمعلمان با کاربیت آن می

ای بندی نمايند ر تفکر خود را پايش کنند تا بتوانند خود را ان جنبه حرفهخود را چارچوب

نويیی به حال(، خودشرح5133به نعم پاينار ر همکارانش )(. 2444، 1توسعه دهند )س مون

يادگ ری است. چرا که شرح -های مرتبط با ياددهیمانی برای فهم عم ق پديدهمثابه طرح گفت

توان به فهمی تاريخی نیبت به برنامه هايی است که به راسطه آن میهای معلمان عرصهحال

ی معانی نويیی امکان باننمايحال(. نيرا خودشرح2444، 2نايتدرسی دست يافت )مک

جهان فرد در بیتر نمان گذشته، حال ر آينده را نيیتتیارب ر  ابل ت کارش ديالکت ک 

سانی برنامه درسی، با (، ر اين مهم رريکردی در خدمت نوفهم1305کند )پاينار، فراهم می

پاينار رهمکاران ، 1305، معلمان است )پاينار 5ر خودافشاگری 6، خودپويشی0غايت خودفهمی

 (. 1032راجارگاه فتحی، 1036 ادری ، 1335

 برگزين م: شرح بدين نويیی راحالهای خودشرحريژگی توان مبنابراين، ان جنبه ررشی می

 هم با شخص ت ر راری ر نويینده دارد، داستانی ساختار دارد، نگرانهپ  نگاهی است، منثور

-می تصوير به را خود یشخص تیرب ات ادب ات اين  الب در هیتند. همچن ن، نويینده يکی

 شده برگرفته ری فردی نندگی ان میتق م طور به شده نقل حوادث ر ررايت ر خط کشد

 موضوع که معنی بدين است. اثر مفعول ر فاعل دارد: نقش چندين ع ن حال در نويینده است.

نويیی، حالرر در خودشرح(. ان اين1031آن )ناصحی،  حال نويینده ع ن در ر است نگارش

ای در کار ن یت. به عبارت ديگر، نويید ر راسطهکند ر میفرد خودش تیاربش را ررايت می

« من»محور اصل نوشته است ر حوادث ر موضوعات پ رامون « من»نويیی، در خودشرح حال

توان ان منابع تیربی چون، (. همچن ن در اين ررش می2412، 4رلگ رند )کرسشکل می

ای شفاهی، اسناد ر مدارک شخصی ر سانمانی، خاطرات ررنانه، هحکايات نندگی، داستان

 (. 2410، 0ها، ف لم ر تصارير بهره گرفت )کندیيادبودها، نامه

                                                 
1. Simon 

2. Mcknight 

3. Self-Understanding 

4. Self-Exploration 

5. Self-Disclosure 

6. Creswell 

7. Kennedy 
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( در 1305پاينار )« 1کورره»براين اساس در پژرهش حاضر، محقق با الهام ان مراحل ررش 

مل ر نظرافکندن گام نخیت بر درران نندگی گذشته خويش متمرکز شده است تا ان طريق تأ

، در 2اش را چنان که برايش گذشته، به تصوير بکشدآمونی، نيیت تحص لیبه درران دانش

ها، ن انها ر شکاف ب ن آنچه هیت ر آنچه بايد باشد، محقق را به گام درم، آرنرها، آرمان

تی در های ترب ، در مرحله سوم، به توص ف ر تحل ل رريدادها ر پديده0آينده پ وند داده است

شخص ت " ، ر در گام چهارم، به6ای خويش پرداخته استارتباط با نندگی شخصی ر حرفه

چنان انديش ده که بر ری گذشته است، يعنی هم ان منظر يک  "حرفه معلمی"ر  "معلمی

 (. 1032فتحی ر راجارگاه،  2444نايت، )مک 5آمون ر هم ان منظر يک معلمدانش

های ررنانه، خودانديشی فکورانه، ايی مشتمل بر: يادداشتبنابراين پژرهشگر ان راهبرده

ر  4خاطرات نندگی، مشاهدات تأمالنه، مشاهدات م دانی ر تاريخچه نندگی )کانلی

ها بهره آرری داده(، برای جمع2440، 3ر مرتورا 3، ربیتر2412رل، ، کرس1334، 0کالندين ن

ا را در  الب يادداشت پ اده کرده است. های به دست آمده ان میموع اين می رهگرفته ر داده

ها چند بار تحت بانخوانی  رار گرفته ها، نخیت يادداشتدر ادامه، برای تیزيه ر تحل ل داده

های معنايی در است تا نشانگرها تلخ ص ر استخراج گردند، متعا باً نشانگرها برحیب داللت

اند. بدين منظور جهت ررشن يافته های بان، محوری ر انتخابی سانمانطی سه مرحله ذيل کد

نمودن اين مراحل، فرايند کدگذاری يکی ان شش يافته اصلی پژرهش به طور کامل در جدرل 

 ( ارائه شده است: 1)

                                                 
1. Currere 

2. Regressive Stage 

3. Progressive Stage 

4. Analytical Stage 

5. Synthetical Stage 

6. Connelly 

7. Clandinin 

8. Webster 

9. Mertova 
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 هاای ان فرايند ر مراحل کدگذاری داده(: نمونه1جدرل )

 فرایند کُدگذاری نشانگرها ردیف

 انتخابی محوری باز

ها تر نیبت به چالشتر ر فهم عم قهبرای مواجهه سنی د 1

ر میائل ترب تی بايد به طور پ وسته ب ن نظر ر عمل، رفت 

ر آمد رجود داشته باشد. چرا که هر کدام بدرن ديگری 

 همواره چ زی کم خواهد داشت.

ن ان به ارتباط 

پ وسته م ان نظر 

ر عمل در م دان 

 ترب ت

شکاف 

م ان نظر 

ر عمل 

 معلمی

از 

آسمان 

ین تا زم

 معلمی
ام که به ه چ ها را چنان انتزاعی ر آسمانی يافتهگاه نظريه 2

 اند.رجه  ابل پ وند ر ارتباط با نم ن تدري  نبوده

احیاس شکاف 

م ان نظريات ر 

های را ع ت

 تدري 

ها، الگوها ر راهبردهای آمونشی که در رريکردها، ررش 3

ام، ان بر شدهام ر منابع مرتبط با تدري  ر معلمی خوانده

آيند. يا حدا ل ها در م دان مدرسه به کارم نمیخ لی ر ت

 گ ری ان آنها ناتوانم.من در بهره

احیاس شکاف 

م ان انتزاع ات ر 

های را ع ت

 مرتبط با مدرسه

ام ر هم ن باعث من در دانشگاه خ لی چ زها ياد نگرفته 4

 نم.شود گاهی در کالس احیاس ناتوانی ر است صال کمی

احیاس ناتوانی 

ان بینده نبودن 

تحص الت 

 دانشگاهی

انیداد 

نیبی 

می رهای 

ارتباطی 

م ان 

مدرسه ر 

 دانشگاه

پ وند عم قی ب ن مدرسه ر دانشگاه فرهنگ ان يا  5

های علوم ترب تی بر رار ن یت ر برای هم ن دانشکده

ها، چنان که بايد، است که اغلب بررندادهای اين دانشگاه

 شوند.ور ترب ت نمیمحمهارت

عدم ارتباط عم ق 

ب ن مراکز تعل م 

ر ترب ت ر 

 مدارس

ر تی ساختار دانشگاه، به مثابه مرکز تول د انديشه ر نظريه  6

ر بیتر مدرسه به مثابه م دان عمل، نبان هم را نفهمند ر 

نتوانند با هم گفت ر گو کنند، در دانش، مهارت ر ب نش 

شد ر نومعلمان به معلمان شکاف ايیاد خواهد 

ای مناسب ر متناسب تیه ز نخواهد های حرفهصالح ت

 شد.

بینده نبودن 

های صالح ت

ای حرفه

نومعلمان به دل ل 

عدم ارتباط 

متقابل م ان 

 مدرسه ر دانشگاه 
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 فرایند کُدگذاری نشانگرها ردیف

 انتخابی محوری باز

-هر مدرسه ر هرکالس درس در احاطه متغ  رها ر کُنش 7

هايی است که متعلقات آنها در ه چ کتابی به نگارش 

رن امده است ر اين خود معلم است که بايد کتابِ د

مدرسه ر کتابِ کالس درس خودش را بنويید ر تدري  

 کند.

بديع بودن 

های مو ع ت

ترب تی ر لزرم 

تصم مات 

 فکورانه 

-تع ّن

ناپذيری 

ر بکر 

بودن 

متعلقات 

م دان 

 مدرسه
-ای ر هوای کالستا ر تی رری نم ن مدرسه راه نرفته 8

توانی آن را ای، نمیهايت راه ندادهن ريههايش را درر

 بفهمی يا در موردش تصم م بگ ری يا  ضارتش کنی.

لزرم حضور در 

م دان مدرسه 

برای فهم ر 

های شناخت اليه

 آن

 

محور های ررايتاين، چون تعم م نتاي ، خارج ان ارلويت ر اهم ت پژرهش افزرن بر

بهره گرفته  2گويیر گزيده 1ها ان راهبردهای صدا تاست، محقق برای اعتبار بخش دن به داده

ر  0های خويش را ن ز در اخت ار سه معلم ديگر  رار داده است تا باررپذيریاست ر ررايت

 (. 2440آنها فراهم آيد )ربیتر ر مرتورا،  6تاي دپذيری

 هایافته

 شرح زندگی راوی

تان سم رم متولد شدم. برخالف در ررستای حی ن آباد، ان توابع شهرس 1045در سال « من»

رضع ت فعلی، در آن نمان در کمتر ررستايی مهدکودک رجود داشت. برای هم ن اغلب 

گ ری ر سر ر کَله ندن با ح وانات خانگی ار ات من به بانی، گشت ر گذار در طب عت، ماهی

دِن  ر  مدرسه ما مو ع تها هفت سالم بود که پا به مدرسه گذاشتم. گذشت. مثل بق ه بچه

                                                 
1. Honesty 

2. Economy 

3. Credibility 

4. Conformability 
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های رری مدرسه نهر آبی بود که به رری نم نمتر ان رربه 5بِکری داشت. چنان که به فاصله 

متر در بخش جنوبی مدرسه ن ز جوی ديگری بود  14شد. در فاصله حدرد کشاررنی بان می

پ وست. کرد ر با گذشتن ان م ان ررستا به رردخانه میها ررستای باالدستی عبور میکه ان ده

ين جوی کوچک، ررستا را به در بخش تقی م کرده بود. برای هم ن اگر در مدرسه دعوا، ا

گرفت، افراد ان پ ش مشخص بودند. چرا که جوی آب، ان پ ش میابقه ر ر ابتی شکل می

 های اين سوی جوی. های آن سوی جوی، ر بچهبندی را انیام داده بود، بچهتقی م

شد. د، صنوبر ر سپ دار ر مراتع رس ع کشاررنی مربوط میمنظره ديگر مدرسه به درختان ب 

کرد درخت رجود های هر در جوی آب تا جايی که چشم کار میدر در سوی مدرسه، در کناره

کردند. های خويش دعوت میآمونان را به سايههای تفريح، دانشداشت. درختانی که در ننگ

هايشان خیتگی ان کرده بودند ر آرانها ر نغمههايی که بر اين درختان آش چن ن خ ل پرندههم

شُیت. عالره براين، به فاصله آمونان میهای درس را ان ررح ر جان دانشر ماللت کالس

ما بنابراين  متر ان شمال مدرسه مزارع گندم، يونیه ر درخت س ب رجود داشت. 54حدرداً 

شد، بعد صدها ارل نهر آب ديده می کرديم،ر تی در کالس بوديم ر ان پنیره به ب ررن نگاه می

ای آمدند ر در فاصلهها مراتع کشاررنی به چشم میالی آندرخت متراکم که ان البه

-هايی که در همه فصول  لّهشد. کوههايی رجود داشت که به کوه منتهی میچندک لومتری تپه

بود که در  اب تصوير آن  های آنها ان برف سف دپوش بودند. بنابراين مدرسه ما به مثابه مکانی

 شد مناظری ان کوه ر دشت ر درخت ر جوی آب را ديد. نمان میهم

( با همان تانگی در ذهنم نقش بیته است. 1001-02ارل ن ررن مدرسه )سال تحص لی 

ساعت هفت صبح بود. مادرم مرا صدا ند ر بالفاصله ان خواب ب دار شدم. با عیله دست ر 

وش دم ر چون اشتهايی نداشتم نتوانیتم صبحانه بخورم. بندهای صورتم را شیتم، لباس پ

ام را گِره ندم، مادرم دستم را گرفت ر شتابان راهی مدرسه شديم. ان خانه تا مدرسه کتانی

متر بود که در کل اين می ر دستم در دستان مادرم بود. ما کمی دير به مدرسه  044حدرد 

ها ر شده بود ر مدير مدرسه داشت ان خوبیرس ديم. برای هم ن صف صبحگاهی تشک ل 

گفت. ان کالس ارل دبیتان، فقط هم ن ررن ارل های درس خواندن ر مدرسه رفتن میفرصت

 ام؟! های ديگر را فراموش کردهها ر ماهدانم چرا ررنها ر هفتهمدرسه به يادم مانده است ر نمی
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اضطراب بود. حیی غريب در دلم  به هر حال ررن ارل تمام جیم ر جانم پُر ان تشويش ر

گفت که ديگر  رار ن یت آناد باشی، ديگر ان بانی ر گردش در طب عت خبری ن یت، ر به می

های راحتی، بايد هر ررن لباس فُرم بپوشی ر راهی کالس درس شوی. در هم ن جای لباس

ا نشانمان داد. ها ررؤياپردانی بودم که ناگهان مدير مدرسه ما را صدا ند ر صف کالس ارلی

ها بايیت. من رفتم ر آخر صف بنابراين مادرم دستم را رها کرد ر گفت برر در صف ارلی

ها اضافه آمونان ديگری به صفايیتادم. مادرم رفت ر هر لحظه ان گوشه ر کنار مدرسه دانش

 25آمون داشت. يعنی در هر کالس حدرد دانش 124شدند. مدرسه ما در میموع حدرد می

 ر ر پیر رجود داشت. دخت

ررنی ادب در شهرستان درران ابتدايی که تمام شد، برای مقطع راهنمايی در مدرسه شبانه

آغانی بود  (،1004-00)سال تحص لی سم رم ثبت نام شدم. بنابراين رررد به درران راهنمايی 

های لمتا من کم کم ان مح ط ررستا ر خانواده درر شده ر نندگی شهری را تیربه کنم. مع

های ، انواع امکانات ررنشی، نندگی در خوابگاه ر آسايشگاههای درس بزرگگوناگون، کالس

های غذايی آمون را در هر اتاق داشت، رعدهدانش 14ای که حدا ل ظرف ت گذاری شدهشماره

های متفارت ر ساعات خواب آمونانی ان ا وام ر گويشمتفارت ر سر ر ت، آشنا شدن با دانش

های سال درم هايی بود که در اين درره تیربه کردم. تا اين که م انه داری منظم، پديدهر ب

راهنمايی به دل ل ب ماری، امکان حضور در مدرسه را ان دست دادم ر مردرد شدم. بنابراين، 

آباد، ر در مدرسه حک م جهانگ رخان  شقايی، مدرسه ادب را ترک کردم ر در ررستای فتح

ک لومتر با ررستای ما فاصله داشت. اين مدرسه در سال ارل  14آباد حدرد فتح ثبت نام شدم.

درش فته بود، راه ارتباطی در ررستا آسفالت نشده بود، عبور ر مررر کم بود ر به دل ل کم بودن 

-کرديم. تا اين که در سال درم راهنمايی مدرسه تکرسايل نقل ه، می ر را اغلب پ اده طی می

های ما ن ز برطرف گشت. عالره براين، رررد به دب رستان مقارن ی اری ان چالشش فته شد ر ب

 کردند. شد با آسفالت راه ارتباطی ر فرارانی خودررهايی که ان می ر ررستا عبور می

در دانشگاه  1036در ادامه با گذراندن درره پ ش دانشگاهی ر شرکت در کنکور، در سال 

ريزی آمونشی پذيرفته شدم ر بعد ان اتمام اين يت ر برنامهپ ام نور شهرضا، در رشته مدير

در دانشگاه تهران ر در رشته آمونش بزرگیاالن  1033مقطع، کارشناسی ارشد را ن ز در سال 



یمن در بدر معلم  يتدر ات ان تیرب هايیتيکورره من: ررا  

631 

 

در  1030سپری کردم. در امتداد اين راه، يک سال به مطالعه ر پژرهش پرداختم ر در سال 

درسی پذيرفته شدم. در ريزی ان ر رشته برنامهکنکور دکتری شرکت کردم ر در دانشگاه اصفه

آشنا شدم ر هم ن  "1پژرهش ررايی"های تحص ل به طور تصادفی با رريکرد اين درره در م انه

ام را ن ز تحت رساله 1030فرصتی شد تا مطالعاتم را بر اين حونه متمرکز کنم. بنابراين در سال 

-حالشی الگوی کارررنی مبتنی بر خودشرحطراحی ر اعتباربخ»هم ن رريکرد ر با عنوان 

به اتمام رساندم. تا اين که پايان تحص الت دکتری با « نويیی مشارکتی در دانشگاه فرهنگ ان

آنمون استخدامی ان سوی آمونش ر پرررش مقارن شد. در اين آنمون شرکت کردم ر در 

ونشی دانشگاه فرهنگ ان های آمآنمون معلمی پذيرفته شدم. بعد ان آن يک سال ن ز در درره

، در يک مدرسه ابتدايی در استان اصفهان 1030شرکت کردم ر با گذراندن امتحانات، در مهر 

حضور يافتم. چنان که سال ارل، آمونگار پايه ششم ر سال درم آمونگار پايه چهارم بودم ر ان 

ی مرتبط با هاها ر کُنشهمان ررن نخیت، تأمالت ر مشاهداتم ان مدرسه ر چرخه پديده

آمونان، معلمان، رالدين، مدير ر معارن ر خودم را ثبت ر يادداشت نمودم. برای هم ن دانش

پژرهش حاضر، تأمالت ر تیرب اتی است ان آنچه من در امتداد اين در سال تحص لی شن ده، 

 ام. ديده ر تیربه کرده

 تأمالتی بر تجربیات معلمی راوی

 از آسمان تا زمین معلمی

تواند برای يک معلم ها میم در عرصه معلمی به همان اندانه که آشنايی صِرف با نظريهبه نظر

کننده باشد. در مقابل، حضور صِرف در م دان تواند گمراهبخش باشد، همان اندانه ن ز میآگاهی

-تواند افکار ر کُنشنا باشد، در ع ن حال میتواند مهارت افزا ر ب نش در که میمدرسه، همان

تر های معلم را نندانی عادات ر ررنمرگی گرداند. برای هم ن بارر دارم برای مواجهه سنی ده

ها ر میائل ترب تی بايد به طور پ وسته ب ن نظر ر عمل، رفت ر تر نیبت به چالشر فهم عم ق

آمد رجود داشته باشد. چرا که هر کدام بدرن ديگری همواره چ زی کم خواهد داشت 

 (. 5)ررننوشت 

                                                 
1. Narrative Inquiry 
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ها، الگوها ر راهبردهای آمونشی که در منابع مرتبط با تدري  ر معلمی رريکردها، ررش

آيند. يا حدا ل من در ها در م دان مدرسه به کارم نمیام، خ لی ر تام ر ان بر شدهخوانده

ام ر هم ن باعث کنم من در دانشگاه خ لی چ زها ياد نگرفتهگ ری ان آنها ناتوانم. فکر میبهره

 (. 0شود گاهی در کالس احیاس ناتوانی ر است صال کنم. )ررننوشت یم

ها ر الگوهای تدري  بی ار الهام برای من آشنايی ر آگاهی نیبت به نظريه: »خوداندیشی

ها را ام. گاه نظريهبخش بود. اما در امتداد سال تحص لی اغلب در عرصه عمل چ زی کم داشته

اند. م که به ه چ رجه  ابل پ وند ر ارتباط با نم ن تدري  نبودهاچنان انتزاعی ر آسمانی يافته

هايی است که برای هم ن بارر دارم هر مدرسه ر هر کالس درس در احاطه متغ  رها ر کُنش

متعلقات آنها در ه چ کتابی به نگارش درن امده است ر اين خود معلم است که بايد کتابِ 

کنم تا ر تی رری يید ر تدري  کند. احیاس میمدرسه ر کتابِ کالس درس خودش را بنو

توانی آن ای، نمیهايت راه ندادههايش را به دررن ريهای ر هوای کالسنم ن مدرسه راه نرفته

های علوم ترب تی را بفهمی يا در موردش تصم م بگ ری يا  ضارتش کنی. اما متاسفانه دانشکده

گانه هیتند. پ وند عم قی ب ن مدرسه ر های درس ر مدرسه ب های کَف کالسبا را ع ت

های علوم ترب تی بر رار ن یت ر برای هم ن است که اغلب دانشگاه فرهنگ ان يا دانشکده

شوند. رری ديگر اين محور ترب ت نمیها، چنان که بايد، مهارتبررندادهای اين دانشگاه

های بع درسی، شرکت در دررهگ رد که سال به سال به مطالعه مناپديده، معلمانی را در بر می

های رارهکنند ر تدري  را بر عادتای احیاس ن ان نمیهای حرفهآمونشی ر ارتقاء صالح ت

، به مثابه «ساختار دانشگاه»اند. برای هم ن ر تی ذهنی ر ب نش منیوخ خويش استوار کرده

هم را نفهمند ر نتوانند با  به مثابه م دان عمل، نبان «بیتر مدرسه»مرکز تول د انديشه ر نظريه ر 

هم گفت ر گو کنند، در دانش، مهارت ر ب نش معلمان شکاف ايیاد خواهد شد ر نومعلمان به 

 «. ای مناسب ر متناسب تیه ز نخواهد گشتهای حرفهصالح ت

ای دارد ر مند هیتند تا به نظريه. درحالی که هر عملی نظريهمعلمان ب شتر به عمل عال ه

ها کمک کننده ن یتند. به تحق قات درباره آمونش، در ساعات هرج رمرج کالس برعک . اکثر

رسند که معلمان های آمونشی با نبانی به معلمان میها ر فلیفهعالره، بی اری ان ايدئولوژی

آمونان ر کنترل اجرايی بی ار نياد رربه رر ها، دانشبا آنها ب گانه هیتند. معلمان با کالس
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ن به چ زی که در کالس کار کند، ب ش ان ن ان آشکار به نظريه است. هم چن ن، هیتند، پ  ن ا

(. 16: 1036های جديد است )فريره ر شر، های سخت نظام مدرسه، ندايی برای ايدهشکیت

 ر به عملی هایمو ع ت در تأمل ان راسطه برخورداری ( بارر دارد که معلمان به1330) 1شون

گ رند می کار به را آنها شانعمل جريان در خود که باشند دانشی نندهک تول د توانندمی آن مدد

های (. بنابراين معلمان میری صِرف دانش ر نظريه1035)به نقل ان نر انی ر همکاران، 

تول دشده دانشگاهی ن یتند، بلکه خود خلق کننده دانش با توجه به بافت تدري  هیتند 

ها با تمام منزلتی که در دانشگاه دارد، در مدرسه را نظريه(. ني5: 1030)چهارباشلو ر همکاران، 

اش، ر تی که بايد برای دريافت میائل ر درست در لحظه آرار شدن میائل ترب تی بر سر اهالی

 هنرهای معلمان بهجويی برای آنها به خدمت گرفته شود، مفقود است. برای هم ن چاره

 میائل با مواجهه مقدم خط در آنها که ساده  لدل اين به .دارند ن ان عملی میائل دريافت

 دانشگاه ان که هايینظريه جزئ ات بدرن ر کلی نقشه معلوم  رار ان ر دارند،  رار ترب ت نامرئی

حی نی، )آل است ناکافی نامرئی دشمنان اين کردن مرئی برای برند،می مدرسه به خود با

در نظر ر عمل معلمی رجود دارد. در (، ر به هم ن دل ل است که شکافی عم ق 51: 1030

حق قت شکاف ب ن نظريه ر عمل به هنگام حرکت ان حونه نظريه ر نزديک شدن به حونه 

شود ر هر  در نزديکی به حونه عمل ب شتر شود رجود چن ن عمل است که آشکار می

 (. 106: 1034شود )با ری ر ايررانی، ای ن ز ب شتر احیاس میفاصله

 یسنابهنگامی تدر

ها يک نفر بندی کردم، يکی ان گررهآمونان را گررهامررن بعد ان اين که در ننگ ررنش، دانش

بان به آن ت م ملحق شدم. چند درر ان بانی کم داشت. برای هم ن خودم به عنوان دررانه

ای محکم ر ناگهانی ررانه آمونان در اراخر ن مه ارل ضربهفوتبال گذشته بود که يکی ان دانش

ای نامناسب ررانه کرد. من حواسم ب ررن نم ن بود ر تا به خودم آمدم، توپ ناگهان ان ناريهد

به دست راستم خورد ر مُچ دستم دچار شکیتگی شد. بالفاصله رارد دفتر مدرسه شدم، مدير 

بندی کرد ر بعد ان تعط لی مدرسه به پزشک مراجعه کردم. ان فردای آن ررن دستم را آتل

رای سه ماه متوالی با دست چپ همه کارها را انیام دهم. برای من که راست میبور شدم ب

ای بود. امضاء کردن دفاتر مشق، نوشتن بانخورد در کتاب ر دفتر، دست بودم، اين تیربه ريژه

                                                 
1. Shon 
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جا کردن ر گرفتن اش اء ر رسايل بُرد، جابهتدري  رياضی، نوشتن مباحث درسی بر رايت

ها هم برايم با چالشی ترين فعال تچايی، پوش دن لباس ر ساده کالس ر مدرسه، حتی نوش دن

جدی مواجه شده بود. برای هم ن در اين درره، ان تدري  رياضی خ لی عقب افتادم ر برخی 

 (. 1توانیتم انیام دهم )ررننوشت ان کارهای جانبی مدرسه را ن ز نمی

های واند رريدادها، رفتارها ر کُنشدانم معلمی رجود داشته باشد که بتبع د می: »خوداندیشی

ب نی کند. مثالً سناريويی رری کاغذ يک ننگ ان يک کالس در مقطع ابتدايی را د  قاً پ ش

ب اررد، ر انتظار داشته باشد همه آنها را بی کم ر کاست در کالس اجرا کند. البته فارغ ان 

هايی دارد که س درس ريژگیباررهای هر معلم، به نظرم در درره ابتدايی خود تدري  ر کال

آمون کند. مثالً در يکی ان ساعات، معلم مشغول تدري  است که يک دانشآن را نابهنگام می

شود ر آمونی دچار حمله م گرن میشويی بررد. چند د  قه بعد دانشگ رد به دستاجانه می

گ رد که آب بنوشد. در آمونی ديگر اجانه میگذرد ر دانشمعلم بايد ار را دريابد. د ايقی می

نند ر فرياد ها گل میها مشغول میابقه فوتبال هیتند، يکی ان ت مح اط مدرسه يکی ان کالس

کند. در هم ن ح ن معارن پرررشی در آمونان کالس را پرت میناگهانی آنها، حواس دانش

البالغه است ر آمونان بگويد هفته بعد میابقه نه  شود تا به دانشنند ر رارد کالس میمی

ها بايد ننگ بعد به دفتر بررند ر ثبت نام کنند. بعد ان ری، يکی ان رالدين ن ز ان متقاضی

شود تا به فرنندش که صبحانه نخورده، خوراکی کند ر رارد کالس میفرصت استفاده می

دررن  برساند. من در طول اين در سال تدري ، ررنی را به ياد ندارم که يک متغ ر نابهنگام ان

يا ب ررن ان کالس، فرايند تدري  را تحت تأث ر  رار نداده باشد. برای هم ن به نظرم در درره 

 «. شوندابتدايی همه اين حوادث ر اتفا ات بخشی ان فرايند تدري  محیوب می

 در که بی اری هایپژرهش ر مطالعات رجود با ر است پ چ ده بی ار ماه تی دارای تدري 

 ر ن یت ررشن معلمان دانش ر تدري  دانش ماه ت هنون است، گرفته صورت نم نه اين

 آنها هایمؤلفه ر معلمان دانش ر تدري  دانش ماه ت ان متفارتی هایبرداشت مختلف افراد

 تابع صرفاً معلمان تدري  رفتار ر اين، بر افزرن(. 02:1036دارند )فاضلی ر مهرمحمدی، 

دانش معلمان بر  اصلی منابع چرا که ن یت، خدمت ضمن آمونش ر معلم های ترب تآموخته

 هایرسانه دانشگاهی، نظرانصاحب ر متخصصانديدگاه  تحص ل، درران تیربة تیربه نندگی،
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است ر به هم ن دل ل  آنان مبتنی رالدين ر يادگ رندگان ان بانخورد ر تیربه همکاران گررهی،

(، ر عملی نابهنگام 1030لو ر همکاران، )چهارباش است که تدري  ماه تی بی ار پ چ ده دارد

( بارر دارد مو ع ت کالس 1335(. بر هم ن اساس شون )1030حی نی، آل) شودتلقی می

توان دستورات کلی ديکته شده متخصصان ب ررنی را به ای است که نمیدرس، مو ع ت پ چ ده

(. ان  33: 1030ه، راحتی برای حل میائل کالس درس به کار گرفت )به نقل ان جل لی هزار

های برنامه های درسی به طور متمرکز در سانماناين رر، تصور اين که طراحی ر تدرين کتاب

درسی، اجرای مشابه ر يکیان آنها را در کالس درس به دنبال داشته باشد، امری توهمی ر به 

ه جهان (. چرا که نگاه دستوری ر تیويزی ب33: 1030درر ان را ع ت است )جل لی هزاره، 

تدري ، به معنای ناديده گرفتن پويايی، پ چ دگی ر ررح نابهنگام آن خواهد بود )با ری ر 

 (. 1034ايررانی، 

 کثرت تا به کجا؟

شود، يکی کند، يکی فوراً عصبای میآمون ريژگی خاصی دارد. يکی نرد گريه میهر دانش

د. يکی به انشاء عال ه ساکت ر کم حرف است، ديگری عشق نافرمانی ر درس نخواندن دار

کند تا ان کالس خارج شود ندارد، ديگری ان نقاشی ب زار است. يکی ان هر فرصتی استفاده می

گ رد. برای هم ن اش حرف نزند آرام نمیآمون ديگر اگر چند ثان ه با کنار دستیر دانش

د پای تخته ر آمونان مانند يک جعبه مدادرنگی بی انتها هیتند. يکی درست دارد ب ايدانش

شود. يکی عادت دارد بايد يک میئله حل کند، اما ديگری ان حضور در جمع مضطرب می

گر است. آمونی هیت که کامالً خودهدايتحرف را چند بار بشنود تا رعايت کند، اما دانش

يکی ديرآمون است ر ديگری به  ول رالدينش ت زهوش. يکی ضعف ب نايی دارد، يکی هر ررن 

شود، يکی با دمای هوای کالس مشکل دارد ر حتماً دچار حمله عصبی ر م گرن میدر کالس 

بايد دکمه لباس فُرمش را بان کند. يکی تُن صدای بلندی دارد، اما ديگری خیالتی است. يکی 

آمونی با فرنند طالق است ر ديگری پدر يا مادرش را به داليلی ان دست داده است. دانش

آمونی رجود دارد که بدرن اين که خودش بداند همه ر دانشکند نامادری نندگی می

آمونی معلول ت دارد يا اضافه های تحص لش را فرد يا اُرگانی تقبل کرده است. دانشهزينه

های ررنشی شرکت کند، ديگری عضو ت م ررنشی تواند در فعال ترنن شديد دارد ر نمی

لکنت نبان دارد ر ديگری بعد ان يک  استان شده ر مدال کشوری به دست آررده است. يکی
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ررد ر ان بوفه مدرسه تفريح می سانحه تصادف دچار اختالل يادگ ری شده است. يکی هر ننگ

کند، ديگری به داليلی هم شه همراهش غذای خانگی دارد. يکی  دکوتاه است ر خريد می

شان آنادی ل  امتآمونانی هیتند که به دل نش ند، ر دانشهاست رری ن مکت ارل میسال

ها، ر آررند. من با توجه به اين دن ای تفارتب شتری در انتخاب جای نشیتن به دست می

های درسی بايد چگونه باشد تا اين حیم پرسم ساختار برنامهها، ان خودم میتفارت دن ای بچه

 (.4ان کثرت ر گوناگونی را پوشش دهد؟ )ررننوشت 

های یت. معلم همزمان ر به طور پ وسته در مدرسه نقشمعلم فقط معلم ن : »خوداندیشی

هايی مثل مددکار اجتماعی، ررانشناس، جامعه شناس، تیه لگر آمونش، متفارتی دارد. نقش

-های ديگر. دانشمربی بهداشت، مربی ترب ت بدنی، رالدگر به مثابه يک پدر يا مادر ر نقش

توانم به آيد که نمیکه بی ار پ ش میآمونان کالسم ان چنان کثرت ر تعددی برخوردارند 

ها ر بی اری ان اجزای ها، م ز ر ن مکتهای درسی، کتابهای آنها پاسخ دهم. برنامهتفارت

-مدرسه دارای نظام ر مختصاتی هیتند که اساساً کثرت، گوناگونی ر تفارت فراگ ران را برنمی

معلم ظاهر شود تا بتواند با هر تابند. با اين حال اين معلم است که بايد در نقش يک ابر

آمون به نبان ر حال خودش ارتباط بر رار کند ر به تکثرشان درگیتره نامتناهی دانش

 «.ها را پاسخ دهداستعدادها، ن انها، عاليق ر انگ زه

مدرسه در مق اس خرد، نماينده جامعه است. يعنی مدرسه به مثابه بیتری است که در آن 

آيند ر در ع ن های متفارت گرد هم میعاليق، آرنرها، باررها ر نگرش فراگ رانی با ن انها،

های فرهنگی اجتماعی، ا تصادی، ترب تی متفارتی رشد حال هر کدام ان اين فراگ ران در نم نه

تواند خود را در طبقاتی آمونان میهای فردی دانشاند. بنابراين گیتره تفارتيافته ر بال ده شده

های يادگ ری، ن انها، عداد تحص لی، مراحل رشد، پ ش نه اطالعاتی، سبکچون: هوش ر است

های فرهنگی، تاريخی ر نژادی ر انواع های يادگ ری، نم نهها ر انگ زهها، نگرشعاليق، گرايش

(. ان اين رر موضوع کثرت ر 1003ها، سن ر جنی ت، نشان دهد )مهرمحمدی، معلول ت

های سه جداشدنی ن یت ر به هم ن دل ل است که تفارتهای فردی، ان درس ر مدرتفارت

هايی برای ای است که دارای داللتآمونان در اکثر متون تخصصی به منزله پديدهفردی دانش

توان در نظريه ها يا فرايندهای تعل م ر ترب ت است. چنان که نمونه بارن اين تفکر را میررش
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ی چندگانه گاردنر مشاهده کرد )مهرمحمدی، هايادگ ری در حد تیلط بلوم ر نظريه هوش

های فردی منیر به (. البته اين نکته را ن ز بايد در نظر داشت که تأک د صرف بر تفارت1035

های فردی ممکن است های آمونشی نگردد. نيرا تأک د بر تفارتناديده گرفتن برابری فرصت

ل است که معلم همواره بايد ب ن در اصل ها منیر گردد. به هم ن دل به بانتول د ر ابقای تفارت

تعادل را در نظر داشته باشد )کريمی گ لده ر  "های فردیرعايت تفارت"ر  "عدالت آمونشی"

 (. 1035همکاران، 

 آشنایی با جهان کودکان

-ها ر غمدیها ر شاها به سرعت ر به شدت در نوسان است، خندهه یانات ر احیاسات بچه

هايشان مو تی ر گذرا است. برای هم ن بی اری ان آنها ان يک سو میتعد درستی ر ها ر غصه

اند ر ان طرفی، میتعد درگ ری، ناسزا گرفتن رگالريز شدن با يکديگر ر مهرررنی ر محبت

 (.10معلم هیتند )ررننوشت 

یت ر خ ز ندن ر بانی سر ر صدا، داد ر ب داد، فرياد کش دن، بلند بلند صحبت کردن، ج

آمونان عی ن است، آنها درست دارند بلند بلند بخندند، فرياد بزنند، کردن با سرشت دانش

کاری اش اء ر ابزارها باشند )ررننوشت ابران ه یان کنند، در کالس راه بررند ر مشغول دست

12.) 

آمونان در دانشبه نظرم تحرک ر پويايی ر انرژی، چنان در جیم ر جان اين : »خوداندیشی

جريان است که هر ررش تدريیی که  رار است در کالس بکار گرفته شود، بهتر است بخش 

های اش بر فعال ت ر تکاپو ر جنبش ر تحرک استوار باشد، نه انتزاع ات ر پردانشاصلی

آمونان چ زی ياد بگ رند ر فعاالنه درگ ر مباحث صِرف ذهنی. برای هم ن اگر  رار است دانش

های جیمی، بدنی، مشارکت، کار گررهی ر دند، بهتر است مباحث درسی حول فعال تگر

ها ر فضای توام با صدا ر ب ان باشد. چرا که ساکت ماندن ر ساکت نشیتن رری صندلی

آمونان در اين سن ن به ها به مثابه نندانی شدن است. دانشهای کالس برای اغلب بچهن مکت

ها اغلب با ساختار ر جو ن دارند. اين در حالی است که اين فعال ته اهو ر بانی ر تکاپو ن ا

خوان ن یت. برايم میئله شده است که ه یان، انرژی ر شور اين کودکان آمونشی مدارس هم

 «.توان ر بايد در مدارس جهت داد ر هدايت کرد؟دبیتانی را چگونه می
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با سرشت همه کودکان عی ن  "درگ ری با طب عت"ر  "بانی کردن"به نظرم : »خوداندیشی

است ر چقدر تاسف بار است که مدرسه به عنوان يکی ان مهمترين بیترهای يادگ ری، يکی ان 

بزرگترين موانع در برابر اين تیربه است. کودکان با طب عت ر عناصر آن اُن  ر اُخت 

شوند. چرا می هم شگی دارند. گويی کودکان ارل ان دامان طب عت، ر بعد ان دامان مادر متولد

های ها ر بررندادهای آمونشی کودکان، آثار ر جلوهبود در فعال تکه اگر غ ر ان اين می

های طب عی بايیت ان آثار ر جلوهتصويری ر نوشتاری مرتبط با ررابط ر تعامالت انیانی، می

انگی، بود، در حالی که چن ن ن یت. برای هم ن بارر دارم کنیکاری، خال  ت، تتر میفزرن

های رجودی کودکان است. در حق قت، کودکان گری، ان ريژگیمعنويت، معصوم ت ر پرسش

 «. کنندها را منعک  میهايی هیتند که هر ثان ه ر هر لحظه اينبیان آينه

ها که کودک ک یت، کودکی چ یت، ما چه شناختی ان در بررسی ر کندرکار اين پرسش

کنند، در گیتره تعل م ر ترب ت را چگونه درک ر معنا میدرره کودکی داريم ر کودکان جهان 

به طور اعم اين ب نش شکل گرفته که تعريف ر ماه ت مفهوم کودک ر کودکی مديون سنت 

هايی در نظر گرفته ررانشناسی رشد بوده است. در اين نگاه برای کودکان در هر سن ريژگی

-کامل به درره بزرگیالی رررد پ دا میشود که آنها پ  ان پشت سر نهادن مراحل رشد ر تمی

کنند. اما به رغم خدمات اين سنت، گفتمانِ ررانشناسیِ صرفاً غربی بر اين شناخت غلبه داشته 

هايی در حال شدن ر نه بودن، در ها ر انیانر هم ن امر باعث شده تا کودکان به مثابه سوژه

دی کودکان لحاظ گردد. اين در گ ری جبرگرايانه در می ر رشنظر گرفته شوند ر يک جهت

شناسی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، فلیفه، حقوق، های مردمحالی است که بايد ان حونه

ها ن ز کمک گرفت تا بتوان کودک ر کودکی را فهم د ر متعلقات آن را به ادب ات ر ديگر رشته

توان در مدرسه می(. نيرا با هم ن شناخت چنداليه است که 1034تصوير کش د )ذکايی، 

بیتری مناسب بر اساس ا تضائات ر الزامات نيیتی کودکان فراهم آررد. چراکه در کودکی 

ترين حالت خود را دارد. م ل به دانیتن ترين ر س الذهن ر عواطف آدمی، آنادترين، منعطف

 ز ر تر ان درره بزرگیالی است ر تانگی، طرارت، ابداع، نگاه نو به همه چشديدتر ر عم ق

همه ک ، معنی داشتن نندگی، عشق به ح ات ر درست داشتن ديگری، جاردانگی، خلوص ر 
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تر ان درره تر ر خالصپاکی، آنادگی ر آنادی، جاندارپنداری، يکپارچگی ر توح ديافتگی عم ق

 (. 1004بزرگیالی است )کريمی، 

 مدرسه یا قفس

آمونان به . ان شوق ر رجد دانشآيدبرخی ررنها، ر تی در مدرسه ننگ آخر به صدا درمی

شوند ر در اين کار چنان تقال آيم. آنها با چنان انگ زه ر شوری ان کالس خارج میشگفت می

ها گ رند که برايم  ابل بارر ن یت. اين پديده را در ديگر کالسکنند ر ان يکديگر سبقت میمی

آمونان با به صدا های دانششد حیم صداهای تول د شده ر حیم فريادام. کاش میهم ديده

آمونان ان شوق تعط لی، کتاب، لباس درآمدن ننگ پايانی را اندانه گرفت. بی ار شده که دانش

گويم کنم، با خودم میشان را در کالس جا بگذارند. ر تی تامل میر ديگر رسايل شخصی

در مدارس ما تغ  ر ر آمونی خودم ن ز چن ن بود. را عاً چرا بعد ان اين همه سال درران دانش

کنند؟ اين حیم آمونان ان چه ر برای چه فرار میتحولی درخور اتفاق ن فتاده است؟ دانش

ها را ها با هم ن شور ر ه یان که کالسدهد؟ چرا بچهصداها ر فريادها، ان چه چ زی خبر می

 (.6آيند؟ )ررننوشت گريزند، به مدرسه نمیکنند ر ان مدرسه میتَرک می

-های درس، مثل میاحت نم ن فوتبال بود تا دانشگويم کاش میاحت کالسخودم میبا 

شان را تخل ه توانیتند در آنیا به جیت ر خ ز بپردانند، فرياد بکشند ر ه یاناتآمونان می

ها ها را ان بچهها، بی اری ان امکانهای درس ر در ر ديوارها ر سقفکنند. چرا که اين کالس

های منفی ر مخرب بر کنند، يا در  الب فعال تشان را سرکوب میا يا ه یاناتگ رد ر آنهمی

 (.3کنند )ررننوشت ها، معلم يا امکانات مدرسه تخل ه میسر همکالسی

های آن در محدرد کردن ر در بند های مدارس ما،  ابل تشايد يکی ان مهمترين ريژگی

ها ر معماری مدرسه با جان جويا ر ا ر ن مکتآمونان باشد. درها ر ديوارها، م زهکردن دانش

کنم بی اری ان تکال ف، خوان ن یت. فکر میررح پويای کودکان ر ساحات يادگ ری آنها هم

 وان ن ر ساختارهای مدرسه، مانع رشد است تا عامل آن. چُنان نهال يک درخت رحشی که در 

ارتمان رشد کند، نه ا تضای شود، تا به ا تضای مح ط يک آپيک گلدان خانگی محصور می

آمونان ن ز به ا تضای مدرسه کنش ر فعال ت دارند، نه به ا تضای رجودی ر خودش. دانش

 (.11فطری خويش. )ررننوشت 
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انديشم اين است که مدرسه نه تنها میئله ر چالش جدی که به آن می:»خوداندیشی

ن ز در بَند کرده است. مانند پرنده  آمونان، که شايد اغلب معلمان ر ديگر کادر اجرايی رادانش

هايی ب ش باناند، ر معلمان نندانهای درس نندانی شدهآمونان ن ز در کالسدر  ف ، دانش

آمونان رهايی ر شوند. البته دانشن یتند که خودشان ن ز در سطحی ديگر نندانی تلقی می

های ررنش ر اعت به ننگب نند که شدنی است. اضافه شدن يک سآنادی را در چ زهايی می

تواند در ها میآفرين باشد. استاندارد بودن ر نو بودن م زها ر ن مکتتواند تحولهنر می

آمونان تأث رگذار باشد. رجود فضای سبز ر گل ر گ اه در مدرسه بر ررح ه يادگ ری دانش

تواند فرايند می هاایبصری، اينترنت ر چندرسانه-ها تأث ر فرارانی دارد. امکانات سمعیبچه

تدري  ر يادگ ری را متحول کند. ارتباط مدرسه با جامعه ر لم  برخی ان تیاربی که ب ررن 

تواند فضای مدرسه را شاد ر دلنش ن نمايد. البته آمونان مه ا است، میان مدرسه برای دانش

  «.ها بر ررح ه معلمان ر ديگر عوامل اجرايی ن ز تأث رگذار خواهد بودهمه اين

تحل ل ر بررسی بانتاب معنای مدرسه در متون ادبی گويای اين است که هر چند بی اری 

اند، يا سرتاسر عمر خويش را با مدرسه ان بزرگان ر گويندگان نبان فارسی ان مدرسه برخاسته

اند، اما کمتر شاعر ر سخنوری رجود دارد که داغ شکايت ان مدرسه در س نه سر رکار داشته

نش نان گِله ر بدگويی نکرده باشد. برای هم ن، س مای د يا ان مدرسه ر مدرسهنداشته باش

کننده بوده ر هر ان گاهی گويندگان مدرسه، اغلب در نظر اهل ادب ر انديشه، خُشک ر خیته

اند، تا جايی که کیی ر پرخاشگری پرداختهر شاعران در برابر علم ر درس رسمی به دَهن

(. امررنه 1035تقل ل يافته است )رهبريان، « مدرسه يا  ف »انه درس ر خاطرات آن به درگ

گران ن ز مدارس را غ رصم می، خُشک ر با يک نگاه حاکم ر محکوم که محتوای نياد پژرهش

اند. در حق قت دهند، معرفی کردهر غ رکاربردی را به صورتی صرفاً مکان کی آمونش می

ی برای ذهن ر جیم فراگ ر ن یت، نيرا در مدارس امررنی چ زی ب ش ان يک نندان تصنع

چون عنصری آماری ر بر اساس موفق ت ی يک شیء يا هماين بیتر، آنها خود را فقط به منزله

کنندکه ب گانگی ر تنفر ان مدرسه ر کالس محصول اين چن ن فضايی يا شکیت تعريف می

ی ان انديشمندان تعل م (، ر شايد به هم ن دل ل است که گرره1030است )ب نش ر همکاران، 

 (. 1030اند که مدرسه مرده است )با ری ر همکاران، ر ترب ت کشورمان اذعان داشته
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 گیری تا قاطعیتاز سهل

گرفتم، آنها را آمونان خ لی سَهل میمن در سال ارل ان همان ررنهای نخیت مدرسه به دانش

ن مواد غذايی ر نوش دن آب سر گذاشتم. مواردی مثل: خوردها آناد میدر خ لی ان فعال ت

کالس، حرف ندن با کنار دستی ر آرردن ف لم ر کارتون به کالس ر اظهار نظر در مورد 

هايی به آنها نداده هايشان چن ن آنادیهای  بل، معلمبی اری ان میائل ديگر. گويا در سال

ده باشد ر ديگر فضای بودند. برای هم ن آنها مانند فنری بودند که فشار ان رريشان برداشته ش

-آمونان به حرفتوانیتند بپذيرند. حتی گاهی برخی ان دانشسکوت ر مقررات مرسوم را نمی

کردند. شايد من با دادند ر ب ش ان حد در کالس سر ر صدا میهای من گوش نمی

شان هايی ب ش ان ظرف تآمونان ب ش ان حد درست ر صم می شده بودم ر به آنها آنادیدانش

ده بودم، ر اين به فرايند تدري  ر مديريت کالس کمی آس ب نده بود. برای هم ن در پايان دا

آمونان ر خودم ها را ان آنها بان پ  گ رم، يا ب ن دانشتوانیتم اين آنادیسال، ديگر نمی

آمونان بی ار ساکت ر با انضباط کالس هم ای ب شتر ايیاد کنم. در نهايت برخی ان دانشفاصله

کردند. گاهی ان اين آنادی ب ش ان اندانه که به آنها داده بودم، پش مان ی ان من نافرمانی میگاه

آمد، يا شايد بلد نبودم کاری انیام دهم. برای هم ن، به نظرم شدم. اما کاری ان دستم برنمیمی

 آنادی ب ش ان حد، کالس را به سمت هرج ر مرج سوق داده بود ر من اسم اين ش وه مديريت

 (. 16آمون محوری گذاشته بودم. )ررننوشت کالسی را دانش

گ رد، کم کم در کالس همان بی ر تی معلم يک بی نظمی کوچک را در کالس ناديده می

آمونان به مررر خودشان را میان شود. يعنی اغلب دانشنظمی تبديل به يک  اعده رفتاری می

ن به نظرم ضمن اين که در ابتدای سال تحص لی دانند که آن رفتار را انیام دهند. برای هم می

بايد  وان ن کالس با همراهی ر مشارکت همه اعضای کالس تنظ م گردد ر مخاطرات رعايت 

آمونان آمونان گوشزد شود، همچن ن با مشاهده برخی ان رفتارهای دانشنکردن آنها به دانش

اين رفتارها در رجود ر ذهن ديگر مند رفتار کرد تا بذر ها بی ار جدی ر ضابطهبايد با آن

 (. 10آمونان جوانه نزند. )ررننوشت دانش

های تدري  ر ب نشی که من گويم رفتارها، راهبردهای ترب تی، ررشبا خودم می: »خوداندیشی

بیتم، محصول هم ن س یتم آمونان به کار میامیال در کالس داشتم ر در مواجهه با دانش

ای که خودم در مدارس به دست آررده بودم، یربه درانده سالهآمونشی بوده است. يعنی ت
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ها ر بخشی ان ب نش معلمی مرا شکل داده بود. نوع تیاربی که در گذشته در برابر انواع معلم

ها به دست آررده بودم، مواجهه امررن مرا شکل داده بود. مثالً در گذشته نیبت به انواع درس

نی ان فرايند تدري  بود، اما چون من پ امدها ر کارکردهای آمونان جزئی جدانشدتنب ه دانش

کردم ان هر شکل ان تنب ه اجتناب کنم. تنب ه را ديده ر تیربه کرده بودم، برای هم ن سعی می

ها غ ر ان اضطراب چ زی نديده بودم، برای هم ن من ان تکال ف شب، امتحانات ر انواع آنمون

دادم. در درران بودم ر تا حدممکن تکل ف درسی نمیآنمون گرفتن را به حدا ل رسانده 

توجه هیتند. های هنر، ررنش ر انشاء بیآمونی ديده بودم که معلمانم نیبت به درسدانش

دادم. در درران ابتدايی بی ار پ ش آمده بود برای هم ن اين سه درس را ب شتر مدنظر  رار می

کالسی هايم صحبت کنم. برای هم ن يا با هم ها نتوانم ن انهايم را بگويمکه ان ترس معلم

آمونان آنقدر درست شوم که آنها امررن که خودم معلم شده بودم، ترج ح داده بودم با دانش

بتوانند هر چ زی را به راحتی بگويند ر سر کالس ن انها ر انتظاراتشان را مطرح کنند ر در 

آمونانم ر آنادی که من برای دانشمورد آنها صحبت کنند. برای هم ن به نظرم فضای رها 

آمونی، خودم تیربه نموده ر فراهم کرده بودم، معلول نندانی بوده است که در درران دانش

گويی در آن درره محکوم تم را به سر برده بودم ر اينک در جايگاهی  رار داشتم که نگذارم 

 «. آمونانم تیرب ات من را تیربه کننددانش

کند اش استفاده میآررد ر ان آن برای کالس درس ر تدري ست میدانشی که معلم به د

ها به عهده دارد، تأث ر های متفارتی که معلم در اين صحنههای مختلف نندگی ر نقشان صحنه

تواند ان پذيرد. در را ع حرفه معلمی به دل ل ارتباط نزديک به میائل نندگی را عی، میمی

ها تغذيه کند ر در مقابل دستارردهای عمل در حرفه ديگر حونههای ما در بی اری ان يادگ ری

(. 00: 1033تواند به جوانب ديگر نندگی معلم کمک نمايد )بزرگ ر همکاران، معلمی ن ز می

توانند نقشی شگرف در ب نش معلمان برای هم ن خانواده، درستان ر معلمان درران مدرسه می

معلمان  پرسند کدام يک انکه افراد همواره ان خود میداشته باشند. نيرا در اين درران است 

-می آمد ر چرا؟ ر با تب  ن اينها است که افراد سعیمی بدمان معلم کدام ان بهتر بودند ر چرا؟يا

کار ر کالس خود برگزينند. در حق قت رجوع  برای را هابهترين کنند در آينده معلمی خويش

غ رهای تأث رگذار بر نحوه ر سبک معلمی است ) نبری ر ترين متآمونی ان مهمبه تیارب دانش
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ای تأث رگذاری چون ( ن ز بارر دارند عوامل نم نه1334) 2ر ريموند 1(. بات1034الماسی، 

ماه ت خانواده،  وم ت، مذهب ر محل سکونت ر ن ز تیارب درران کودکی، نوجوانی، جوانی 

های درران نندگی، ان مهمترين ها ر شکیتها، رريدادهای مهم، موفق تر بزرگیالی ر بحران

ای هیتند که می ر دهند ر منابع بالقوهعواملی هیتند که انگ زش ر نگرش معلمان را جهت می

 دهند. ای آنها را تحت تأث ر  رار میالگوی توسعه حرفه

 گیرینتیجه

پژرهش  اين پژرهش به باننمايی تیرب ات پژرهشگر به عنوان يک نومعلم پرداخت. بن اد

های حاضر اين بود که ری در امتداد در سال ان معلمی خويش به عنوان يک آمونگار در پايه

ششم ر چهارم ابتدايی، حرفه معلمی ر متعلقات آن را چگونه ديده، فهم ده ر لم  کرده است. 

برای تحقق اين هدف ری نخیت به معرفی خويش پرداخت. اين که ری چه کیی است، چه 

لی دارد، چگونه رارد حرفه معلمی شده ر در جايگاه يک معلم، بر ری چه پ ش نه تحص 

نويیی حالترين راه مشاهده خويش يعنی ررش خودشرحگذشته است. بنابراين محقق نزديک

 حال خويش به عنوان يک معلم مبتدی را ررايت کند. را انتخاب نمود تا بتواند شرح

دش ر شما را به يک سفر ترب تی دعوت نمايد. در اين پژرهش، راری در تالش بود تا خو 

(. در حق قت 1333، 0نويیی چ زی غ ر ان سفر ن یت )آيرنحالچرا که معلمی ر خودشرح

ای را داشت که همواره در سفر دائمی يادگ ری به منظور يافتن ری در اين سفر نقش يادگ رنده

رريی بوده که می رهای کوچاست. ار شب ه ای خويش در تکاپو بوده معنای نندگی حرفه

 کرده ر به دنبال استقرار در يک رضع ت ر مو ع ت ثابت نبودهيادگ ری متعددی را انتخاب می

(. پژرهشگر 1034است، چرا که ايیتايی با ذات معلمی سانگاری ندارد )گندمی ر همکاران، 

ه خودش به تصوير در اين سفرترب تی در تالش بود تا عملکرد را عی مدرسه را ان ناريه نگا

انگاری مدرسه های ترب تی مدرسه به گفت ر گو بنش ند. نيرا نندهها ر پديدهبکشد ر با صحنه

تواند امکان اصالحات آمونشی را در ترين بیترهايی است که میهای آن يکی ان مهمر پديده

رخی ان (. عالره براين، پژرهشگر سعی نمود تا ب1036رضی، ايران فراهم آررد )م رعرب

اش را با جزئ ات ممکن، چنان که برايش اتفاق افتاده بود را مهمترين فران ر فرردهای معلمی

                                                 
1. Butt  

2. Raymond 

3. Ayers 
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ای که هر فرد ديگری ن ز بتواند آن را بخواند ر آغان ر پايان نامهتصويرسانی کند. مثل ف لم

-ه جای نقشهها برای پ مودن راه پُر پ چ ر خَم ترب ت بف لم برايش معنادار باشد. چرا که معلم

گرانه، به جزئ ات ای که عالره بر کل ّات ررشنهای کلی به يک نقشه تفص لی ن ان دارند. نقشه

نشده  ب نیپ ش ر دشوار میائل با مواجهه آفرين عملی ن ز مُنقش باشد تا راهنمايی برایبص رت

 (. 1030حی نی، م دان عمل فراهم آررد )آل

تیرب ات راری ان « ان آسمان تا نم ن معلمی»مضمون  های مرتبط بااما مطابق با يافته

های کرد. اين که چگونه آموختهشکاف م ان نظر ر عمل در م دان مدرسه حکايت می

های درس بینده نبوده ر ار خود را در مواجهه با دانشگاهی ری در م دان مدرسه ر در کالس

- ن پژرهشگر ان يک سو به ضعفهای ترب تی تنها، ناتوان ر میتأصل يافته است. همچنچالش

هايش را در هايش در کالس درس اعتراف نموده ر ان سوی ديگر ريشه ناتوانیها ر ناتوانی

های علوم ترب تی يافته است. اين که مراکز فقدان ارتباط متقابل م ان مدرسه ر دانشکده

-در آسمانی مفهوماند ر حرفه معلمی را آل ان مدرسه ساختهدانشگاهی تعريف ر تصويری ايده

توان رری نم ن لم  کرد ر ديد. به هم ن دل ل، های آن را کمتر میاند که نشانهپردانی کرده

( ر 1032دهنوی )اين يافته ررايتی ان شکاف م ان نظريه ر عمل در م دان ترب ت است که ياری

های ين که چرا نظريهاند. اهای خود به آنها اشاره داشته( ن ز در پژرهش1030ايررانی ر با ری )

بری کنند. در هم ن راستا توانند فرمانايیتند ر نمیهای عمل بانمیترب تی در مو ع ت

ناپذير ر پ چ ده عمل ترب ت ( ن ز بارر دارد با توجه به ماه ت پويا، تع ن1030مهرمحمدی )

 تی خاموش های تربها ر نظريهمعلم در سايه سنگ ن طرح« اراده»است که  رار ن یت شعله 

دانش »شود. نيرا با چن ن تلقی ان عمل ترب تی است که برخی متخصصان معتقد به ديدگاه 

هیتند. حام ان اين ديدگاه، برای معلمان ر مرب ان نقش حیاس « متکی بر پژرهش کالس درس

-ها ر دريافتکنند که بص رتهمتايی در تول د دانش ترب تی  ائل هیتند. آنها استدالل میر بی

های را عی ر ملموس ترب ت، بهترين خم رمايه برای های شهودی معلمان ر مرب ان ان مو ع ت

ن ان ان دانش ررنی ترب تی ان سوی معلمان است. حام ان اين رريکرد، معلمان را بینظريه

کننده يک دانند، بلکه منتقد جدی نگاه انحصاری ر مصرفترب تی تول د شده در دانشگاه نمی

 (. 41:1032دهنوی، باشند )به نقل ان يارییسويه آن م
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ها، پژرهشگر چالش شکاف م ان نظريه ر عمل را به کالس درس آررده در ادامه تب  ن يافته

ای مبتنی بر مفاهمه ر ارتباطی است تا بر اساس تیرب ات خويش، تدري  را به عنوان پديده

تاً دارای ماه تی چنداليه، پ چ ده، متقابل ب ن ياددهنده ر يادگ رنده به تصوير بکشد که ذا

، ر ايع ر «نابهنگاهی تدري »چندبعدی ر غ ر ابل مهندسی است. ار در ذيل مضمون 

ها ر ای ان دستورالعملتوان به میموعهشمارد تا بگويد تدري  را نمیرريدادهايی را برمی

توان گفت معلم  واعد ررت ن، خطی، مکان کی ر مرنبندی شده تقل ل داد. بر اين اساس می

کوشد ر ان آنها به آل فردی است که هم با درايت در به کارگ ری دستارردهای پژرهشی میايده

های شهودی، فکنی، دريافتجويد ر هم با اتکا به دررنعنوان يک منبع معتبر معرفتی سود می

پرداند، چرا ای ر در نت یه تدب ر امور میبص رت آنی ر خال  ت به خلق ر تول د دانش حرفه

های علمی ر هنری که تدري  دارای ماه تی پ چ ده ر نابهنگام است ر همواره تلف ق به نه جنبه

 (. 1034طلبد )مهرمحمدی ر عابدی، ان سوی معلم را می

آمونان در مدرسه ان سويی، انتهای دانشها ر کثرت بیيافته ديگر پژرهش به تفارت

شد که راری آنها را در ذيل ن سوی ديگر مربوط میآمونان اهای ناب جهان دانشريژگی

های ، ررايت نموده است. ررايت«آشنايی با جهان کودکان»ر « کثرت تا به کیا»مضام ن 

ای آمون دارای عاليق، استعداد، توانمندی ر ظرف ت ريژهگر گويای اين بود که هر دانشپژرهش

آمون بايد بر مبنای تفرد ر يگانگی ر دانشاست ر اين ريژه بودن گواهی بر اين ادعا است که ه

خود، سفر نندگی خويش را در مدرسه ب ابد ر بپويد. در ع ن حال راری با نزديک شدن به 

آمونان آمونان ر در آغوش کش دن تیرب ات کودکی خويش، پا در کفش دانشجهان دانش

ری، خال  ت، تانگی، مدرسه گذاشته ر با آنها همراه شده است تا ان جهان سرشار ان کنیکا

هايی آمونان بِیان گُلگری آنها ررايت کند. ار بارر دارد دانشمعنويت، معصوم ت ر پرسش

اند تا در نم ن مدرسه برريند، اما مدرسه ديوارهايی بلند ساخته ر هیتند که ان باغ بهشت آمده

به مثابه های درس درانداخته است، چنان که يادگ ری های سخت س مانی در کالسسقف

-هايی غمهای درس به اسارت در  ف انگ ز، ر کالسای ماللای شورانگ ز، به تیربهپديده

ترس م « مدرسه يا  ف »انگ ز تبديل شده است. س مايی که پژرهشگر آن را در ذيل مضمون 

آرای، يوسفی ر يارمحمديان ها، نتاي  پژرهش ب نش، کشتینموده است. در تب  ن اين يافته

دهد که مدارس امررنی دارای فضايی غ رصم می، خُشک ر با يک نگاه ( ن ز نشان می1032)
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حاکم ر محکوم است. به نعم اين پژرهشگران غالب مدارس ايران محلی برای درر نگه داشتن 

های خارج ان کالس درس است، ر هم ن امر باعث شده است تا آمونان ان را ع تدانش

 ک نندان تصنعی برای ذهن ر جیم فراگ ر نباشد.مدارس امررنی چ زی ب ش ان ي

های مرتبط با تعل م ر ترب ت، در متون ادبی ن ز های پژرهشالبته فراتر ان ارجاع به يافته 

کمتر شاعر ر سخنوری رجود دارد که داغ شکايت ان مدرسه بر س نه نداشته باشد، ان مدرسه ر 

به مثابه  ف  تعريف نکرده باشد )رهبريان،  نش نان گِله ر بدگويی نکرده يا مدرسه رامدرسه

آمونان ممکن است به داليل گوناگونی در مدرسه احیاس اسارت (. در حق قت دانش1:1035

( در صورتی که 1033های پژرهش  ربانی، بهن ا ر خضرلو )کنند. برای مثال مطابق با يافته

ساختار ر »، «میتبدانه سبک تدري »آمونان در م دان مدرسه پن  مضمون مشتمل بردانش

کمبود امکانات آمونشی ر نامناسب بودن »، «محتوای درسی مُرده»، «مقررات آمونشی تحم لی

گاه مدرسه را تیربه نمايند؛ آن« ای کادر اجرايی مدرسهرفتار غ رحرفه»ر « تیه زات آمونشی

 آمونان در آن احیاس اسارت خواهند کرد.به مثابه  فیی خواهد شد که دانش

گشت. اين که بان می« گ ری تا  اطع تان سَهل»يافته ديگر اين پژرهش به مضمون 

پژرهشگر گاهی در مديريت کالس درس ناموفق بوده ر با دادن آنادی عمل ب ش ان حد به 

آمونان را به سمت آشوب سوق داده است. افزرن اعضای کالس، رفتارهای برخی ان دانش

داری خود را به پ ش نه تحص لی سبک ان معلمی ر کالس براين، پژرهشگر تاحدی ريشه اين

آمون ان  وان ن خويش نیبت داده است. اين که خودش در گذشته در جايگاه يک دانش

گ رانه ر مکان کی مدرسه در رن  بوده است ر اينک در جايگاه يک معلم، تیرب ات سخت

در تب  ن اين يافته، بات ر آن بب ند. آمونانش را دخويش را آينه  رار داده تا تصوير رهايی دانش

ای معلمان ان سه ايیتگاه، يعنی ( بارر دارند که می ر الگوی توسعه حرفه1334ر ريموند )

آمون در ای ر تیارب خود معلمان به عنوان يک دانشپ ش نه نيیته شخصی، تیارب حرفه

( 1032) نژادحی نیعطاران ر حاجح دری نقدعلی، های پژرهش کند. يافتهمدرسه عبور می

آمونی ر پ ش نه شخصی نومعلمان، ان مهمترين متغ رهای ن ز مؤيد اين است که تیارب دانش

 . تأث رگذار بر نحوه ر سبک معلمی است
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در نهايت در اين مطالعه محقق در تالش بود تا ان دررن معلمی خويش را ررايت کند ر ان 

نويیی، به مثابه حالشد. چراکه خودشرحب ررن نقاط  وت ر ضعف خويش را به تصوير بک

است. سفری که شامل کارش،  2است که مالنم ر مکمل آن سفر ب ررنی 1يک سفر دررنی

(. بنابراين پژرهشگر در اين سفر ترب تی در 1333است )آيرن،  میاعیبانانديشی، نقد ر تشريک

د باشد، ر در ع ن حال با بناش به عنوان يک معلم پایتالش بود تا به ديدگاه خودی ر دررنی

هايش به عنوان ها ر ضعففاصله گرفتن ان خودش، خود را به عنوان ديگری بب ند ر بر ناتوانی

 نگارانه،نيیت خود های( اعتراف2443يک معلم مبتدی اعتراف کند. چرا که به نعم پاينار )

 فعلی تاريخی سکون برای رفتیبررن ر معبر تواندکه می است ررانی جنبش س اسی نوعی

 (.53، ص1036کند )به نقل ان  ادری،  ايیاد

گردد در راستای پُل ندن م ان نظر ر عمل های پژرهش پ شنهاد میدر پايان با توجه به يافته

در معلمان خبره ر باننشیته برای اشتراک تیارب ترب تی خويش در حونه معلمی، ان اسات د ر 

ب تی دعوت گردد تا آنها فران ر فررد تیارب تدري  ر دانشگاه فرهنگ ان ر در مراکز علوم تر

با دانشیويان علوم ترب تی به اشتراک گذارند. چرا که فقدان س یتم  ای خويش رانندگی حرفه

های اسات د ر معلمان، رجود ر ضرررت اين مهم را مديريت دانش در حونه تیارب ر داستان

هايی فراهم آررند ترب تی نم نههايی علومد نشريهگردکند. عالره براين، پ شنهاد میدرچندان می

گرا با تا معلمان بتوانند تیرب ات تدري  خويش را با فرر نهادن مع ارهای خطی ر کم ت

ديگران به اشتراک بگذارند. چرا که هر معلم انبانی ان معرفت ترب تی است ر عدم بانگويی 

ن پ امدهای آن را ان راه آنمون ر خطاهای آموناتیارب تدري  به مثابه خُیرانی است که دانش

های تواند حکايت آن گُلهای معلمان میحالعالره براين شرحنومعلمان خواهند پرداخت. 

شکافَد تا به آفتاب ای را مینامهنده ر مدارس بخشهای دانشسرخی باشد که پوسته دانشگاه

سعی دارند ح ات معلم را در اعداد ر های خطی ر مکان کی برسد ر بشکُفد. آنیا که الگوراره

هايی که ه چ ترانريی دارد تا دردها ر رن اش را برمیايیتد ر  لمار ام محصور کنند، معلم می

کند تاب رنن کردن آنها را ندارد را ررايت کند. ار سفر معلمی خويش را با ديگران  یمت می

                                                 
1. Inner Journey 

2. Outer Journey 
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ا اين کار نندگی خويش را در اش نير حیمه جامعه  یمت شود ر بتا اجانه ندهد رران

 بخشد. فضايی نامتناهی ر رها ان   ود نمان ر مکان تدارم می

 منابع

 .61-44(، 02) 3مطالعات برنامه درسی،  تدریس به عنوان رشته عملی.(. 1030حی نی، فرشته. )آل

تحول سیر (. 1033احمدی، غالمعلی، ملکی، صغری، مهرمحمدی، محمود، امام جمعه، س دمحمدرضا )

-41(:2) 05 ;پژرهشی تعل م ر ترب ت -نامه علمی فصل برنامه کارورزی نظام تربیت معلم ایران.

32. 

نشريه مهدرس   شکاف میان نظریه و عمل در تعلیم و تربیت.(. 1003ايررانی، شه ن ر با ری، خیرر )

 . 03-52. 12علوم انیانی. شماره 

های ترب تی در عمل معلم. میله رران شناسهی ر  نظريه(. جايگاه 1034با ری، خیرر ر ايررانی، شه ن )

 .120-103(:2) 01 علوم ترب تی،

خهواه؛  آبادی، ش وا، رنانی؛ محین، عشايری؛ حیهن، فاضهلی؛ نعمهت اف، فراسهت    با ری، خیرر، درلت

مرگ مدرسه: گفتارهای (. 1030مقصود، ام ن  انعی راد؛ محمد، محمدی؛ جعفر ر نظری، مرتضی )

 .تهران: انتشارات مشق شبر آموزش و پرورش ایران، انتقادی د

فهم دانش شخصی (. 1033پور، نعمت اف )بزرگ، حم ده، مهرمحمدی، محمود، طالئی، ابراه م، موسی

درفصلنامه نظريه ر عمل در برنامه . دانندـ عملی ؛ حرکت از آنچه معلمان باید بدانند به آنچه می

 . 50-03(:10) 0 ;درسی

-تیربه نيیته(. 1030آرای، نرگ ، يوسفی، عل رضا ر يارمحمديان محمدحی ن )رتضی، کشتیب نش، م

(. 1) 6های برنامه ی درسهی.  آمونان ان مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی. میله پژرهشی دانش

36-41. 

ل حهها(. نظريههه فم ن یههتی شههرح1034پاينههار، ريل ههام، ريل ههام رينولههدن، پتريههک اسههلتری پتههر تههابمن )

مان نظريه، پژرهش ر عمل برنامهه درسهی پیهت    نويیی/نندگی نامه نويیی. در برنامه درسی گفت

 ( مترجم: مرحوم مصطفی شريف. ناشر: جهاد دانشگاهی )دانشگاه اصفهان(. 1034مدرن )

(. معلهم ر  1030جل لی هزاره، مهیا، ن کنام، نههرا، امهانی طهرانهی، محمهود، علهی عیهگری، می هد. )       

ای بههرای فهههم برنامههه درسههی عملههی شههده در کههالس  د برنامههه درسههی: طرحههوارهکاربیههت مههوا

 .81-.104، (51) 13، مطالعات برنامه درسی درس.
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شناسایی محتوا (. 1030عیگری، می د، غالمی، خل ل، موسی پور، نعمت اله. )چهارباشلو، حی ن، علی

تربیت معلمان ابتدایی در نظام  های آن برایعملی معلمان با تجربه ابتدایی: داللتو منبع دانش

 .1-20، 3(2)،های برنامه درسیپژرهش. تربیت معلم

های دوران تحصیل تجربه(. 1032رضا. )نژاد، غالمنقدعلی. ژيال. عطاران، محمد، حاجی حی نح دری

 0 شناسی ايران.های انیانپژرهش نگارانه.ای معلم: پژوهشی خودمردمگیری هویت حرفهو شکل

(1 .)23-0. 

 نامهه فصهل . مطالعات کودکی: مفـاهیم، رویکردهـا و مسـاال اساسـی    (. 1034ذکايی، محمد سع د )

 .05-10(:64) 10 مطالعات فرهنگی ر ارتباطات.

. مدرسه یا قفس بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان نویسی معاصر(. 1035رهبريان، محمدرضها ) 

 تهران: نشر علمی ر فرهنگی.

ارتبـا   (. 1035 ن خند ی، مقصود، شعبانی ررکی، بخت ار ر موسی پهور، نعمهت اف )  نر انی، اعظم، ام

پژرهش نامهه مبهانی تعله م ر     های اجرای برنامه درسی،دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم

 .64-43(:1) 4ترب ت. 

تجربـه  (. 3103صفرنواده، مريم، موسی پور، نعمت اف، اظهری، محبوبهه ر محمدشهف عی، عبدالیهع د )   

دو  زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدیـد کـارورزی تربیـت معلـم ایـران.     

 .143-163(:14) 1. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

(. ماه ت دانش تدري  ر دانش معلمان: مقايیه ديدگاه 1036فاضلی، احمدرضا، مهرمحمدی، محمود، )

 .64-04(، 1) 5، نامه مبانی تعلیم و تربیتهشپژوشولمن ر فنیترماخر. 

. پداگوژی برای رهایی. گفت و گوهایی بـرای دگرگـونی آمـوزش   (. 1036فريره، پائولو ر شر، ايرا )

 ترجمه حیام حی ن ناده. تهران: نشر اينترنتی رهايی.

معاصر های جدید: شرحی بر نظریات برنامه درسی به سوی هویت(. 1032راجارگاه، کهورش )  فتحی

  . تهران: انتشارات آي ژ.برنامه درسی

-ای در آثـار نـوفهم  به معنای گذر زندگی نامه Currere تحلیل تاریخی(. 1036 ادری؛ مصطفی )

 . 41-66(. 2) 5نامه مبانی تعل م ر ترب ت. سال. پژرهش گرایی،

تبیـین  (. 1030ی ) اسمی، مريم، حاجی حی ن نژاد، غالمرضا، موسی پور، نعمت اله، حی نی خواه، عله 

 ها( آموزشگر تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمـل فکورانـه.  ها و فعالیتدانش عملی )مهارت

 .44-60(:12) 4 ;درفصلنامه نظريه ر عمل در برنامه درسی
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آموختـه  نگاری یک دانشتوصیفی از معلم شدن من: خودمردم(. 1034 نبری، مهدی، الماسی، له ال. ) 

 .30-01(:5) 6دري  پژرهی ت دانشگاه فرهنگیان.

رهـایی یـا اسـارت: بازنمـایی برسـاخت      (. 1033 ربانی، حی ن، بهن ا، علهی، خضهرلو، غالمرضها. )   

 . 34-110(. 4) 21میله آمونش پژرهی،  آموزان از معنای مدرسه،دانش

از  (.1033 ربانی، حی ن، م رشاه جعفری، س دابراه م، نصر اصفهانی، احمدرضا، ن یتانی، محمدرضها. ) 

نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و حالکاوی مبتنی بر خودشرحچرایی تا چیستی معلمی: زندگی

 .150-103(:23) 16فصلنامه علمی ترب ت اسالمی.  تربیت.

(. 2414کريمی گ لده، علی، صادق ناده  مصری، عل رضا، سیادی، مهدی، با ری نوع پرست، خیهرر. ) 

نامه پژرهش و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی.« آموزانشهای فردی دانتفاوت»واسازی مفهوم 

 .43-32، 4(1)مبانی تعل م ر ترب ت، 

پژرهش نامهه  تفکر شهودی در کودکان و ضرورت بازگشت به کودکی. (. 1004کريمی، عبدالعظ م )

 .0- 24: 14ادب ات کودک رنوجوان. شماره 

تبیـین یـادگیری و   (. 1034اليی، ابراه م. )گندمی، فه مه، مهرمحمدی، محمود، سیادی، س دمهدی، ط

مطالعهات برنامهه    .ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعـال و زاینـده آن  بالندگی حرفه

 20-63، 12(66)، درسی

ای مطالعه»ای ابزار تامل و بالندگی حرفه روایت نگاری(. 1034ملکی، صغری، مهرمحمدی، محمود )

درفصهلنامه نظريهه ر    «.یت نگاری دانشجو معلمان در درس کارورزیکیفی در زمینه تجربه روا

 . 156-120(:14) 5 عمل در برنامه درسی.

هـای  های رویاروای برنامه درسی و آموزش بـا تفـاوت  ارزیابی شیوه(. 1003مهرمحمدی، محمود؛ )

 .11-20،:50میله تعل م ر ترب ت، شماره  آموزان،فردی دانش

 های آن برای برنامه درسی و آموزشـی. نظریه هوش چندگانه و داللت. (1035مهرمحمدی، محمود )

 . 0-01: 33فصلنامه تعل م ر ترب ت. شماره 

م مدرس علو ماهیت تدریس و ابعاد زیبا شناختی آن.(. 1034مهرمحمدی، محمود ر عابدی، لطفعلی )

 .62-53(، 5) 0،انیانی

تبیــین دالیــل شکســت اصــالحات آموزشــی و میــزان مقاومــت (. 1036رضههی، رضهها. )م رعههرب

 .153-103، 14( 03)، مطالعات برنامه درسی معلمان.

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1043
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1043
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های موجود در تعریف از خودنگاری تا خودرمان: تحلیلی پیرامون دشواری(. 1031ناصحی، نهره )

 .110-33(.1) 1ادب ر نبان فرانیه، های پژرهش .نثر معاصر فرانسه

نگاری تحول دانش معلمان طی چهـار  تاریخ(. 1033نصرتی، نیرين،  ادری، مصطفی، ناطقی، فائزه. )

 .1-13. 14( 42)،ريزی درسیپژرهش در برنامه دهه اخیر.

نگاری و روایت فهم معلمان از نقـش فلسـفه تربیـت در     زیست(. 2416دهنوی، مراد. )ياری

 .63-44، 0(2)نامه مبانی تعل م ر ترب ت، پژرهش لکرد آنان.تحول عم

کار معلمان تازه(. 1036نژاد،  اين، بهرنگی، ناصر، بهرنگی، محمدرضا، نين آبادی، حین رضا. )يعقوب

کمّـی در مـدارس ابتـدایی     -های یـک پـژوهش کیفـی    از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته

 .5-24. 22(2) (2) 22، علوم ترب تی تهران.

نویسی در برنامـه درسـی ملـی:    حالهویت شرح(. 1034پور صديقه )ناده، محمدرضا ر کاظميوسف

 . 160-113(.1) 0های برنامه درسی، میله پژرهش ی ترکیبی.مطالعه
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