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مقدمهوبیانمسئله 
موضوعهويتدردهههایاخیردرشاخههایمختلفعلوماجتماعيمـوردتوجـهبسـیاریرـرار
گرفتهاسـت(یـالهون1331،1؛یـانليویلنـدينین1333،1؛اسـااردوپروسـاک.)1002،3ايـن
جنبشهایدانشـگاهيو

گرايشناشيازتغییراتجهانيدرابعادسیاسي،ارتصادیواجتماعيو
سیاسيمرتبطباساختاجتماعي،ارتصـادیوجنسـیتيهويـتاسـت.تعلـی وتربیـتنیـزاز
دگرگونيمستثنانبودهودرپانزدهسالاخیردرزمینهآموزشـيبسـیاریازیشـورهااصـالحاتي
صورتگرفتهاست(دی1001،1؛فیشمن1001،2؛هامرسلي1001،6؛لیندبلیدوپوپیـوییتز،7
هاييدرزمینههويتحرفهایمعلمان


موجبپیدايشچالش
1001بهنقلازسرايد)1007،2یه
ودرپیوستارتعريفحرفهایبودندونگـرشمتاـاوتبـهوجـودآورده

شده(دی)672:1001،
است.يکنگرشبهدنبالتعريفواعمالآندربیرونازحرفهتدريسوباتدوينخطمشـيهـا
حرفهایبودنمعل بايدراازدرونوبـهواسـطهاشـتغالدرحرفـهتـدريس
استونگرشديگر 
ميیند .
تعريف 
يادگیریتدريسدرچارچوبشناختهويتتدريسونهیسبمهارتهاوفنهـاشـکل
خودوشناختديگرانازآنهااشارهميینـد(دنیـل

ميگیردزيراهويتبهدانششخصيافراداز
ويکز.)1001،3فصلمشترکبیشترپژوهشهادرحوزهتدريسايـناسـتیـهنخسـتدرآنهـا
شکلگیریهويـت
پژوهشگرفردیبرخاستهازمیدانتحقیزنبودهوازمنظریدرونيبهمسئله 
معلمينپرداختهاست؛عموماًديدگاهشخصديگری(پژوهشگر)دربارههويتواعمالمعل بیـان
هایچندگانهشخصيوحرفهای،شخصیتومنشمعلمـان

ميشود.دوماينکهتأثیرتجربه ،
نقش
گیریهويتحرفهایموردبيتوجهيوارعشدهاستبنابرايناتخاذرويکردیازتحقیـز


درشکل
ضروریاستیهدرآنپژوهشگرعضویازمیدانتحقیـزباشـدوازمنظـریدرونـيچگـونگي
گیریهويتحرفهایمعل وعواملتأثیرگذاربـرآنرامـوردبررسـيرـراردهـد.بـاروش


شکل
ميتوانبهدرکمورعیتوشرايطازمنظریدرونيدسـتيافـتوتجربـههـای
مردمنگاری 
خود 

برشکلگیریهويترامطالعـهیـرد،درخـودمرمنگـاریپژوهشـگرهـ سـوژه

زيستهتأثیرگذار
تحقیزوه اُبژهآناست.پژوهشگربهصورتبازگشتيوگزينشيبهروايتلحظههایمکاشـاه
خويشميپردازدیـهتـأثیرچشـمگیریدرخـطسـیرزنـدگياوداشـتهانـد(دنـزين)1323،و
دهندهراههاييبا”تأثیراتعمیز“هستندیهشخصبـهواسـطهآنهـارـادربـهغلبـهبـر


نشان
1

Calhoun
Connelly and Clandinin
3
Sfard and Prusak
4
Day
5
Fishman
6
Hammersley
7
Lindblad and Popkewitz
8
Søreide
9
Danielewicz
2

خودمردمنگارانه3

گیریهويتحرفهایمعل :پژوهشي


هایدورانتحصیلوشکل

تجربه

مورعیتهایسخت“شدهاست،تأثیراتيیهظاهراًپسازوروعرويدادبهپايـانرسـیدهبودنـد

”
1
(بوچنر.)232:1321،من دراينمطالعهبهعنوانمعلميبا12سـالسـابقهیـاردرآمـوزشو
پرورشوتجربهدبیرزبانانگلیسي،مـدير،معـاون،مـديردرو ،یارشـنا پـژوهشومـدر 
ميخواه بااستاادهازتجربههایخودوازمنظـریدرونـيعوامـلمـثثربـر
تربیتمعل بودن ،
خودمـردمنگـاریتجربـههـارادربسـترفرهنگـيتحلیـل
شکلگیریهويتمعل راروايتین  .
1
مردمنگاریبهواسطه
خود 
ميگیرد،ريدداناهای معتقداست :
یندوشناختاجتماعيرادربر 


مي
ای،پیونــددهنــدهشــخصوفرهنــ اســت(.)1337

برخــورداریازســبکخودنوشــت 
نامــه
بهمعلمانومدرسانمعلماناينامکانراميدهدتابهطـورمـثثریپاسـخگوی

مردمنگاری
خود 

نیازهاییاربردیتدريسوزندگيروزمرهباشندوبهنقدوبررسيچگونگيشکلگرفتنهويـت
تجربههابپردازند .
تحتتأثیر 
نگاریتجاربدانشآموزی مدرسهروستايي ( )1330از

فاضليدرمدرسه ومدرنیته  :
مردم
نگارانهباتکیهبرتجربههاوخاطراتشازدورانتحصیلمدرسه،تحلیلوتوصیاي


زاويهديدمردم
ازمدرسهروستاييدرايرانارایهیرده وضمنتبییننقشویاریردهایفرهنگيآن درزمینه
هاونتیجههای آنرا

برشکلگیری وگسترششیوهزندگيمدرندرروستا ،چالش

تأثیرگذاری 
مطرحساختهاست .
3
بررسيتحقیقاتدرخارجازیشورنشانميدهدمربیانبزرگيچونتـامپکینز (،)1336

مورعیتهایمشابهسعيیردندتابـهفهـ چگـونگيعمـل

ليثر)1331(1ومیلر)1330(2در
خويشوهويتهایتدريسنایلشوند.تامپکینز”خودِ“تدريسخـويشوتـأثیراتگذشـتهبـر

شخصیتخودرادریال در بررسيیرد.میلربهبحـ دربـارهپژوهشـيشخصـيومحلـي
خويشودرفضاهاومورعیتهايي

پرداخت.تأییدویبراهمیتفه ”ابعادعملهرفردبهزبان
بودیههرروزباآنمواجهاست“(.)66:1330میلربهدنبالپیونددوبارهنظريهوعملوبررسي
عللروگردانيمعلمانازپژوهشدربارهعملخودبود.ليثرالگـوييرابـرایانجـامپـژوهشدر
یال در خويشطراحيیرد.نظريهليثر،بهمعلماندرفه نقشهایمتنوعخودوتحلیل
هابهصورتفردیومشاریتيیمکميیند .


نقش
گیریازتجربههایاينمربیانوبهويـژهتـامپکینزولـيثـر،درنظـردارمبـاانجـام


منبابهره
آموزیودانشجوييخودرابرشکلگیری


هایدوراندانش
مردمنگارانه،تأثیر 
تجربه
مطالعهایخود 

هويتحرفهایخويشبهعنوانمعل بررسيین .يادگیریمعل درطـولپیوسـتاریحرفـهای

1

استاادهازضمیراولشخصياپژوهشگربهنويسندهاصليمقالهبازميگردد .
2

Reed-Danahay, D
Tompkins
Lather
5
Miller
3
4




هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره 1


پژوهش
10

صورتميگیردیهشروعآنبهزمانربلازورودبهدانشگاهميرسدوتـازمـانهـایدورتـردر
تجربههـایدوران
آيندهادامهخواهدداشت(فايمننمسر.)1001،1پرسشاصليمقالهايناست :
گیریهويتحرفهایمنبهعنوانمعل داشتهاست؟ 


برشکل
تحصیلچهتأثیری


روشپژوهش 
توصیفوتحلیلنظاممندتجربه،

مردمنگاری رويکردیازپژوهشونگارشاستیهدرپي 
خود 

1
سهبعدی الیس و بوچنر 
به منظور فه تجربه فرهنگي است .اين تعريف از الگوی ماهومي  
خودمردمنگاریبايددر

مردمنگاریبرآمدهاست.
خود 
(،)1000برایتشريحپیچیدگيوگوناگوني 
نوشتنامهباشدچن 

شناسي،مردمنگارانه؛ ازمنظرتاسیر،فرهنگيوازلحاظ محتوا،خود


روش
يافتههاي راحقیقتعلميياتعمی پذيرنميدان بلکهآنها
(.)1002مندرگاتنروايتخود ” ،
3
برساختخالرانهتجربهزيستهمنهستند“ (دايسون ” .)1007،هدف منازنوشتن،بازنمايي

منحصربهفرد خويشدربارهوارعیتبرساختهخودرا

مينويس تانظر
وارعیتيعینينیست.من  
جمعآوری و به اشتراک
راههايي برای  
حرفههای ديگر  
بیان ین “ (ريچاردسون .)1332 ،1در  
گذاشتندانش وجوددارد،درپزشکي ،افرادبهمطالعهموردی2ميپردازند ،ویال بامطالعهموارد
حرفهای
ميینند؛اما در حرفهمعلمي ،نظام 
حقوري 6وتاسیرآنها ،مواردحقوريخودراحل 
مردمنگارانهتأسیسنشدهاست(هيبرتوهمکاران .)1001،7
خود 
علميبرگرفتهازمطالعات 
2
یاههبرداریاز
فنهایخطسیرزمانياتوبیوگرافیکال ،ورايعنگاریگذشته،س 
پژوهشگراز 
مشاهدهگری

،خودمشاهدهگرینظاممند،خود

خود،3راهبردهایتصويرسازی،خودتأمليفکورانه
تعاملي،يادداشتهایروزانه،مصاحبهومقايسهبا”ديگرانمشابه“”،ديگرانمتااوت“و”ديگران
دادههـا
متضاد“(چن  )1002،برایجمعآوریدادههااستاادهیردهاست.هرسهجنبهتحلیـل 
درپژوهشهایییاي؛ يعني”توصیف،تحلیلوتاسیر“(ولکات1331،بهنقلازايمان)1322،
دادههـایايـنپـژوهشبـه
ويژهمطالعاتخودمردمنگارانه)درتحلیـل 

ومرحلهيادآوریعاطاي(
یارگرفتهشدند .برایتوصیفدادههاازفنتوصیفغنـياسـتاادهشـد .بـهمنظـورايجـادمـتن
پژوهشيمعنادار،منمعانيواهمیتداستانهاوروايتهایخودموچهارمعل ديگرراازمتـون
میدانياستخراجیردم .همچنـینازفـنیـانليویلنـدينین()1330درارایـهمتـونپژوهشـي
استاادهیردمیهدرآنروايتهادرپیوندبادوعنصـر”مکـان“و”زمـان“رـرارمـيگیرنـد .در
1

Fieman-Nemser
Ellis & Bochner
3
Dyson
4
Richardson
5
case literature
6
case law
7
Hiebert, Gallimore & Stigler
8
autobiographical timeline
9
inventorying self
2
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عبارتانداز:جستجوی

نیزراهبردهایدهگانهچن ()1002بهیارگرفتهشدندیه

تاسیردادهها
1
1
عناوين،مقوالتوالگوهایمکرر،جستجویمقوالتفرهنگي،تحلیلمـواردیلـي واسـتثناها ،
پیوندحالباگذشته،تحلیلروابطخودوديگران،مقايسهباايدههاودريایآزادعلوماجتمـاعي
نظريههادرارایهچارچوب .
واستاادهاز 
3
دادهها”يادآوریعاطاي(احساسي)“ است.ازنظرالیسو
مرحلهبعدیتجزيهوتحلیل 
روايتهایشخصـيفرآينـدیاسـتیـهپژوهشـگربـا

بوچنر()1000تجزيهوتحلیلدادههادر
احسا وعاطاهرويدادهایگذشتهرابهخاطرمـيآوردیـهبخـشمهمـيازفرآينـدتجزيـهو
تحلیلدادههـااسـت.الزماسـتدرانتخـابوبـازگوييروايـتهـایالزموحـذفروايـتهـای
غیرضروری،درتنظربهعملآيد.ميتوانبهمنظورحاظحري خصوصيافراد،ازنـاممسـتعار
درروايتاستاادهنمود .

4

کیفیت (رواییوپایایی) 
ليثردررواييبهمثابهانگیزشيبرایگاتمان:پژوهشییايوبحـرانمشـروعیتروايـيرابـه
ميیندودربارهژانرهاینامشـخص،
مثابهامریهموارهناتمام ،وابستهبهمورعیتوزمینهتعريف 
ديدگاههایچندگانه،بازتابندگيوروايتهاصحبتميیند.لـيثـر()1001فهرسـتيازاعمـال
دستيابيبهرواييتنظـی مـيینـدیـهدرانجـام ايـن
پژوهشییايرابهعنوانمعیاریبرای 
مطالعهرعايتشدهاند:تجربه12سـالیـارمیـدانيمـندرسـمتهـایمختلـفدرمدرسـه و
مشاریتطوالنيمدتومشاهدهمداومآنچهدریال در ومدرسهميگذشت.درجمعآوری
سويهسازیمنابع،روشها،زمانومکانجمعآوریدادههاتأییدگرديد.بـهمنظـور
دادههابرسه 
پیادهسازیوتايپدراختیـارمشـاریتیننـدگاندر
رعايتمعیاربررسيمتنمصاحبههاپساز 
تحقیزرراردادهميشدتاصحتآنراتايیدینند.درنوشتنروايـت،توصـیفهـایغنـيارایـه
شدندوباثبتروزانهورايعدردفتريادداشتوهمچنینيادداشتهایمیداني،بـهتأمـلبیشـتر
درپديدههاورويدادهایاطرافپرداخت .آخرينمعیارليثـرهمـانچیـزیاسـتیـهالـیسو
خودمردمنگاریبرآنهموارهتأییـدداشـتهانـدوآننظـرخواننـدگان

بوچنربهعنوانپیشتازان
ميدانند .
داستانهایخودنزديک 

تجربههاو
تجربههایزيستهپژوهشگررابه 
استیهتاچهحد 
مردمنگاریرابهمثابهابزاریميداندیهموجبتغییرهويتمعلـ و
فلدمن ()1003خود 
2
نحوهتدريساوميشودوبهبودتـدريسرادرپـيدارد.آسـیبپـذيری نکتـهمهـ ديگـریدر
1

inclusion
omission
3
emotional recall
4
quality
5
vulnerability
2
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مردمنگـاریبسـیارسـخت
مردمنگارانهاست.ازنظرالیسوبوچنر()1000خود 
پژوهشهایخود 
ميتوانندآنراانجامدهند.مطالباتخود ـپرسشـگرانهبـیشازحـد
استومطمئناهمهیسن 
دشواراست.جستجویصادرانهتر ها،ترديدهاورنجهایاحساسيبسیاریراايجـادمـيینـد.
پژوهشگرنمي تواندآنچهنوشتهراپسبگیردوینترليبرچگونگيتاسیرخوانندگاننیزنخواهد
داشت.زندگيویاراوموردنقدوارعميشودوايندشـواراسـت،چـرایـهايـننقـدمـيتوانـد
توهینآمیز(تحقیرآمیز)باشد.نکتهديگرمالحظهموضوعاتاخالرـياسـتبـهويـژهزمـانيیـه
دربارهاعضایخانوادهویسانيیـهدوستشـانداريـ مـينويسـی .اگـرپژوهشـگرنمـيخواهـد
مردمنگاریتجديدنظرنمايد .
خود 
یبپذيرباشد،بايددرانجامیار 
آس 


پایهگذارهویتبراییادگیریوادامهتحصیل 
خانواده :
پدرمدرخانوادهایعشايریوفقیردرروستاييدرجنوبغربيايرانبهدنیاآمد.سـبکزنـدگي
پدربزرگمنیوچنشینيبودوپسازسالهادرروستایخرمآبادساینشدند.پدربزرگمـنبـا
دوزنوچندينفرزندبهسختيازعهدهمخارجخانوادهبرميآمد.پدرمنیهپسربزرگخانواده
بودبرایانجامیارهایسختانتخابشدوعليرغ هوشسرشاروعالرهازتحصـیلبازمانـد.او
بهردرتتحصیلاعتقادداشتچونبهخاطربيسوادیزندگيسختيراتجربهیردهبود.پـدرم
تحصیلیردگانرابهخاطربرخورداریازردرتتغییـرزنـدگيخـودودسـتيـابيبـهموفقیـت
تحسینميیرد.ازاينروبهمرودشتمهاجرتیردودرمدرسهشبانه(ایابر)1ثبتنامیـرد،تـا
یال پنج در خواندودرشریتپتروشیمي(شیمیايي)شروعبهیاریرد.اوبرایتشويزما
يهاييیهبراییمـکبـه
ميگات.ازسخت 
داستانهایزندگيخودشرا 

بهدر خواندن،اغلب
خانوادهمتحملشدهبود،ازبارهایهیزميیهجمعميیردو...اوهمیشهبهمايادآوریميیرد
یهادامهتحصیلارزشمندوحایزاهمیتاست”منحاضرمحتيیُت راباروش وخرجتحصیل
شماین “ .ازنظرديويي()1332تجربهيکفرد،لنزهـایاصـليشـناختاوهسـتندوتجربـه،
تجربههاييیهبـاپـدرم
تربیتوزندگيدرحدباالييبهه مرتبطاند.منايننکتهرابهواسطه 
داشت ،يادگرفتهبودم؛يعني،درکاهمیتيادگیریوچگونهزيستنازطريززندگيپدرم .
ارادهپدرمبراينبودیهمادر بخوانی .تعاملپدرمبامهندسـانیارخانـهپتروشـیمي
ادامهتحصیلبيتاثیرنبود.هرباریهپدرمیارنامـههـایمـارابـه

شیرازدرتشويزاووما،برای
توچکارميینيیهبچـههايـت

ميگرفت”.
شریتميبرد،موردتشويزوتحسینمهندسانررار 
اينردردرسخوانوزرن هسـتند.بچـههـایمـادرشـیرازبـابهتـرينامکانـاتاينطـوردر 
ميیرد.آرزوييیـه
اوآرزویدستيابيفرزندانشبهمراحلباالیتحصیلرادنبال 

نميخوانند“.


1معادلمدرسهبزرگساالنامروزی 
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دانشگاههایدولتيايرانشـاملدانشـگاهعلـوم

بهوارعیتپیوستوهرششفرزنداودربهترين
پزشکيشیراز،دانشگاهاصاهان،دانشگاهشیرازودانشگاهتهراندررشتههـایپزشـکي،مامـايي،
دبیریدينيوعربي،دبیریفیزيک،مهندسـي هـواوفضـاومـندبیـریزبـانانگلیسـيادامـه
تحصیلدادند .
شکلگیریچـارچوبذهنـيمـندربـاره
تأثیرداستانهایپدرموارتباطمنبااوموجب 
1
چیستييادگیریوچرايياهمیتآندرزندگيشدونمونهایازنظرديوييبودیه”تعامل“ و
يدانسـت.اسـتون3
”تداوم“1رابهمثابهیلیدهایتجربهتربیتيوغیررابلاناکاکازيکـديگرمـ 
دستورالعملها،برنامـههـاییـارو

()1322توضیحميدهدیهداستانهایخانوادهاغلبدرارایه
نشاندادنتهديدهادرزندگيمثثراست.منيادگرفت یهبايدسختدر بخـوان ،بیـاموزمو
همهتالش رابهیارببرمتاموفزشوم،بهرولیلنـدينینویـانلي)1000(1بـهبخـشهـايياز
زندگيامباشد

داستانهای

تجربهگزينشيخودتوجهوآنرابهشیوهایمطرحیردمتابازتابياز
وتجربههایروزانهمرامعناببخشد.منبهسـاختنتجربـههـاييازدنیـایپیرامـون پـرداخت و
معنایشخصيخودازيادگیریراشکلدادمدرحاليیهبخشهـاييازتجربـهپـدرمراگـزينش
یردهبودم.من”تحصیل“رابرابربا”موفقیت“ ميدانست .درپیوندباپدرموتجربـههـایاوبـه
اينشناخترسیدمیهيادگیریوتحصیلميتواندزمینههایموفقیتمرادرزندگيفراه یند.
بهنظرباختینانسانهاراتنهادررابطهباديگرانميتوانشناخت.هرخودیبیگانهاسـتوبـه
تنهاييرادرنیستبهدرکوشناختبرسد.آگـاهيومعرفـتانسـانازخـودشتنهـاازطريـز
چیـدام
ارتباطوپیوندباديگرانممکناست.معنابینگوينـدهوشـنوندهخلـزمـيشـودوهـی 
نميتواننددراينفرايندمناعلباشند.مادرتعاملگاتگوييباديگرانبهطورمـداومزبـانودر
ميینی  .
هويتهايمانرابازآفريني 
اصل 


دورانمدرسه 
مهرماهسال1322يعنياولینسالتحصـیليپـسازپیـروزیانقـالباسـالمي،مـنبـهنظـام
آموزشيايرانبهعنواندانشآموزیال اولابتداييواردشـدمودرنظـامآموزشـيبـهشـدت
تکلیفمدارومعل محورپرورشيافت .معلماندرمدرسهارتداریاملداشتندوبهعنـوانتنهـا
منبعيادگیریمورداحترامبودند.معلماندرتصمی گیریدربارهچگونگييادگیریدانشآموزان
صاحبردرتمطلقهبودندامادرتعیینوتدوينمحتوایيادگیرینقشينداشتندومانندامـروز
نیزدريافتینندگانمناعـل

دانشآموزان
یتابهایدرسيتنهامرجعيادگیریبودند.منوديگر 
1

interaction
continuity
Stone
4
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M
2
3
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دانشبودي .دروارعفرهن يادگیریبهمثابهانتقالدرجامعهآموزشـيآنروزحـای بـود.در
اينفرهن ،جويادگیریبسیارسنتيومعل محوربود.مابهعنواندانشآموزدرسـکوتوبـه
صورتيکنواختومداومدر ميخواندي ،تکالیفسنگینشبرابااجباروازسـرتـر ويـا
مينوشتی وتعاملمابامعلماندرحدصاربود.
تهديدمعلمانبهتنبیه 

”خط تایال اولودوموسومخوببود.حج زيادتکالیفوتنبیـههـاييیـه
فقطميگاتنتکلیفبنويس،باع شدیهازسومبهبعدخطمـنخـرابشـد...
تنبیههایديگـه
يعنيهرجريمهایميخواستنبکنن،جريمهنوشتنيبود.غیراز 
ه یهبـود،جريمـهنوشـتنيهـ بـود.مـنهـ مـيخواسـت فقـطتمـامبشـه
مردمصاحبهشوندهشماره )1

ميخواست یهيادبگیرم“(
ن 
بچههارایتک
”ازمعل یال چهارمآرایحسنيوحشتداشت ،چونباشیلن  
يزد.فکرميیردم،معل ماه يکروزماراباشـیلن خواهـدزد.شـبهـادر
م
خیال اينبودیهاگراومراباشیلن بزند،چگونهفرارین “(زنمصاحبهشـونده
شماره )1


دورانتحصیلکارشناسی 
مندرینارسايردانشآموزاناينشرايطدشوارراتحملميیردمچونباوردرونـيداشـت یـه
تحصیلمراموفزخواهدیرد.ارزشتحصیلبهعنوانابزارايجادتغییرموفقیتآمیـزدرزنـدگي
باع شدهبودتامنسختتالشین وبهدانشگاهراهياب .دردانشگاههـ یـال هـاهمچـون
مدرسهبهصورتسخنرانيوانتقالدانشازاستادبهدانشجوبودومـاهمچنـانمناعـلبـودي .
برنامهدرسيپنهاندانشگاهبیشازبرنامهدرسيصريحبرشکلگیریهويتمـنتـأثیرداشـت.
آنچهازبرنامهدرسيصريحبهیارمنآمدراميتوان درمواردزيرخالصهین :واحدنامهنگـاری
وتايپالتیندورهیارشناسيبسیارسودمندبودچونه مهارتنامهنگاریبهزبـانانگلیسـيو
ه مهارتتايپبااستاادهازماشینتحريرراآموخت .بعدهاورتيواردمدرسهشـدم،بـامشـکل
نوشتنسواالترویبرگههایپليیپيروبروشدم.مابايدمتنرابافشارهرچهبیشترواستااده
ازخودیار،رویاينبرگههاحکميیردي تاسواالتپررن تکثیرشـدهورابـلخوانـدنباشـد
(البتهدرصورتيیهجوهرازمنافذايجادشدهردنميشدومتنراسیاهنميیرد).متوجـهشـدم
یهمدرسهماشینتحريریبدوناستاادهدارد.ماشینتحريررابهدفترمدرسـهآوردموسـواالت
امتحانيراتايپیردم.همکارانیهنتیجهمطلوباينیارراديدند،بهاستاادهازماشـینتحريـر
عالرهمندشدندومهارتتايپراآموختند .
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یلیاتروشهاوفنونتـدريسواحـدتأثیرگـذارديگـریبـودیـهنوشـتنطـرحدر و
برنامهريزیبرایینترلزمانتدريسراازآنآموخت .در سـهواحـدیتـدريسعملـي()1و
تدريسعملي()1نیزواحدهایسودمندیبودندیهمتاساانهدرمرحلهعملخوبپیادهنشـدند
وبهمابهعنوانمعلمانآيندهیمکنکردند.درتدريسعملي()1بايددریال در اسـتادان
حاضرميشدي ونحوهتدريسآنهاراصرفامشاهدهميیردي .برخـياسـتادانفـرممربـوطبـه
حضوررایهبرایامضاءميدادي بهجایيکجلسهچندجلسهامضاءميیردندتااحتمـاالهـ 
لطايبهمایردهباشندوه ازشرمزاحمینيمثلمـاراحـتشـوند.تـدريسعملـي()1رابـه
خاطرمحجبهبودندريکيازبهتريندبیرستانهایشیرازگذراندي .یارشنا مسئولآمـوزش
وپرورشبهدلیلاينکهبـهرـولاومحجبـهوباورـاروسـادهبـودي ،مـارابـهيکـيازبهتـرين
دبیرستانهامعرفيیرد.تجربهخوبيبودهرچنددبیرییهسریالسشحاضرميشدي یمياز
حضورماواينکهدربارهیال اوچهخواهی نوشت،نگرانبودامامنبعـدهاازروشتـدريساو
دریال در خوداستاادهیردم.بهنظرمناگربهجایمشاهدهصرف،امکانتـدريسمـابـه
ميتوانستتـأثیرمطلـوببیشـتری
ميشد 
صورتتجربيوزيرنظراستاددریال در فراه  
داشتهباشدمانندیارییهدرحوزهپزشکيبرایدانشجويانپزشکي،پرستاریوماماييصـورت
ميگیرد.اينشیوهدرابتدایتأسیسمرایزتربیتمعل وجودداشتهاست.در”برنامهتحصـیلي
دارالمعلمینمریزیبرایاينکهمحصالنسالآخراينمدرسهدرضمنتحصیلبهفـنتعلـی و
تربیتنیزآشناشوند،وزارتمعارفيکيازمدار ابتداييرابـهدارالمعلمـینمریـزیضـمیمه
یــردومحصــالندارالمعلمــین؛زيــرنظــراســتادانخــوددرآنمدرســهتــدريسمــيیردنــد“
(خاراني.)1321،همچنیندردارالمعلماتیهبراسا تشکیالتمدرسهفرانکوپرسـان1دخترانـه
بنانهادهشدهبود،سهسالدرو متوسطهتدريسميگرديدوشاگرداندرسالچهـارم،عـالوه
برفراگـرفتناصـولتعلـی ،بـهمنظـورتمـرينفـنتـدريس،دریـال هـایابتـداييضـمیمه
دارالمعلماتبهتدريسميپرداختند.ازمهرماه1317نیزیهدرو دانشسرایعاليبهصـورت
برنامهیالسيدرآمدبرایفراگرفتنفنتدريس،دانشسرایمقدماتيتهرانودبیرستانعلمیهو
دبستانپانزدهبهمننیزضمیمهدانشسرایعاليبود(دراني131:1322،ـ .)133
روانشناسيیودکونوجوانواحددرسيسودمندديگریبود.استادايندر برموضوع

در مسلطبود.بیانشیواورابلفهميداشت.مـنازاوچیزهـایزيـادیآمـوخت یـههـ در
برخوردبامسایلتربیتيدانشآموزانوه درتربیتفرزندان بهیارمآمدند.یـال در روش
تدريسمهارتهایزبانومشاهده()1ه یال مایدیبود.هرچنداخالقاستادزيادتعرياـي
ميترسـیدندامـامطالـبتخصصـيزبـانراخـوبآمـوزشمـيداد.
نداشتوهمهبهنوعيازاو 
پاپوشهاييیهبرايشدرستیردهبودنـدازبخـشاخـراج

متاساانهبهدلیلمشکالتشخصيو
Franco - Persan

1
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شدومانتوانستی ازوجوداوبیشتراستاادهینی .بهجزاينچندواحددرسي،بقیـهیـال هـا
خستهینندهبودندوتأثیرچندانيبرتدريسمننداشتند .

ماللآورو

عالرهمندبودي یهمحتواییتـبزبـانانگلیسـيدورهدبیرسـتانرا
منوديگردوستان  
موردبررسيرراردهی .زيرنظراستادانآنهاراتدريسینی وازنقاطضعفورـوتخـودآگـاه
شوي تاپیشازورودرسميبهآموزشوپرورشبهآمادگيالزمبرایتدريسدستيـابی .ايـن
خواستهایبودیههمهمادرآنمتازالقولبودي اماموردتوجههیچيـکازاسـتادانمـارـرار
نگرفت.آنچهبهنظرمنبرایدانشجومعلماندررشتههایگوناگونالزماستتحلیـلمحتـوای
تجربههایدورهیارشناسيبريکـياز
یتابهايياستیهرراراستدرآيندهتدريسینند.تأثیر 
مشاریتینندهدرتحقیزمتااوتبودهاست 

افراد

”سال77بهايننتیجهرسیدمیهبايدبرمدنبالتحصیل.فهمیدميکيازراههای
پیشرفتوارتقاءدرآموزشوپرورشاينکهیهسطحتحصیالت باالترباشه.ارتقـاء
ازنظرمديريتيویاری،فقطهمیندرنظرمبود.منفقطگات بايـدلیسانسـ و
ميیردمفقطارتقـاء
جنبههایاحتماالًتأثیرگذارديگرشفکرن 
بگیرمواصالًه به 
مدرک.لیسانس رویهگرفت ديدمنهتنهاتأثیرروییارمداشتهومنبامـدرک
لیسانسمـديرشـدمبلکـهرویرفتـارمبـاخونـوادههـ تـأثیرگذاشـته“(مـرد
مصاحبهشوندهشماره .)1



برنامهدرسيپنهاندانشگاهدردورهیارشناسيتأثیرگذاریبیشـتریداشـت.زنـدگيدر
خوابگاه،استقاللدرزندگيرابهمنآموخت.برخوردبادانشجويانيیهازمناطزمختلـفايـران
بافرهن هایمتااوتيآمدهبودند،چش مرابهدنیایبزرگتریبازیردیهتاپیشازآنتجربه
ميیردندتـامبـادابـهآنهـابـهديـدهتحقیـر
نکردهبودم.بیشترافرادهويتروميخودراپنهان 
نگريستهشودياموردتمسخروارعشوند.ايـندرحـالياسـتیـهافـزايشتـواندانشـجويانو
دانشآموزاندربرطرفیردنموانعارتباطيارواموفرهن هایمختلف،ميتواندتأثیرمثبتيبر
محیطهایآموزشيبگذارد(فیضاویريستین .)1010،1

توسعهاخالقدر
سالآخردورهدانشجوييبايدآمادهرفتنبـهیـال در مـيشـدي ؛امـامـنوديگـر
دوستان احسا ميیردي یههنوزآمادگيالزمبرایورودبهمدرسـهراپیـدانکـردهايـ .پـدر
دوست ،پروين،معل بود.اوبرایماتعريفميیردیهچگونهپدرشاوراباخودبهمدرسهبـرده
بودتاتمرينمعلميیندوجویال اورانگیرد.اينبرایماسوالبودیهاصالجـویـال بـه
چهمعنااست؟وینترلآنچگونهاست؟آنچهدرذهنازتجربـههـایدانـشآمـوزیبـهخـاطر
داشتی اينبودیهیال يعنيتختهسیاه،معل ونیمکتهاوچنـدتـادانـشآمـوزیـهسـایت
Feyisa ،D.kirstin،F
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تجربه

ميگاتومامشتارانهگوشمـيداديـ بلکـهاز
ميینند.پروين 
نشستهاندوبهحرفمعل گوش 
حرفهایالزمبرایتدريسرابهدست
تجربههایاووپدرشچیزیبیاموزي زيراهنوزخودباوری 
نیاوردهبودي .اگردردر تدريسعمليبهجایمشاهدهصرفبهمااجازهتـدريسبـهصـورت
عمليوزيرنظراستادرادادهبودند،شايداينهمهتر واضـطرابازورودبـهیـال در را
ميیردي  .
تجربهن 
فلساهتربیتمعل رسـاندنمعلمـانبـه”خودبـاوریحرفـهای“اسـت.یسـانيیـهبـه
شیوههایسنتيآمـوزشمعلمـانبسـندهمـيیننـد،معنـيبخشـیدنبـه”خـودحرفـهای“و
ميدانند.ماازسـهفقـرآشـکاردر
حرفهای“وتاکردربارهايندوويژگيرامطلوبن 
”خودسازی 
ميبردي ”فقرخوبديدن،فقرخوبشـنیدنوفقـرخـوبعمـل
دنیایياددهي-يادگیریرنج 
هایسنتيوتغییرنايافتهایاستیهبه”تغییر“آنهابهاييداده


اينسهفقرآموزش
یردن.منشأ
نشدهاست“(رؤوف.)1323،شايدمدرسانيامعلمانیـال هـایدر نگـرانارتکـابخطـاو
اشتباهيازسویمادرصورتتدريسعمليدریال در بودندیهتنهابـهمشـاهدهمحـدود
حرفهاینبايدبهخطاهاواشـتباهاتي
يادگیریهای 

ميدادند.در
تدريسمعل دریال در تن 
یهدرحینتجربهآموزیاتااقميافتند،جنبهگناهنابخشودنيداد؛چونجوهرهـرتجربـهايـن
استیهانسانهاازخطاهایخودبیشترازموفقیتهایخويشچیزميآموزند.آنگاهیهپذيرش
اشتباهوخطاجزواصولهرتجربهایبهثبتبرسـد،حاصـلیـاربـهابتکـاروخالریـتخواهـد
انجامید .
درحرفهآموزیبهمعلمانه بايدبه”خودیاری“و”خـودینترلـي“آنـاناهمیـتداده
حرفهآموزانباايـندوويژگـيمـيتواننـدبـه
شودچونآنهادرحاليادگیریمهارتهاهستند .
”مسئولیتپذيری“برسند.مسئولیتهرگزدرخـ بـهوجـودنمـيآيـد.بايـدواردگـودشـدتـا
مسئولیتبهادراکبرسد“(همان.)11:عدمخودباوریحرفهایواضطرابواستر ازورودبـه
یال ميتوانستازمنمعل بدونصالحیتيبسازد”یهبهاندازهیافيمهـارتهـایتـدريسرا
تمريننکردهياازايننوعتجربههایعملـيمحـروممانـدهباشـد“(همـان.)12:پـسازپايـان
تحصیلدرتابستانخیليبهايندروآندرزدمتاجـاييیـال تابسـتانييـایـال زبـاندر
یانونهایآموزشزبانانگلیسيپیداین ؛اماورتـيمـيفهمیدنـدتجربـهیـارینـدارمازدادن
یال بهمنخودداریميیردند.البتهناگاتهنماندیهمنپارتيه نداشت .براسـا نظريـه
ونگر)1332(1مندرارتباطبافرايندشناساييهويتبهمشاریتدریاربهعنوانيکيازمنـابع
شکلگیریهويتنیازداشت .اين ارتباطدردانشگاهبهصورتمعنادارواثربخشبرایمنفراه 
نشدومنبعدازتقالیفراوانبامديرمدرسهاییهمجرییال هـایتجديـدیدورهتابسـتان
بودصحبتیردم.اومراپذيرفتومنتوانست پیشازورودرسميبـهمدرسـهتجربـهتـدريس
Wenger, E

1




هایانسانشناسيايران،دوره،3شماره 1


پژوهش
12

شدهایپابهمدرسهدرنقـشيـکمعلـ 
تروینترل 

عمليراباخودداشتهباش وبااضطرابی 
جوانوتازهیاربگذارم .


دورانتدریس 
يکحرفهایدانشجويانبايدازيکاجتماعیاریبهاجتماعديگری

درفرايندتغییرازدانشجوبه
واردشوند:ازدانشگاهياموسسهآموزشيبهمحلیار.اينتغییروضـعیتبـهدلیـلتاـاوتهـای
اجتماعي ـفرهنگيبیندواجتماعیاری(بهفاصلهبینايندواجتماع”نقطهمـرزی“يـا”لـب
ميگويند)،معموالبهدشواریصورتميگیـرد(ایـرمنوبـایر.)1011،1شـریتدريـک
مرز“ 
اجتماعیاریخاصوعبورازمرزبینايندواجتمـاعیـاریفرصـتهـاييرابـرایيـادگیریو
شکلگیریهويتفراه ميیند(ونگر.)1332،ريـدوديگـران1پیشـنهادمـيیننـدیـه”بايـد
مرزهایتعمدامبهميبیندانشگاهویارحرفهایدرطولتربیتحرفهایوجـودداشـتهباشـد“
(.)133:1011ازنظرآنها”ابهاممرزها“دانشجويانرابادانشبرایحرفـهودانـشمربـوطبـه
شکلگیریهويـت
ميدهد ،
حرفهآشناميیند،پیوندهایشخصيدانشجويانباحرفهراافزايش 
راامکانپذيرميسازدودرگیـریومشـاریتدانشـجويانرابـامطالعـهویـارافـزايش

حرفهای
ميدهد.درموردتجربهمناينابهاممرزهاوجودداشتوباع شدمنبرایآشـناييبیشـتربـا
حرفه امدرمیدانعملوپیوندبینآنچهدردانشگاهآموختهبودمباآنچهدردنیایوارعـيعمـل

وجودداشت،بهدنبالیسبتجربهتدريس،پیشازورودرسميبهآموزشوپرورشبـهعنـوان
يکمعل رسميباش  .
منبهمرورتجربههایدوراندانشآموزیخـودمـيپـرداخت وروشتـدريسدبیـرانو
بهرضاوتمينشسـت :یدامشـانمعلـ 

تعاملآنهاباشاگردانرادرذهنمجس ميیردمسپس
خوبيبودند؟چرا؟ازیداممعل بدمانميآمد؟چرا؟.سعيميیردمبهتـرينهـارابـراییـاردر
یال خودگزينشین .اين یـارمـنمصـداريازايـنويژگـيیلیـدینظريـهسـازند هگرايـي
اجتماعيويگوتسکيبودیهدانشفعاالنهبرپايهتجربههـاودانـشپیشـینسـاختهمـيشـودو
مااهی وفرضیههایشکلگرفتهدرذهنمادرپیشبردعملدرآيندهمثثرهستند.اينیـاربـه
،دریتابهایتربیتمعلـ مـابـهآن

مندرتدريسیمکزيادییرداماعليرغ تأثیرمطلوب
ميتواندمنبعغنيبرایرشـدمعلمـان
دانشآموزییه 
اشارهاینشدهاست.تجربه11سالدوره 

معلمانتازهیارباشد،موردغالتاساسيرـرارگرفتـهاسـت.مشـاریتیننـدگاندرايـن

بهويژه
تحقیزنیزبهتأثیرتجربههایدوراندانشآموزیبرنحوهعملبهعنـوانمعلـ دریـال در 
اشارهیردهاند .

Akkerman, S.F. and Bakker, A
Reid, A., Abrandt Dahlgren, M., Petocz, P. and Dahlgren, L.O

1
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”تأثیرییهحج سنگینتکالیفروییارحرفهایمنداشتاينبودیـههرجـا
خط میرهخودمه بايدبرم[بدخطبودنبهعنوانيکمعلـ .تـأثیرديگـرش
اينهیههرتنبیهيبايدمتناسبباخوداونمشکلياخطاييباشهیهدانـشآمـوز
(مردمصاحبهشوندهشمارهيک) .

انجامداده“


دورانتحصیلکارشناسیارشدودکترا 
برجستهایبرتـدريسمـنداشـت.یـل

برنامهريزیدرسيتأثیر
ربوليدردورهیارشناسيارشد 
برنامهريزیدرسـي
ايندورهوارعابرایمنسودمندبود.در دوواحدیبهنامنظريهاساسيدر 
نظريههایبرنامهدرسيرابهعنوانمنبعاصليمعرفيیرد.هربـارفصـلي
داشتی واستادیتاب 
ميیردي .منبامطالعـههـرديـدگاه،
ازآنرابهصورتگروهيدریال ینارانسدادهوبح  
تجربههایمعلميامرادرذهنتصويرميیردم،منچگونهمعلميهسـت ؟رفتـارگرا؟رشـدگرا؟
دریزترنحوهعمل درحینتدريسوحضـوردر
انسانگرايا...؟بانگاهبهعملکردخودوبررسي 

مدرسه،تعاملباهمکارانودانشآموزانومسـئوالناداری(مسـئولآمـوزشمتوسـطهدردوره
یارشناسيارشدهمکالسيمنبود)دريافت یهمنبهعنوانيکمعلـ بـهشـدتتحـتتـأثیر
گراييبودهاموبهمیزانبسیاریمتریه مطـابزديـدگاهفراينـدرشـدشـناختيو


ديدگاهرفتار
انسانگراعملیردهام .

درحقیقتنهتنهامنیهبسیاریازديگرهمکارانوسیست آموزشينیزتحتتأثیراين
ديدگاهعملميیردند.دربارهخودمبايدبگوي یهسختگیریزيادنسـبتبـهانجـامتکـالیفو
منظ بودنآنها،ینترلشديدیال در ،امتحاناتمکررو...ازمنمعلميارتدارگـراسـاخته
راههایمقبولديگریهـ وجـوددارنـدیـه
بود؛اماحاالدريافتهبودمیهبهجزراهرفتارگرايي ،
رشدگـرا،رشـدوآمـادگي
ميتوانندبهبهبودیارمنیمکینند.بنابراينبابهرهگیریازديدگاه 
جسميدانشآموزانبرایيادگیریدریال براي مه جلوهیردوصبحهایـهسـاعتهاـتو
نی یال در رسماشروعميشدوخیليازبچههاصبحانهنخـوردهبـهمدرسـهمـيآمدنـد،
ميدادم.آنهـادر
حواليساعتهشتوپنجتاهشتودهدریقه،فرصتيرابرایتغذيهاختصاص 
هاتههاييیهنوبتعصربودي نیـز
یمالراحتيوباشوخيوخندهلقمهصبحانهراميخوردند .
اجازهداشتندلقمهسال يامیوهبههمراهبیاورنداماچیپسوپاکوايندستتنقالتبهدلیـل
غیرمغذیبودنشانممنوعبود.فضاییال شادوآرامميشد.دانـشآمـوزانمـيفهمیدنـدیـه
هدفازخوردنصبحانهگرفتنانرژیبرایادامهدر استوالزماستدربخـشبعـدیدر 
نیزمشاریتینند .
آشناييبارويکردمشاریتيويادگیریهمیارانهتجربهديگرمنازدورهیارشناسيارشـد
بود.منتصمی گرفت اينروشرادریال در پیادهین وازآنسالبـهبعـدیـال هـای
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در منازشیوهسنتيخارجشدیهدرآنمعل جلوییـال ،پشـتبـهتختـهمـيايسـتدو
بچههـابسـتهبـه
دررديفهایمنظ روبهرویاوهستندومعل محوریال است .

دانشآموزان
مينشستندو
جمعیتیال وبراسا انتخابوعالرهخوددرگروههایمختلف3،1يا2ناره 
گروههابهعنوانناظر،راهنمـاوتسـهیلیننـدهيـادگیریدرحریـتبـودم.بچـههـااز
منبین 
ميگرفتنـد
جاسواليداشتندازيکديگروياازگروههایمجاوریمک 

همديگريادميگرفتند،هر
رسیدندياهنوزابهاميوجودداشتازمنميپرسـیدند.پـسازتعامـل


ونهايتااگربهتوافزنمي
ميرسـیدومـندرايـنمرحلـهيکبـار
دانشآموزانبايکديگر،نوبتتعاملمعل بادانشآموزان 
ميیردم.تأثیراينروشعاليبود،يادگیریبچههـابهتـر
مروروجمعبندی 

ديگردر راباآنها
شدهبود،فشاریمتریرااحسا ميیردموجویال ،جوهمکاریودوستيبود.البتهگهگـاه
ميگرفتیهفرصتخوبيبودتابهآنهاگوشزدیـن هـدف
بینآنهابگوومگوییوچکيه در 
ازگروهيعملیردن،فقط يادگیریبهتردر نیستبلکـهشـمابايـديـادبگیريـدبـهحقـوق
يکديگراحترامبگذاريد،مسایلراباگاتگوودوستانهحلینیدوروابطاجتماعيخودراتقويـت
ینید .
مندورهیارشناسيارشدرادورهپیونـدبـینعمـلونظـرمـيدانـ چـونبـهپشـتوانه
یارایهشده

نظريهها
تجربههایعمليچندينسالتدريسوموردارزيابيرراردادنآنهابراسا  
دربرنامهدرسيبیشازپیشبهاصولفکریوفلسايیارخودآشناشدموهمینباعـ ايجـاد
تغییریاساسيدرنگرشمننسبتبهتـدريسوپیچیـدگيهـاوظرايـفآنشـد؛چـرخشاز
نظريهها.ايندورهازجملهلحظـههـای
رويکردرفتارگراييمحضبهاستاادهتلایقيوخادمانهاز 
1
ميشود .
مندرطولحیاتمعلمياممحسوب 

مکاشاه
”دورهفوقلیسانسرویشخصیتمنبسیارتأثیرداشت.منخودميـهاحسـا 
ميیردموليزمـانيیـه
شخصیتديگهیردم.مثالًمنربلازآنمسافریشيه  
فوقلیسانسگرفت ،گات چنینیاریدرشأنيکمعل نیسـت.اونمورـعمـن
ميتونهبرهتودانشـگاهتـدريسینـهو
فهمیدمیهشانمعلمييهچیزِديگها  .
ايندرشأنمعلميميگنجه.واحدهایدرسيیهخوندم،ارتباطيیـهبـااسـاتید

بـزرگتــرداشــت وارعـاًدرمـنتأثیرگــذاربــودواصـالًديـدمبــازترشــد“(مــرد
مصاحبهشونده .)1

”ازدورهفوقلیسانسدر هایتئورییهچیززيادیيادنگـرفتی چـونتکـرار
پاياننامهتأثیرخیليزيادیداشـت.مـنروبـاعرصـهتحقیـزو
مکرراتبود،امّا 
پژوهشومقالهنويسيآشنایرد.موفقیتمندرمقالـهنويسـيوارـدامپژوهشـي،


epiphanies

1
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موجبتشويزدانشآموزان بـهیارهـایتحقیقـيوپژوهشـيشـدهاسـت“(زن
مصاحبهشونده .)1



مهرماهسال1322درآزمونورودیدیتریدانشگاهتربیـتمعلـ تهـرانپذيرفتـهشـدم.
درسيدرايرانبهرهمندشوم.بسیارخوشحال

فرصتخوبيبودتاازمحضراستادانشناختهشده
بودموشوقزيادیبهيادگیریداشت .منیلدورهدیتریرامایـديـافت .تعامـلبـااسـتادان
برنامهريزیدرسيومطالعهمنابعدستاولانگلیسيياداخليمانندتصوراتتربیتيآيزنر،سـند
ايدیولوژیهـایحـای بـربرنامـهدرسـي،

برنامهدرسيملي،فلساهتربیتدرجمهوریاسالمي،
فرهن هایموجوددربرنامهدرسيوتحلیلآنهاباع شدهبودتـاديـدوسـیعتـرینسـبتبـه
مسایلتربیتيونظامآموزشيپیداین .هرباریهدریال در استادانتجربه،ايدهيانظريـه
جديدیموردبح ررارميگرفتبهسالهاتجربـهیـاردرايـننظـامآموزشـيمـيپـرداخت و
مشاهدات رابهآنچهنظريههاميگاتند،پیوندميدادم.مجموعاينعواملباع شـدهاسـتیـه
ديدیانتقادینسبتبهآموزشوپرورشونحوهعمـلآنپیـدایـن .اگـردردورهیارشناسـي
ارشدبهتحلیلعملخوددریال براسـا نظريـههـایموجـودمـيپـرداخت ،حـاالدردوره
پرورشيافتهبودمودرسطحيیالنتربـه

دیتریبینشعمیزتریازمسایلمبتالبهآموزشو

مسایلميانديشیدم.ورتيدرمدرسهيامیدانعملوارعيآموزشوپرورشررارمـيگـرفت بـه

ميیردمودرذهنخودآنهـاراتحلیـلمـيیـردم.
گاتگوهاوعملکردعناصرمدرسهخوبدرت 
ممنفلساهیارآنهاراميشناس وبـهدرکبهتـری

ميیرد
احسا خوبيداشت چوناحسا  
ازمسایلمدرسهبهطورخاصوآموزشوپرورشبهطوریليرسیدهام .


”اگهمنمعل نبودمشايدادامهتحصیله نميدادم.پـسعمـالًمعلمـيروینـوع
زندگيمنه تأثیرداشته.توادامهتحصیل ،تویـارم،تـورفتـارمبـاخـانوادهام،تـو
رفتارمبافامیل .توهمهاينهاتأثیرگذاربوده.بینید!خوبمن[اِمک تويهخـانواده
[مک بلند ارتدارطلبِمردساالربزرگشدم[.مک اوايلخـودممـردسـاالربـودم؛
تمامحرفهاویارها،حرف،حرفِخودمبودولياالنديگهنیست.االنمورعي

يعني
مردمصاحبهشونده

یهيهیاریانجاممیدمتاتیرشروخونوادهه درنظرميگیرم“(
 .)1


تأثیرديگرادامهتحصیلدرمقطعدیتری،پیدايشخودباوریحرفهایبـاالدرمـنبـود.
تجربهعدماعتمادبهناسیهالبتهبیشترمتاثرازشـرايطفرهنگـيبـود،حـاالجـایخـودرابـه
حرفهایدرسطحباالتریدادهاست .
اعتمادبهناسوخودباوری 
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نتیجهگیری 

” هويتبهمعنایچیستيوییستياستوازنیازطبیعيانسانبهشناختهشدنبـهچیـزیيـا
وجودميآيد.برآوردهشدنايننیازسببخودآگاهيفردیدرانسانميشودوارضـای

جاييبه
آندرمیانيکگروهانسانيخودآگاهيجمعيياهويترومي،تیرهایيامليآنگروهراتعیین
(مجتهدزاده.)60:1372،اگرمه تريننتیجهاينتحقیزرانیزدستیابييکمعلـ بـه

ميیند“
بهگزافنگاتهايـ .مـنبـهدنبـالآن

خودآگاهيدربارهخويشوهويتحرفهایبدانی ،سخن
بودمتااينخودآگاهيرادردانشآموزانودانشجويان پـرورشدهـ .مـندریـال گاتمـاني
دمکراتیکراترويجدادمیهدرآنمنبیشترسایتميماندمومنتظرميشدمتادانشآموزانو

حلهابراسا تاکروتجربهخويشدستيابند؛زيرامعتقدبـودمدر
دانشجويان بهنتیجهياراه 
اينصورتيادگیریپايداررخخواهدداد .
روايتهایپدرمباع شدتامنبهاينبصیرتدستياب یـهموفقیـتدرزنـدگي؛يعنـي
ارزشدرونيشدهدرمن،درزمانمعل شدننیـزبـامـن

تحصیلويادگیریهرچهبیشتر.اين
همراهبودومرامعلمييادگیرندهساخت.برایاينکهمعل خوبيباشی ،الزماستهرلحظهخود
رادرفضایيادگیریرراردهی واينگونهنینديشی یهمعل تنهابايدتدريسیندويـادگیری
مختصدانشآموزاست.دراينصورتمعل بهتدريجانگیزهبراییار،فعالیتومطالعهبیشتررا
دانشآموزيادانشجو
دانشآموزنیزیمکمثثرینخواهدیرد.ورتي 
ازدستخواهددادوبهرشد 
میلمعل بهيادگیریبیشتررااحسا یند،انگیزهبیشـتریبـرایمطالعـهويـادگیریخواهـد
يافت .
آشناييبافرهن هایمختلفوسبکزندگيآنهاديگرتأثیرمهـ دورهیارشناسـيبـود.
هاوتااوتهایبین


شباهت
برخوردبادانشجويانودوستانيازشهرهاوروستاهایمختلفايران،
ميگرفت يابهشناختبهتـری
باهربرخوردچیزتازهایياد 

ميداد.من
منوآنهارابهمننشان 
مييافت .منمعلميآشنابافرهن هایمختلفبودموايناطالعـاترا
ازخودموفرهن دست 
دراختیاردانشآموزاننیزررارميدادم.برایتشويزدانشآمـوزانبـهدر خوانـدنوورودبـه
دانشگاه،تجربههایخوبدوراندانشجوييوپیدایردندوسـتانجديـدوگـاههمیشـگيرادر
یال بازگوميیردم.هرچندفرصتآشناييبافرهن هادردورهیارشناسيارشدودیترابرای
مردمنگارانهوتأملوبازانديشيدرتجربههایزيستهمـن
خود 
منممکننشد؛امّاانجامپژوهشي 
مستلزمآنبودیههموارهزيستجهاناجتماعيیهدرآنزندگيیردهامراموردبررسيبیشتر
ررارده  .

ميشودیهمحقزازفاصـلهدور
”اينتوجهیردنبهزيستجهانخودمانعازآن 
مردمنگاریميتواندمشکلجدیبیگـانگي
خود 
بهفرهن وجامعهخودنگاهیند .
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فرهنگــيرایــهروشــناکرانوتحصــیلکردگاندانشــگاهيمعمــوالًبــاآنروب ـهرو
مردمنگاریتالشـيروشـمند
خود 
ميشوند،ی یندياحتيازمیانببرد.دروارع ،

شانبهرویترينشـکلممکـن

برایپیوندزدنمحققانباتاريخ،فرهن وجامعه
است“(فاضلي .)1331،


مه ترينتأثیرتجربههایدورانتحصیلتغییررويکردمنبهتدريسازمعل محوریبـه
یودکمحوریبود.منبرایآمادهیردنخودبرایتدريسبهدوازدهسالتجربـهدانـشآمـوزی
نقاطروتخوبها

خودرجوعیردم.مننحوهعملمعلمانخوبومعلمانبدرابرایاستاادهاز
واحترازازنقاطضعفبدهابررسيیردم.نکتهمشترکدرتجربههمهاينمعلمانرويکردمعلـ 
دانشآمـوزرا
دانشآموزیسوالینديامعل نظر 
پیشميآيدیه 

محورآنهابهتدريسبود.یمتر
بپرسد.اولینمعیارمنبرایخوبيابدبودنمعلمـاندورانتحصـیل ،تسـلطآنهـابـرموضـوع
درسيبود.ازتجربههایدوراندانشجويينوشتنطرحدر ومشـخصیـردناهـدافونحـوه
اجراوارزشيابيآنبودیهبرنامهاصليیاردریـال در رامشـخصمـيیـرد.مـنهويـت

ميین :معل بهمثابهمتخصصموضوعدرسي
حرفهایخوددرآنمقطعزمانيراچنینتعريف 
ومعل بهمثابهمتخصصآموزش.ازنظربرومه)1331(1هويتحرفهایمعلمانناشـيازتصـور
آنهاازخودشاندرنقشمتخصصموضوعدرسي،1متخصصآمـوزش3ومتخصـصتربیتـي1يـا
ترییبيازاينهااست .
معل بايددرکعمیزویامليازحوزهموضوعدرسيداشتهباشد.عل بهمااهی مختلف
نشانهایازوجودچنیندریيدرمعل است(یَلدرهد.)1336،2اماامروزهبـادر
وروابطبینآنها 
نظرگرفتنمعل بهمثابهمتخصصموضوعدرسينميتوانبهشـرحپیچیـدگيهـایتـدريسو
مااهی جديدیچونمعل بهمثابهتسهیلگريادگیری،مديريتیـال در و...پرداخـتزيـرا
تدريسفقطبهمعنایانتقالدانشنیست.تصورمعل بهمثابهمتخصصآموزشنیزبـهتنهـايي
وارزشيـابيدر هـاراتجـويز

مطلوبنیست.الگوهایتدريسسنتيچگـونگيطراحـي،اجـرا
ميینند.امااينالگوهانیزبهاندازهیافيبهوارعیتتدريسوپیچیدگيهایآندرمیدانعمل
سازندهگرابهيادگیرینحوهتدريس

نميپردازند(بیجارد.)1330،درواینشبهاينانتقاد،ديدگاه
6
تجربههاتأییـدداشـت(زايخنـر .)1323،اینـونمـنبـه
شکلگرفتیهبرتأملويادگیریاز 
ایمينگرمیهميتواندفعاالنهدریـارسـاختدانـشو


بهمثابهانسانویلیتپیچیده
دانشآموز

1

Bromme
The teacher as a subject matter expert
3
The teacher as a didactical expert
4
The teacher as a pedagogical expert
5
Calderhead
6
Zeichner
2
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يادگیریحضورداشتهباشد.نگاهبسته،خطتولیدی،تکبعدیومکـانیکيمـنبـهتـدريسدر
یاولتدريسحاالبهنگاهيپوياویلنگرتغییريافتهاست .

سالها

تعاملمابامعلماندورانتحصیلدرحدصاربودوماحتيزن هـایتاـريحجـررترد
شدنازدردفتررانداشتی .منازاينوضعیتخشنودنبودم.اززمانيیهمعلـ شـدم،همیشـه
بودهام،اماحاالاحسـا زمـانبیشـتریراصـرفتاکـردربـاره
پاسخگوینیازهایدانشآموزان 
ميین .زيرامعتقدمروابطخوببینمعل ودانشآمـوزان،هـ مـيتوانـد
نیازهایدانشآموزان 
انگیزهآنهارابرایدر خواندنبیشتریندوه ميتوانددرآگاهيمعل ازمشـکالتشخصـي
دانشآموزانویمکبهحلآنهامثثرباشد؛امادراينجاتنشيبینخواستمنبـهعنـوانمعلـ 
برایآگاهيبخشيبهدانشآموزانوگاتگوباآنهابرایتشخیصنیازهـاويـامسـایليیـهبـاآن

روبهروهستندبابرنامههاتگيمدرسـهوجـوددارد.سـاعتهـاییـارمـنویـال هـایدر 
پراستوفرصتيبرایتعاملسازندهوريشهيابيعمیزمشکالتوجودندارد .

دانشآموزان

تدريسنميتواندبهعمليفنيوابزاریتقلیلدادهشـودیـهنتیجـهآنبـازدهيـادگیری
بايددرپیوندبابعدتربیتيوويژگيهـایاخالرـيومعنـوی

دانشآموزانباشد.اينبعدآموزشي
،راههایبررراری
دانشآموزان 
ميتوانبهموضوعاتيچونمنوياتذهني 
ررارگیرد.دربعدتربیتي 
دانشآمـوزاناشـاره
ارتباطباانسانهاوصحبتیردندربارهآنهاومشکالتشخصيوخصوصي 
یرد.ايـنابعـادتربیتـيبـهماهـومنقـششخصـيوحرفـهایمعلـ مربـوطاسـت(بیجـاردو
همکاان،1000،ص.)721،بهباوربسیاریازمردم،درحالحاضربهبعدتربیتـيحرفـهتـدريس
توجهچندانينميشود،درحاليیهمعلمانهمیشهباايندستمسـایلدرعمـلروبـروهسـتند
(فنسترماخر.)1331،1درعصرحاضرمعلمانبامعضالتاخالري،اجتماعيوعـاطايفزاينـدهای
دانشآموزانمنحرف،چگـونگيتشـخیص
روبهروهستند.معضالتينظیرچگونگيبرخوردبارفتار 
...رنجميبرندویمـک

،سوءاستاادهجنسيو
دانشآموزانيیهازمشکالتناشيازطالقوالدين 
بهآنهابرایغلبهبرمشکالت .
بايدازهنجارهاوارزشهایموجوددرتعاملخودبادانشآموزانآگاهباشـند.در

معلمان
1
هایتربیتيمنعکسیننـدهارزشهـاهسـتند(دامـون .)1331،هنجارهـاو


انتخاب
حقیقت،همه
ارزشهابخشمهميازباورهاواعمالحرفهایمعلماناستیهبايددرآنتأملوموضعخودرا

3
روشنینند(گودلدوهمکاران .)1330،شواهدتحقیقاتيبسیاریوجودداردیهدرآنمعلمـان
ترازبعدآموزشيوموضوعييافتهانـد(بیجـاردودِوريـز.)1337،1

بعدتربیتيحرفهخودرامه 
اينبعدازتدريسییایتفرايندهایيادگیریدانشآموزانرابهبودميبخشد(اُزه.)1331،2مـن
1

Fenstermacher
Damon
3
Goodlad, Soder & Sirotnik
4
Beijaard & De Vries
5
Oser
2
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حرفهایخودراترییبيازمعل بهمثابهمتخصصموضوعدرسي،معل بـه
اینونميتوان هويت 
مثابهمتخصصآموزشومعل بهمثابهمتخصصتربیتيتعريفین  .
تجربههایدوراندانشجوييمنبهعنواندانشجویدبیرزبانانگلیسينیزدرشکلگیری
هويتحرفهایمنمثثربود.واحدهایدرسينظیرنامهنگـاریوتايـپالتـین،روشهـاوفنـون
روانشناسيیودکتأثیربسیارخوبيبرتدريسمنگذاشت.ضـمنآنکـهمـنوديگـر
تدريس ،
دوستان نیازبهواحدهاييچونتحلیلمحتواییتابهاييرایهرراربودتدريسینی ،احسا 
ميیردي امااينامکاندرطولدورانتحصیلبرایمافراه نشد.واحدسودمندديگـرتـدريس
عملي()1و()1بودیهميتوان سـتبهتـرينفرصـتشـناختمـنوديگـردانشـج ومعلمـاناز
تواناييهاياضعفهایمادرتدريسباشد؛امامندردانشگاهدرنیافت یـهبـهعنـوانمعلـ چـه

یسيهست ؟وچهبايدبکن ؟چگونهازمرحلهدانشجومعلميومحیطدانشگاهگـذریـن وبـه
مرحلهمعل شدنوورودبهمحیطمدرسهپابگذارم؟دروارعيکيازويژگيهایدورانگذاراين
استیه 

” افراددرايندورهدچارنوعينابسامانيهـويتيناشـيازعـدمجـدایيیامـلاز
ینشهـایافـراد
ميشوند.ازآنجایه 
هويتگذشتهواتصالیاملبههويتجديد 
درجامعهیامالًدرارتباطمسـتقی بـاشـکلگیـریوتحـولهويـتآنهـااسـت،
بيترديددرصورتيیهاينسردرگميدرهويتبـهسـرانجامينرسـد،نمـيتـوان

ینشهایسودمندانهومایدازافرادداشت“(ايمانوییذران .)1321،
انتظار 


مننابسامانيهويترادرگذرازمرحلهدانشجومعلميبهمعل شدنبااستر واضطراب
فراوانتجربهیردم.الزماستبرایشناختبهتردانشجومعلمانازخودوارزيـابيتوانـاييهـای
خوددرتدريس،مسئولیتتدريسیال در رابهآنهاواگـذارینـی .در یـارورزی”در 
تمرينمهارتهایعمليواجرايي“استورادراستشخصیتحرفهایمعلمانراشکلدهـد،و
یآنهاراتامرزهایحرفهمندیيـا”هنرمنـدیهـایحرفـهای“رهنمـونشـود(رؤوف،

مهارتها
.)12:1323ريدوهمکارانش()1011چهارگزينهرابرایلحاظیـردنفعالیـتهـایمـرزیدر
حرفهایباآمـوزشعـالي)1،درگیـری
طولدورانآموزشپیشنهادميینند)1:مشاریتافراد 
دانشجويانبامورعیتهاییاری)3،تنظی يادگیریبایارياعملوارعـيواصـیلو)1رويکـرد
حرفهای( )137:1011
يادگیریبین 
مانیازبهساختارهایيادگیریداري یهفرصتهاييرابرایمعلمانآيندهايجادینـدتـا
رويکردهایتربیتينوينراتمرينینند،پیامدهایمثبـتومناـيآنراتجربـهیننـدوسـپس
تجربههارابهاشتراکبگذارندوبهنقدوبررسيآنبهشیوهدانشگاهيبپردازند.بهتراستدر 
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مسئلهایازمسـایليیـهدانشـجودر

تدريسعمليدرسالسومتحصیلدردانشگاهارایهشودو
مدرسهانتخاب شودوبهعنوانطرحتحقیقاتيدانشجودرسالچهارمدنبالشود.درنتیجهآنها
ميتوانندريسکپذيرشوندوتدريسخودرابهگونهایبهتـرتصـوریننـد.مـنپـساز3سـال
تدريسدردبیرستانهایشهروروستادرمقطعیارشناسيارشدپذيرفتهشدموادامهتحصـیل
تجربههـایخـود
ديدگاههایبرنامهدرسيباع شدتا 

نظريههاو
دادم.ادامهتحصیلوآشناييبا 
1
رابهبوتهنقدبگذارم.تأمليچندمنظری بهینشهایخوددریال در داشـتهباشـ .مـن
نیازبهبهبودتدريسخودراحسميیردم.منبهدنبالبهبودعملکردخـودبـودمو”تأمـلدر
عمل“یمکبزرگيبهمنبود.بايدميدانسـت یـهازچـهدانشـيبرخـوردارهسـت وبـهچـه
دانشهايينیازمندموبعدآنهارادرعملتجربهميیردم.يکيازتأثیراتعمیزادامهتحصیلبر
حرفهایمنپیوندبیننظروعملبهصورتدوجانبهبود .
هويت 
ادامهتحصیلدرمقطعدیتریومطالعهمنابعتخصصيگوناگونمرتبطباعلـومتربیتـي
باع شدتادانشنظریمندربارهیارمافزايشيابد.همزمانتجربههـاییـاریمـندرمیـدان
عملنیزبیشترميشد.منحاالعالوهبربرخورداریازدانشنظریبیشتر،باانديشهدربحـ و
گاتگوهایمعلمانودانشآموزانسعيميیردمفلساهتدريسخودوديگرمعلمانرابشناس و
موجوددرمدرسهوآموزشوپرورشراباديدیانتقادیودرسطحيیالنترموردبرسي

مسایل
ررارده .تحصیلدردورهدیتریباع شدتامـنهمـوارهدرجسـتجویمعنـاباشـ ،معنـای
ورويدادهاييیهدرنظامآموزشيازسطحخردمدرسهتاسطوحیالنتـربـاآنمواجـه

پديدهها
ميشدم؛اماعدممشاریتمعلمـاندرتولیـددانـشواسـتاادهازتجربـههـایهمـديگروعـدم
پیشبینيفرصتيبرایتعاملوگاتگویسازندهبینمعلمـاندرمدرسـهباعـ شـدهاسـتمـا
سالهادرانزواوانجمادفکریبهسرببري وهويتيمنزویودرحاشیهپیداینی  .
معلمان 
مردمنگاری راهمناسبيبرایبهاشتراکگذاردنتجربهمنباديگرمعلمـانبـود،زيـرا
خود 
دهندهیشمکشها،احساسات،زندگيمجس وخلـزمشـاریتيمعنـادر

”خودمردمنگاری 
نشان
مورعیتهايياستیهمردممجبورندباشرايطوخی (سخت)وفقدانمعنایناربیاينـد“(الـیس

وبوچنر .)133:1006،

polyfocal

1
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