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ــل«  ــق »عم ــی از طری ــتگی معلم ــا شایس ــفی در کارورزی:آی ــل فلس تأم
ــت؟       ــول اس ــل حص قاب

 شــغل معلمــی بــه منزلــة یــک فعالیــت حرفــه ای، نیازمنــد فلســفه 
ــه در  ــی ک ــت. در حال ــل اس ــه و عم ــان نظری ــد می ــرای پیون ای ب
طــول تاریــخ تربیــت، نظــام هــای تربیتــی از شــکاف میــان نظریــه 
و عمــل رنــج بــرده انــد، ایــن بــاور در کنش-گــران عمــل تربیــت 
ایجــاد شــده اســت کــه انــگاره هــای نظــری در عرصــة عمــل فاقــد 
ــم،  ــت معل ــوزۀ تربی ــئله در ح ــن مس ــه، ای ــد. البت ــری ان کاربردپذی
ــا  ــده، ب ــاِن آین ــه معلم ــن ک ــد؛ ای ــی کن ــدا م ــی پی ــت متفاوت ماهی
کــدام نــوع شایســتگی و بــا چــه نســبتی میــان شایســتگی نظــری و 
عملــی پــا بــه عرصــة واقعــی تربیــت خواهنــد گذاشــت. از ایــن رو، 
دانشــگاه فرهنگیــان بــرای تــدارک فرصــت هــای توســعه حرفه ای 
کارآمــد بــرای دانشــجو معلمــان، بایــد جهــت گیــری خــود نســبت 
بــه امــر مهــم تربیــت معلــم را بــه نحــوی آشــکار مــی ســاخت تــا 

بــر گسســت میــان نظریــه و عمــل فائــق آیــد. 
ــوار  ــت دش ــی از ماهی ــا آگاه ــان ب ــگاه فرهنگی ــع، دانش       در واق
ایــن مســئلة فلســفی، بــا طراحــی برنامــه جدیــد کارورزی، و 
افزایــش ســهم ایــن برنامــه در تربیــت معلــم، رویکــرد خــود بــرای 
ــح  ــت. واض ــاخته اس ــکار س ــش را آش ــن چال ــه ای ــخگویی ب پاس
ــرای پاســخ  ــم، ب ــت معل ــزان تربی ــه ری اســت کــه طراحــان و برنام
بــه ایــن پرســش بنیــادی، بــه فلســفه عملــی روی آورده انــد؛ فلســفه 
ــتیابی  ــورد دس ــه در م ــی داوری خردمندان ــه توانای ــر ب ــه ناظ ای ک
بــه خیــر عملــی در موقعیــت خــاص اســت. از نظــر گادامــر، آنچــه 
مــی توانــد مــا را از وجــود محدودیــت هــا یــا محســوس ناشــی از 
ــا  ــای آن ه ــی از تنگن ــا را در رهای ــز م ــر و نی ــا خب ــا ب پیشــفرض ه
یــاری کنــد، فلســفة عملــی اســت. وی فلســفة عملــی را علمــی بــی 
ــا  ــی آن اســت ت ــد کــه در پ ــر )unique science( مــی دان نظی
ویژگــی خــاص آدمــی را در ســوگیری  بــه ســطح آگاهــی تأملــی  

)Reflective Awareness( برســاند. بنابرایــن، دســتاورد 

  )propositional knowledge( ــی، دانشــی گــزاره ای فلســفة عمل
نیســت کــه از جهــت نظــری، موّجه باشــد؛ بلکــه نوعی خودشناســی 
اســت کــه از طریــق تأمـّـل در عمــل حاصــل مــی شــود؛ عملــی کــه 
در موقعیــت هــای مختلــف، بــه گونــه هــای متفاوتــی انجــام مــی 

شــود.
      بــا ایــن حــال، پرســش ایــن اســت کــه در چــه شــرایطی برنامــة 
کارورزی خواهــد توانســت در جهــت بــارور کــردن تأمــل در 
عمــل )reflection-in-action( تعلیــم و تربیــت ایفــای نقــش 
ــتگی دارد؛  ــددی بس ــل متع ــه عوام ــرایط ب ــن ش ــه ای ــد؟ اگرچ کن
ــارور  ــه ب ــد ب ــی توان ــی م ــد کارورزی زمان ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
ســاختن تأمــل در عمــل کمــک نمایــد کــه بــا همراهــی و مراقبــت 
ــد پیشــفرض هــای  مدرســان و معلمــان راهنمــا، دانشــجویان بتوانن
اقدامــات خــود را بــه وضــوح بازشناســی کــرده، و آگاهانــه دربــارۀ 
حــدود و ســوگیری آن هــا تأمــل نماینــد. الزمــة ایــن امــر پیوســت 
عمیــق تــر دانشــگاه بــا مدرســه اســت؛ پیونــدی کــه هــم از حضــور 
ــان و معلمــان در دانشــگاه، و هــم از حضــور دانشــگاهیان در  مربی
مدرســه حمایــت مــی کنــد. در چنیــن ارتباطــی، حضــور مدرســان 
ــد داشــت. مدرســه  ــی خواه ــت متفاوت کارورزی در مدرســه ماهی
ــعه  ــة توس ــد، زمین ــن پیون ــودن در ای ــه از ب ــد ک ــاس کن ــد احس بای
ــز  ــا نی ــود و آن ه ــی ش ــم م ــز فراه ــان نی ــان و مربی ــه ای معلم حرف
در ســفر یادگیــری دانشــجویان ســهیم خواهنــد شــد. هــم چنیــن، 
ــش  ــکان دان ــه، ام ــان در مدرس ــور مدرس ــِت حض ــر کیفی ــا تغیی ب
ــا بهــره گیــری  وری گســترده ای فراهــم خواهــد شــد. مدرســان ب
ــم و  ــی تعلی ــی از بســتر واقع ــودن در مدرســه و آگاه از فرصــِت ب
تربیــت مدرســه ای، امــکان پژوهــش و فهــم عمیــق مســائل تربیــت 
ــی  ــی تأمل ــورت، آگاه ــن ص ــد آورد. در ای ــت خواهن ــه دس را ب

ــود.   ــرای همــة کنــش گــران کارورزی خواهــد ب ــی ب هدف

دکتــر   محمود تلخابی  *

سخن سردبیر 

سخن سردبیر 

* عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید چمران تهران (
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با نام خدا
سالم بر همکاران ارجمند،

ــت  ــن یادداش ــاه ای ــجو، 16 آذرم ــتانة روز دانش ــون در آس       چ
ــی  ــبت را گرام ــن مناس ــخنی ای ــر س ــش از ه ــود، پی ــی ش ــی م قلم

ــم. ــی کن ــرض م ــک ع ــگاه تبری ــی دانش ــة اهال ــه هم ــته و ب داش
   البتــه در آســتانة اربعیــن حســین بــن علــی ) ع( و حماســه ســازان 
جــان بــر کفــی کــه تاریــخ را تحــت تأثیــر جانفشــانی هایشــان قــرار 
ــت.  ــلیت گف ــه تس ــم صمیمان ــبت را ه ــن مناس ــد ای ــد، بای داده ان

ســام اهلل علیهــم اجمعیــن.
ــمارۀ  ــه دو ش ــر را ک ــن تدبی ــن ای ــم کارورزی؛ م ــاز ه ــه، ب       بل
ــد،  ــاص یاب ــث اختص ــن مبح ــه ای ــگاه ب ــنامه دانش ــی آموزش متوال
کامــًا منطقــی و مقتضــی اهمیــت ایــن موضــوع مــی دانــم، و آن 
را بــزرگ تریــن پــروژۀ دانشــگاه فرهنگیــان نامیــدم. اکنــون اضافــه 
ــت  ــت و عــدم موفقی ــون موفقی ــن آزم ــزرگ تری ــم کــه ب ــی کن م
ــز در  ــارات نی ــاختن انتظ ــرآورده س ــر ب ــان از نظ ــگاه فرهنگی دانش
همیــن مقولــه بایــد جســتجو شــود. توضیــح ایــن کــه بــدون شــک، 
خروجــی هــای دانشــگاه فرهنگیــان، پــس از اســتقرار در صحنة کار 
ــران  ــر ذره بیــن کارشناســان، مدی ــة معلمــی، زی ــه حرف و اشــتغال ب
ــل  ــًا قاب ــی کام ــن اتفاق ــت. ای ــد گرف ــرار خواهن ــگران ق و پژوهش
ــر پایــة چنیــن مشــاهدات  پیــش بینــی و قابــل دفــاع اســت. فــردا ب
ــارۀ  ــه هــای پژوهشــی درب کارشناســی و مدیریتــی و همچنیــن یافت
ــت  ــار و کیفی ــه عی ــبت ب ــروز نس ــان ام ــجو معلم ــرد دانش ــل ک عم
دانشــگاه نوبنیــاد فرهنگیــان قضــاوت خواهــد شــد. ادعــای تربیــت 
نســل جدیــد معلمــان کــه دارای شایســتگی هــای افــزون تــری در 

ــا بــی رحمــی  عرصــه هــای دانشــی، ارزشــی و مهارتــی هســتند، ب
ــت.  ــرار خواهــد گرف ــون ق ــورد آزم ــه م ــر عالمان هــر چــه تمــام ت
در آن شــرایط همــة مــا بایــد امیــدوار باشــیم نتایــج حاصلــه چنــان 
باشــد کــه بتوانیــم ســرهای مــان را بــاال بگیریم و دســت پــروردگان 
ــم. آن روز دور نیســت. از  ــان را تحســین کنی خــود و همــکاران م
ــد  ــان بای ــروز و در لحظــه لحظــة حضــور دانشــجو معلم ــن ام همی
بــه گونــه ای حضــور داشــته باشــیم کــه مقتضــی حفــظ حیثیــت و 
اعتبــار دانشــگاه فرهنگیــان و اســتادان آن باشــد. از میــان ایــن لحظه 
لحظــه ها،تمرکــز مــا و هرکــس کــه دل در گــرِو تربیــت حرفــه ای 
دارد، بیــش از هــر چیــز بایــد بــر کارورزی باشــد؛ چــون تأثیــرات 
بالقــوۀ شــگرف آن در تعییــن قابلیــت هــای معلمــان آینــده، بــا هیچ 
بحــش دیگــری قابــل مقایســه نیســت. مضافــاً ایــن کــه مــا دســت بــه 
کار اجــرای کارورزی بــا انــگاره ای تــازه و نوآورانــه شــده ایــم و 
لــذا بایــد بــرای ســر و ســامان یافتــن آن تــا آنجــا کــه هــر ناظــری 
بگویــد اینــان ســر از پــا نمــی شناســند، تــاش کنیــم. نکتــة آخــر 
ایــن کــه در موفقیــت ایــن پــروژه، آنچــه در ســتاِد دانشــگاه اتفــاق 
مــی افتــد اهمیــت دارد و هیــچ قصــوری در ایــن زمینــه پذیرفتنــی 
ــان  ــما مدرس ــت ش ــا بدس ــده ه ــا و ای ــرح ه ــا ط ــود؛ ام ــد ب نخواه
ارجمنــد اســت کــه جــان مــی گیرنــد و حاصــل نهایــی کار را رقــم 

مــی زننــد.
با آرزوی دوام توفیقات همکاران

دکتــر محمود مهرمحمدی  *

... و باز هم کارورزی!

... و باز هم کارورزی!

* ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان
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      نخســت، مایلــم ضمــن تشــکر از دعــوت آموزشــنامة دانشــگاه 
فرهنگیــان بــا موضــوع کارورزی، ابــراز خرســندی کنــم از فرصتی 
کــه بــرای ارتباطــی ضــروری، و طــرح بحثــی مهــم به  وجــود آمده 
اســت. ایــن یادداشــت را هــم فرصتــی یافتــم بــرای گشــودن بــاب 
ــة کارورزی  ــازه شــکل گرفت ــاط و معرفــی گــروه پژوهشــی ت ارتب
و آماده ســازی معلمــان پژوهشــکدۀ مطالعــات تربیــت معلــم، و 
ــرای گشــودن بــاب بحــث روز »پژوهــش روایــی«.                   هــم فرصتــی ب
ــئوالن و  ــدی مس ــری ج ــه و پیگی ــورد عاق ــم م ــه ه ــی ک موضوع
برنامه ریــزان درســی کارورزی اســت، هــم مایــة نگرانــی مدرســان 
تربیــت معلــم، و هــم مشــغلة ذهنــی ایــن روزهــای گــروه پژوهشــی 
کارورزی. از ایــن رو، عاقه منــدم در طــول فعالیت هــای ایــن 
ــا  ــدۀ دور ی ــش در آین ــه محصوالت ــش از آن ک ــی پی ــروه، حت گ
ــاب،  ــق، کت ــزارش تحقی ــه، گ ــزوه، مقال ــورت ج ــه ص ــک ب نزدی
ســمینار، ســمپوزیوم یــا کارگاه در اختیــار مدرســان و دانشــجویان 
دانشــگاه فرهنگیــان قــرار بگیــرد، بحثــی را در اینجــا آغــاز، و 
احتمــاالً در جــای دیگــر پی گیــری کنــم. قصــد دارم از ایــن 
طریــق، فهــم و تجربــه ای در حــال شــکل گیری را بــا اهالــی تربیــت 
معلــم، بــه ویــژه عامــان کارورزی )اعــم از سیاســت گــذار، 

ــذارم.  ــتراک بگ ــه اش ــدرس( ب ــا م ــی ی ــز درس برنامه ری
     عنــوان پژوهــش روایــی، تربیــت معلــم و برنامــة درســی 
کارورزی را بــرای ایــن یادداشــت برگزیــدم؛ زیــرا می خواهــم در 
ابتــدا، دربــارۀ فهــم اولیــة خــودم از نســبت میــان ایــن هــا بنویســم 
تــا شــاید بــه ویــژه، نظــر مدرســان مــردد، نگــران یــا ســرگردان در 
ــب  ــود جل ــه خ ــد کارورزی را ب ــی جدی ــة درس ــا برنام ــه ب مواجه

ــت  ــا تربی ــه ب ــانی ک ــرا کس ــم چ ــکاوم بفهم ــت، کنج ــد. نخس کن
معلــم و برنامــة درســی کارورزی در تربیــت معلــم ســروکار دارنــد، 
بــه پژوهــش روایــی بــه عنــوان یــک بدیــل، یــک انتخــاب خــوب، 
ــد روز  ــا م ــی ی ــک روش دلبخواه ــه ی ــد، و ن ــزار کارآم ــک اب ی

می نگرنــد.
ــم  ــت معل ــی کارورزی در تربی ــة درس ــر برنام ــرم، اگ ــه نظ       ب
غایتــی جــز برانگیختــن و مهیــا کــردن معلمــان آینــده بــرای 
ــم  ــی ه ــش روای ــدارد، پژوه ــت ن ــة تربی ــل ورزی« در صحن »عم
ــر  ــه میس ــودی  ای ک ــدارد؛ بهب ــل ورزی ن ــود عم ــز بهب ــی ج غایت
نمی شــود مگــر از طریــق یادگیــری، یادگیــری ای کــه میســر 
ــد  ــود نیازمن ــه خ ــه ای ک ــه؛ تجرب ــق تجرب ــر از طری ــود، مگ نمی ش
رشــد و بالیــدن از طریــق فهــم اســت. بــه خوبــی آگاهیــم، تجــارب 
راکــد بــدون میــل بــه فهــم، نــه یادگیــری در پــی دارنــد، نــه میــل به 
ــخص  ــود، ش ــز الزم می ش ــه هرگ ــد، و ن ــری را برمی انگیزن یادگی
ــودی در عمــل  ــا بهب ــد ت ــل کن ــا تأم ــق ی ــگ، تحقی ــا درن در آن ه
حاصــل شــود. درنتیجــه، عامــان بــه ابــزاری مطمئــن بــرای تحقیــق 
ــری  ــداوم یادگی ــن ت ــه و تضمی ــد تجرب ــور رش ــه منظ ــه ب در تجرب

ــد.  ــاز دارن ــل ورزی نی ــن عم حی
      از ایــن رو، نظریه پــردازان روایــی و مبتکــران پژوهــش روایــی 
ــری  ــداوم یادگی ــن ت ــرای تضمی ــی آن ب ــد از کارای ــاش می کنن ت
ــت گذاران و  ــد. سیاس ــاع کنن ــان دف ــه ای ش ــد حرف ــان و رش معلم
ــادش را  ــد، بنی ــز تــاش می کنن ــدارش نی ــزان درســی طرف برنامه ری
ــا  ــا سیاســت گــذاری در تربیــت معلــم اســتوار، و پایه هایــش را ب ب
تــدارک برنامه هــای تدبیرشــده بــه ویــژه از طریــق برنامــة درســی 

پژوهش روایی،
 تربیت معلم و برنامة درسی کارورزی

پژوهش روایی،تربیت معلم و برنامة درسی کارورزی

مدیر گروه پژوهشی کارورزی و آماده سازی معلمان )کام(، پژوهشکده مطالعات تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان.

دکتر فرشته آل حسینی
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کارورزی مســتحکم کننــد. امــا، ســهم مدرســان و محققــان ناآشــنا 
بــا ایــن ابــزار بــرای رســیدن برنامــة درســی کارورزی بــا رویکــرد 
پژوهــش روایــی بــه غایــت خــودش چیســت؟ برنامــه ای کــه 
ــه و فهــم رویکــردی بدیــل  عامــان آن خــود را در معــرض تجرب
می یابنــد کــه “دیگــران” آن را تجربــه و آزموده انــد، و آنــگاه کــه 
ــاد  ــتگی اعتم ــم، از شایس ــر بگوی ــا دقیق ت ــار )validity( ی از اعتب
)trusthworthiness( بــدان اطمینــان حاصــل کرده انــد، بــه 
ــان  ــان و مدرس ــه معلم ــان، از جمل ــه عام ــة آن ب ــاعه و توصی اش

ــد. ــم پرداخته ان ــت معل تربی
ــا توجــه بــه چرخــة منطقــی کــه در        پاســخ پرســش مذکــور، ب
بــاال بــدان اشــاره شــد، برایــم تــا حــدی روشــن اســت. آن هــا نیــز 
در مقــام معلمــاِن محقــق یــا محققــاِن معلــم بــرای گریــز از ابهــام و 
تردیــد، ناگزیــر بــه یادگیــری از طریــق تجربه انــد؛ البتــه تجربــه ای 
ــه  ــز ب ــا نی ــم دارد. آن ه ــق فه ــدن از طری ــه رشــد و بالی ــاز ب کــه نی
ــری  ــداوم یادگی ــن ت ــه و تضمی ــرای رشــد تجرب ــن ب ــزاری مطمئ اب
ــه  ــرای غلب ــنهادی ب ــک راه پیش ــن، ی ــر ای ــد. بناب ــاز دارن ــود نی خ
ــه  ــزی ک ــی تجوی ــة درس ــک برنام ــا ی ــه ب ــفتگی در مواجه ــر آش ب
رویکــرد ناشــناختة پژوهــش روایــی را برگزیــده اســت، انداختــن 
ــه کــردن یــک روش فعــًا  ــه اســت؛ تجرب خــود در آغــوش تجرب
 ،)trustworthiness( نامفهــوم، و نــه لزومــاً شایســتة اعتمــاد
ــیوۀ  ــه دور از از ش ــودن )testworthiness(. ب ــور آزم ــا درخ ام

عرضــه و تقاضــای مرســوم در بنگاه هــای آمــوزش عالــی کــه 
مــدت هاســت گریبــان نهــاد تربیــت معلــم را گرفتــه اســت؛ منظــور 
همــان تعلیــم دادن عــاری از فهــم و تجربــة پژوهــش روایــی 
ــا  ــه همان ــم ک ــت معل ــاد تربی ــدۀ نه ــیوۀ برازن ــه ش ــه ب ــت. بلک اس
کاربــرد پژوهــش روایــی بــه همــراه معلمــان آینــده اســت. فــارغ از 
مأموریتــی کــه یــک برنامــة درســی تجویــزی تعییــن کــرده اســت، 
بلکــه از ســر کنجــکاوی، خطــر کــردن و آزمــودن مســیرهای 
جدیــد کــه طبیعــت معلمــی کــردن اســت؛ بــرای آزمــودن دعــاوی 
مدرســان و معلمــان پژوهشــگری کــه در سراســر دنیــا پراکنده انــد 
و مســائلی مشــابه مــا دارنــد؛ مســیری را آزموده انــد و آن را بــرای 
حــل برخــی مســائل تدریــس و یادگیــری کــه قلــب تربیــت اســت، 
ــن  ــه نظــر می رســد، ای ــد. ب ــه اش می کنن ــد و توصی ســودمند یافته  ان
ــرای کســانی کــه ایده آلــی چــون معلــم فکــور، پژوهنــده  مســیر ب
یــا اهــل تأمــل را تعقیــب می کننــد، ارزش آزمــودن را دارد. 

ــت.  ــری اس ــیر هموارت ــه مس ــد ک ــا می کنن ــگامانش ادع پیش
ــناختة  ــزار ناش ــک اب ــودن ی ــا آزم ــان ب ــت همزم ــا، الزم اس       ام
ــرز کارش را  ــرد و ط ــم ک ــق آن را فه ــرفته، منط ــی و پیش تخصص
ــرد،  ــه کار ب ــی ب ــت و اصول ــوان آن را درس ــم بت ــا ه ــت ت آموخ

هــم منصفانــه ارزیابــی اش کــرد و دربــارۀ کارایــی و اثربخشــی اش 
ــرا  ــت، زی ــده اس ــاس و تعیین کنن ــری حس ــن آخ ــرد. ای ــم ک حک
احــراز  طریــق  ایــن  از  کیفــی  تحقیقــات  حــوزۀ  در  »اعتبــار« 
con- ــا کــه افــرادی در شــرایط و موقعیــت  )می شــود. بدیــن معن

ــتة  ــد شایس ــم می کنن ــد و حک ــزار را می آزماین ــان اب text( خودش
اعتمــاد اســت یــا نیســت. بــه شــرطی کــه مراقــب باشــند کار تیشــه 
ــس، در  ــت. پ ــد، کارا  نیس ــم کنن ــرانجام حک ــند و س از اره نکش
ــی ایــن روش، تعهــدی  ــار دهنــدگان احتمال ــران و اعتب مقــام کارب
ــی  ــم پژوهــش روای ــد بفهمی ــرا، بای ــم. زی ــی داری ــه و اخاق عالمان
چیســت، بــرای چیســت و چگونــه کار می کنــد، تــا بتوانیــم 
اصولــی تجربــه اش کنیــم، درســت فهمــش کنیــم، و منصفانــه 
دربــاره اش قضــاوت کنیــم؟ اصــًا شــاید بــرای شــروع مناســب تر 
اســت بپرســیم، پژوهشــگران روایــی کیســتند و چــه کار می کننــد؟

پژوهش روایی و بحث تحول
      مــن بــه عنــوان محقــق مأمــور بــه تحقیــق در بــاب »کارورزی« 
-کــه بــه دلیــل طبیعــت رشــته ام بیش تــر مایلــم آن را عمــل ورزی 
ــاال  ــش ب ــخ پرس ــتجوی پاس ــرای جس ــم ب ــح می ده ــرم- ترجی بنگ
نــزد خبــرۀ آن بــروم؛ نــزد اســتادی کــه »تحقیــق روایــی« می کنــد 
ــان می ســازد و می آمــوزد،  ــة آن را توأم ــا »عمــِل« خــود، نظری و ب
مثــل آیــور گودســون. گودســون در حــال حاضــر، در مرکــز 
ــون انگلســتان مســتقر اســت،  ــی در دانشــگاه برایت ــات تربیت تحقیق
امــا همکارانــش  در زمینــة تحقیــق روایــی در کشــورهای مختلــف 
پراکنده انــد.او یکــی از جدی تریــن مدافعــان و نظریه پــردازان 
»روایــی« در حــوزۀ تحقیقــات تربیتــی و تربیــت معلــم اســت. 
بــا صــرف حــدود ســه دهــه  می گویــم، جدی تریــن، چــون 
از زندگــی آکادمیــک خویــش در زمینــة تحقیقــات کیفــی، 
تاریخچــة زندگــی معلمــان، برنامــة درســی و تحقیــق روایــی، 

صاحــب ده هــا کتــاب و صدهــا مقالــه در ایــن زمینه هاســت. 
ــی« )narrative research( را او  ــق روای ــی »تحقی اصطــاح فن
ــی«  ــد »پژوهــش روای ــد بخوانی ــا شــما می توانی ــرد، ام ــه کار می ب ب
)narrative inquiry(.البتــه اگــر، مقیــاس تحقیــق، بودجــة 

پژوهش روایی،تربیت معلم و برنامة درسی کارورزی

امــا، الزم اســت همزمــان بــا آزمــودن یــک 
ــق آن  ــرفته، منط ــی و پیش ــناختة تخصص ــزار ناش اب
ــا هــم  را فهــم کــرد و طــرز کارش را آموخــت ت
بتــوان آن را درســت و اصولــی بــه کار بــرد، هــم 
ــی و  ــارة کارای ــرد و درب ــی اش ک ــه ارزیاب منصفان

ــرد. ــم ک ــی اش حک اثربخش
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ــی  ــی/آمریکایی( و برخ ــی )انگلیس ــلیقة زبان ــاف س ــق، اخت تحقی
ــد. ــده بگیری ــًا نادی ــی را فع ــف مفهوم ــزات ظری تمای

ــی«، او و  ــق روای ــوان »تحقی ــت عن ــم تح ــدم ببین ــکاو ش       کنج
ــا چــه  ــم و معلمــاِن محقــق اش در نقــاط مختلــف دنی محققــاِن معل
می کننــد. خوشــبختانه چــون مستندســاز و روایت گــر اســت، 
شــرح کاملــی از فعالیت هــای آموزشــی و تحقیقاتــی اش را در 
صفحــة شــخصی اش  و حتــی کتاب هــا و مقاالتــش خواهیــد 
ــة یکــی از  ــة مقدم ــگام مطالع ــزی کــه در نظــر اول، هن یافــت. چی
آثــارش توجهــم را بــه خــود جلــب کــرد، ســؤالی پژوهشــی بــود 
ــاده  ــرش نه ــی« در براب ــاب «روای ــش در ب ــرآغاز روایت ــه در س ک
شــد، و پــروژه ای کــه زان پــس وی را درگیــر آن کــرد. او در 
جایــی می نویســد ، در دوران اقامــت در آمریــکا، رئیــس جمهــور 
ــد، چــرا علی رغــم میلیاردهــا  ــود بفهمن وقــت از آن هــا خواســته ب
و میلیاردهــا دالر بودجــه ای کــه صــرف آمــوزش و پــرورش 

می شــود، هیــچ تحــول جــدی ای در آن رخ نمی دهــد. 
صرف نظــر از تفــاوت آشــکار در گشاده دســتی در صــرف بودجــه 
بــرای تحــول در آمــوزش و پــرورش کــه گویــا آن نیــز  بــه  تنهایــی 
ــار نمــی آورد، یــک تشــابه آشــکار وجــود دارد کــه  ــه ب تحــول ب
بســیار جلــب توجــه می کنــد و آن خــود بحــث »تحــول« اســت کــه 
ــه  ــا، از جمل ــرات پرشــتاب در نظــام تربیــت م ــی تغیی ــزۀ کنون انگی
تغییــر رویکــرد برنامه هــای درســی کارورزی تربیــت معلــم اســت. 
پــس، آنچــه موجــب نســبت دار شــدن پژوهــش روایــی بــا تربیــت 
ــم و برنامــة درســی کارورزی می شــود، بحــث تحــول اســت؛  معل
درســت در لحظــه ای کــه محققــان می فهمنــد، ســازۀ تحــول هیــچ 

ــدارد.  ــا معلمــان و زندگی هایشــان ن نســبتی ب
ــرد  ــه رویک ــه ک ــن لحظ ــا در ای ــرای م ــی ب ــول، حت ــازۀ تح       س
ــم،  ــی کارورزی برگزیدی ــة درس ــرای برنام ــی را ب ــش روای پژوه
بــا معلمــان و زندگی هایشــان نداشــته  می توانــد هیــچ نســبتی 
باشــد، چنانچــه موفــق نشــویم، بخشــی از حــواس و ذهــن خــود را 
از تغییــرات گســترده در محتــوا بــه تغییــر فراینــد  معطــوف کنیــم. 
تغییــری کــه میســر نمی شــود، مگــر توســط معلــم در مقــام »عامــل«، 
ــتنهاوس(،  ــق« )اس ــی(، »محق ــده« )کانل ــون(، »دانن »راوی« )گودس
ــرار  ــه ق ــی ک ــدی(. مقامات ــور )مهرمحم ــون(، فک ــر« )ش »تأمل گ
اســت مقدماتــش در تربیــت معلــم، به ویــژه در برنامه هــای درســی 

ــود. ــم ش کارورزی فراه
ــگر  ــت پژوهش ــا وضعی ــابه ب ــی مش ــز در وضعیت ــا نی ــی، م       گوی
ــرار داریــم. وضعیــت گودســون در ابتــدای کارش  ــاال ق روایــت ب
ــة تحــول )1998(، تاحــدی شــبیه وضعیتــی اســت کــه مــا  در زمین
را در آن گیــر انداخته انــد. بــا ایــن تفــاوت کــه او فراخوانــده شــد 
ــال  ــج س ــه پن ــی ک ــی تحقیق ــول را ط ــوع تح ــدم وق ــل ع ــا دالی ت
ــه طــول انجامیــد )1998-2003( بررســی کنــد، و در ایــن مســیر  ب
ــی«  ــق روای ــام »تحقی ــه ن ــی ب ــی« و راه حل ــام »روای ــه ن ــی ب ــه فهم ب
ــول،  ــوع تح ــرای وق ــه ب ــده ایم ک ــده ش ــا فراخوان ــا، م ــید. ام رس
دکترینــی بــه نــام »پژوهــش روایــی« را در همیــن لحظــه بیازماییــم. 
ــن  ــدگان، آموخت ــدگان و فراخوانده ش ــن فراخوانن ــرای ای ــه، ب البت
ــنگر  ــم روش ــت، ه ــول در تربی ــای تح ــدگان راه ه ــة پوین از تجرب
ــرا، آن  اســت و هــم شــرط عقــل، امــا بی شــک کافــی نیســت. زی
چــه همچنــان مقــام اولی تــری درروشــنگری دارد، »تجربــه« اســت. 

مــا ناگزیــر بــه تجربــه کــردن و فهمیــدن حیــن خوانــدن و آموختــن 
ــری  ــدم و تأخ ــی، تق ــت، تأن ــتیم. فرص ــران هس ــات دیگ از تجربی
ــوج را  ــن م ــم، ای ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی ــرا چ ــدارد، زی ــود ن وج
ــین  ــاحل نش ــرخوش س ــاگران س ــز تماش ــا نی ــد. م ــه راه انداخته ان ب
ــد انتخــاب  ــم. پــس، بای نیســتیم، بلکــه درســت در وســط حادثه ای
کنیــم کــه بــر ایــن مــوج ســوار شــویم، یــا تماشــا کنیــم بــر ســرمان 

ــود. آوار بش
      در هــر حــال، »تحقیــق روایــی«، »یادگیــری روایــی« ، »تربیــت 
روایــی« ، »ســرمایة روایــی« و مفاهیــم درخــور توجــة دیگــر کــه بــه 
ــتر  ــده بیش ــی« در آین ــرد »روای ــر و رویک ــا تفک ــنایی ب ــور آش منظ
ــم و ســازه هایی  ــان خواهــم نوشــت، مفاهی ــرای ت ــارۀ آن هــا ب درب
ــوع  ــع وق ــارۀ تحــول و موان هســتند کــه در فضــای اندیشــیدن درب
آن در تربیــت شــکل گرفته انــد، و بــا گذشــت زمــان بــه درجــه ای 
ــدان  ــازه واردان را ب ــی ت ــوغ رســیده اند کــه گوی از پیچیدگــی و بل
ــی  ــا دکترین های ــن ه ــازه واردان، ای ــن ت راهــی نیســت. از منظــر ای
ــول در  ــئلة تح ــا مس ــه ب ــی در مواجه ــان روای ــه محقق ــتند ک هس
ــه  ــًا ب ــا فع ــه م ــیده اند. گرچ ــا رس ــدان ه ــم ب ــت معل ــة تربی زمین
ــا  ــم، ام ــی نداری ــم دسترس ــم و مفاهی ــن فه ــی بدی ــل بی تجربگ دلی
بــرای پیشــگیری از مواجهــه بــا ســؤال دشــوار مهــر رئیس جمهــور 
وقــت در ســال 1400 -مبنــی بــر بررســی علــل عــدم وقــوع تحــول 
در آمــوزش و پــرورش علی رغــم بودجــة هنگفتــی کــه هزینــة آن 
ــه  ــة آگاهان ــم، تجرب ــد بکنی ــی کــه بای ــن کار معقول می شــود- اولی
ــودن  ــی( اســت، و آزم ــن شــیوۀ تفکــر )روای ــة ای ــه کورکوران و ن
ــول« در  ــائل »تح ــا مس ــه ب ــی( در مواجه ــش روای ــزارش )پژوه اب
ــاس خــرد و  ــه، در مقی ــان. البت ــی خودم ــم کنون ــت معل ــة تربی زمین
چــه  بســا میکــرون، مثــًا در حــد یــک کاس ســی چهــل نفــره بــا 
درســی یــک واحــدی یــا کمــی بیشــتر؛ بــا صــرف کــم تریــن زمان 
ــل  ــا اندکــی بیشــتر؛ و مث ــی ی ــرم تحصیل ــک ت ــًا در ی ممکــن، مث
ــارات  ــذل اعتب ــه ب ــت ب ــم داش ــدون چش ــه، ب ــه قناعت گران همیش
هنگفــت. امــا، بــا ایــن امیــدواری کــه ایــن اعمــال آگاهانــه، اگــر 

ــوند. ــاز ش ــت جریان س ــاز، در تربی ــم تحول س نگویی
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چکیده
       کارورزی برنامةپیشــرفت فــردی و حرفــه ای کارورز بــر 
ــک  ــارت ی ــت نظ ــه تح ــت ک ــی اس ــری تجرب ــة یادگی ــه نظری پای
گــروه دانشــگاهی بــا تکالیــف برنامــه ریــزی شــده صــورت 
ــل کاروزی  ــی و مراح ــن مبان ــه تبیی ــن مقال ــدف ای ــرد. ه ــی گی م
و ایجــاد پــل میــان نظریــه و عمــل در حــوزۀ درس کارورزی 
ــوده  ــاهده ای ب ــی و مش ــری تجرب ــری آن یادگی ــی نظ ــت. مبان اس
ــزارش  ــی و گ ــت نویس ــف، روای ــردی آن توصی ــل کارب و مراح
ــدا  ــواع مشــاهده پی ــز ان نویســی اســت. روش شناســی کارورزی نی
ــر مســتقیم و... را شــامل مــی گــردد کــه  و پنهــان و مســتقیم و غی
بــا ابزارهــای گوناگــون ماننــد انــواع یاداشــت، نمونــه و پاراگــراف 
ــه کاروزی دانشــگاه  ــی برنام ــه مبان ــن مقال انجــام مــی شــود. در ای
ــرد.  ــرار مــی گی ــه پردیــس چمــران مــورد تحلیــل ق طــرح و تجرب

مشــاهده،   تجربــی،  یادگیــری  کارورزی،  کلیــدی:  کلمــات 
گــزارش  روایــت،  توصیــف، 

درآمد
      کارورزی تمهیداتــی رســمی در جهــت ایجــاد فرصــت هایــی 
بــرای دانشــجویان بــرای مطالعــه و تجربــه عایــق شــغلی خــارج از 
محیــط دانشــگاه در قالــب یــک برنامةعلمــی و تحــت نظــر یــک 
گــروه دانشــگاهی اســت؛ نوعــی فراینــد تبــادل نظریــه و عمــل یــا 
علــم و عمــل اســت کــه امــکان کاربــرد آموختــه هــای نظــری را 
در محیطــی واقعــی فراهــم مــی آورد. در ایــن ارتبــاط دانشــجویان 
ــده  ــغلی آین ــت ش ــط کار و موقعی ــمندی از محی ــات ارزش تجربی
ــود را  ــی خ ــتعدادها  و توانای ــد و اس ــی آورن ــت م ــه دس ــود ب خ

مــورد ســنجش قــرار مــی دهنــد. کارورزی دارای تکالیــف برنامــه 
ــاتید  ــارت اس ــت نظ ــه تح ــت ک ــرای کارورزان اس ــده ب ــزی ش ری
ــی  ــروه علم ــد گ ــورد تأیی ــد م ــرد و بای ــی گی ــورت م ــا ص راهنم
مربــوط قــرار بگیــرد. بــه طــور خاصــه، کارورزی فرصتــی بــرای 
توســعة فــردی و حرفــه ای  دانشــجویان از طریــق تعامــل بــا فعالیــت 

هــای شــغلی اســت. 
     کارورزی یــک اصطــاح رایــج در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش 
ــا یادگیــری تجربــی اســت کــه ممکــن اســت در فصــل  ــی ی تجرب
انــواع آمــوزش  بیفتــد و شــامل  اتفــاق  هــای مختلــف ســال 
مشــارکتی، مســتقل، بــا حمایــت دانشــکده، بــا پرداخــت  و بــدون 
ــز  ــگاهی نی ــد )Bukaliya, 2012(. کارورزی دانش ــت باش پرداخ
ــة دانشــگاهی  ــش و نظری ــی اســت کــه دان ــری تجرب نوعــی یادگی
بــا کاربــرد و مهــارت در محیــط کار تلفیــق مــی گــردد و بــه نظــر 
کولیــن)2002( و رهلینــگ)2006( پلــی میــان محیــط دانشــگاهی و 
محیــط شــغلی اســت)Ruhanen et al, 2013(. اســچوان)1987( 
کارورزی را محیطــی مــی دانــد کــه در آن یادگیــری عملــی اتفــاق 
مــی افتــد و دانشــجویان چیــزی را از طریــق انجــام دادن  یــاد مــی 
ــش اســت کــه  ــع، کارورزی الگــوی تفکــر در کن ــد. در واق گیرن

.)Salerni, 2013(ــود ــی ش ــت م ــر در آن تربی کارورز متفک
ــد کــه  ــی کنن ــن )1955( خاطــر نشــان م ــان و کویی       مــک ماه
ــت و  ــده اس ــارت ش ــغلی نظ ــای ش ــت ه ــامل  فعالی کارورزی ش
ــی  ــة عمل ــدف تجرب ــا ه ــد کارورزی ب ــی گوی ــو )1966( م فرک
در محیــط کار اســت تــا یادگیــری یــا درک کارورز را از حــوزۀ 
ــرز )2008(  ــد)Salerni, 2013(. لوب ــش ده ــاص افزای ــغلی خ ش
دریافــت کــه کاروزی از طریــق تدریــس و کار گروهــی در 
ــرای اجتماعــی شــدن دانشــجویان مفیــد بــوده اســت.  محــل کار ب
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ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد )1998( ب ــن و آرنول ــن کن همچنی
کارورزی درک عمیقــی از ماهیــت شــغل بــه کارورز داده و راه را 
بــرای اســتخدام دائمــی وی همــوار مــی کنــد. یافتــه هــای مایهیــل 
نشــان مــی  دهــد کــه کارورزی مهــارت هــای شــخصی را در زمینة 
تکنولــوژی اطاعــات، مهــارت هــای ارتباطــی، کار گروهــی، 
ــل  ــد. نچ ــی ده ــعه م ــف را توس ــام وظای ــی و انج ــش تخصص دان
و اســتوال )1987( مــی گوینــد کــه کاروزی دانــش محتوایــی کار 
را افزایــش مــی دهــد.  نــووت)1985( نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه 
.)Bukaliya, 2012( ــت ــل اس ــه و عم ــان نظری ــل می کارورزی پ

ــی و  ــس عمل ــرورش، تدری ــوزش و پ ــخ آم ــه در تاری       اگرچ
ــورد توجــه  ــه ای م ــی و حرف ــدارس فن ــای معلمــی و م ــارت ه مه
ــی  ــی دورۀکارشناس ــه درس ــا کارورزی در برنام ــت، ام ــوده اس ب
دانشــگاه فرهنگیــان بــه مثابــة یــک گفتمــان پــا بــه عرصــه گذاشــته 
اســت و مفاهیــم، موضوعــات و مبانــی نویــن را بــرای ادغــام 
ــی   ــدگاه هــای تربیت ــه دی ــا توجــه ب ــرد ب ــه و کارب آکادمیــک نظری
ــال  ــه دنب ــارت ب ــه و نظ ــتفاده از نظری ــا اس ــرده و ب ــزی ک ــه ری پای
ــی،  ــرایط فرهنگ ــان ش ــن گفتم ــت. ای ــی آن اس ــازی علم مستندس
اجتماعــی، تاریخــی و شــناختی یــک تفکــر خــاص دربــارۀ توســعه 
ــه ای مفصــل و جــزء  ــه گون حرفــه ای را شــامل مــی گــردد کــه ب
بــه جــزء بــه موضــوع کاورزی مــی پــردازد و بافــت موقعیتــی ایــن 
پدیــده و برداشــت هــای مختلــف از آن را در یــک زمــان و تطــّور 
ــا  ــان ب ــن گفتم ــازد. ای ــی س ــی م ــل بررس ــان قاب ــی زم آن را در ط
ایجــاد نگــرش نویــن بــر ذهنیــت هــا تأثیــر گذاشــته و یــک تفکــر 
ــان  ــد. گفتم ــی کن ــه م ــه ای را نهادین ــعه حرف ــارۀ توس ــد درب جدی
کارورزی بــا رویکــردی علمــی- پژوهشــی بــه دنبــال ایجــاد 
ــا دانــش،  جریــان نــو در حــوزۀ نظریــه و عمــل در تربیــت معلــم ب
ــا  ــان ب مهــارت و بینــش کارآمــد اســت. در واقع،دانشــگاه فرهنگی
ــم  ــت معل ــران تربی ــش گ ــد کارورزی، کن ــة جدی ــی برنام طراح
ــارۀ  ــل درب ــت تأم ــده و فرص ــان فراخوان ــن گفتم ــه ای ــور را ب کش
تربیــت معلمــان حرفــه ای در بســتر واقعــی کاس درس را فراهــم 
ــل و واکاوی  ــه تحلی ــه ب ــن مقال ــن رو، در ای ــت. از ای ــاخته اس س
برنامــه کان کارورزی دانشــگاه و گفتگویــی کــه بــا حضــور 
ــران در  ــهید چم ــس ش ــران در پردی ــهر ته ــان کارورزی ش مدرس

ــم.  ــی پردازی ــام گردید،م ــال انج ــاه امس ــان م آب

      پیشینة کارورزی 
      تاریــخ کارورزی بــا تاریــخ یادگیــری تجربــی و آمــوزش 
ــل  ــه اوای ــی و مشــارکتی گــره خــورده اســت و ب ــرورش تجرب و پ
1900 میــادی بــر مــی گــردد کــه در آمریــکا شــروع شــد و شــامل 
ــی  ــه های ــد؛ برنام ــی گردی ــر کار م ــی ب ــی مبتن ــات آموزش تجربی
ــاغل  ــی مش ــتجوی کار، آکادم ــا کار، در جس ــه ت ــد از مدرس مانن
ــز  ــا نی ــت. در اروپ ــن خدم ــری ضم ــای یادگی ــه ه ــایر برنام و س
کارآمــوزی داوطلبانــه بــرای جوانــان در اوایــل قــرن نوزدهــم 
آغــاز گردیــد و از عناصــر اصلــی سیســتم هــای آمــوزش در اروپــا 

 .)Merrit, 2008(گردیــد
      برنامــه هــای دیگــری نیــز در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش 
تجربــی رایــج بــوده اســت و مقایســة کارورزی بــا آن هــا از لحــاظ 
ــد در نشــان دادن وجــوه اشــتراک و  ــردی مــی توان نظــری و کارب

ــا برنامــه هــای قبلــی مفیــد باشــد. یکــی  افتــراق برنامــةکارورزی ب
از ایــن برنامــه هــا کارآمــوزی  اســت کــه دورۀ یادگیــری مهارتــی 
محســوب مــی گــردد کــه در آن دانشــجو بــرای مدتــی بــا توافقنامة 
قانونــی کار مــی کنــد. از ایــن نــوع فرصــت هــای یادگیــری مــی 
تــوان بــه برنامــه Coop اشــاره کــرد کــه دورۀ کوتاهــی از آموزش 
ــرد  ــی گی ــاد م ــی کار را ی ــه طــور تجرب ــرد ب مشــارکتی اســت و ف
 Job،و گواهینامــه دانشــگاهی اخــذ مــی گــردد. برنامــة دیگــر
ــر کار  ــی ب ــری مبتن ــة یادگی shadowing اســت کــه نوعــی تجرب
ــی  ــک مرب ــی از ی ــان خاص ــا زم ــک روز ی ــجو ی ــه دانش ــت ک اس
ــارۀ  ــرده و درب ــاهده ک ــه کار وی را مش ــد ک ــی کن ــت م درخواس
extern- .میــزان موفقیــت و حرفــة مــورد نظــر از وی ســوال کنــد

ship  نیــز مدلــی کوچــک تــر و محدودتــر از کارورزی اســت کــه 
در آن دانشــجو فعاالنــه درگیــر شــده و در یــک فرصــت یادگیــری 
ــود  ــه خ ــورد عاق ــور در زمینةم ــه مح ــی و تجرب ــردی، عمل کارب
مشــارکت مــی کنــد. Practica/practicum  نیــز شــامل تجربــة 
ــدازۀ  ــه ان ــا ب ــت، ام ــرون از کاس درس اس ــخصی بی ــی و ش عمل
کارورزی یــک پــروژۀ خــاص نیســت. کاروزی نوعــی یادگیــری 
ــش  ــجویان از دان ــه در آن دانش ــت ک ــده اس ــارت ش ــی نظ تجرب
قبلــی خــود بــرای ارتقــای مهــارت هایشــان در یــک محیــط حرفــه 
ای اســتفاده مــی کنند)همــان(. از ایــن رو تفــاوت اصلــی کارورزی 
ــش  ــه هــای مذکــور در عناصــر نظــارت و اســتفاده از دان ــا برنام ب
ــا نظــارت اســتاد  ــه و عمــل ب ــی دیگــر نظری ــه عبارت ــی اســت ب قبل
ــر  ــای دیگ ــه ه ــه در برنام ــی ک ــورد. در حال ــی خ ــره م ــا گ راهنم
ــش  ــا دان ــت ام ــی اس ــی و تجرب ــارکتی، مهارت ــری مش ــم یادگی ه

ــدارد.  دانشــگاهی و نظــارت وجــود ن

      چارچوب نظری و کاربردی
     مبانــی نظــری کاروزی یادگیــری تجربــی و مشــاهده ای اســت 
کــه بــر دیــدگاه آمــوزش و پــرورش تجربــی اســتوار اســت. 
از عناصــر اصلــی آن اســت و  مشــاهده، توصیــف و روایــت 
آمــوزش نویســندگی بــه ویــژه روایــت نویســی و گــزارش نویســی 
از لــوازم اصلــی آن اســت کــه بــه مشــاهده گــر کمــک مــی کنــد 
تــا بتوانــد از یــک مشــاهدۀ تأملــی  بــه یــک نــگارش تأملــی دســت 
ــای  ــیوه ه ــا و ش ــبک ه ــواع، س ــن ان ــن رو تبیی ــد. از ای ــدا کن پی
ــی از گام  ــزارش نویس ــی و گ ــت نویس ــف، روای ــاهده، توصی مش

ــت. ــه کاروزی اس ــن برنام ــی تدوی ــای عمل ه
      یادگیــری مشــاهده ای بــر نظریــة یادگیــری اجتماعــی بانــدورا 
ــرات  ــان تأثی ــاط می ــری را ارتب ــه یادگی ــت ک ــتوار اس )1986( اس
ــاهده ای  ــری مش ــد. یادگی ــی دان ــناختی م ــاری و ش ــی، رفت محیط
نیومــن )1986(  بــا یادگیــری شــناختی دارد؛  رابطــه نزدیکــی 
مشــاهده را عنصــری از کارآمــوزی شــناختی  مــی دانــد کــه 
دانــش اســتراتژیک را بــرای یادگیرنــده فراهــم مــی آورد، اهــداف 
را روشــن مــی کنــد و زمینــة تفکــر را بــرای او فراهــم مــی آورد. 
ــد خــاق را  ــه فراین ــار مرحل ــاور واالس)1926( مشــاهده چه ــه ب ب
بــرای مشــاهده گــر فراهــم مــی آورد: آمادگــی، پختگــی، روشــن 
شــدگی و اثبــات. در مرحلــة اول مشــاهده گــر اطاعــات را جــذب 
کــرده و مســاله را کشــف و تعریــف مــی کنــد. در مرحلــة پختگــی 
روی آن تفکــر مــی کنــد و در مرحلــة روشــن شــدگی بــه راه حــل 
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دســت مــی یابــد و در مرحلــة اثبــات، محصــول نهایــی را خلــق مــی 
 .)Geroenendijk et al, 2011(کنــد

       مشــاهده، توصیفــی از ویژگــی هــا، رخدادهــا و رفتارهــا اســت 
کــه عــاری از قضــاوت اســت، امــا ممکــن اســت مــورد تفســیر و 
ــواس، و  ــی ح ــردن تمام ــر ک ــاهده درگی ــرد. مش ــرار گی ــل ق تحلی
ــی  ــی، م ــاهدۀ کاس ــق مش ــت. از طری ــدن اس ــر از دی ــزی فرات چی
تــوان بــه اصــول تدریــس مؤثــر پــی بــرد و مهــارت هــا و اســتراتژی 
ــیر را  ــل و تفس ــدرت تحلی ــناخت و ق ــر را ش ــر و نامؤث ــای مؤث ه
پاالیــش کــرد. مشــاهده تأملــی ابــزاری اســت کــه بــه معلــم کمــک 
مــی کنــد شــکاف میــان نظریــه و عمــل را پــر کنــد و دانــش نظــری 
ــد  ــس پیون ــای تدری ــارت ه ــا و مه ــن ه ــا، تمری ــک ه ــا تکنی را ب

دهــد. 
ــک رویــداد یــا  ــری معنــی داری از ی ــه تصوی      توصیــف ارای
پدیــده، ترســیم حــاالت، حــرکات و حــوادث اســت کــه دو 
کارکــرد خبــری  و توضیحــی  دارد کــه اولــی بــه توصیــف فضــا، 
ــی  ــل م ــای متقاب ــش ه ــط و کن ــه رواب ــی ب ــا و دوم ــخصیت ه ش
ــی کــه  ــرون گرای ــت شــیئی و ب ــردازد. در توصیــف هــدف عینی پ
ــد  ــی آی ــت م ــه دس ــواس ب ــرد ح ــی و کارب ــق ادراک حس از طری
ــه  ــه طبق ــد و ب ــی کن ــق م ــا خل ــف فض ــرزاده، 1391(. توصی )بصی
بنــدی پدیــده هــا و روابــط آن هــا مــی پــردازد. توصیــف انتخابــی 
ــه  ــرداری جبــری، آشــفته و ب ــا نســخه ب ــه اســت، ام ــع گرایان و واق
هــم ریختــه نیســت، بلکــه نوعــی بازســازی واقعیــت اســت و دارای 
کارکردهــای مختلــف روایــی، نشــانه شــناختی، تصویــری، فنــی- 

ــت. ــناختی اس ــی ش ــی و زیبای ــی، عاطف آموزش
ــان  ــر زم ــود و در ه ــی ش ــاز م ــان آغ ــخ انس ــا تاری ــت ب         روای
ــد و در  ــی افت ــاق م ــدودی اتف ــای نامح ــورت ه ــه ص ــکان ب و م
اســطوره، افســانه، داســتان، قصــه، رمــان، حماســه، تــراژدی، درام، 
کمــدی، نقاشــی، ســینما، اقــام خبــری، مکالمــات و مــوارد مشــابه 

اتفــاق مــی افتــد )بــه نقــل از: بــارت، 1387(.روایــت ســازماندهی 
ــجم  ــتانی منس ــون داس ــی و پیرام ــب تقویم ــک ترتی ــب در ی مطال
اســت و وجــه مشــخصة آن ســازماندهی خطــی، فراینــدی و پیاپــی 
ــه نقــل از:  ــان دارد)ب ــان و یــک پای آن اســت کــه یــک آغــاز، می
ــردن  ــهیم ک ــرای س ــب ب ــزاری مناس ــت اب ــون، 1987(. روای تامپس
تجربــه هــای مختلــف اســت بــه گونــه ای کــه فهــم مشــترکی از آن 
پدیــد مــی آید )بــه نقــل از رزنتال و فیشــر رزنتــال، 2004(. داســتان 
ــام  ــاده خ ــت م ــی رویدادهاس ــی تقویم ــکل از توال ــود متش ــه خ ک
ــا پــی رنــگ داســتان  روایــت را تشــکیل مــی دهــد و در پــات ی
رویدادهــا از نظمــی طبیعــی، منطقــی و تقویمــی برخوردارنــد. البتــه 
ارتبــاط رویدادهــا در روایــت اگرچــه ممکــن اســت خطــی باشــد، 
امــا نوعــی علیــت تواتــری  در آن جریــان دارد)بــه نقــل از تــوالن، 

ــی، 1387(.  1988(،)ذکای
ــه ای  ــی در کارورزی مرحل ــت نویس ــی و روای ــت پژوه       روای
اســت کــه در حیــن مشــاهده و بخصــوص بعــد از آن اتفــاق مــی-

افتــد. مشــاهده گــر بــه شــیوۀ نقــل یــا نمایــش و توصیــف و تشــریح 
بــه بیــان رخدادهــا، رفتارهــا و روابــط ماجراهایــی مــی پــردازد کــه 
در کاس درس اتفــاق مــی افتــد. کارورز مــی توانــد رویدادهــای 
ــزارش  ــی در گ ــدی و متوال ــی، فراین ــورت خط ــه ص ــی را ب کاس
خــود درج کنــد. همچنیــن مــی توانــد بــا آگاهــی از عناصــر 
ــق،  ــران، تعلی ــی، بح ــره افکن ــترش، گ ــروع، گس ــد ش ــگ مانن پیرن
کشــمکش، اوج، گــره گشــایی و پایــان بنــدی رویدادهــا، رفتارهــا 

و روابطــی کــه در کاس اتفــاق مــی افتــد را بیــان کنــد. 
ــه  ــی ک ــرد، جای ــی گی ــکل م ــگ ش ــت در پیرن ــاختار روای       س
ــی دهــد و  ــای داســتان را نشــان م ــی آرایــش رویداده چگونگ
ــط و  ــداد بس ــر روی ــت. ه ــی اس ــی- معلول ــط عل ــر رواب ــی ب مبتن
گسترشــی در داســتان اتفــاق مــی افتــد حرکــت نامیــده مــی شــود 
ــگ دارای یــک  ــد. پیرن ــی آفرین ــازه م ــی ت ــازه حرکت و رخــداد ت

تحلیل گفتمان کاروزی 
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ــه از  ــت ک ــی اس ــت متن ــت و روای ــان اس ــک پای ــان و ی ــاز، می آغ
ــه  ــا یــک بحــران و اوج ب یــک آغــاز پایــدار شــروع مــی شــود، ب
یــک میــان ناپایــدار مــی رســد و در فــرود بــه پایــان پایــدار خاتمــه 

ــدم، 1387(.  ــوی مق ــد )عل ــی یاب م
ــی  ــی   معلول ــتداللی و عل ــی، اس ــبکة عقان ــات ش ــا پ ــگ ی پیرن
ــا فکــر اولیــة داســتان  اســت کــه داســتان را هدایــت مــی کنــد و ب
ــا تدریجــی  ــی ی ــه طــور ناگهان ــی کــه ب کــه امــری حســی و درون
ــی  ــگ متک ــی رن ــت. پ ــاوت اس ــردد، متف ــی گ ــاد م ــن ایج در ذه
بــر نظــم، هــدف و هماهنگــی میــان اجــزاء داســتان اســت)بی 
ــت  ــگ کــه در روای ــی رن ــی پ ــاز، 1391(.یکــی از عناصــر اصل نی
گــری نقــش مهمــی داشــته و شــیوۀ نگــرش و نــگارش نویســنده را 
تعییــن مــی کنــد زاویــه دیــد اســت. زاویــه دیــد در گــزارش هــای 
ــا  کارورزی مــی توانــد شــیوۀ نگــرش و ارتبــاط مشــاهده گــر را ب

ــد.  ــان کن ــای کاســی بی رویداده
ــده  ــت نامی ــون روای ــت کان ــل حکای ــا روش نق ــد ی ــه دی       زاوی
مــی شــود و ســازمان بنــدی داســتان را تعییــن مــی کنــد و ممکــن 
ــه وی  ــه ب ــد ک ــا( باش ــن و م ــخص )م ــورت اول ش ــه ص ــت ب اس
ــرای  ــد ب ــه دی ــن زاوی ــود. ای ــی ش ــه م ــر گفت ــت گ ــا روای راوی ی
بیــان خاطــره، واقعــه پردازی)رپرتــاژ( و شــرح حــال مناســب 
اســت. هــرگاه موضوعــی عــاوه بــر گســترش، نیــاز بــه اســتدالل و 
اســتنتاج داشــته باشــد، حضــور زاویــه دیــد اول شــخص یــا دانــای 
ــد  ــی توان ــخص م ــد اول ش ــت.زاویه دی ــر اس ــاب ناپذی کل اجتن
ــت  ــه ای، روای ــی نام ــت زندگ ــی، روای ــت ذهن ــورت روای ــه ص ب
خاطــره گونــه، روایــت نامــه ای و روایــت یادداشــت گونــه اتفــاق 

 .)1391 بیفتد)میرصادقــی، 
ــگاه  ــه ن ــت ک ــما( اس ــا ش ــو ی ــخص )ت ــد دوم ش ــه دی        زوای
خواننــده را متوجــه خــودش مــی کنــد تــا وی را در جریــان عمــل 
ــورت  ــن ص ــزد. در ای ــکاوی را برانگی ــت و کنج ــرار داده و دق ق
داســتان ممکــن اســت گزارشــی و ژورنالیســتی درآیــد و حــس و 
حــال از آن گرفتــه شــود. زاویــه دیــد ســوم شــخص شــیوۀ دیگــری 
از نقــل و روایــت اســت کــه نویســنده در قالــب شــخصیت هــای 
داســتان مــی رود و ویژگــی هــای روحــی، عاطفــی و خلقــی وی را 
بــرای خواننــده ترســیم و تصویــر مــی کنــد و از نزدیــک مشــاهده 
ــی  ــه م ــه چ ــد ک ــی دان ــت و م ــا اس ــکار آن ه ــال و اف ــر اعم گ

ــه چــه فکــر مــی کنند)همــان(.  ــد و ب خواهن
       کارورزی از یــک مشــاهده تأملــی شــروع مــی شــود و بــا یــک 
ــی  ــی نگارش ــگارش تأمل ــد. ن ــی رس ــه م ــه نتیج ــی ب ــگارش تأمل ن
ــه  ــه ک ــارۀ آنچ ــر درب ــق ت ــر عمی ــانس تفک ــا ش ــه م ــه ب ــت ک اس
انجــام مــی دهیــم را داده و یادگیــری تجربــی را ممکــن مــی ســازد. 
ــب  ــه موج ــت ک ــناختی اس ــت ش ــی معرف ــی، نگارش ــگارش تأمل ن
ــه  ــم ن ــجو - معل ــرو، دانش ــردد. از این ــی گ ــرد م ــول ف ــد و تح رش
ــه  ــد، بلک ــف کن ــد توصی ــی ده ــام م ــه انج ــه را ک ــد آنچ ــا بای تنه
متنــی را تولیــد کنــد کــه تأملــی بــوده و بیــن آمــوزه هــای نظــری 
ــه  ــی کارورزی ب ــد. گــزارش پایان ــدا کن ــی را پی ــی ارتباطات و عمل
ــود  ــای خ ــه ه ــارۀ تجرب ــه درب ــد ک ــی ده ــت م ــجویان فرص دانش
ــازند.  ــال س ــل را فع ــر در عم ــر تفک ــر ب ــد تفک ــد؛ فراین ــر کنن فک
ایــن گــزازش نشــان مــی دهــد کــه دانشــجو چــه کارهایــی انجــام 
داده و در چــه فعالیــت هایــی شــرکت کــرده  اســت و آیــا دانــش و 

مهارتهــای قبلــی خــود را عملــی کــرده و روی تجربــه هــای خــود 
تفکــر کــرده اســت. ایــن گــزارش نیــز ابــزار ارزیابــی فعالیــت هــای 
ــزو  ــه ج ــی ک ــداف آموزش ــه اه ــتیابی ب ــزان دس ــجویان و می دانش
ــی  ــم م ــت را فراه ــان اس ــه ای آن ــد شــخصی و حرف ــک رش الینف
ــت  ــتار معرف ــک نوش ــزارش کارورزی ی ــی گ ــور کل ــه ط ــد. ب کن
شــناختی اســت کــه رشــد درک و دانــش دانشــجویان را ارزیابــی 

 .)Salerni, 2013(ــد ــی کن م
نقــل، توصیــف و روایــت، همچنیــن      در روایــت شناســی 
رویدادنــگاری، شــخصیت پــردازی و زاویــه دیــد نقــش و جایــگاه 
ــد  ــا چن ــک ی ــش ی ــل و نمای ــک نق ــه کم ــتان ب ــی دارد. داس مهم
رویــداد و فضاســازی و شــخصیت پــردازی بــر احســاس خواننــده 
تأثیــر مــی گــذارد و مفهومــی را بــه او منتقــل مــی کنــد یــا او را بــا 
ــه انســان امــکان  پرسشــی مواجهــه مــی ســازد. از اینــرو، داســتان ب
ــی  ــد ) ب ــی ده ــل م ــر و تام ــد تفک ــة بع ــردن و در مرحل ــس ک ح
نیــاز، 1392(. مــی تــوان گفــت نــگارش تأملــی نمــی توانــد بــدون 
شــگردهای روایــت نویســی و داســتان نویســی از ســطح توصیفــی 
- اطــاع دهندگــی  بــه ســطح فکــری - اســتداللی برســد. ســطح 
اول توصیفــی از جریــان، محــل و روابــط را بیــان مــی کنــد و 
ــی، نظــری و عملیاتــی، اجرایــی را  ــط علــی معلول ســطح دوم رواب

توضیــح مــی دهــد. 
        مرحلةعملیاتــی تــر گــزارش کارورزی، آمــوزش مبانــی 
ــه دانشــجو معلمــان اســت. آن  ــن ب ــگارش نوی ــردی ن نظــری کارب
هــا بهتــر اســت از ســاختار پاراگــراف و انــواع آن آگاهــی داشــته 
باشــند. ســاختار هــر پاراگــراف شــامل یــک جملــة کانونــی، چنــد 
جملــة گسترشــی، چنــد جملــة پشــتیبان و یــک یــا دو جملــة نتیجــه 
ای اســت. انــواع پاراگــراف نیــز شــامل پاراگــراف تعریفــی، 
توصیفــی، توضیحــی، جدلــی، علــی- معلولــی، علــی- نتیجــه 
ــب  ــی، ترتی ــی، ترغیب ــدی، روای ــه ای، فراین ای، مقایســه ای- مقابل

ــت.  ــه ای و... اس ــا رابط ــذار ی ــی، گ زمان
      مهــم تریــن ضعــف هــای نــگارش در شــیوۀ گســترش اســت. 
ــه انــدازه  اطاعاتــی کــه در هــر پاراگــراف داده مــی شــود بایــد ب
ــا مثــال مطلــب را روشــن  کافــی تعریــف کنــد، توضیــح دهــد و ب
ــی  ــب پذیرفتن ــا مخاط ــده ی ــرای خوانن ــی ب ــده کانون ــا ای ــازد ت س
باشــد. خاطــرات، تجربیــات و مشــاهدات و اســتدالل هــا، شــواهد 
و مثــال هــا و آمــار، اعــداد و ارقــام مــی توانــد نوشــتار را روشــن و 

 .)Wyrick, 2008( ــازد ــده س ــب کنن ترغی

      روش شناسی
       از نظــر روش شــناختی، مشــاهده گــر بایــد بدانــد چــه کســی، 
چــه چیــزی و چگونــه مشــاهده مــی کنــد. بایــد متــن را شناســایی 
کــرده و هــدف خــود را تعییــن نمایــد و درجــة اهمیــت مشــخصه 
هــای مشــاهده را دریابــد. بایــد آمادگــی بــرای مشــاهده را کســب 
کنــد تــا گــردآوری و ثبــت، اســتنباط و تفســیر آن هــا را بــه خوبــی 
انجــام دهــد )Gernert, 2000(. برخــی از چیزهایــی کــه مشــاهده 
ــا  ــا، رفتاره ــش ه ــا و واکن ــش ه ــاهده کندکن ــد مش ــی توان ــر م گ
و رخدادهــا، ویژگــی هــا و خصوصیــات، نســبت هــا و رابطــه 
ــرار و  ــا، تک ــا و عملکرده ــت ه ــات، فعالی ــات و تعام ــا، ارتباط ه
توالــی رخدادهــا، الگوهــا و شــیوه هــا، محیــط و مــردم و... هســتند. 

1393 5 زمستان  شــماره  تحلیل گفتمان کاروزی 



فرهنگیان 12دانشگاه 

همچنیــن جنبــه هــای عاطفــی، شــناختی و حرکتــی رفتارهــا، ایمــاء 
و اشــارات، زبــان بــدن مــی توانــد جــزو مقــوالت مــورد مشــاهده 
باشــد. منابــع داده هــا و متغیرهــای مــورد مشــاهده مــی توانــد 
ــا، رفتارهــای  ــش ه ــط فیزیکــی و اجتماعــی، نظــرات و گرای محی
ــی، آداب و  ــای بوم ــش ه ــان و گوی ــی، زب ــر کام ــی و غی کام
رســوم، ســنت هــا و شــیوه هــا، خاطــره هــا و یادداشــت هــا، اســناد 
شــخصی و ثبــت شــده هــای اجتماعــی، عکــس و فیلــم، مصاحبــه 

و آرشــیو و... باشــد. 
ــد  ــاهده کن ــه مش ــد چگون ــد بدان ــر بای ــاهده گ ــن مش        همچنی
ــرای آن  ــد و ب ــود را انتخــاب کن ــوع مشــاهده خ ــق هــدف ن و طب
ــا  ــدا ی ــاورد. مشــاهده ممکــن اســت پی اســتدالل روش شــناختی بی
ــه دارد  ــد ک ــی دان ــس نم ــچ ک ــوع اول هی ــه در ن ــد ک ــان باش پنه
مشــاهده مــی شــود و مشــاهده گــر هــم دیــده نمــی شــود؛ ولــی در 
دومــی همــه مــی داننــد کــه دارنــد مشــاهده مــی گردنــد و مشــاهده 
ــتقیم  ــت مس ــن اس ــاهده ممک ــن مش ــت. همچنی ــدا اس ــم پی ــر ه گ
ــا،  ــوان رفتاره ــی ت ــر مســتقیم باشــد. در مشــاهده مســتقیم م ــا غی ی
فرایندهــا و تعامــات را همــان گونــه کــه اتفــاق مــی افتــد مشــاهده 
کــرد و در مشــاهده غیــر مســتقیم بــه نتایــج آنــان توجــه مــی شــود. 
ــر ســاختارمند و  ــواع مشــاهده ســاختارمند، غی مشــاهده مســتقیم ان
ــاختارمند  ــاهده س ــردد. در مش ــی گ ــامل م ــاختارمند را ش ــه س نیم
ــم و در  ــم مشــاهده کنی ــزی را مــی خواهی ــم کــه چــه چی مــی دانی
ــم.  ــرده ای ــف نک ــل تعری ــی از قب ــخصه های ــاختارمند مش ــر س غی
مشــاهدۀ نیمــه ســاختارمند چیــزی میــان دو نــوع مشــاهده مذکــور 
اســت کــه مشــاهده گــر چیــزی در ذهــن یــا در دســت دارد؛ ماننــد 
چــک لیســت ولــی در عیــن حــال بــه دنبــال مشــخصه هــای بــارز 
ــن  ــاهده ممک ــن مش ــد. همچنی ــی کن ــاهده م ــه مش ــده ای ک پدی
ــارکتی،  ــوع مش ــد. در ن ــارکتی باش ــر مش ــا غی ــارکتی ی ــت مش اس
مشــاهده گــر در مشــاهده حضــور دارد و در غیــر مشــارکتی تنهــا 
نقــش مشــاهده گــر را داشــته و هیــچ گونــه حضــوری در جریــان 

ــدارد.  مشــاهده ن
ــه  ــه از جامع ــت داده هــا، انتخــاب نمون       روش گــردآوری و ثب
آمــاری، انتخــاب ابــزار و متغیرهــای کیفــی و کمــی نیــز گام بعــدی 
انجــام مشــاهده اســت کــه بــا توجــه بــه رویکــرد و هــدف تحقیــق 
ــد شــامل  ــی توان ــای گــردآوری م ــی گــردد.  روش ه انتخــاب م
ــاز، ســرفصل  ــان ب ــه ای، یادداشــت هــای پای یادداشــت هــای زمین
ــه رخــدادی،  ــی، نمون ــه زمان ــی، نمون ــا، یادداشــت هــای حکایت ه
چــک لیســت، ثبــت هــای ....، خاطــره، ثبــت شــخصی، جــدول، 
ــن  ــه ممک ــد ک ــوق باش ــوارد ف ــی از م ــا ترکیب ــودار و ی ــه، نم نقش
ــاهده  ــد و مش ــاهد هدفمن ــل، مش ــاهده کام ــورت مش ــه ص ــت ب اس

ــرد.  مختصــر صــورت گی

       گفتمان کارورزی:تحلیل موردی تجربة پردیس شهید چمران
       در ایــن بخــش کاربــرگ هایــی کــه برای مرحلــة اول کاروزی 
ــر  ــن شــده ب ــان تدوی در پردیــس شــهید چمــران دانشــگاه فرهنگی
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــده، م ــر ش ــری ذک ــی نظ ــاس مبان اس
مــی گیــرد. قابــل ذکــر اســت کــه تــرم اول کارورزی بــه مشــاهده 
ــاص دارد  ــی اختص ــزارش پایان ــة گ ــت ارای ــف و در نهای و توصی
ــا برگــزاری جلســات  ــن اســاس پردیــس شــهید چمــران ب ــر ای و ب
ــة کارورزی پردیــس مــی  ــادل نظــر و بررســی برنام ــه تب ــه ب ماهیان

پــردازد تــا بتوانــد نقــاط ضعــف و قــوت، نیازهــا و کمبودهــای آن 
ــداف کارورزی  ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــرده و در جه ــایی ک را شناس

ــردارد.  گام ب
     در برنامــة کارورزی پردیــس چمــران 6 کاربــرگ بــه دانشــجو- 
ــه و  ــور در مدرس ــا حض ــه ب ــر هفت ــه ه ــود ک ــی ش ــان داده م معلم
کاس یکــی از آنهــا را بایــد کامــل کــرده و در پوشــة اســتاد 
مربوطــه بگذارنــد. اســتاد راهنمــا نیــز پــس از بررســی اظهــار نظــر 
ــان  ــد. احتمــاالً در پای ــن برگــه یادداشــت مــی کن خــود را در پایی
ــز  ــوت آن نی ــه نقــاط ضعــف و ق ــی برنام ــا بررســی کل ــرم هــم ب ت
ــجو  ــه ای دانش ــخصی و حرف ــد ش ــا زمینةرش ــده ت ــی گردی بررس

ــردد.  ــن گ ــان تأمی معلم
      کاربــرگ شــماره 1 مربــوط بــه خاطــره اولیــن روز کارورزی 
اســت کــه در آن بایــد فقــط مشــاهدات مشــاهده گــر ثبــت گــردد. 
ــر  ــد کــه ه ــی کن ــاز را مطــرح م ــک موضــوع ب ــرگ ی ــن کارب ای
ــی  ــت م ــد در آن یاداش ــی آی ــر م ــاهده گ ــن مش ــه ذه ــه را ب آنچ
ــچ  ــت و هی ــاز اس ــان ب ــف پای ــی توصی ــرگ نوع ــن کار ب ــد. ای کن
ــه  ــز را و چگون ــه چی ــجو چ ــه دانش ــن ک ــرای ای ــتورالعملی ب دس
ــتقیم،  ــرگ مس ــن کار ب ــاهده ای ــدارد. روش مش ــد ن ــف کن توصی
غیــر ســاختارمند و غیــر مشــارکتی اســت. کاربــرگ شــمارۀ2 
چــک لیســتی در بــاب فضــا و تجهیــزات مدرســه اســت کــه 
شــامل دو ردیــف کاس و حیــاط و ســالن هــای مدرســه اســت  و 
دانشــجو معلــم بایــد دربــارۀ مشــاهدات خــود اظهــار نظــر و جمــع 
بنــدی کنــد. در ارتبــاط بــا انتخــاب چــک لیســت و متغیرهــای آن 
نیــز اســتداللی وجــود نــدارد. روش ایــن نــوع مشــاهده و توصیــف 
نیــز مســتقیم، ســاختارمند و غیرمشــارکتی اســت. کاربــرگ شــمارۀ 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــانی در مدرس ــط انس ــا رواب ــاط ب ــارۀ ارتب 3 درب
ــر و  ــط مدی ــامل رواب ــده و ش ــته ش ــی نوش ــارات کل ــورت عب ص
معلــم، معلــم و دانــش آمــوزان و... اســت. در ایــن کاربــرگ ماننــد 
کاربــرگ شــماره 1 بــه توصیفــات و مشــاهدات عینــی بســنده شــده 
اســت. روش مشــاهده آن نیز مســتقیم، ســاختارمند و غیرمشــارکتی 

اســت. 
ــگاری اســت کــه شــامل  ــه ن ــارۀ واقع ــرگ شــمارۀ4 درب       کارب
ثبــت رویــداد و تفســیر آن اســت. ایــن کاربــرگ نیــز بــدون 
ــاهدۀ  ــت. روش مش ــناختی اس ــری و روش ش ــی نظ ــوزش مبان آم
ــمارۀ  ــت.کاربرگ ش ــارکتی اس ــاختارمند و غیرمش ــتقیم، غیرس مس
5 دربــارۀ فعالیــت هــای فرهنگــی مدرســه ماننــد مراســم، مناســب 
هــا و مســابقات اســت کــه بــا گزینــه هــای پرســش نامــه ای خیلــی 
خــوب، خــوب و... همراه اســت و بایــد تحلیل و تفســیر بازخوردها 
نیــز ارایــه گــردد. نــوع ســنجه هــای ایــن کاربــرگ کیفــی اســت 
و روش مشــاهده مســتقیم، ســاختارمند و غیرمشــارکتی اســت. 
ــن  ــم تری ــه مه ــت ک ــا اس ــارۀ بازخورده ــمارۀ 6 درب ــرگ ش کارب
بازخوردهــای کامــی و غیــر کامــی معلــم و دانــش آمــوز بایــد 

ــل و تفســیر گــردد.  گــزارش  و ســپس تحلی
      در پایــان همــة کاربــرگ هــا، اظهــار نظــر اســتاد راهنمــا 
ــر از کاربــرگ هــای شــمارۀ 1 و 3 همــه  ــه غی درج شــده اســت. ب
کاربــرگ هــای دیگــر بخــش تحلیــل و تفســیر دارنــد. کاربــرگ 
ــک  ــماره 4 چ ــت. ش ــان اس ــاز پای ــف ب ــماره 1 و 3 توصی ــای ش ه
ــه ای اســت. شــمارۀ  ــوع پرســش نام لیســتی اســت و شــمارۀ5 از ن
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6 بازخوردهــا را ثبــت مــی کنــد. در ایــن طــرح چیســتی و چرایــی 
ــده اســت و  ــه هــای آن بحــث نگردی روش هــای مشــاهده و مولف
مبانــی نظــری و روش شــناختی هیــچ کــدام از کاربــرگ هــا تبییــن 

نشــده اســت. 

      بازخورد و واکنش انتقادی 
       در ایــن گفــت وگــو مشــارکت کننــدگان از دو منظــر، نســبت 
ــش  ــت، واکن ــد: نخس ــان دادن ــش نش ــه کارورزی واکن ــه تجرب ب
ــه  ــش ب ــران و دوم، واکن ــهید چم ــس ش ــوردی پردی ــة م ــه تجرب ب
ــس  ــة پردی ــا تجرب ــاط ب ــه کان کارورزی. در ارتب ــت برنام ماهی
ــمی  ــاختار رس ــد س ــن تمجی ــدگان ضم ــارکت کنن ــران، مش چم
ــارۀ  ــود، درب ــری فراهــم شــده ب ــه یادگی ــرای گــزارش تجرب کــه ب
محتــواو آمادگــی هــای دانشــجویان پرســش هــای خــود را مطــرح 

ــد.  کردن
        در ارتبــاط بــا برنامــه کان، آنچــه کامــًا مشــهود بــود 
ــش  ــا کن ــود ت ــی)Master Plan( کاورزی ب ــة کل ــرورت نقش ض
گــران برنامــه بــا داشــتن تصویــر بــزرگ بتواننــد در چارچــوب آن 
بــه کنــش تأملــی بپردازنــد. همچنیــن، مشــارکت کننــدگان اذعــان 
ــه هــای محتوایــی برنامــه کارورزی در  داشــتند کــه بررســی تجرب
ــه ای مدرســان  ــه درک نقــش حرف کشــورهایی مختلــف جهــان ب
کارورزی کمــک خواهــد کــرد. موضــوع دیگــری کــه شــرکت 
ــن  ــرورت تدوی ــد؛ ض ــی کردن ــح م ــو تصری ــدگان در گفتگ کنن
مبانــی نظــری مفهومــی کاورزی بــود تــا کنــش وران مبتنــی 
ــه  ــب، ب ــن ترتی ــوند. بدی ــل ش ــل نائ ــه عم ــه درک برنام ــر آن ب ب
ــم  ــا و مفاهی ــه ه ــف، مولف ــا روشــن شــدن تعاری ــی رســد ب نظــر م
ــاتید  ــری اس ــش نظ ــادات بخ ــرات و انتق ــیاری از نظ کاروزی،بس

ــود.  ــی ش ــخ داده م پاس
ــی و  ــش روایت ــوزش پژوه ــد آم ــی رس ــر م ــه نظ ــن، ب       همچنی
روایــت نویســی و نــگارش نویــن از ســطح جملــه نویســی تــا 
پاراگــراف بــرای مدرســان نیــز ضــرورت دارد. مدرســان کارورزی 
در ایــن مرحلــه بایــد بتواننــد نمونــه هــای عینــی از انتظــارات 
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــی کنن ــجویان بازنمای ــرای دانش ــری را ب یادگی
شــیوۀ گــردآوری و ثبــت مشــاهدات، اهــداف و کاربردهــای آن، 
ــرای مدرســان  ــد ب ــا و ... بای ــک از روش ه ــر ی ــب ه ــا و معای مزای
ــی را،  ــه کس ــزی را، چ ــه چی ــه چ ــن ک ــردد. ای ــن گ کاروزان تبیی
ــم؟ چــه  ــد مشــاهده کنی ــی را بای چــه ویژگــی هــا و مشــخصه های
آموزشــی و آمادگــی بــرای کاروزی الزم اســت؟ بایــد در برنامــه 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح کاروزی م
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــه ض ــادآوری دو نکت ــان، ی       در پای
نخســت ایــن کــه برنامــه جامــع کاروزی بایــد بــه ســرعت تدویــن 
گــردد تــا چشــم انــداز ایــن برنامــه بــرای آمــوزش گــران تربیــت 
معلــم روشــن گــردد؛ و دوم ایــن کــه مدرســان کارورزی نیــاز بــه 
ــن  ــه بی ــا فاصل ــد ت ــاز دارن ــه نی ــی برنام ــوزش علمــی و کارگاه آم

ــاه شــود.  برنامــة قصــد شــده و برنامةاجــرا شــده کوت
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     مقدمه
ــه        دیویــي )1929( در کتــاب “منابــع دانــش تربیتــی”  نســبت ب
ــع علــم تربیــت معاصــر هشــدار مي دهــد. از نظــر وی   نواقــص مناب
مــا از یــک منبــع بســیار مهــم دانــش تربیــت، یعنــی دانــش عملــی 

ــم: ــروم مانده ای ــان مح ــخصی معلم ش
شــاگردان،  اخاقــي  هدایــت  و  تدریــس  در  »موفقیت هــا       
ــدارد.  ــي ن ــول تربیت ــش اص ــا دان ــتقیمي ب ــبت مس ــچ نس ــب هی اغل
شــخص »الــف«ي وجــود دارد کــه علي رغــم ایــن کــه از شــخص 
»ب« در تدریــس، برانگیختــن شــوق و عاقــه بــراي یادگیــري 
در دانش آموزانــش، برانگیختــن اخاقیــات در آنهــا از طریــق 
ــر اســت،  ــاط شــخصي بســیار موفق ت ــرار گرفتــن و ارتب سرمشــق ق
امــا از تاریــخ تربیتــي، روان شناســي تربیتــي، روش هــاي تأییدشــدۀ 
تربیتــي و غیــره نســبتاً بي اطــاع اســت. در حالــي کــه شــخص »ب« 
ــن  ــد ای ــا مؤی ــت. داده ه ــوردار اس ــا برخ ــن دانش ه ــور از ای ــه وف ب
واقعیــت هســتند. امــا، آنچــه از چشــم یــک مخالــف ]ارزش دانــش 
عملــي تربیــت[ پنهــان مي مانــد ایــن اســت کــه موفقیت هــاي 
ــد:  ــا مي میرن ــا آنه ــد و ب ــا مي آین ــه دنی ــا ب ــا آنه ــرادي ب ــن اف چنی
منافــع آنهــا تنهــا نصیــب شــاگرداني مي شــود کــه بــا ایــن معلمــان 
ــادر  ــا اســتعداد و اســتثنایي در تمــاس شــخصي اند. هیــچ کــس ق ب
نیســت، اتــاف و خســارتي کــه در گذشــته از جانــب ســهم چنیــن 
مــردان و زنانــي متحمــل شــده ایم محاســبه کنــد. تنهــا راهــي کــه 
ــق  ــرد، از طری ــري ک ــده جلوگی ــاف در آین ــن ات ــوان از ای مي ت
روش هایــي اســت کــه مــا را قــادر مي کننــد، آنچــه را یــک معلــم 
ــل  ــد تحلی ــام مي ده ــهودي انج ــور ش ــه ط ــتثنایي ب ــتعداِد اس ــا اس ب
مي شــود  یافــت  او  کار  از  کــه  چیــزي  بدین ترتیــب،  کنیــم. 

ــي،1929( . ــرد« )دیوی ــل ک ــران منتق ــه دیگ ــوان ب مي ت

      
      یکــی از راه هــای  دســتیابی بــه دانــش عملــی شــخصی معلمــان 
ــام  ــق درس کارورزی و انج ــان از طری ــا معلم ــاط ب ــراری ارتب برق
ــه دیــدگاه دو نالــد شــون )1987  پژوهــش روایــی اســت. توجــه ب
ــاره کارورزی   ــه و مهرمحمــدی،1385( درب ــام جمع ــل از ام ــه نق ب
ــه ای در  ــرای صاحیــت حرف ــاز ب ــوع دانــش اساســی مــورد نی و ن
ــوع کارورزی را مطــرح  ــه ســودمند اســت. شــون ســه ن ــن زمین ای

مــی کنــد:
ــق،  ــورت حقای ــه ص ــه ای را ب ــش حرف ــر دان ــر وی اگ        از نظ
ــأله  ــورت غیرمس ــه ص ــه ب ــم ک ــی ببینی ــتورالعمل های ــن و دس قوانی
ای بــرای مســائل ابــزاری بــه کار گرفتــه مــی شــوند، مــا کارورزی 
را بــه طــور کامــل بــه شــکل یــک مهــارت آمــوزی فنــی  خواهیــم 
دیــد. وظیفــه آمــوزش دهنــده، انتقــال و بیــان کاربــرد قوانیــن و بــه 
کارگیــری حقایــق بــرای عمــل مــی باشــد. مربــی گــری بایــد بــر 
مشــاهده ی عملکــرد کارورزان و یافتــن خطــا و اشــتباهات در 

ــه پاســخ هــای صحیــح، مبتنــی باشــد. اجــرا و نیــز اشــاره ب
      اگــر دانــش حرفــه ای را بــه عنــوان »فکــر کــردن« نظیــر 
یــک مدیــر، حقوقــدان و یــا معلــم ببینیــم، در ایــن دیــدگاه 
ــا را  ــرد آنه ــوط و کارب ــق مرب ــم حقای ــوز ه ــه کارورزان هن گرچ
ــرا  ــق را ف ــه ای از تحقی ــن گون ــا همچنی ــی آنه ــد، ول ــی آموزن م
ــت،  ــا صاحی ــد کــه بوســیله آن کارگــزاران متبحــر و ب مــی گیرن
دربــاره روش هــای خودشــان در موقعیــت هــای مواجهــه بــا مســأله 
بــه نحــوی اســتدالل مــی کننــد تــا  ارتبــاط بیــن دانــش عمومــی و 
مســأله خــاص را واضــح و آشــکار ســازند.آموزش هــای اســتاندارد 
ــال  ــک هــای پزشــکی، مث ــوق و کلینی ــای دانشــکده حق کاس ه
هایــی از ایــن دیــدگاه هســتند. در ایــن نــوع کارورزی چنیــن 
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فــرض شــده کــه بــرای هــر موقعیــت یــک پاســخ صحیــح وجــود 
ای  دانــش حرفــه  نــوع کارورزی در مجموعــه  ایــن  دارد. در 
مــواردی دیــده مــی شــود کــه باالخــره بــرای موضــوع در دســت 

ــت. ــب اس ــدام مناس اق
بــر اســاس دیدگاهــی دیگــر از »فکــر کــردن« نظیر یــک حقوقدان، 
پزشــک یــا معلــم مربیــان ممکــن اســت بــر »تأمــل در عمــل« تاکیــد 
ــد نوعــی از تأمــل در عمــل  را  ــد کــه طــی آن کارورزان بای نماین
بیاموزنــد کــه نــه تنهــا بــا خلــق روش هــای جدیــد اســتدالل، بلکــه 
ــد ادراکات،  ــای جدی ــه ه ــش مقول ــه وســیله ی ســاخت و آزمای ب
ــائل،  ــد از مس ــای جدی ــدی ه ــوب بن ــل و چارچ ــای عم راهبرده
فراتــر از قوانیــن ثابــت برونــد؛ بنابرایــن مربیــان بایــد بــر موقعیــت 
هــای نامعیــن عمــل و بــر گفتگوهــای فکورانــه بــا مــواد موقعیــت، 

تاکیــد کننــد.
و  قوانیــن  حقایــق،  بــا  فــرد  کارورزی  اول  ی  مرحلــه  در      
دســتورالعمل هــا آشــنا شــده و آنهــا را بــرای حــل مســائل از 
ــب  ــه کس ــن مرحل ــرد. در ای ــی گی ــه کار م ــده ب ــن ش ــش تعیی پی
ــا  ــت و ب ــدن اس ــنیدن و دی ــدن، ش ــق خوان ــتر از طری ــش بیش دان
ــه ی  ــتری دارد. در مرحل ــب بیش ــه تناس ــای رفتارگرایان رویکرده
ــه مــوارد  ــا تفکــر و تأمــل ب ــه ای را ب بعــد، فــرد، دانــش عــام حرف
ــای  ــا رویکرده ــه ب ــن مرحل ــد. تناســب ای ــی ده ــاط م خــاص ارتب
شــناخت گرایانــه بیشــتر اســت و مرحلــه ســوم کــه فــرد بــه ســاخت  
دانــش حرفــه ای خــود مبــادرت مــی ورزد، بــا رویکردهــای 
ســاخت و ســازگرایی تناســب بیشــتری دارد  )شــون1987، بــه نقــل 

از امــام جمعــه و مهرمحمــدی،1385(.
      بنابــر ایــن مشــاهده مــی شــود کــه هــر چــه فرد بــا دانــش مربوط 
ــی شــود و تجــارب بیشــتری  ــش آشــناتر م ــه حــوزه کاری خوی ب
ــر  ــم ب ــری حاک ــای یادهی-یادگی ــم رویکرده ــد، ه ــی کن ــدا م پی
ــه  ــه ب ــای رفتارگرایان ــد از رویکرده ــی توان ــم م ــت معل ــام تربی نظ
ســمت رویکردهــای شــناخت گرایانــه و در نهایــت ســاخت و ســاز 
ــق  ــن رویکردهــای تحقی ــه مهمتری ــد. از جمل ــه حرکــت کن گرایان
در دیــدگاه ســاخت و ســاز گرایــان، روش پژوهــش روایــی اســت. 
ــا  ــه م ــت و ب ــب اس ــور غای ــش از ام ــد دان ــیوه تولی ــت، ش »روای
ــان و دیگــران  ــد پیچیدگــی هــای زندگــی خودم کمــک مــی کن

ــاه، 1387ص46(. ــق پن ــی وخال ــم« )طلوع رادرک کنی

     پژوهش روایی
      بــه نظــر بــژه   )1388( تحلیــل هــای روایــی بــه مــا ایــن امــکان 
ــات  ــای زندگــی اجتماعــی را در روای ــی دهــد کــه بازنموده را م
ــان  ــای جه ــت ه ــی از واقعی ــم و بخش ــایی کنی ــات شناس و حکای
اجتماعــی را کــه بررســی و شــناخت آن هــا از طریــق روش هــای 
پوزیتیویســتی و کمــی مقــدور نیســت، مــورد بررســی و شناســایی 
ــه  ــی ب ــات اجتماع ــی را در تحقیق ــش روای ــم. وی پژوه ــرار دهی ق
خصــوص درون ســازمان هــا بــرای کشــف فضــای فرهنگــی 
ــه  ــت )story( ک ــن حکای ــد. او بی ــی دان ــرد م ــل کارب ــم، قاب حاک
افــراد بازگومــی کننــد و روایــت )narrative( کــه تحلیــل گــران 

ــل شــده اســت. ــد، تفــاوت قائ مــی نگارن
ــجام  ــتان ( و انس ــرح داس ــگ  ) ط ــی رن ــد پ ــات نیازمن       حکای
هســتند. تــوده هــای درون ســازمانی و عامــه مــردم، فضاهــای 

ــد  ــی کنن ــق م ــل  و خل ــگ را نق ــی رن ــدون پ ــردازی ب ــت پ حکای
ــات  ــن حکای ــه ای ــی ب ــگ ده ــی رن ــا پ ــی ب ــران روای ــل گ و تحلی
درهــم و برهــم، برداشــتی از فرهنــگ حاکــم بــر ســازمان یــا 
ــارغ از در  ــی و ف ــه عقان ــد ک ــی آورن ــد م ــاص پدی ــه ی خ جامع

ــت .  ــرایط اس ــه ش ــته ب ــای وابس ــی ه ــم پیچیدگ ه
ــال  ــد ح ــی آین ــر م ــده ب ــه زن ــان تجرب ــا از درون جری ــت ه حکای
آنکــه روایــت هــا توضیــح پســینی درک نظــری حکایــت پــردازی 
ــت  ــد حکای ــی آین ــه پ ــی تجرب ــه روای ــی نظری ــه عبارت ــت و ب اس

ــت .  ــردازی اس پ
     کاس درس و تعامــات انســانی شــکل گرفتــه در آن، لحظات، 
ــب  ــه کس ــد و تجرب ــی زین ــراد در آن م ــه اف ــاعاتی ک ــق و س دقای
مــی کننــد، فرصــت هایــی را خلــق مــی کنــد کــه بــه تعــداد افــراد 
حاضــر در آن، منحصــر بــه فردنــد. معلــم و دانــش آمــوز در کاس 
درس در فرآیندهــای تعاملــی متعــدد و مختلفــی وارد مــی شــوند و 
لحظــات آن هــا شــبیه بــه هــم و هماننــد گذشــته ســپری نمــی شــود.

آنهــا مــی تواننــد در بــاب معنــای دریافــت هــای خویــش بیاندیشــند 
ــود را  ــارب خ ــا تج ــی کنند.آنه ــل را ارزیاب ــل عم ــای بدی و راه ه
ــک  ــه ی ــود ب ــای خ ــی ه ــاره آگاه ــد و درب ــی کنن ــه م ــاز تجرب ب
ــش  ــم و دان ــن معل ــه بی ــند. در رابط ــی رس ــی ژرف م ــود آگاه خ
ــری،  ــاد گی ــم و موضــوع ی ــا معل ــوز ب ــش آم ــر دان ــش و ه آموزان
تجــارب منحصــر بــه فــردی در اندیشــه افــراد خلــق مــی شــود کــه 
ــد.  ــی باش ــاز اندیش ــازی و ب ــال نوس ــد در ح ــی توان ــه م ــر لحظ ه
جــورج ویلیــس )شــورت ، 1386،ترجمــه محمــود مهرمحمــدی و 
همــکاران( معتقــد اســت تجربــه انســانی ناظــر بــر ارتبــاط دورانــی 
و مــداوم میــان فرایندهــای ادراک، تفکــر و عمــل اســت کــه ژرفــا 
ــی  ــری منته ــش دیگ ــیدن و پاالی ــق بخش ــه عم ــی ب ــش یک و پاالی

مــی شــود.

     پیش فرض های اساسی روش پژوهش روایی
      1.نــوع بشــر تجربــه هایشــان را از جهــان در قالــب روایــت هــا 

ســازماندهی مــی کننــد.
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      2.داســتان هــا و روایــت هــا بــه تجــارب گذشــته و حــال 
ــل  ــکان نق ــان و م ــتانش، زم ــان داس ــای او، مخاطب ــرد، ارزش ه ف
ــد  ــر در نق ــارت بهت ــه عب ــت)تریلموئن  ،2009(. ب ــته اس آن وابس
و بررســی روایــت  و رویکردهــای داســتان گویانــه در حــوزه 
ــت  ــت را در باف ــد روای ــرون از آن، بای ــرورش و بی ــوزش و پ آم

قــرار داد. تاریخی-فکــری الزم 
      3.ارزش پدیــده در بســتری خــاص مــورد توجــه اســت و 
نمــی تــوان بــه یــک روایــت تــک رســید.)جهان اجتماعــی متنــوع 
ــه  ــات گرایان ــردی اثب ــت، رویک ــد پنداش ــر آن را واح ــت، اگ اس
ــی  ــه و چندصدای ــی چندگان ــن روش معان ــت. در ای ــم داش خواهی

ــت(. ــر اس مدنظ

      نقش محقق
      محقــق بعــد از انتخــاب موضــوع بایســتی بــه ترغیــب فــرد مطلــع 
بــه نقــل روایــت در زمینــه مــورد بررســی، بــه صــورت مســتمر و بــا 
ذکــر همــه رویدادهــای مهــم از آغــاز تــا انتهــا بپــردازد. همچنیــن 
محقــق بایــد بــه جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز و ســازماندهی 
کــردن آنها،کشــف معنــا و معنــا بخشــی بــه تجربیــات بیــان شــده 
توســط افــراد بپــردازد. قضــاوت هــای محقــق دخالتــی در ایــن نــوع 
پژوهــش نــدارد بلکــه آنچــه اهمیــت دارد، نــوع روایتــی اســت کــه 

فــرد مشــارکت کننــده در پژوهــش از موضــوع دارد.

      نقش مشارکت کنندگان
ــی اســت کــه  ــه اینکــه آنچــه اهمیــت دارد، روایت ــا توجــه ب        ب
ــه، اســاس  ــی تجرب ــد و بازگوی ــورد نظــر دارن ــراد از موضــوع م اف
پژوهــش روایــی مــی باشــد، بایــد از مشــارکت کننــدگان خواســته 
شــود تــا درک خــود را از موضــوع مــورد نظــر ارائــه دهنــد. بــرای 
ــک  ــدگان، ی ــارکت کنن ــه، مش ــر از زلزل ــت زی ــال در دو روای مث
روایــت واحــد از زلزلــه ندارنــد، پژوهشــگر، مجموعــه ای از 
روایــات را جمــع آوری، تعبیــر و تفســیر مــی کنــد و یــک جمــع 
ــال  ــد. در مث ــی ده ــه م ــیر ارائ ــد و تفاس ــترک از عقای ــدی مش بن
ــن  ــود ای ــادث ش ــه ح ــه زلزل ــی ک ــد زمان ــی کن ــوان م ــه، عن زلزل
ــده  ــرد و خوانن ــی گی ــورت م ــا ص ــات و رفتاره ــارب، احساس تج
نیــز بــا خوانــدن آن در حــال و هــوای زلزلــه قــرار مــی گیرد.بــرای 
ــرده  ــام ک ــدگان اع ــت کنن ــر روای ــون اکث ــد چ ــی یاب ــال درم مث
بودنــد کــه در زمــان زلزلــه، قفــل درهــا دچــار مشــکل مــی شــوند، 
وقتــی کــه در خانــه تنهاســت، در اتــاق را قفــل نکنــد یــا راه هــای 

ــد. ــاختمان را بشناس ــراری س ــروج اضط خ

      روایت اول
ــک روز  ــل ی ــی کردکــه “ همســرم مث ــف م ــی تعری        زن جوان
کاری معمولــی تــازه ازخانــه خــارج شــده بــود و شــاید هنــوز زیــاد 
دور نشــده بــود، مــن داخــل حیــاط را مرتــب مــی کــردم، کــودک 
ــود، او را از پشــت شیشــه  ــازه ازخــواب بیــدار شــده ب خردســالم ت
ــو آن  ــن س ــه ای ــا ب ــت وپ ــدم، چهاردس ــی پایی ــال م ــای درب ه ه
ــال  ــاری دنب ــواب و بخ ــراف رختخ ــرد، اط ــی ک ــت م ــو حرک س
پــدرش بــود. درهمیــن لحظــه خانــه شــروع بــه لرزیــدن کــرد. در 
یــک لحظــه احســاس کــردم دنیــا دارد روی ســرم آوارمــی شــود، 

ــتم درب را  ــدم، خواس ــال دوی ــرف درب ه ــه ط ــریع ب ــی س خیل
بازکنــم و خــودم را بــه کــودک برســانم بــاز نمــی شــد انــگار قفــل 
شــده بــود، بعــدا فهمیــدم کــه موقــع زلزلــه گاه اینطورمــی شــود و 
درب بــه خاطــر تغییــر شــکلی که در اثــر لــرزش دیوارهــا و دروازه 
ــاز  ــاز نمــی شــود. هرچــه کــردم  ب ــه آســانی ب ایجــاد مــی شــود ب
ــه هــای داغ بخــاری  ــد، لول ــی لرزی ــا م ــن دیواره نشــد، خــدای م
ــدان هــا  ــاد ب ــی کــه ب ــل شــاخه هــای درخت ــاالی ســرکودک مث ب
خــورده باشــد در لــرزش بودنــد چــه بایــد مــی کــردم، بــا جیــغ و 
داد و بــا شــانه و مشــت و لگــد شــروع بــه کوبیــدن درکــردم، کا 
ــد لحظــه بعــد دیگــر لرزشــی وجــود  ــود، چن ــه بیشــتر نب ــد ثانی چن
نداشــت، امــا دیــدم کــه یکــی از شیشــه هــای درب را شکســته ام و 
از مــچ دســت خــودم هــم خــون جاریســت! کــودک متوجــه هیــچ 
چیــز نشــده بــود و هنــوز داشــت اطــراف بخــاری بابــا را صــدا مــی 
ــد، در  ــی کوبن ــاط را م ــایه در حی ــر همس ــد نف ــدم چن ــد دی زد! بع
ــرای  ــوز ب ــد، هن ــده بودن ــن آم ــه م ــک ب ــرای کم ــردم ب ــاز ک را ب
ــه  ــه خان ــه ب ــا عجل ــودم کــه همســرم هــم ب ــه ب ــه را نگفت آنهــا قضی
ــچ  ــا م ــم را ب ــن کودک ــد و م ــاز کردن ــره در را ب ــت، باالخ برگش

باندپیچــی شــده ام بغــل کــردم.
      روایت دوم

      روایــت یــک دختربچــه مقطــع راهنمایــی: او مــی گفــت:” مــن 
ازمــادرم خداحافظــی کــردم، نســبت بــه روزهــای دیگــر کمــی در 
رفتــن بــه مدرســه تاخیــر داشــتم، وســط راه پلــه بــودم. خانــه ایــن 
دختــر در طبقــه دوم یــک ســاختمان بــود کــه حــدود دوازده پلــه 
بــا کوچــه فاصلــه داشــت وقتــی زلزلــه آمــداول نفهمیــدم داســتان 
چیســت، شــروع کــردم بــه برگشــتن، پلــه هــا را دوتــا یکــی دویــدم 
تاخــودم را بــه مــادرم برســانم، هنــوز بــه پلــه آخــری نرســیده بــودم 
ــوروز  ــه ن ــل زلزل ــد مث ــاید بای ــت و ش ــه اس ــد زلزل ــادم آم ــه ی ک
چنــد ســال پیــش کــه تــوی خونــه پدربــزرگ همــه دویــده بودیــم 
بیــرون، حــاال هــم بایــد مــی رفتــم بیــرون، خاصــه دوبــاره شــروع 
کــردم بــه دویــدن روی پلــه هــا! وقتــی رســیدم جــای اولــم یعنــی 
وســط راه پلــه، زلزلــه تمــام شــده بــود! امــا مــن هنــوز مــی لرزیــدم 
و مــی ترســیدم، تــازه جیــغ و دادم شــروع شــد، نشســتم وســرم را 
بیــن دو دســتم گرفتــم وشــروع کــردم بــه گریــه، بعــد دیــدم مــادرم 

خــودش را بــاالی ســرم رســانده.    

      روش شناسی پژوهش روایی
      1.توصیفــی از مذاکــرات مقدماتــی در مــورد چگونگــی وارد 

شــدن بــه موقعیــت پژوهــش میدانــی.
ــت  ــی اس ــش گروه ــی پژوه ــع نوع ــی در واق ــش روای       پژوه
کــه » در آن همــه شــرکت کننــدگان خــود را عضــوی از جمــع و 
گروهــی مــی بیننــد کــه بــرای پژوهشــگر و کارورز دارای ارزش و 
اختیــار اســت« )نادینگز،1986بــه نقــل از شــورت،1386،ص،169( 
پژوهــش گروهــی مســتلزم رابطــه ای نزدیــک از جنــس دوســتی 
ــراکت  ــن ش ــتی متضم ــوم دوس ــره، مفه ــی روزم ــت. در زندگ اس
و درهــم تنیدگــی فضاهــای تجربــی دو یــا چنــد فــرد انســانی 
ــت  ــف در موقعی ــراد مختل ــا اف ــاس ب ــراری تم ــرف برق ــت. ص اس
ــتی)  ــه دوس ــرد و ن ــداد ک ــنایی” قلم ــوان “آش ــی ت ــش، را م پژوه

شــورت،1386،صص169-168(. 
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      تجربــه کارورزی نگارنــده ایــن ســطور در ســال هــای پایانــی 
ــرار  ــه ق ــی ک ــه در آن معلم ــد ک ــی ده ــان م ــی نش دوره کارشناس
بــود مــا بــرای درس تدریــس عملــی 1 در کاس وی حاضــر 
ــا  ــه م ــود ک ــران ب ــیار نگ ــم بس ــاهده بپردازی ــه مش ــاً ب ــده و صرف ش
دربــاره کاس وی چــه خواهیــم نوشــت. بنابــر ایــن ورود بــه 
موقعیــت پژوهــش صرفــاً بــه معنــی گرفتــن مجــوز ورود بــه میــدان 
ــر آن،  ــد عــاوه ب ــی نیســت. بای ــکات اخاق پژوهــش و رعایــت ن
بــه روشــنگری دربــاره اهــداف ایــن طــرح بــرای مدیــران، معلمــان، 
دانــش آمــوزان و همــه افــراد حاضــر در میــدان پژوهــش پرداخــت 
تــا بداننــد کــه حضــور کارورز یــا اســتاد راهنمــای وی در مدرســه 
بــه معنــی نقــد عملکــرد ایــن افــراد یــا مدرســه نیســت بلکــه هــدف 
رســیدن بــه نوعــی وحــدت روایــی مشــترک اســت. از نظــر مــک 
اینتایــر )1981،بــه نقــل از شــورت،1386( روابــط بیــن افــراد، 

ــی زندگــی آنهاســت. محصــول وحــدت روای
     2. الزمــه دیــدن و توصیــف کــردن داســتان کنــش هــای 
روزمرگــی آمــوزگاران، دانــش آمــوزان، اداره کننــدگان مدرســه 
ــده اســت.  ــی از ســوی پژوهــش کنن ــر مســیر ذهن و دیگــران، تغیی
از طریــق گفتــن و بازگفتــن اســت کــه رشــته هــای درهــم پیچیــده 
ریشــه دارتــر مــی شــوند؛ زیــرا در اینجاســت کــه افــق هــای 
ــوند)  ــی ش ــترده م ــترده و بازگس ــی گس ــی و اجتماعی/فرهنگ زمان

شــورت،1386،ص172(.

      راه های گرد آوری داده ها
      یادداشت های میدانی از تجربه های مشترک:

       در زیــر نمونــه ای از یادداشــت هــای میدانــی مــورد اســتفاده در 
یــک پژوهــش روایــی آورده مــی شــود کــه بــه کنــد وکاو شــیوه 
هایــی پرداختــه کــه در آن “مــاری “ دانشــجوی تربیــت معلــم 
ــی  ــای خــود را در محــدوده کاس درس ابتدای ــده ه کوشــیده ای

شــکل داده و بازســازی کنــد.
       مــاری آنهــا را فرســتاد تــا برنامــه خانــه وحشــت را شــروع کنند.

بچــه هــای دیگــر را هــم بــه مراکــز اســقرار دلخــواه شــان فرســتاد، 
و ســپس همــه رفتنــد تــا دانــش آمــوزان را در خانــه وحشــت 
تماشــا کنندکــه بــا قطعــات بــزرگ ســاخته بودنــد. دانــش آمــوزان 
ــن مــی  ــاال و پایی ــد کــه ب ــی هــم درســت کــرده بودن مســاک های
رفــت. دیوارهــا هــم تــکان مــی خوردنــد کــه بــه نظــر بچــه هــا کار 
جــن بــود. ایــن نمایــش چنــد دقیقــه ادامــه داشــت و دانــش آموزان 
دیگــر کــف مــی زدنــد. پــس ازآن، ایــن گــروه بــه مراکــز اســتقرار 
ــد و دانــش آمــوزان دیگــر کــه در مرکــز قطعــات  خودشــان رفتن
ــت  ــه ی وحش ــش خان ــاختن و نمای ــه س ــود ب ــه خ ــه نوب ــد، ب بودن
خــود پرداختنــد یادداشــت هایــی بــرای پرونــده،22 اکتبــر، 1985 
ــه نقــل از شــورت،1386 ،ص،173( ) کلندینیــن و کانلــی 1988،ب

      دفترچه یادداشت های روزانه:
صحنــه  در  کننــدگان  شــرکت  روزانــه  هــای  یادداشــت     
ــت. ــی اس ــش روای ــا در پژوه ــع داده ه ــر از مناب ــی دیگ عملی،یک

دو گــروه شــرکت  هــر  را  روزانــه  هــای  یادداشــت  دفترچــه 
ــد فراهــم ســازند. ــی توانن کنندگان-پژوهشــگران و کارورزان- م

ــام  ــه ن ــوزگاری ب ــه  آم ــای روزان ــت ه ــر از یادداش ــده زی در گزی

دیویــز، وی دربــاره تجربیاتــش بــا  یکــی از دانــش آمــوزان خــود 
بــه نــام لیــزا  ســخن مــی گویــد کــه در آن لیــزا باالخــره موفــق بــه 

فهمیــدن نوشــته او شــده اســت.
      ایــن حادثــه بــا لیــزا بــه مــن نشــان داد کــه مــا هنــوز در مســیر 
ــه ایــم. از خــود مــی پرســیدم کــه در چــه  ســود بخــش ایــن تجرب
ــاز  ــان نی ــه زم ــا ب ــه ه ــید....... بچ ــم رس ــه اوج خواهی ــه ای ب مرحل
ــه  ــز ب ــر را نی ــا یکدیگ ــدن ب ــرای گذران ــت الزم ب ــد و فرص دارن
ــورت،1386  ــل از ش ــه نق ــز 1988،ب ــد.... )دیوی ــی آورن ــت م دس

ص،174(.

      مصاحبه ها:
ــش  ــا در پژوه ــردآوری داده ه ــای گ ــر از ابزاره ــی دیگ       یک
ــان پژوهشــگر  ــه می ــه اســت. مصاحب ــه ســاختار نیافت روایی،مصاحب
ــه مــی  ــن نوشــته،آن تهی ــده برگــزار مــی شــود، مت و شــرکت کنن
گــردد پیــاده ســازی متــن و در روایــت از آن اســتفاده مــی شــود.

بدیــن ترتیــب مصاحبــه بخشــی از گــزارش روایــی در حــال انجــام 
را تشــکیل مــی دهــد.

      داستان گویی:
      نمونــه هــای برجســته فراوانــی از کاربــرد داســتان هــای زیســتة 
ــوان  ــی ت ــی م ــش روای ــا در پژوه ــع داده ه ــه مناب ــه منزل ــراد ب اف
ــن  ــاب کلندینی ــه، در کت ــر مدرس ــل، مدی ــال  فی ــرای مث ــت. ب یاف
ــور  ــه منظ ــی اش ب ــای دوران کودک ــه ه ــرح تجرب ــه ش ــی ب و کانل
ــه  ــه پرداخت ــر مدرس ــام مدی ــش در مق ــی از اقدامات ــف یک توصی

اســت) شــورت،1386 ،ص،176(.

      نامه نگاری:
ــه گفتگــوی مکتــوب میــان        نامــه نــگاری شــیوه ای از ورود  ب
ــا  ــع داده ه ــر از مناب ــی دیگ ــدگان، یک ــرکت کنن ــگر و ش پژوهش
ــه  ــن نام ــورت1386 ،ص،177(. ای ــت) ش ــی اس ــش روای در پژوه
نــگاری مــی توانــد از طریــق فضــای مجــازی  نیــز صــورت پذیــرد.

      نوشته های خود زیست نگارانه و زیست نگارانه:
ــت  ــی اس ــتان های ــا داس ــگاری ه ــت ن ــود زیس ــور از خ       منظ
کــه آمــوزگاران بازگــو مــی کننــد. بــرای مثــال در کتــاب کونــل  

ــت: ــده اس ــن آم 1989 چنی
      تصویــر دختــر نوجوانــی در ذهــن زنــده مــی شــود کــه کنــار 
ــی از او  ــوز کس ــتاده... هن ــا در کاس درس ایس ــره ه ــف پنج ردی
دعــوت نکــرده بــود. از جمعیــت دور و بــرش انــدک انــدک کــم 
مــی شــد. باالخــره تنهــا مانــد و در همانجــا ایســتاد تــا زنــگ کاس 
خــورد و همــه رفتنــد. دختــر بــا خــودش فکــر کــرد »شــاید کســی 
متوجــه نشــده، امــا در همیــن حــال یکــی از دوســتانش گفــت: اوه 

تــو پایکوبــی نکــردی.«
      مــن ایــن واقعــه را هرگــز یــاد نبــرده ام. ســالها بعــد مــن و یکــی 
ــری در  ــر مهاج ــه دخت ــی ک ــای اول ــال ه ــاره س ــم درب از همکاران
کانــادا بــودم صحبــت مــی کردیــم. شــگفت زده بودیــم از اینکــه 
ــری  ــکل گی ــته در ش ــی توانس ــه م ــن چگون ــه م ــای اولی ــه ه تجرب
ــر  ــان دوم موث ــوان زب ــه عن ــان انگلیســی ب ــه تدریــس زب ــه ام ب عاق
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بــوده باشــد و اینکــه چــه خاطــره هایــی از آن دوره بــه یــادم مانــده 
ــه نقــل از شــورت،1386 ،ص،178(. ــل، 1989،ب و چــرا )کون

ــل جلــب توجــه مــی کنــد شــیوه هایــی        آنچــه در نوشــته کون
ــرح  ــه ط ــه وی ب ــا عاق ــاری آنه ــه ی ــش ب ــه های ــه تجرب ــت ک اس
ــد. ریــزی پژوهــش هــای خــاص و تدریــس را شــکل بخشــیده ان

      دیگر منابع داده ها
    عــاوه بــر منابــع فــوق مــی تــوان از اســناد و مــدارک موجــود، 

خبرنامــه هــا، عکــس و... نیــز اســتفاده نمــود.

      نمونه گیری 
ــی طــرح در تحقیقــات  ــل پیــش بین ــر قاب ــل ماهیــت غی ــه دلی       ب
کیفــی و بــه منظــور کســب بینــش بیشــتر در تدویــن و تهیــه روش 
هــای بررســی پدیــده هــا، فنــون نمونــه گیــری در ایــن نــوع 
تحقیقــات انعطــاف پذیرتــر از تحقیقــات کمــی هســتند. پاتــن 
اصطــاح نمونــه گیــری هدفمنــد را بــرای توصیــف نوعــی از 
نمونــه گیــری بــه کار مــی بــرد کــه در آن مــواردی کــه از لحــاظ 
ــی از اطاعــات هســتند، انتخــاب  ــق کیفــی غن هــدف هــای تحقی
ــون  ــی همچ ــش روای ــوند)بورگ و گال، 1386. در پژوه ــی ش م
ــر را  ــش گ ــه پژوه ــه ک ــی آنچ ــش کیف ــای پژوه ــیوه ه ــایر ش س
ــه گیــری هدایــت مــی کننــد، اهــداف و  در انتخــاب روش نمــو ن

ــود. ــد ب ــش خواه ــای پژوه ــش ه پرس

      تجزیه و تحلیل داده ها
       مدیریت اطالعات

      همزمــان کــه فراینــد تحلیــل اطاعــات کیفــی را آغــاز 
مــی کنیــد، اولیــن وظیفــه شــما مرتــب ســازی و ســازماندهی 
ــا اســتفاده از  ــل فهــم کــردن آن اســت. ب ــه منظــور قاب اطاعــات ب
نرم افزارهــاي رایانــه اِي ایجــاد متــن )ماننــد میکروســافت ورد( 
قســمت  در  صفحه گــذاري  و  برچســب  اطاعــات  به آســاني 
برچســب  یــک  مثــال،  بــرای  شــود.  وارد  )ســرصفحه(  هــدر 
توانــد چنیــن  مــی  داده هــا  فایل هــاي  از  یکــي  در  ســرصفحه 
نجابــت،کاس  شــهید  مدرســه  باشــد:»12/11/1390؛حیدری؛ 

درس خانــم معلــم1 / مرودشــت«.
ــتفاده از کل  ــورد اس ــدد م ــای متع ــی ه ــداری کپ ــه: نگه       نکت

ــت. ــده اس ــش و امیدوارکنن ــان بخ ــب اطمین مطال

      آگاهی از اطالعات
      نوشــته هــای میدانــی را از ابتــدا تــا انتهــا چندیــن بــار بخوانیــد.

ــع  ــه جم ــی ک ــر مطلب ــا و ه ــه ه ــا مصاحب ــل را ب ــن عم ــابه همی مش
آوری کــرده ایــد، انجــام دهید.آنقــدر مطالبتــان را مــرور کنیــد تــا 
اینکــه دریابیــد چــه مطلبــی ســودمند تر اســت. در هنــگام رانندگی، 
ــد. ــرور کنی ــب را م ــدن مطال ــذا خــوردن و در حــال دوی ــع غ موق

فایــده اینــکار پربــار کــردن حافظــه خویــش بــا اطاعــات ذیربــط 
ــماعی،ص،188(. ــد و ش ــتربرگ،1384،ترجمه پوراحم ــت )اس اس

     کدگذاری 
ــی        هــدف از کدگــذاری، متمرکــز کــردن پتانســیل هــای معن
دار از اطاعــات اســت.کدگذاری هــای کیفــی مســتلزم ســه اقــدام 

اساســی اســت:
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      الف. اطاعات مربوط به پدیده ها
      ب. جمع کردن نمونه از این پدیده ها

    ج. تحلیــل ایــن پدیده ها در دیگر یافتــه های متعارف،گوناگون، 
الگوها و ساختارها.

بوســیله  را  بالقــوه  اطاعــات  کار  ابتدایــی  مراحــل  در        
ــر  ــان منحص ــه اطاعتت ــده ب ــی ش ــش قطع ــای از پی ــذاری ه کدگ
نکنیــد. در عــوض مرحلــه ای از کدگــذاری را اســتفاده کنیــد کــه 
هــدف هــای نهفتــه را آشــکار کنــد. هــر قــدر کدگــذاری هایتــان 
ــد،   ــترش بدهی ــی را گس ــای اساس ــوع ه ــد و موض ــش کنی را پاالی
بود)اســتربرگ،1384،ترجمه  خواهــد  تــر  واضــح  مقصودتــان 

پوراحمــد و شــماعی،ص،189(.

      کدگذاری باز
     در کدگــذاری بــاز  بایــد بــا نگــرش گســترده و کامــا بــاز در 

ارتبــاط بــا اطاعــات برخــورد کنیــد.
     در کدگــذاری بــاز از کدگــذاری هــای از پیــش محــرز شــده 

دیگــران یــا حتــی مــال خــود اســتفاده نکنیــد
ــاره  ــر درب ــورد نظ ــم م ــه مفاهی ــد ک ــاز آزادی ــذاری ب      در کدگ
ــا را  ــی آنه ــه خوب ــت ب ــن اس ــا ممک ــد ی ــه کنی ــات را اضاف اطاع

ــد. ــش دهی کاه
ــیه در  ــتن حاش ــگ نوش ــته و پررن ــروف برجس ــتفاده از ح        اس

ــی شــود. ــه م ــن و...توصی ــار مت کن
ــد،   ــی کارکدگــذاری را انجــام دادی ــرای مدت ــد از اینکــه ب       بع
موضوعــات تکــراری در مصاحبــه هــا یــا یادداشــت هــای تحقیــق 
ــب  ــه مطال ــه ب ــی ک ــا کدهای ــد ب ــما بای ــوند. ش ــی ش ــخص م مش
ــوع موضوعاتــی  ــد کــه چــه ن ــا بدانی ــد ت ــد، بســیار کار کنی داده ای
ــد،  ــرده ای ــاد ک ــه ایج ــی ک ــن کدهای ــد. از بی ــط دهی ــد بس را بای
ــر اســت  ــل شــما موث ــه تحلی ــا در شــکل دهــی ب ــک از آنه کدامی

)اســتربرگ،1384،ترجمه پوراحمــد و شــماعی(.

     کدگذاری باز:
      در ایــن مثــال کدگــذاری بــا کشــیدن خــط زیــر مفاهیــم مهــم 

انجــام شــده اســت

       س: آیــا شــما مــی توانیــد اندکــی توضیــح دهیــد کــه وقتی کار 
مــی کردیــد و همزمــان از پســرتان بایــد نگــه داری مــی کردیــد، 
چــه وضعیتــی داشــتید و چطــور مــی توانســتید بیــن ایــن دو حالــت 

تــوازن ایجــاد کنیــد؟
ــیار  ــن بس ــرای م ــه ب ــتار بچ ــردن پرس ــدا ک ــه پی       پ: اول از هم
ــر آنهــا  ــا! اکث ــا بســیاری از آنهــا صحبــت کردم.ام ــود. ب مشــکل ب
ــرای مــن  ــد کــه خودشــان بچــه داشــتند. ب ــی بودن خانمهــای جوان
کــه دوســت داشــتم صاحــب فرزنــد شــوم بســیار ســخت بــود کــه 
ــد. ــزرگ کن ــر او را ب ــخصی دیگ ــذارم ش ــم و بگ ــا کن او را ره

ســرانجام پرســتاری پیــدا کــردم کــه 50 ســالش بــود. خانــم بســیار 
خوبــی بــود و مــن از او راضــی بــودم. از هــر بابــت خیالــم راحــت 
ــر  ــت دیگ ــد.آن وق ــی خوابان ــه را م ــا بچ ــح ه ــوهرم صب ــود. ش ب
دردســر و نگرانــی جــدا شــدن از بچــه را نداشــتم. مــن هــم شــبها 
مــی آمــدم خانــه و ایــن فرصــت را پیــدا مــی کــردم کــه پیــش بچــه 

ــه  ــرا ب ــدرت م ــه ن ــود و ب ــی ب ــیار خوب ــه زن بس ــتار بچ ــم. پرس باش
خاطــر مســائل جزئــی صــدا مــی کــرد. مــی دانیــد، اون خانــم همان 
خانمــی بــود کــه دنبالــش مــی گشــتم. مــی دانیــد، کــه پرســتارهای 
ــد و تعــداد  وعــده غذاهایــی کــه بچــه  ــه دارن بچــه دفترچــه روزان
ــده را  ــوض ش ــا ع ــه آنه ــه کهن ــی ک ــداد دفعات ــد  و تع ــا خوردن ه
ــه ایــن کارهــا  در آن دفترچــه یادداشــت مــی کننــد. مــن نســبت ب
هیــچ ذهنیتــی نداشــته و آشــنا نبــودم. وقتــی فرزنــدم ســه ماهــه بــود، 
برگشــتم ســرکار و وقتــی 9 ماهــش بــود کار را رهــا کــردم. بنابــر 
ــدم  ــن از فرزن ــدت م ــن م ــاد و در ای ــه افت ــا فاصل ــاه اینج ــن 6 م ای
ــتربرگ،1384،ترجمه  ــود) اس ــخت ب ــیار س ــن بس ــودم و ای دور ب

ــماعی،ص،190(. ــد و ش پوراحم

     نمونه ای  دیگر از کدگذاری باز 
ــرکت  ــا ش ــگر ب ــه پژوهش ــن مصاحب ــدا مت ــر، ابت ــال زی        در مث
ــاز  ــاده ســازی شــده و ســپس کدگــذاری ب ــق، پی ــده در تحقی کنن
ــان  ــا را نش ــگ کده ــز رن ــای قرم ــماره ه ــت. ش ــده اس ــام ش انج
مــی دهنــد و نوشــته هــای قرمــز رنــگ مفاهیــم اســتخراج شــده از 
مصاحبــه را نشــان مــی دهنــد. در ایــن مثــال کدگــذاری بــا اســتفاده 
از شــماره گــذاری انجــام شــده اســت. چنانکــه مشــاهده مــی شــود 
در ایــن مثــال پژوهشــگر بــرای کدگــذاری از رنــگ هــای مختلــف 

کمــک گرفتــه اســت .

      مصاحبه شماره 2
      پدر و مادر مقید به نماز و روزه هستند؟

      بله کاما
       بــه رعایــت بقیــه احــکام و دســتورات دیــن هــم پایبنــد هســتند؟ 

پــدر و مــادر خودتــون رو افــراد دینــداری میدونین؟
     }بیشــتر در حیطــه نمــاز و روزه هســت{1 و بیشــتر از اون 
دیگــه نیســت مثــا} اهــل زکات و خمــس نیســتن چــون وســعمون 
نمیرســه بــه اینجــور مســائل پایبنــد نیســتن{1 -  نمــاز و روزه نشــانه 
هــای دینــداری 2 - پرداخــت نکــردن خمــس و زکات نشــانه هــای 

عــدم پایبنــدی کامــل بــه دیــن
      شما خودت رو فرد دینداری میدونی؟

      مــن ده ســالی هســت نمــاز میخونــم و هیــچ وقــت هــم ترکــش 
نکــردم }ولــی روزه نمیگیــرم{ 2 ولــی نمــاز رو هیــچ وقــت ترکش 
ــم  ــن فکــر نمیکن ــم. } م ــورد روزه کــم کاری میکن نکــردم. در م
آدم دینــداری باشــم {2 } مــن نمــاز رو بیشــتر بــرای تشــکر از خــدا 

میخونــم { 3 و} بــه بقیــه مســائل دیــن اهمیــت نمیــدم {2
 3 - دالیل شخصی برای اقامه نماز 

      کدگذاری محوری  یا متمرکز
ــروع  ــدی را ش ــای کلی ــه ه ــی مقول ــما بررس ــه ش ــی ک       هنگام
مــی کنیــد، مــی توانیــد کدگــذاری محــوری را انجــام دهید)کافــی 
ــور احمــد و شماعی،1384(.مشــابه  ــه نقــل از پ واتکینســن،1996 ب
کدگــذاری باز،کدگــذاری متمرکــز نیازمنــد جســتجو در بیــن 
ــما  ــه ش ــز ب ــت.کدگذاری متمرک ــات اس ــطر اطاع ــه س ــطر ب س
کمــک مــی کنــد تــا اطاعــات را کاهــش دهیــد، از حجــم آنهــا 
کاســته و آن را قابــل مدیریــت کنید)اســتربرگ،1384،ترجمه 

5 زمستان 1393 شــماره  پژوهش روایی: چیستی و چگونگی



فرهنگیان 20دانشگاه 

پوراحمــد و شــماعی،ص،192(.
      کدگذاری محوری:

       احساسات و عواطف دربارهی پرستار روزانه
ــودم،  ــا او ب ــی ب ــن وقت ــود و م ــا ب ــی زیب ــک زن خیل ــاً ی      او واقع
احســاس خوشــی داشــتم. زن پیشــخدمت واقعــاً خــوب بــود، او بــه 
نــدرت از مــن بــه خاطــر چیزهــای کــم اهمیــت ایــراد مــی گرفــت.
ــردم. ــی ک ــی م ــاس ناراحت ــه احس ــتار روزان ــدرت از پرس ــن بن م
ــودم. ــرون ب ــن بی ــازی مــی کــرد، م ــه اش ب ــا گرب ــرم ب ــی دخت وقت
نمــی توانســتم بــاور کنــم کــه او نمــی خواســت گربــه هــا را ببینــد.

مــن واقعــاً دوســت دارم بدانــم کــه چطــور پرســتار روزانــه اینطــور 
راحــت و صبورانــه بــا دختــرم رفتــار مــی کنــد. او بــه طــور شــگفت 
آوری رفتــار مــی کنــد. مــن اغلــب تحمــل خــود را از دســت مــی 

ــم )اســتربرگ،1384،ترجمه پوراحمــد و شــماعی،ص،192(. ده
مــورد  در  احساســی  مــوارد  کدهــا   از  یکــی  بــاال  مثــال  در 
رفتارپرســتار روزانــه را بیــان مــی کــرده اســت. در اینجــا مــی تــوان 
یــک ســند داده پــردازی در فایــل ورد ایجــاد کــرد کــه شــامل همه 
ــا ایــن کــد اســت، ایجــاد  ســخن هــای تکــراری کــه در ارتبــاط ب
کــرد. ســند را چنانکــه پیشــتر گفتــه شــد برچســب گــذاری کــرد 
ــایر  ــر و... س ــه گ ــه، مصاحب ــخ مصاحب ــماره مصاحبه،تاری ــر ش ذک
ــورت  ــه ص ــی را ب ــای کل ــرفصل ه ــن س ــپس ای ــات الزم س اطاع
ســرفصل هــای ریزتــر و جزئــی تــر تفکیــک کــرد کــه دربــاره ایــن 
مثــال مــی توانــد شــامل: احساســات مثبــت، احساســات بــی طرفانــه 

ــا شــاید احساســات قــوی و ضعیــف باشــد. و ی

      نمونه کد گذاری محوری با توجه به مصاحبه شماره 2
      1 - باور خدا و نماز به خاطر تشکر

در بر گیرنده کدهای 3،4،5 و6
      3 - آموزش و شکل گیری باورها

در بر گیرنده کدهای 10 و14
ــات  ــز اطاع ــذاری متمرک ــک کدگ ــه کم ــما ب ــا ش ــا اینج       ت
ــه معنــی پایــان  را کاهــش داده ایــد. امــا ایــن کاهــش اطاعــات ب
ــرای  ــارت »ب ــواب عب ــد ج ــما ناچاری ــت. ش ــما نیس ــل ش کار تحلی
چــه؟« را بدهیــد. ایــن داده هــا چــه معنــی مــی دهنــد؟ بایــد نشــان 
دهیــد کــه موضوعــات و طبقــه بنــدی هایــی کــه شــما تعییــن کــرده 
ایــد،در ارتبــاط بــا ســایر مــوارد چــه معنــی مــی توانــد داشــته باشــد.

ــود. مــی  ــد پرســش مفیــد خواهــد ب ــه چن ــه پاســخ ب در ایــن مرحل
توانیــد ســواالتتان را در چنــد مســیر متمرکــز کنیــد:

ســواالتی در مــورد وقایــع: چــه اتفاقــی افتــاد؟ چــه کســانی را در 
بــر مــی گرفــت؟ چگونــه اتفــاق افتــاد؟ چگونــه بــه پایــان رســید؟

ــد  ــی رخ داد؟ بع ــه اتفاق ــوژی: اول چ ــورد کرونول ــواالتی در م س
ــاد؟ چــه؟ ســپس چــه اتفاقــی افت

ــاره محــل: ایــن محــل شــبیه کجاســت؟ ایــن محــل  ســواالتی درب
شــبیه چیســت؟

ســواالتی در مــورد مــردم: مــردم شــامل چــه کســانی هســتند؟ آنهــا 
چگونــه انســان هایــی هســتند؟

ــردم  ــن م ــدی ای ــات کلی ــات: موضوع ــاره موضوع ــواالتی درب س
کدامنــد؟ چــه چیــزی بــرای آنهــا مهــم اســت؟ آنهــا از چــه زبانــی 

اســتفاده مــی کننــد؟

      جــواب دادن بــه ایــن گونــه ســواالت مــی توانــد شــما را 
بــرای تحلیــل مفاهیــم مختلــف آمــاده کنــد و بــه شــما بــرای 
ــد،  ــی کن ــک م ــردم کم ــی از م ــا گروه ــه ی ــک واقع ــف ی توصی
ــما  ــه ش ــه آنچ ــوط ب ــوب مرب ــی خ ــل کیف ــک تحلی ــمتی از ی قس
دیــده و برداشــت کــرده ایــد، مــی شــود )اســتربرگ،1384،ترجمه 

و شــماعی،ص،200(. پوراحمــد 

      نوشتن روایت
      در پایــان پــروژه ی مطالعــه روایــی، غالبــاً روشــن نیســت کــه 
در چــه زمانــی مکتــوب کــردن مطالعــه آغــاز شــده اســت. اغلــب 
ــا شــرکت  ــل مذاکــرات ب ــان اوای ــه شــده کــه نوشــتن در هم گفت
ــه  ــی ک ــر، از زمان ــش ت ــی پی ــا حت ــت ی ــده اس ــاز ش ــدگان آغ کنن
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــروژه مطالع ــه پ ــوط ب ــای مرب ــه ه اندیش
ــوده است)شــورت، 1386،ترجمــه محمــود  ــری ب حــال شــکل گی

مهرمحمــدی و همــکاران،ص،179(.
        در نوشتن یک پژوهش روایی رعایت نکات زیر ضروری است:

ــه ســائقه حــس کل پیــش مــی رود.       الــف: پژوهــش روایــی ب
همیــن حــس در پیشــبرد نوشــتن روایــت مــورد نیــاز اســت. روایــت 
ــول  ــت و معل ــی از عل ــه الگوی ــر پای ــل ب ــه طــور کام ــا همیشــه ب ه
ــی نوشــته  ــح های ــه توضی ــر پای نوشــته نمــی شــوند، بلکــه بیشــتر ب
ــر  ــردد. اگ ــی گ ــی م ــه چین ــت خوش ــه از کل روای ــوند ک ــی ش م
ایــن کار درســت انجــام گرفتــه باشــد، نویســنده احســاس نخواهــد 
ــی از کل  ــواره درک ــه هم ــده، بلک ــم ش ــات گ ــه در جزئی ــرد ک ک
ــن امــر کار نوشــتن را کمــی  ــه ای ــا خــود خواهــد داشــت. البت را ب
دشــوار مــی کنــد؛ چــرا کــه پرداختــن بــه جزئیــات ملمــوس تجربی 
از ضروریــات روایــت اســت  و بــه همیــن دلیــل، نحــوه ی داوری 
میــان کل و جــزء در هــر لحظــه از نوشــتن، یکــی از دشــواری هــای 
نویســنده روایــت مــی توانــد باشد)شــورت، 1386،ترجمــه محمــود 

ــکاران،ص،182(. ــدی و هم مهرمحم
      ب.روایتگــری یــا رویدادهــای کاس درس و هــر رویــداد 
ــرای  ــرد ب ــط ک ــت و ضب ــی ثب ــب زمان ــه ترتی ــد ب ــری را بای دیگ
نمونــه یادداشــت هــای میدانــی و یــا اینکــه داســتانها و خــود 
زیســت نــگاری هــا کــه در پــی دســتیابی بــه خاطــره هــای ثبــت و 
ــد و  ضبــط شــده در حافظــه هــا اســت کــه تاریــخ مشــخصی دارن
یــا انتظــارات آگاهانــه داشــتن ماننــد اهــداف، برنامــه هــای درســی، 
ــا هــدف هــای زمانــی ســر  مقاصــد و زمــان بنــدی هــا کــه غالبــاً ب
ــا  ــا ب ــرد ت ــل ک ــان را تعدی ــوان زم ــی ت ــا م ــد. در اینج و کار دارن
داســتان بازگــو شــده متناســب گــردد. بــرای مثــال در کاس هــای 
ــن، دانشــجویان  ــی و کلندیی ــی کانل درس دوره تحصیــات تکمیل
ــا شــروع از ارزش هــا، باورهــا و  ــه نوشــتن روایــت خــود ب ــاً ب غالب
ــه دوران کودکــی  ــان حــال و ســپس بازگشــت ب ــش هــای زم کن
ــد  ــس بای ــدند. پ ــی ش ــب م ــود ترغی ــل خ ــل دوران تحصی ــا اوای ی
ــن  ــک مت ــب در ی ــت اغل ــندگان روای ــه نویس ــت ک ــر داش در نظ
ــار  ــن ب ــی روایــت مــی شــوند، چندی واحــد کــه مطالــب گوناگون
در زمــان پــس و پیــش مــی روند)شــورت، 1386،ترجمــه محمــود 

مهرمحمــدی و همــکاران،ص،181(.
ــه  ــدان توج ــد ب ــت بای ــتن روای ــه در نوش ــری ک ــه دیگ       ج.نکت
داشت”ســاختن صحنــه و پیرنــگ روایــی” اســت. در ادامــه ایــن دو 
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مفهــوم بیشــتر توضیــح داده مــی شــوند:
ــی اســت کــه کنــش در آن روی مــی  ــا جای ــه: مــکان ی       صحن
ــد و داســتان هــای خــود را  دهــد، شــخصیت هــا شــکل مــی گیرن
ــز در آن  ــی نی ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــد و رفتاره ــی کنن ــپری م س
نقشــی مهارکننــده و میانــی دارنــد. شــاید ســاختن مــکان و صحنــه 
و  زمــان  از ســاختن  پژوهشــگران روایتگــر، دشــوارتر  در کار 
پیرنــگ باشــد. اســناد و مــدارک غالبــاً شــامل طــرح هــای مختصــر 
اتــاق  شــخصیت و وصــف هــای کوتــاه کاس هــای درس، 
هــای مدیــر و ماننــد آن اســت. در نوشــتن روایــت، چیدمــان ایــن 
ــختی  ــمگیر کار س ــته و چش ــش برجس ــورت نق ــه ص ــا ب ــه ه صحن
اســت چــرا کــه بــه همــان انــدازه بــه زندگــی روزمــره مــا نزدیــک 
هســتند کــه مشــتی خــاک در میــان انگشــتانمان بنابرایــن بســته بــه 
اســتعداد نوشــتاری پژوهشــگر اســت کــه آن همــه را ســاده و بــی 
ــب و اشــتیاق برانگیز)شــورت، 1386،ترجمــه  ــا جال روح بســازد ی

ــکاران،ص،184(. ــدی و هم ــود مهرمحم محم
ــر حســب شــرایط  ــه ب ــری صحن ــف تصوی       از آنجــا کــه توصی
ــای  ــخصیت ه ــب ش ــا برحس ــت ت ــوم اس ــر مرس ــی آن کمت فیزیک
حاضــر در آن، توصیــف چیدمــان صندلــی هــا، عکــس هــا و طــرح 
هــای روی دیوارهــای کاس درس و مدرســه، بــه گونــه ای کــه به 
بیــان روایــت یــاری کنــد، کار آســانی نیســت؛ زیــرا هنــگام گــرد 
آوری داده هــا بیشــتر تمایــل بــر ایــن اســت کــه بــر افــراد تمرکــز 
ــدی و  ــود مهرمحم ــه محم ــورت  ، 1386،ترجم ــا اشیاء)ش ــود ت ش
ــی  ــای میدان ــزارش ه ــا گ ــه غالب ــا ک ــکاران،ص،185(. از آنج هم
ــان نوشــتن در دســت نیســتند،  ــه، در زم ــرای ســاختن صحن الزم ب
ــر مدرســه از  ــکان و اجــازه مدی ــه مــی شــود در صــورت ام توصی

صحنــه هــا عکــس بــرداری شــود.
      در نوشــتن روایــت، محیــط فیزیکــی و شــخصیت هــای انســانی 
ــار  ــی رفت ــه یعن ــومی در صحن ــخصه س ــا مش ــی ب ــد هماهنگ نیازمن
هســتند کــه ممکــن اســت شــامل شــخصیت هــای انســانی دیگــر و 
محیــط هــای فیزیکــی دیگــر بــه جــز کاس درس باشــد.برای مثال 
سرپرســتان بخــش هــا، مدیــران مدرســه و محلــه، همــه در صحنــه 
ی کاس درس تاثیرگذارنــد و بایــد بــه تناســب پژوهــش توصیــف 
ــا  ــده ه ــه از دی ــت؛ چراک ــوار اس ــری دش ــف تصوی ــوند. توصی ش
ــردآوری  ــن گ ــال در حی ــتجوی فع ــتلزم جس ــت و مس ــان اس پنه
و  مهرمحمــدی  محمــود  1386،ترجمــه  هاست)شــورت،  داده 

ــکاران،ص،185(. هم
ــگ،  ــگ اســت. از نقطــه نظــر پیرن ــه پیرن ــان الزم ــگ: زم      پیرن
ســاختار اصلــی زمــان، گذشــته، حــال و آینــده اســت. منابــع داده 
ــر  ــان ب ــبی ش ــد نس ــاس تاکی ــر اس ــوان ب ــی ت ــی را م ــای روای ه
گذشــته، حــال یــا آینــده طبقــه بنــدی کــرد. داســتان گویــی و خود 
ــه  ــرداری و مصاحب ــس ب ــته، عک ــتر در گذش ــگاری بیش ــت ن زیس
ــه و  ــگاری، یادداشــت هــای روزان ــه ن ــان حــال و نام بیشــتر در زم
مشــاهدات شــرکت کننــدگان در آینــده جــای گرفتــه اســت.بدین 
ــا  ــون داده ه ــواع گوناگ ــی، ان ــنده روای ــدگاه نویس ــب از دی ترتی
غالبــاً ایــن مواضــع مختلــف زمانــی را تقویــت مــی کنند)شــورت، 
1386،ترجمــه محمــود مهرمحمــدی و همــکاران،ص،186-185(.

ــا ســه  ــده ب ــان، گذشــته، حــال و آین ــی زم ــن  ســاختار اصل       ای
بعــد تجربــه ی انســانی، یعنــی “اهمیــت”،”ارزش “و “قصــد و نیــت” 

ارتبــاط پیــدا مــی کنــد. بــه عبــارت بهتــر گذشــته افــاده اهمیــت می 
کنــد، حــال افــاده ی ارزش و آینــده افــاده ی قصــد و نیــت. بدیــن 
ترتیــب تبییــن روایــی و در نتیجــه معنــای روایــی شــامل اهمیــت، 
ارزش و قصــد و نیــت خواهــد بود)شــورت، 1386،ترجمــه محمود 

مهرمحمــدی و همــکاران،ص،186(.
      در تکمیــل توضیحــات ایــن بخــش توجــه بــه نظــرات کانلــی 
ــن  ــن)2000(، مت ــی و کلندینی ــت. کانل ــم اس ــز مه ــن نی و کلندینی
ــی “  ــون میدان ــش را “مت ــدان پژوه ــده از می ــع آوری ش ــای جم ه
و متــن هایــی کــه پژوهشــگر بازســازی مــی کند،”متــون پژوهشــی 
“ مــی نامنــد. وقتــی فــردی داســتان هایــی نقــل مــی کنــد، ترتیــب 
و توالــی معانــی داســتان هــا اغلــب رعایــت نمــی شــود. بــه منظــور 
ایجــاد متــن پژوهشــِی معنــادار، بایــد معانــی و اهمیــت داســتان هــا و 
روایــت  را از متــون میدانــی اســتخراج کــرد. همچنیــن از تکنیــک 
کانلــی و کلندینیــن)1990( در ارائــه متــون پژوهشــی اســتفاده 
ــکان” و  ــر “م ــا دو عنص ــد ب ــا در پیون ــت ه ــه در آن روای ــد ک کنی
ــت  ــه و باف ــکان” زمین ــا “م ــد. از نظــر آنه ــی گیرن ــرار م ــان” ق “زم
داســتان هاســت و شــامل شــخصیت هــا و محیــط فیزیکــی اســت. 
“مــکان” در یــک مطالعــه بافــت اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه 
در آن  زندگــی مــی کنیــد، از قبیــل جاهایــی کــه در آن متولــد یــا 
بــزرگ شــده ایــد، مــکان هایــی کــه تحصیــل کــرده ایــد و مــکان 
هایــی کــه تدریــس کــرده یــا مــی کنید.”زمــان” نیــز شــامل روایــت 
هــای شــما در گذشــته،حال و آینــده اســت. ابتــدا هــر رویــداد یــا 
داســتان و تجربــه را روایــت کنیــد ســپس بــه بازگویــی داســتان در 
پیونــد بــا دو عنصــر مــکان و زمــان بــه گونــه ای معنــادار بپردازیــد.

بعــد از آن بــه تحلیــل داســتان هــا پرداختــه و روایــت را در مقولــه 
ــز  ــذاری متمرک ــه کدگ ــما در مرحل ــل ش ــده از تحلی ــای  برآم ه
ــش  ــداف پژوه ــواالت و اه ــا س ــه ب ــوری ک ــد ط ــازماندهی کنی س

شــمامرتبط باشــند.

      د.توجه به “من” های چندگانه در پژوهش روایی
     در پژوهــش روایــی “مــن” میتوانــد در مقــام پژوهشــگر، 
آمــوزگار، دانشــجو، زن، شــرکت کننــده در پژوهــش، ناقد روایت 
و نظریــه پــرداز ســخن بگویــد. در نوشــتن روایــت، هنگامــی کــه 
ــب  ــا غال ــک از صداه ــدام ی ــه ک ــن اینک ــن” تعیی ــیم ”م ــی نویس م
اســت اهمیــت زیــادی دارد)شــورت  ، 1386،ترجمــه محمــود 

مهرمحمــدی و همــکاران،ص،189(.

      کیفیت)روایی و پایایی (
      در اشــکال ســنتی پژوهــش اصطاحــات تعمیــم پذیــری و 
اعتبــار بــرای اشــاره بــه تکــرار پذیــری نتایــج در مطالعــات مشــابه 
ــاص  ــوع خ ــی موض ــا ارزیاب ــاب ی ــه در بازت ــت مطالع ــزان دق و می
ــد  ــا ایــن وجــود فلدمــن )2003( ادعــا مــی کن ــه کار مــی رود. ب ب
در پژوهــش کیفــی بایــد بــه جــای ایــن اصطاحــات از “کیفیــت” 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه “م ــت ک ــن اس ــن ای ــرض فلدم ــود. ف ــتفاده نم اس
مــدرس معلمــان بایــد خودمــان را مطالعــه کنیــم تــا راههــای شــکل 
ــود  ــرای بهب ــزوم، ب ــورت ل ــم و در ص ــود را درک کنی ــری خ گی
ــای  ــت ه ــن روای ــر فلدم ــه نظ ــم. ب ــر دهی ــا را تغیی ــمان آنه تدریس
تدریــس بدلیــل برخــورداری از کیفیــت و دقــت بســیار، در آینــده 
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ادبیات پژوهشــی ارزشــمندی را تشــکیل مــی دهند.کیفیــت و دقِت 
ــه باورپذیری)قابلیــت  پژوهــش، خواننــده را تســخیر مــی کنــد و ب
قبــول(، اعتبــار و انســجام ادبیــات پژوهــش ســندیت مــی بخشــد و 
بدینگونــه صحــت و درســتی را بــه عنــوان تضمینــی بــرای پایایــی 
ــری  ــزارش باورپذی ــا،1985(. گ ــن و گوب ــی گیرد)لینک ــه کار م ب
آن اســت کــه “رنگــی از حقیقــت داشــته باشــد”، گزارشــی کــه 
ــدنی است”)شــورت  ،  ــی تــوان گفت:”ش ــش م پــس از خواندن

ــکاران(. ــدی و هم ــود مهرمحم ــه محم 1386،ترجم

      مخاطرات پژوهش روایی
      1. داده سازی کردن. نوشتن خیالی و پنداری،

ــائل  ــد مس ــن نق ــده گرفت ــداری؛ نادی ــیفتگی و خودم      2. خودش
ــردی  ــان ف ــردی و می ف

      3. ”پیرنــگ هالیــودی“؛ یعنــی پیرنگــی کــه همــه چیــز 
شــود.”  مــی  منتهــی  دلپذیــر  و  دلخــواه  ســرانجام  بــه  آن  در 
ــار و  ــرای سانســور تمــام عی ــه ای باشــد ب خوشــایندی “شــاید بهان
بــی چــون و چرا)شــورت، 1386،ترجمــه محمــود مهرمحمــدی و 

همــکاران،ص،191(.
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راهنمای آموزش تمرین تدریس- معلمی
نویسندگان: لوئیس کوهن، الرنس مانیون، کیت موریسون

 متــن کتــاب بــه زبــان انگلیســی مــی باشــد. راهنمــای آمــوزش تمریــن تدریــس جــزو جامــع تریــن کتــاب 
ــرای دانشــجویان در دوره هــای آموزشــی معلــم مقدماتــی در انگلســتان اســت. تمرکــز  هــای  موجــود ب

.ایــن کتــاب بــر کیفیــت آمــوزش و یادگیــری مــی باشــد
 ایــن کتــاب بــراي دانشــجو معلمــان تهیــه شــده. کتــاب داراي بخشــها، فصــول و عناویــن متنــوع و جالبــي
 از مدیریــت کاس تــا ارزشــیابي مــي باشــد. حجــم محتوایــي کتــاب علــي رغــم زیــاد بــودن از کیفیــت

آموزشــي باالیــي برخــوردار اســت

تمرین معلمی: کارورزی و مدیریت کالس
محل نشر : قم - نویسنده : مقامی، حمید - نوروزی، رضاعلی

ــه, ــت کاس’، ب ــس’ و ‘مدیری ــای تدری ــن مهارت ه ــش ‘کارورزی’، ‘تمری ــه بخ ــر در س ــاب حاض  کت
 منظــور اثــر بخشــیدن بــه فرآینــد تدریــس، تدویــن یافتــه اســت. در بخش نخســت آمــده اســت: ‘کارورزی
ــار دوره ــت و دارای چه ــس اس ــای تدری ــه مهارت ه ــیدن ب ــرای رس ــل ب ــا عم ــوام ب ــوری ت ــای تئ ــه معن  ب
ــرد، دوره ی ــس خ ــن  تدری ــس، دوره ی دوم، تمری ــای تدری ــک مهارت ه ــن ت ــت: دوره ی اول، تمری  اس
 ســوم، تمریــن آزمایشــی و دوره ی چهــارم: تدریــس پیش رفتــه’. در بخــش دوم، فرآینــد پنــج مرحلــه ای
ــاهده’، ــه’، ‘مش ــت از: ‘مطالع ــارت اس ــه عب ــده ک ــریح ش ــس تش ــای تدری ــت آوردن مهارت ه ــه دس  در ب
 ‘اجــرا’، ‘ارزیابــی’ و ‘پاالیــش’. در بخــش پایانــی نیــز، ســه عامــل ‘قــدرت’، ‘آگاهی هــا’ و ‘هنجارهــا’ بــا

ــی شــده اند ــی کاس، معرف ــن مدیریت ــوان محــور قوانی .عن

راهنمای تمرین معلمی: ویژه دوره های کاردانی و کارشناسی تربیت معلم
نویسنده : مشفق آرانی، بهمن - زیر نظر : احمدی، غامعلی  - محل نشر : تهران

ــن ــت.در ای ــده اس ــن ش ــم تدوی ــت معل ــی تربی ــی و کارشناس ــای کاردان ــرای دروه ه ــر ب ــاب حاض  کت
 کتاب))تمریــن معلمــی(( بــه منزلــه یــک فراینــد سیســتمی در نظــر گرفتــه شــده, ســپس در هــر قســمت
ــات : ــامل کلی ــاب ش ــوای کت ــت. محت ــیده اس ــع رس ــه طب ــنهادی ب ــای پیش ــن راهبرده ــا, همچنی  مثال ه
ــا و ــر آن;دوره ه ــی و نظای ــن معلم ــی درس تمری ــداف اساس ــی, اه ــن معلم ــی, تمری ــای آموزش  هدف ه
 مراحــل اجرایــی تمریــن معلمــی؛ ارزشــیابی فعالیت هــای دانشــجو)کارآموز( در فراینــد تمریــن معلمیــو

 . برخــی مباحــث دیگــر

راهنمای درس توسعه تجارب معلمی -تمرین معلمی

محل نشر : تهران  -  نویسنده : زلفی زمهریر، صادق

معرفی کتاب

معرفی کتاب

 کتــاب  حاضــر کــه ویــژه  دانشــجویان دوره هــای کاردانــی و کارشناســی تربیــت معلــم، رشــته های علــوم
 تربیتــی و دبیــری،و....، مشــتمل بــر دو فصــل اســت کــه در فصــل اول کلیاتــی نظیــر مفروضــات رویکــرد
 جدیــد بــه تعلیــم و تربیــت در ارتبــاط بــا وظایــف فراگیــران و معلمــان، عنــوان جدیــد درس. فصــل دوم نیز
 بــه مراحــل اجرایــی توســعه ی تجــارب معلمــی اختصــاص یافتــه اســت.  برخــی مباحــث ایــن فصــل عبــارت
ــانه های ــرد رس ــد و کارب ــس، تولی ــاهده، تدری ــرح درس، مش ــه  ط ــجویان، تهی ــازی دانش ــت از:آماده س  اس
 آموزشــی، انجــام اقدام پژوهــی، تحلیــل روابــط انســانی و عاطفــی، انجــام مصاحبــه بــا یــک معلــم، طراحــی
 یــک آزمــون و نقــد و بررســی آن، تحلیــل نتایــج آزمــون و پرســش و پاســخ در موضوعــات گوناگــون

تربیتــی، آموزشــی و نظایــر آن
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ــر ای همفکــری و هــم اندیشــی اســاتید و همــکاران  ــه مناســب ب ــان « در جهــت ایجــاد زمین آموزشــنامه »دانشــگاه فرهنگی
ــن  ــاالت در ای ــای مق ــد، محوره ــی یاب ــار م ــم انتش ــت معل ــوزه تربی ــری در ح ــائل نظ ــه مس ــان در زمین ــگاه فرهنگی دانش

ــت از: ــارت اس ــنامه عب آموزش
-   طرح تجربه های جهانی در زمینه تربیت معلم

-  معرفی شبکه های توسعه حرفه ای آموزشگران دانشگاهی در حوزه تربیت معلم
-  معرفی پایگاههای دانشی مرتبط با تربیت معلم در داخل و خارج کشور

- ارائه یافته های حوزه مرتبط با تربیت معلم بخصوص در زمینه های مطالعات تطبیقی 
-  انعکاس یافته  های علوم یادگیری و نوآوری های آموزشی

- انعــکاس تجــارب و نوآوریهــای حــوزه آمــوزش مدرســان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان و فراهــم کــردن 
زمینــه تبدیــل تجــارب شــخصی بــه دانــش عمومــی

  )Best Practices( معرفی بهترینهای روشهای تربیت معلم  -

این نشریه  به صورت  دو ماهنامه انتشار می یابد.

درصورتی کــه مایــل بــه ارســال مقــاالت خــود بــرای آموزشــنامه  هســتید، خواهشــمند اســت بــه ایــن نــکات 
در تهیــه  مقــاالت توجــه فرماییــد:

- مطالب ارسالی با اهداف نشریه  مرتبط باشد.
- مقاالت ارسالی حداکثر 15 صفحه  به صورت تایپ شده  با قلم زر B  و فونت 12  باشد.

- اگر مقاله ترجمه است، اصل آن ضمیمه شود.
- در صورت لزوم، تصاویر، نقشه ها، نمودارها و ... ضمیمه شود.

- مجله در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.
- مقاالت به ترتیب وصول در کمیته علمی  طرح می شود پس از طی مراحل داوری به چاپ خواهد رسید.

   
    نشانی دفتر آموزشنامه: 

 - رشت، بلوار گیان، دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر گیان
نشانی پست الکترونیکی آموزشنامه:
Habibzadeh.shd@cfu.a.ir
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 اســاتید بزرگــوار و همــکاران گرامــی:  قصــد داریــم تــا شــماره ششــم آموزشــنامه 

ــر ــم.  منتظ ــاص دهی ــم اختص ــت معل ــش در تربی ــه پژوه ــوط ب ــب مرب ــه درج مطال  را ب

مقــاالت ارزشــمند شــما جهــت انتشــار در شــماره آتــی هســتیم


