
Journal of Research in Teaching   تدریس پژوهیعلمی پژوهشی فصلنامه 

Vol 6, No 4, Winter 2019  :7931زمستان   –شماره چهارم  –سال ششم 45-54صفحات 
 

های روایتاصولِ اخالقِ آموزگاری: بازاندیشیِ پیش

 زیست اخالقیِ فراتر از دبستان

 *2، کیوان بلندهمتان1سمیه اسدی

 

 ریزی آموزشی دانشگاه کردستانی کارشناسی ارشد برنامهآموختهدانش. 1

 دانشگاه کردستان، سنندج؛ ایران تعلیم و تربیتاستادیار گروه . 4

 
The principles of Teacher’s Ethics:  

Rethinking Ante-Narratives of Moral Life 

Beyond School 
 

 

 

 

S. Asadi1, K. Bolandhematan2*  

 
1. Educational Planning, University of Kurdistan, 

Sanandaj, Iran 

2. Assistant Professor, Department of education, 

University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 
 

  

ه: 
مقال

ت 
یاف

در
13/40/

31
31

    
    

    
    

    
    

    
    

  
ه: 

مقال
ش 

یر
پذ

40/
43/

31
31

 

 چکیده
های آموزگاران باتجربه روایتواکاویِ پیش : این پژوهش باا هدف

هااای اخر ی آنااان در پی از رویاادادهااای کرس درس و کنش

 آموزگاری است.های اخر یِ شناساییِ شناسه

: پژوهش کنونی از نظر هاد،، کاربردی و از نظر رویرردی،  روش

ی فرض پراگماتیرروایت )با پیشکیفی اسااات که با راه رد پیش

گیری متواتر نوزده آموزگار پِرسی( انجام شده است. با روش نمونه

های شاا ر ساانندج ی بیش از ده ساااک کار در دباااتانبا تجربه

ندگان در پژوهش مورد مصاح ه  رار گرفتند. کنعنوان مشارکتبه

شده، پس از کدگذاری های انجامآمده از مصاح هدستهای بهداده

 ای تحلیل شد.مقایاه -تماتیک، به روش توصیفی

ی کاربردی )حمایتگری، : در این واکاوی، سااه شااناسااه هایافته

)احترام و رازداری(  شااناسااه -راهنمایی، توانمندسااازی( و دو فرا

 که رویدادهایها و اینتوان با نگاه به شناسهشناسایی شد که می

اند، ی کنش اخر ی پیوندِ کمی با تحصااایل داشاااتهبرانگیزاننده

پذیری در برابر زندگانی ها را زیر نام مااالوتیتی شااناسااه همه

های این پژوهش شااااگردان، اوناان تم بنیاادی، اای داد. یافته  

بیند؛ نه کای که تن ا ااتماعی می گرآموزگار را اونان یک کنش

ای را ای دارد. وی کااای اساات که اخرف حرفههای حرفهم ارت

وز وربیند و کنشاااگرانه درگیر حاکفراتر از کرس و دبااااتان می

 شود تا آنان از پسِ مشررت بیرون از دباتان برآیند.شاگردان می

 

ر ی، ای، اخرف تدریس، اصاااوک اخاخرف حرفه ها:کلیدد واهه 

 پژوهیروایت

Abstract  

 

Human beings have always been involved 

with moral questions. Some of these 
questions come up when we engage in 

professional work. Professional ethics codes 

will help us to answer these questions and 
behave ethically.  

Purpose: This research aimed at identifying 

teachers’ ethical codes of teaching by 
looking at their memories of classroom 

events and their ethical (re)actions.   

Method: As an applied research, researchers 
used ante-narrative strategy based on 

pragmatic presupposition to analysis 

teachers’ narratives about ethics of teaching. 
19 teachers selected by sequential sampling 

from Sanandaj trained elementary teachers 

in this research. 
Findings: By analyzing their ante-

narratives, three functional codes (support, 

guidance, and empowerment) and two meta-
codes (respect and secrecy) were identified 

which can be classified as “responsibility for 

the students' life” because all those codes 
derive from events that (triggered the ethical 

action) has little relevance to teaching and 

learning activities. 

 

Key words: 

Professional ethics, ethics of teaching, codes 
of teaching, narrative analysis 
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 مقدمه و بیان مسئله

ه.ش.( را نخاتین  1111-1421هوشیار ) با رشاادروان دکتر محمد « وپرورشآموزشاصاوک  »کتاب 

توان دانااات. وی در های تربیتی در ایران میآوردن ااراوبی رایمندانه برای کنشترش برای فراهم

خات ن بنیادین را پیش کشاید که دریاا شماری از شارحان آن را نادیده گرفتند.  ةآن کتاب اند اید

نتزاعی به نام تربیت. هوشااایار بیش از هر ایز در پی او تمرکز خود را بر کاار مربی ن ااد نه ا  کاه  آن

 نویاد:می بارهنیدرادید. او می "بانکشتی"برنشاندن نقش مربی بود و آن نقش را در تمثیل 

کند. ممرن اسات ساعات بلره روزها   ایقرانی را در نظر آورید که مَرکب خویش را در دریا هدایت می

باد مااعد  ایق را در مایر معین و مطلوب سیر دهد، تیرن اه کار ن رد و هبگذرد که او کوشاشای ب  

ها آسان سازد اندازد، شارا  برشد، از دکل با  رود و دشواری  کار بهباایار نیز که  وای خود را کامر   

گونه نیز بدین وپرورشآموزشتا به تندرساتی به کناری رسد. روش پرورشرار و استفاده وی از اصوک  

 .( ,1956:31Hoshyar)است 

ای از پیش پایانه ساااویبهگونه که کشاااتی همیشاااه توان گفت که همانآن تمثیل می ةبر پاای     

رود در تربیت نیز آماج و پایانی هات که باید برای رسیدن به آن کوشید. هوشیار به شاده می نشاان 

. (1956:33)نات دامی "ارزش سویبهگرایش "پیروی از اساتادش، فیشر، آماج تربیت را پدیدآوردنِ  

های مشاااروه )همگانی و شاااخصااای( و ی ارزشتوان به دو دساااتهها را میوی بر آن بود که ارزش

ها هااااتند: حقیقت، زی ایی، این های نامشاااروه به باور ویهای نامشاااروه بخش کرد. ارزشارزش

 تأکیدای اسااات که در تربیت مدرن باااایار بر آن این ایده. (1956:139-140)اخرف، دادگری، دین 

ن ادن به سپ ر شاده است. در نگاه مدرن، تربیت راهی است برای گذار از  لمرو زیات اانوری و پای 

ی ، باور بر آن اساات که نه همههمهبااینزندگانی اناااانی؛ روندی اساات برای برخورداری از فرهن . 

هماان بخش پاااانادیاده و ارزشااامناد آن را کودم باید بیاموزد     فرهنا ؛ کاه گلنینی از آن، یاا    

(Frankena, 1973: 19; Petres, 1968: 5-6; Peters & Hirst, 1970:19; Bolandhematan, 2018 ) و

 ,Naqibzadeh)ها ارزش سااویبههای شاااگرد سااان، تربیت در معنای ریزبینانه، راهنمایی کنشاین

 .(Naqibzadeh, 2006: 18&216) ها استو به دیگر سخن، روکردن به ارزش (198 :2006

است که آماج تربیت  در نگاه هوشایار، آفت بزرگی که دامنگیر ساامانه آموزشای ایران گردیده آن       

گرفتن و گذراندن واحدهای درسای است.  مادرها( نمره -و پدر هاآموزگار برایآموز، هم )هم نزد دانش

بخشد آن است که کردار های تربیتی را ریختار میرا آننه ارزنده اسات و آماج کوشاش   وتی راساتی 

. به دیگر (1956:58)ها در منش و کنش آنان نمایان باشد گونه که ارزششاگردان دگرگون گردد؛ آن

ها داشته باشد. در نگاه وی، کودم را باید به ارزش سویبهسخن، آماج تربیت آن است که شاگرد رو 

 اوکه کودم به انین اایگاهی برساد  برای این ها بیاورد.ارزش ساوی بهاایگاهی رسااند که خود رو  

ها؛ پدیدآمدن کارآوردنِ ارزشها؛ به: دریافتن ارزشبَرَددر ساااه گاام پیش   باایاد اتگوی روشااانی را  
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. در این واپاین گام است (1956:48-49)شده کارآوردهشده و به مهای فای هماهن  از ارزشسامانه

 . (1956:58)گردد؛ و این آرمان تربیت است نیاز میکه شاگرد از استاد بی

دانات. های تربیت و زندگی میشاناساند، آماج می« اعت ارات تمدنی»ها را، که گاه با نام او ارزش    

هایی اسات که از دک زندگانی آدمی بیرون کشیده شده  باتیدن بشار نیز در گرو دساتیابی او به آماج  

دن ن و برکشی. تربیت فرایند راهنمایی و راه ری زندگی کودم در راستای این باتید(1956:17)باشد 

دهد ساانگی که نشااان میی گرانشااناختی آن. نرتهنه رشااد در معنای روان (31&1956:19)اساات 

های آن نگری نیااات در خود برداشات وی از زندگانی بشااری و پویش شااناسای هوشایار در پی روان 

 ،(1956:73-84)های زندگی آتی و اانوری انااانی، افزون بر نشانه زندگانی  در نگاه او،آشارار اسات.   

نوزاد آدمیزاد، نخات درگیر  .(1956:86)، خرد رایمندانه هاارزش ف مدارد: کشاش،  ویژه ساه نشاان   

ی پایههم  ،(93 :1956)آیند حاتتی که غرایز در آن به کارایی درمیآن زندگانی کششی است. کشش، 

 درها ها، آزماییدن آنکه تن ا راه دریافتن ارزشآن هم 1همه کارهای بشاار در درازنای زندگانی اساات

ای . پس از آن، وی به زینه(1956:109)زندگانی کشاشی است: ارزش شنیدنی نیات، رسیدنی است  

خود را به اارای »خواسااتن یعنی از روی خرد، اساات.  "خواساات آزمند"ن د که همانا دیگر گام می

ها زیر تاثیر کششکودم  ةاراددر این گام، . (137 :1956) «عملی یا به خودداری از عملی برانگیختن

تواند بااااامان )هراند همراه با ها به دسااات آورده و میای پاایا از برخی ارزش انگااره  اسااات وتی

، هنوز در نگاه وی، انین کااای به اایگاه همهبااین. (121 :1956)ها برود دیرانداختن آن( در پی آن

ها و اخرف است اایگاهی، ویژه آزادگان است؛ و فرد آزاده پیرو ارزشانااانی نرسایده اسات. انین    

که زیر خواستی  -فرمانروا است "خواست خردمند". این همان گام سوم است که در آن (1956:122)

 . (141&139 :1956)است  ی روا و نامشروههانفوذ ارزش

شود و آموزگار زیرم و آزموده، راهنمایی میها ها و ف م آنکودم، نخات، در راه دریافتن ارزش    

یا همان ها آماج گیرد. به دیگر ساااخن،های باتندگی کودم، اصااال درسااات را به کار میبر پایه گام

. افزون (18&16 :1956)آورد  دستتوان به های تربیتی میرا با یافتن و کارباتن اصلهای وا  ارزش

درخور آن را باید به کار باید باات. هم از آن رو است که   بر این، برای رسایدن به هر آماای، اصالی  

بداند بر اصالی همنون اصل ااتما  پافشاری خواهد کرد و   اامعه پایداریاگر کاای آماج تربیت را  

 .(14 :1956-15)ی او، آزادی خواهد بود اگر کای بر باتندگی شخصیت انگشت بگذارد، اصل پذیرفته

. (1956:39)کشد های مردم از آموزگار و دستگاه آموزشی بیرون میداشترا از اشم هااصلهوشایار  

« پذیر طفلاعت ارات تمدنی مواود و روان هیأت»ی انتظاار آن اسااات که آموزگار اون پیونددهنده 

                                                           
داند. پاسداری از اان با میپاسداری از اان و سرگرمی و ش وت هوشایار از نیازهای پاات تا نیازهای وا  را برآمده از ساه کشش     .1
انجامد. می« اهللبقاء فی»خواهی و بینی و گرایش به بزرگداشااات و ااهرآوردن نیازهای تنانه آغاز شاااده و به گردآوری ایزها و پیشب

نجامد. اشود و به ورزش و بافتن و ساختن و گرایش به دانایی و یافتن حقیقت میروی آغاز میو بازانجام و دن اته سارگرمی نیز از بازی 
تالیم و »کردن و گرایش به یادگیری و درد دوری و  شا وت نیز از برآوردن نیاز اناای و آرایش آغاز شده و به خودنمایی و درد دک  

  .( :104Hoshyar, 1956-106)انجامد می« رضا
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آید: حقوف اامعه های تربیت از دو آبشخور به دست میاست پس آگاه به هر دو باشد. از این رو، اصل

د(. به باور ت و تفرّهای فعاتیت و حریّت و ااتما ( و حقوف کودم )اصاالهای کماک و سااندیّل)اصاا

« تمدن و طفل هر یک حقو ی دارند که باید هر کدام در مو ع خود مطمح نظر  رار گیرد»هوشااایار 

(1956: 40) . 

ریم که باید در شاگرد ها را دانمایاند: از سویی ارزشاا خود را میدشواری کار تربیتی درست این    

نرم در یک اتگوی روشن ها را نرمن ادینه گردد و از ساوی دیگر، شاگردی که در باتیدن است و ارزش 

دهد و به باور هوشیار باید ب وش بود که اا اسات که تنا ااات تربیتی روی می  ساازد. این درونی می

گراه برخی، . (16 :1956)« نیکردکردنی است نه وضعکشف»های تربیتی اصل «اگونگی کاربات»

 وتی( Shukohi, 1999: 136)ها بوده است ، برآنند که منظور هوشایار کشفِ خود اصل مانند شاروهی 

و بازنمودهای وی در همان برگه و  (1956:16)ی هوشاایار گیری این گزاره در نوشااتهاگونگی اای

د وی بر آن بو. است« هااصلکشف اگونگی کاربات »دهد که منظور او نشان میهای پیشاین  برگه

تواند و ن اید به کار تربیت بپردازد. شوربختانه شمار کمی از آشنا نیات نمی هااصال کاای که با   اگر

برند که هایی را به کار میناآگاهانه اصااالها مادرها یا آموزگاران از دانش تربیتی برخوردارند. آن -پدر

ها، باورها، آرزوها یا ها، دادهبینش –شان دارد های شخصیآزمودهها، باورها، آرزوها یا ریشه در بینش

و ژر، ساانجیده نشااده یا از آداب و رسااوم زیاااتگاه خویش گرفته شااده اساات  هایی که ریزآزموده

داند و بر آن آدمی( نمی یرفته، شایاتههممربی )و روی ی. هوشایار این را شاایاته  (12 :13-1956)

یژه ودارد خواسته و داناته رفتار خویش را در کار تربیت راست گرداند. او به است که آموزگار وظیفه

خودش به کار  یهایی را که برای خود و یا دربارهاندیش ن اید اصاالشااود که آموزگار نیکیادآور می

 4و کردارینه 1هوشااایار اگر تربیت را به دو بخش رایمندانهبه باور  .(36 :1956)اند به کار برد گرفتاه 

بخش کنیم، بخش رایمنادانه آن همان دانش تربیتی خواهد بود. به باور هوشااایار، تربیت، در بنیاد،  

«. ی منظمی است از اعماک و رفتارمجموعه»کنش و واکنش میان آموزگار و شاکرد است و از این رو، 

د اساات هایی اساات که راه ر این رفتارهای آموزگار و شاااگر دانش تربیتی ترش برای یافتن اصاال

های روا و های برگرفته از دانش تربیتی، ااااتجوی بنیادهای خردمندانه و ساانجه . اصاال(1956:9)

آسااانی، رفتار تربیتی برازنده و توان درباره هر شاااگرد و در هر زمان، بهها میای اسات که با آن ارزنده

 . (1956:31)در راستای آماج را انجام داد 

ی آن یک اصااال  که پشاااتوانهتوان درسااات داناااات مگر آننمیاگرااه هی  کنش تربیتی را      

هم گرینش یک اصل باید با تواه به وضعیت معین »ی سانجیده باشد وتی باید دانات که  رایمندانه

. افزون (Naqibzadeh, 2006: 198)« صاورت گیرد و هم کارایی آن همواره تابع وضاعیت معین است  

 رویارویِ هم تن ا به اند اصاال تربیتیِرا آدمی سارشاارتر از آن اسات که او    بر این، باید داناات که  

                                                           
1. theoretical   ] : نظری [ 
4. practical  ] : عملی [ 
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ها در همراهی این دیدگاه آن است که یری از پاسا   .(Naqibzadeh, 2006: 196-197) محدود نمود

ها را اندگانه و های گوناگون کنش تربیتی باشاایم و اصاالها در  لمروها و سااویهدر پی یافتن اصاال

هایی را در هر زاویه و بعدی را از اند زاویه بنگریم و اصااال« آموزش»یم. نمونه را اندبعدی بینگار

 تنیدگیِ اخرف واین درهمبیاابیم. بااز برای نمونه، یری از این ابعاد، بدعد اخر ی کار آموزگار اسااات.   

 موزشزاد و سرشتین است و ناگریز؛ اراکه آتنیدگی اخرف و تربیت، درونآموزش، نیز همنون درهم

ها از راه ترشاای اساات آگاهانه برای اثرگذاری بر شاااگردان در راسااتای ب ترشاادن رفتارها و نگرش  

. (Campbell,2008; Buzzellia & Johnston, 2001)دساتیابی به شااناخت و ف می ژر، و گاااترده  

، سااوهای اخر ی اسات و از دیگر  نیازمند داوری« دگرگونی نیرو و پااندیده ایاات   »که خودِ این

 ,Frankenaای اخر ی باشد )ها در اان شااگرد نیز باید به شایوه  اگونگیِ پدیدآوردن این دگرگونی

1973; Petres, 1973; Peters & Hirst 1970; Hansen 1998; Carr 1999; Buzzellia & Johnston, 

2001; Campbell, 2008;Bolandhematan 2018;های یوههای آموزش و ش(. وانگ ی، همین اگونگی

ای غیرماتقیم، خوب یا بد، در تربیتِ گونهرفتاری آموزگار در آموزش، گاه به اشام شاگرد آمده و به 

 .(Campbell, 2008; Carr, 1999)کند آفرینی میاخر ی شاگرد نقش

 1ایاخرف حرفه  نامند.ایِ تادریس می ی آموزش را اخرف حرفاه امروزه پیوناد اخرف و شااایوه     

د و ناه رفتارهای را باید انجام ده ،خود یدر حرفه کارگزاران گویدمیاست که  از هنجارها ایدسته

راکه ای است ابایاری بر آنند که آموزکار نیز در اایگاه یک فرد حرفه .بپرهیزنداز اه کارهایی باید 

 ;Strike, 2003;  , 2001;DavisHansen 1998; Carr 1999; Pring 2001)آموزگاری یک حرفه است 

Birouni kashani & K. Baqeri 2008Nuland ,2009;  Campbell, 2008; Van). رو، افزون بر ازاین

هایی در به بایااااته بندیآموزاناد نیازمند پای آموزد و اگوناه می ای پیرامون آنناه می دانش حرفاه 

 .ها گاه دستورهای  انونی یا فنیِ کار هاتند یا دستورهای اخر یی خویش اسات. این بایااته  حرفه

سن  گاه در ی بایار گراناین نرته. 4این ساه ادای از هم بوده و ن اید یری را به دیگری فروکاست 

های ایِِ آموزش نادیده گرفته شاااده و برای نمونه، آگاهی از روشهای پیرامون اخرف حرفهنوشاااته

ای روشن برای نمونه آورند.ای آموزش میآموزش و ارزشایابی را در ااراوب گفتارهای اخرف حرفه 

کار آموزشااای خود باااایار ورزیده بوده و  بااااا آموزگاری که درتوان آورد: ایاین اداساااازی می

وار و آنان را خ شاگردانش یادگیری با یی را در درس او داشته باشند وتی به شاگردان احترام نگذارد

ای که بنیادی اخر ی فنی نشاده است؛ وتی در ف م حرفه  -اا او داار شاراات م ارتی  . اینشامارد 

 .1(Carr, 2000)دارد شرات خورده است 

                                                           
1. professional ethics 

4. reduce 

 وانشناسان تربیتیوتی ر ها کرده استم ریم ارتی آموزش بی -های فنیهای اخیر به ان هسا ر در دهگراه ایدئوتوژی کودم. 1
نر و آموزش نه تن ا اسریکنند. پشتی انی میهای فنی و م ارتی تاکید دارد( )که بر این ان هماتقیم در آموزش  بایاری هنوز از رویررد

( با بیش از Ausubel, 2000و آزوبل ) (Anderson, 2003)، بلره بلوم ( Morris, 2003; Moran, & Malott,2004)ای او برنامه

http://book4you.org/g/Michael%20Davis
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ر درون افراد دآرام نامند که آرامای میرا امروزه اخرف حرفه مرت ط با پیشااه ورهای اخر یِدساات    

گرداند. رساایدن به ی هد، میای ن ادینه شااده و آنان را اشااخاصاای پاسااخگو در برابر اامعه حرفه

 (Valentine& Fleischman, 2007)ای است های اخرف حرفهز شناسهانینی ترازی نیازمند آگاهی ا

. در هر دو حاتت، شره پذیرش یک (Davis, 2001) آیدکه گاه با آموزش و گاه با تجربه به دست می

آن اساات که  -برای نمونه -ایِ آموزگاری ای در اخرف حرفهشااناسااه  عنوانبهی اخر ی شااناسااه 

از حرفه ای بداند. به دیگر سااخن، گروهی بیرون ی اخرف حرفهی آموزگاران آن را شااناسااه اامعه

اا اند نرته را ن اید فراموش کرد: یری ایند. نهای اخر ی یک حرفه را برنشااانتواند شااناسااه نمی

ه ها را باید بها ن اید دارای سوگیری باشد و شناسهایاز سوی انجمنِ حرفه هاکه شاناساییِ شناسه آن

ها در گرو ف می که شناسایی شناسهدور از هر غرض و مرضای برنشاانده و کاربردی ساازند. دیگر آن   

;Zionts Davis, 2001 ;2006 ,)ژر، از حرفه و باااتگی و واباااتگی آن با زیاااتِ بشااری اساات    

 Farasatkhah, 2006) .هایی سان  نیز باایار نادیده گرفته شاده و باایار با نوشته    ی گراناین نرته

ی پژوهشگری بیرون از انان بافتی آماده شده و وپرداختهای ساختهشاویم که با پرسشنامه روبرو می

 اند که از آن بافت نیاتند.  هگاه کاانی هم آن را پدر کرد

اندیشی و ژر، واباته به اخرفمند و فنی باشاد  راسات آن اسات که آموزش بیش از آنره شایوه       

و آموزگاار همواره درگیر   ( ;O’Neill & Bourke,2010Carr, 1999; Azizi, 2010)اسااات اخر ی 

 های اخر یی تصمیمابزاری وابااته و در دن اته  -فنی تصامیم هر  های اخر ی اسات. گیریتصامیم 

 ,Carr)شود های اخر ی و ارزیابانه راه ری میاندیشیی خِرَد ابزاری با ژر،اسات و هر گونه اندیشه 

آور و تواند پیشایار و یاریگر مردمان باشد هم زیان ی دیگری هم میآموزگاری مانند هر حرفه .(1999

ها ایاراکه حرفه (Peters & Hirst, 1970; Clifford, 2016) از شااااگردانکشااای ب رهساااز  زمینه

دهد. کاربرد درساات برخوردار از دانش و م ارت بیشااتری هاااتند و این  درت بیشااتری به آنان می

 .(Schwimmer & Maxwell, 2017; Krishnaveni & Anitha, 2007)  درت نیازمند انااا اه اساات

های ای که بر سارمت تن و روان آدمی تاثیر داشاته باشاد باید شناسه   راسات آن اسات که هر حرفه  

یاران و پزشران و آموزگاران هم از این رو است که دین .(Nuland ,2009 Van)اخر ی داشاته باشاد   

ای را حرفههایی که رفتارهای یعنی هنجارها و ارزش (Campbell, 2008)ای دارند اصوک اخرف حرفه

هایی اخر ی ها، گویی، آرمان. این شاااناساااه(Strike, Haller & Soltis,2005)راه ری و م ار کنند 

ها ایو س ب استقرک حرفه آیدحرفه پدید می خودِ ای بوده و در درونِهااتند که بنیاد هویت حرفه 

 .(Schwimmer & Maxwell   2017)شود می

                                                           
های اخیر، یا هنوز ای در ساکرا نشان دادند. پژوهشگران برااتهی خود  وت این گونه آموزش ی نظریهساک پژوهش در زمینها ل

ها یا مفاهیم را به صورت ماتقیم ارایه اطرعات، م ارت»دانند که آموزگار یا استاد روش آموزش را آن می« موثرترین و کارآمدترین»
 ,Millerهمرنشی، ارایه کنند ) -راه رد بازنمونیاند رویرردهای ترکی ی نو، مانند کم کوشیده( یا دستSlavin, 2008: 257ِ« )دهد

Peters, Naqibzadeh ;198 :2006 ,اند )های شاگرد و درس، پیشن اد داده( یا رویرردهای واباته به بافت را، با تواه به ویژگی2008

73Fenstermacher & Soltis, 2004: Hill, 1975: 4;  Dearden, 1967: 104; Moor, 1982: 17&36;1966; .) 

https://www.tandfonline.com/author/Zionts%2C+Laura+T
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توان ی پیشین که در آغاز نوشتار هم یادآوری گردید بایار م م است. از بیرون نمیواپاین گزاره    

انند توهای بیرونی میپینیی آموزگاری( ناخه پینید. این ناخهاا، حرفهبرای یک حرفه )و در این

نیاد ها باز اینیک برآمده از یک فلاافه یا ایدئوتوژی باشاند یا حتی برآمده از باورهای شخصی. هی   

ای نیات. خود آموزش را باید کنشی سرشار از اهمیت های اخرف حرفهدرستی برای شناساییِشناسه

. باید است سازسرنوشتای آموزش های اخرف حرفه. این در پژوهش(Hansen, 1998)اخر ی بدانیم 

ز خودِ آنان گرفت )کاری که این ها را اها شناسههای آموزگاران پرداخت و از دک آناز درون به تجربه

های های اخر ی خود کلید دستیابی به نتیجهپژوهش به دن اک آن است(. اندیشیدن آموزگار به کنش

اخرف در اا، سخن بر سر . این نگاه بر آن است که این(Bullough, 2010)اخر ی در آموزش اسات  
ف کاربردی، در پزشااری یا حقوف یا آموزش، اخر زاد اساات.ای دروناساات و از این رو پدیده کاربرد

های کارگزار حرفه را به او ها را بازشاناسای کرده و مالوتیت  درساتی یا نادرساتی رفتارها و تصامیم   

 Buzzellia &Johnston)شوند های ارزیابی به کار گرفته میشاود اراکه همنون فراسان   یادآور می

Nuland ,2009  ,2001; Van) ای را شااخصاای ماااتقل و ها اساات که کارگزار حرفه. همین فراساان

ی خود را به بوته کارِارزشِ تواناد باا دانش و م اارت با  کار کند وتی    گرداناد کاه می  خودگردان می

 . (Krishnaveni & Anitha, 2007; Higgins, 2003; Carr, 1999)ش اخر یِ خودِ حرفه باپارد سنج

 اا باید یادآور شد:اینی گران را دو نرته

گاه « آموزش»ی که آموزش همانا آموزش ایزی به کای است و از این رو، منظور از واژهیری آن    

ی آموزش، اخرف شود که در حرفهاین س ب می«. آموزش به کاای »اسات و گاه  « آموزشِ ایزی»

گردد که بر ای برمیهای اخر یشااناسااه ای به ای به دو گونه خود را بنمایاند: گاه اخرف حرفهحرفه

ای که فرد در اایگاه یک راند؛ و گاه به اصاااوک اخر یم ارتی آموزش فرمان می -انجاام بخش فنی 

بند باشد. این مقاته بر بخش دوم ها پایواکنش میان خود و شااگردان باید بدان  -آموزگار و در کنش

 متمرکز است.

 ااتماعی-اساات. بافتارهای فرهنگیواباااته ربردی به بافت و زمینه اخرف کاهمواره  کهدیگر آن    

ی خود را به اخرف پدید آورند. این بدان معنا نیاااات که برهان های ویژهبااااا نگرشگونااگون ای 

اساا ِ یک پگویند همیشااه و سااوتتیس می سااترایک و هاتِر گونه کهکتیو نداریم وتی همانژاخر ی اب
 های اخر ی پینیده و ناروشااان هااااتندی اخر ی نداریم و مو یعتهاا باه دوراه  روشااان و  طعی

(Strike, Haller & Soltis, 2005)اای»گویند که ما به دیدگاهی نیاز داریم که . آنان به درستی می-

نیااتیم و فرهن  و تاری  و ایزهایی از این دست داریم و  « شاخ  »که ما تن ا را دریابد؛ این« گاه

هایی اخر ی داریم که که دیدگاه ما ساااخت وابااااته به فرهن  اسااات و در همان هنگام برهاناین

اری ککند و بر امران نیاز به ارشنجش و پذیرش همگانی پافشااااری میبردباارانه بر گفتگو و سااا 

ای نیز انین اسااات. به باور آموزگاران باتجربه، در بافتارهای اندفرهنگی، در اخرف حرفهدیادگااه.   

 ;Hansen, 1998)های اخر ی به دست داد وارا از شناسهاونتوان ریختارهای تک و بیویژه، نمیبه
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Campbell, 2000)برانگیز و دشوار است. شاید ای آموزگاران از این رو ااتش. پژوهش در اخرف حرفه

ی خود آنان برای ف م ی زیااااتهآوردن به تجربهها گذر کرد رویراهی که بتوان کمی از این ااتش

با  .های برین(ساخته یا اصوک پیشینیِ ایدئوتوژیهای محققنامهای آنان باشد )نه پرسشاخرف حرفه

ا ای آموزگاران بهای اخرف حرفهدر پی شناساییِ شناسه ، پژوهش کنونیهاییپذیرش انین انگاشت

آموزگاران اه خاطراتی از کرس درس خود دارند که که این ی آنان برآمد:های زیاااتهنگاه به تجربه

در آن  ازاندیشیاگونه بکه و این ای در آموزش کشانده است آنان را به ساوی تواه به اخرف حرفه 

 کردارهای اخر ی کشانده است  سویبهرویدادها آنان را 

رویدادهایی که حااسیت  -ساختهای کرس درس آنان را برااته میپرسش نخات تجربه    

اخر ی آنان را برانگیخته است. خودِ این رویدادها، اونان یک شاتوده، رفتارهای آنان را به مایرهایی 

کردار روزانه کشانده است. با واکاوی این رفتارهای پیامدی، پژوهشگران در پی شناختِ  متفاوت از کار و

 ای برآمدند که راه ر کردارهای اخر ی آنان در واکنش به آن رویدادها بوده است.های اخر یشناسه

 

 شناسی پژوهشروشِ

 هااستاند برای بررسی روایتی پژوهشاز  رویرردی کیفی به کار گرفته شد تا با استفاده در این پژوهش

رد راه  شود.واکاوی کنند هایی که روایت میداستانبا  آنان یهاتجربه ،آموزگارانای های زمینهو بیان

 اتیِیشناسی پراگماتی دانشبر پایه 4داستانِ خُرداست و روش کار،  1روایتکارگرفته شده پیشبه

دهی داستان؛ وتی روایت نیازمند پیرن  است و سازمان .( Boje, 2001; Merriam, 2009)پِرسی 

های خُرد به داستان ماهن  است. در این میان، داستانِتره و مقطعی و غیر خطی و ناهروایت، ترهپیش

ای از زندگیِ راستین مردمان پردازد نه   رمانان و بزرگان. از این رو، نگارههای معموتی میزندگی اناان

دهد. نمایاند و ف م ما را از زیاتِ خود و دیگران گاترش میاز زمین به ما می را بر روی بخشی

وتی  هاه روی داد« وا عا »توان گفت پردازد که دیگر نمیای از زندگی فرد میروایت به برههپیش

ی ما را در خود کاشته است های ما است؛ و به دیگر سخن، بذر رفتارهای آیندهساز روایتزمینه

(Rosile, 2011: 87-88) . 

به روش بودند که  67-61دباتانی ش ر سنندج در ساک  آموزگار نوزدهپژوهش کنندگان مشارکت

مرم انتخاب، انتخاب شدند.  1شدگینقطه اش ا به تا رسیدن از نو  نظری گیری متواتی یا متواتر نمونه

آنان در طوک ساتیان تدریس تاثیر ای بود که بر رفتار و نگرش های ژر، اخر یبرخورداری از تجربه

شد. برای رشیدن به انین مرکی  طعا به ی کوتاه اوتیه مشخ  میکذاشته بود و با یک مصاح ه

                                                           
1. antenarrative 

4. microstoria 

1. Saturation Point 
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ی خدمت با  نیاز بود و حدا ل ده ساک برای خدمت درذنظر گرفته شد. ادوک زیر آموزگاران باتجربه

 دهد:کنندکان را نشان میرخی از مشارکتنیم

 
 مرد  زن  خدمت یسابقه

11-14  1  - 

11-41  1  4 

41-44  5  1 

41-11  5  4 

 

-های میدانی، آرشیو مجرت، رونوشت مصاح هتوان از یادداشتها را میپژوهش روایتی، دادههر در     

امه نهای مرت ط با زندگینگاری، نوشتهگویی، نامهها، مشاهدات محقق یا مشاهدات سایرین، داستان

ها و سایر متون همنون  واعد و های مدرسه و کرس، روزنامهشخصی، اسنادی همنون برنامه

 وایتیر یمصاح هدر این پژوهش از شرلی از  ،همهباایندست آورد. ها و تصاویر ویدئویی بهدستوراتعمل

هنده دی ترانتجربهپرسش از یک روایت،  اندازراه پرسش. ب ره گرفته شد شودخوانده می 1ایکه دوره

های گیری اخر ی انجامیده و اثر آن تصمیم اثری ماندگار بر کنشدر کرس بود که به یک تصمیم

 در رکندوکاو بیشت های مرمل، بهبا پرسش ،روایت اصلی بازگویی شخ  آموزگار داشته است. پس از

گری ، مرحله سنجشدر فراامشود.  روشن، اندبود نارساهایی که تا آن بخش شدپرداخته میروایت 

تفایر نظری آننه رخ داده و سنجش داستان  برای هاییپرسششونده، که در آن از مصاح ه بود

که در پی معناسازی  انجام شد 4در ااراوب تحلیلِ ریزوماتیکها تحلیل داده .شدپرسیده می

 هایها و روایتروایتروایت به دیگر پیشی پیشبرای گاتراندن دامنهو ااتجوی معنا  1نگرآینده

 -توصیفی ها در فرایندیبرای رسیدن به این تراز، داده. (Boje, 2001; Rosile, 2011) استزندگی فرد 

  واکاوی گردید. 5مامونیو با کدگذاری تط یقی 

 

 

 

 

 

                                                           
1. episodic  

4. rhizomatic 

1. prospective sensemaking 

5. thematic 
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 های پژوهشیافته
ی ااخالق حرفه بازاندیشی پیرامونچه خاطراتی از کالس درس خود دارند که آنان را به  آموزگاران -1

 کشانده است؟ کار خوددر 

خاطراتی که منجر به  یبارهدر بایاریتوان به موارد می شدهانجامهای با تواه به نتای  مصاح ه

ها سه مصاح ه یپایه شده است، اشاره کرد. بر آموزشای در به اخرف حرفه آموزگارانگرایش و تواه 

توان ادا ساخت که هر سه، به مشررتی اشاره را می شخصیکد محوریِ ماائل خانوادگی، انای و 

توان رو، کد برگزیده را میگردد. از اینبرمی های آموزشدارد که بیرون از بافت آموزش و اگونگی

 نام ن اد. های بیرونیسازه

 خانوادگی مسائل -1-1

نه تن ا در باتیدنِ تن و سرمت روان کودکان و نواوانان نقش یک ن اد ااتماعی  در اایگاهخانواده 

، همهبااینها در اان آنان است. ازی ارزشسبایار و ماندگار دارد؛ که کانونی بنیادین برای ن ادینه

ها و ت اهی روان کودکان ازی ارزشسها هاتند که نقشی وارونه دارند و در باژگونبایاری از خانواده

 و نواوانان دستی دارند.

 ی اطرعاتی پیرامون وضعیتها دربرگیرندهکنندگان، شمار زیادی از روایتدر گفتگوی با مشارکت    

گیری اخر ی واداشااته بود. برای نمونه آنان از خانوادگی شاااگردان بود که آموزگاران را به تصاامیم 

طرف عااطفی واتادین، تحمیل کار به    -هاا، فرزنادان طرف  فقر مااتی خاانواده   گفتناد: موارد زیر می

ا و هفرزنادان در سااانین پایین به دتیل مشاااررت ماتی و بیراری پدر خانواده، اعتیاد واتدین، تن یه 

های فیزیری، تفظی و عاطفی در خانه، مشاااارات خانوادگی و عدم صاامیمیت در فاااای  خشااونت

بی سوادی واتدین، عدم حاور واتدین )براساس مرگ یا طرف واتدین( و واود خانواده، کم سوادی و 

های فرزندپروری ماات دانه، عدم احاااس مالوتیت واتدین در   اک دانش   ناپدری و نامادری، شایوه 

 آموزان.

 های مرتبط با کدمحوری مسائل خانوادگی:هایی از مصاحبهبخش

 «و ظ ر که به  فروشی(کرد )دستداشتم که با واود فوت مادر، از ص ح تا ظ ر کار می یشاگرد

کرد، مشاوک کار کردن بود؛ آمد، خیلی خاته بود یعنی زمانی که باید استراحت میمدرسه می

کرد، و تمامی این موارد به دتیل فقر خورد، و نه از نظر ب داشتی نظافت را رعایت مینه غذایی می

 .(4ی کننده)مشارکت «حاک پدر خانواده بودن، بودکمک خانواده وماتی 

 «ای که در آن بودم، دو شیفت بود، متواه شدم که کردم، مدرسهمن در روستایی تدریس می

 آمد آنآموز من به مدرسه مییک افت کفش دارند، ص ح که دانشتن ا دانش آموزی با برادرش 

دها بع .پوشیدآن را می گشت، برادر بزرگش در شیفت ظ رپوشید، و و تی به خانه برمیرا می

 «باشندفرزند داشته و از نظر ماتی در تنگتا می 7متواه شدیم پدر خانواده بیرار بوده، و 

 .(6ی کننده)مشارکت
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  «گفت خانم معلم  و تی ازش پرسیدم آموزی داشتم که بیش از حد غمگین و ناراحت بود،دانش

اتاف داریم، بردارم اند ماهه مریاه اما پوک نداریم اونو دکتر ب ریم، پدرم  1فقط ایم، ما ده تا بنه

تونه ایزی بخره و ت ران کارگری میرنه، هر ماه یه پوک کمی برا مادرم میفرسته،که مادرمم نمی

 .(14ی کننده)مشارکت «شرم مارو سیرکنه، من ا ن سه روزه که غذا نخوردم...

 « همیشه اا و با خود به ساک تحصیلی  رود که یری از شاگردان پار، در طوکیادم نمیگاه هی

که این بنه  زمانی که دتیل این مورد رو با پرس و او به دست آوردم این بود همراه داشت.

رت اطش ا کرد به دتیل اینره توی خانه رفتار پدرش بایار پرخاشگرانه بود واحااس امنیت نمی

ث شده که باع دوستان ناباب زیادی داشت شایات بود، پدرش معتاد بود ونا با مادرش، بایار بد و

 .(1ی کننده)مشارکت «بود این پار مشررت زیادی داشته باشه

 « یه روز متواه شدم یری از دخترای کرسم که یه هیرل نحیف و  غری هم داشت، سعی داره

ریح اونو بردم تو اتاف مشاوره و همین زن  تف یبرا دستاشو از دوستاش و من پن ان کنه،صورتو 

متواه شدم به شدت کترش زدن، و تی پیگیری کردم دیدیم که ناپدریش معتاده، و هر روز  ...

این دخترو به شدت کتک میزنه و ازش میخواد که بره گدایی کنه و پوک مواد ناپدریش رو فراهم 

 .(14ی کنندهرکت)مشا «کنه، متأسفانه مادر دختر هم ب ره هوشیش خیلی پایین بود

 «اون پدر و مادرش کرد، آموزام یه دختری بود که پیش مادربزرگش زندگی مییری از دانش

همیشه سر کرس استرس داشت، اشمام گریون بود، احااس تن ایی شدیدی طرف گرفته بودن 

خواست ازدواج بود و نمی نخواستگارش بود و اون اینم سنش پاییفامیرش کرد، یری از می

نه پدری داشت و نه مادری، به دتیل مشررت عاطفی و روحی که براش پیش اومده  کنه، اما اون

ی کننده)مشارکت «بود، یه روز  برامون خ ر آوردن که متأسفانه خودکشی کرده و خودشو دار زده

1). 

  « اند ساک پیش شاگردی داشتم که مشرل عدم کنترک ادرار رو داشت، بیش از حد استرس

اون پدرش توی خونه یه  ترسیدبود، از پدرش خیلی مینگران  و همیشه ماطرب وداشت 

تیوان آب  1توناتن بدون ااازه پدر حتی هاش نمیسیاتم دیرتاتوری بر رار کرده بود، که بنه

 .(12ی کننده)مشارکت «زدداد و کترشان میهاش گیر میای به بنهبخورن؛ به هر ب انه

 

 مسائل جنسی -1-2

برانریزی که آموزگاران با آن روبرو شده بودند و این رویارویی به های بایار تاملاز نرته یری

های روایتآموزان بود. در بررسی پیشهای اخر ی انجامیده بود، رفتارهای انای دانشگیریتصمیم

آنان  بود و بایار با « آموزان در مقاطع و سنین پایینانحرافات انای در بین دانش»آنان تواه به 

آموزان سنین با تر به گرایی، خودارضایی، تجاوز انای دانشاز کدهایی همنون همجنس
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های بین دختران و پاران، بلوغ زودرس در تر، عاشق شدن و دوستیهای پایینآموزان ساکدانش

 تند.گفدختران و پاران و ناآگاهی دانش آموزان به این مالله، آزارهای انای آشنایان سخن می

 های مرتبط با کدمحوری مسائل جنسیهایی از مصاحبهبخش

 «زن  تفریح بود و من یک تحظه به کرس رفتم و متواه  ها مختلط بود،و کرس در روستا بودم

بوسن، و و تی از هم رو بال کردن و می انت ای کرس همدیگه شدم که یک دختر و پار در

یلیا خ، رو میرنن اگه درست نیات و گفتن که ارا بزرگترها اینرارا کردناداشون کردم گریه 

تو مدرسه این کارارو میرنن مثل فرنی و فرنی؛ و تی بیشتر با دانش آموزان پار صح ت کردم، 

هاشون کردن )به دتیل داشتن متواه شدم که پدر و مادرش هم همین کارو الوی اشم بنه

 .(5ی کننده)مشارکت یک اتاف در خانه(

 « در یری از مدارس پارانه، دانش آموز پایه پنجمی به دانش آموز پایه سوم تجاوز کرده بوده،و

متأسفانه این اتفاف یک بار رخ نداده بود و اندین بار این مورد اتفاف افتاده بود و زمانی ف میدم 

 «بردیمناتید و پس از آن به این مالله پی که پار کوارتر در منزک از درد کمر می

 . (11ی کننده)مشارکت

 «گیر شده، همیشه گریه به شدت گوشه ز دخترای پایه سومماواسط ساک متواه شدم یری ا در

کنه، بعدا  ف میدیم که این میخوره، و یه مقدار هم پرخاشگری می رو های دستشمیرنه، ناخن

 یکننده)مشارکت ی در این خصوص نداره بشدت ترسیدهن هی  اطرعدختر پریود شده  و او

1.) 

 شخصیمسائل  -1-3

ائل ، ماای گام بردارندبه سمت اخرف حرفه یری دیگر از مورادی که آموزگاران را برانگیخته بود که

 یاینننین کدهای بههای خود روایتبوده است. آنان در پیش ی شاگردان روزانه زندگی ذهنی -اامی

ترنت زبان ونق  عاوی اون انگشتان دست، عدم تمرکز انگیزگی دانش آموزان، بیاشاره داشتند: 

دیداری و شنیداری دانش آموزان)اختر ت یادگیری(، پایین بودن سطح هوش هیجانی دانش آموزانف 

 هایی همنون تن لی گوش و تن لی اشم، حواسپرتی.بیماری

 های مرتبط با کدمحوری مسائل تحصیلی:هایی از مصاحبهبخش

 « شاگردای امااتم، اون در پن  ساتگی از ط قه دوم ساختمانی افتاده بود پایین، متأسفانه یری از

اتفاف روی هوشیاریشم  داار ترنت زبان شدیدیه، پارساک هم شاگرد خودم بوده، متأسفانه اون

ی نندهک)مشارکت «مطلب درسی رو باید اندین بار براش توضیح بدم تأثیر گذاشته و هربار هر

17) . 

 « تم خواس آموزانشی کلمات رو بپرسم، از یری از دانشارسی و تی خواستم صداکسر کرس ف

تا از انگشت های دستشو به صورت مادرزادی  5دستشو بلند کنه و اواب بده، متواه شدم که 
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و همین موضو  باعث شده بود که نا ت به بقیه بنه ها آرومتر باشه و همیشه تو خودش  نداره،

 .(12ی کننده)مشارکت «باشه

  «های درسیش مییری از پارای کرس، هرالاه که سرکرس حاضر میشد بدون کیف و کتاب 

بعدا متواه شدیم که  درست نیات. اصر براش م م ن ود که توی محیط مدرسه این کار اومد،

و ا ن برادر بزرگترش هم تا حد ابتدایی درس خوندن  4و  سوادنکر بی این پار پدرومادرش

 «اندن نداشتوای برا درس خهم ت ران مشاوک کارگری هاتند، این پارهم هی  انگیزه

 .(15ی کننده)مشارکت

 اخالقی کشانده است؟ یکردارها سویبهرا  آموزگاران دادهایدر آن رو چگونه بازاندیشی -2

های ناخوشایند برآمده از رویدادهای ناگوار زندگی شاگردان، آموزگاران رویدادهای کرس درس و تجربه

ی آنان بوده است. با کردارهایی راه ر شده که ادای از کاروکردار روزانه سویبهرا به واکنش داشته و 

ازی، رازداری، و احترام اندیشی در آن رفتارهای پن  کد محوریِ حمایتگری، راهنمایی، توانمندسژر،

 شناسایی شد.

  :حمایتگری -2-1

ین، طرف واتدی یا سوادتنگدستی خانواده یا بیهای انجام شده، به دتیل با تواه به نتای  مصاح ه

های مادی و معنوی های تحصیل به کمکدر طوک ساک آموزگارانخشونت واتدین علیه فرزندان و... 

-کردن کار برای واتدین دانشها از   یل فراهمحمایت مادی و ماتی خانوادهاند. برای نمونه، روی آورده

ای بدون درآمد به سازمان هبااعت، معرفی خانوادهآموزان بیهای ماتی ماهیانه به دانشآموزان، کمک

کردن کتب و وسایل آموزشی و پوشام کمک گرفتن از افراد خیّر، فراهم کمیته امداد و...، ب زیاتی و

های ن ات سوادآموزی بااعت، برگزاری کرسهای بیآموزان خانوادهبرای دانش کفش خورام و و

ای ههای آموزش خانواده درطی ساک تحصیلی، برگزاری کارگاهسواد ، برگزاری کرسبرای واتدین بی

آموزان دارای مشررت روحی و عاطفی به ی فرزندپروری واتدین، اراا  دانشهامرت ط با س ک

ها، کاهش انوا  خشونت در خانواده راستای ی دریهاشناسان مجرب، برگزاری کارگاهمشاوران و روان

سازی، که همگی پذیری در برابر فرزندان و فرهن ارتقاء حس مالوتیت آموزش واتدین پیرامون

 .آموزگاران است یاخر  پذیریی مالوتیتدهندهنشان

 کدمحوری حمایتگری:های مرتبط با هایی از مصاحبهبخش

 «... مدیر این موضو  را در میان گذاشتم، خانواده دارای فقرماتی شدید بودند، پیشن اد  با معلمان و

ین دک پایدادم که هرکدام از م لای پوک را گردآوری کرده، وتواناتیم با همان م اتغ یه ماشین م

ی کننده)مشارکت «رو در بیاوره خانوادهخرج  رانندگیبا و او بتواند برای پدر آن دختر بخریم 

2). 

 «... س زی  با اندنفر از معلمان هماهن  کردم که هر روز هراه در حد توان خود داشتند از غذا و

آن  شهبها شرو    ل از اینره کرس ومیوه را با خود به مدرسه بیاورند و میوه گرفته تا شیر و آب
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ای برایشان کردم و یا اینره تقمهو غذاها را گرم می بردمدانش آموز را با خود به آبدارخانه می 1

 فرستادمآن ا را به کرس میتواناتند روی پایشان بایاتند بعد که می ،گرفتممی

 .(4ی کننده)مشارکت

 ...«  شخصا  خودم مدارم پزشری این خانواده را به ب زیاتی بردم، و تواناتم از این طریق مختصر

شناختم، به دو نفر نیز وضعیت اون افراد خیّر زیادی را می .حقو ی را برای این خانواده فراهم کنم

 «این خانواده را توضیح دادم، و آنان نیز به این خانواده کمک های ماتی زیادی کردند.

 (.5ی کننده)مشارکت

 «های فیزیری و تن ه کردن ها که اکثرا از روشآموزان درخانوادهبا تواه به نو  تربیت دانش

آموزان کم کاانی ن ودند که هر روز از پدریا مادر خود کتک شود، اون در بین دانشاستفاده می

ردیم کناسان دعوت میخورند، به خاطر همین در مدرسه همیشه به صورت ماهیانه، از روانشمی

-های فرزندپروری را برگزار میهای س کیا به ع ارتی کارگاه که درخصوص نحوه تربیت درست

 «ترین نو  برخورد با فرزندان ب ره بگیرندو از درستها آشنا شوند کردیم، تا واتدین با انوا  س ک

 .(1ی کننده)مشارکت

 «آموزان درست نیات و از امرت دانش اتفاظ اندین مورد برایم پیش آمده بود که رفتار و

 گذاشتم و بهبنابراین با خانواده آن ا این موارد را در میان می کنند.رکیک و زشت استفاده می

پرداختم و می اگونه با فرزند خود رفتار کنند داناتندمشاوره  راهنمایی واتدینی که نمی

 .(11ی کنندهارکت)مش «کردمراهرارهای درست را به آنان گوشزد می

 راهنمایی مسائل جنسی -2-2

وزان آمرتی که در حیطه ماائل انای دانشهای فعاتیت خود با تواه به مشردر طی ساک آموزگاران

ماائل آموزش  اند. برای نمونه،خود را متع د به انجام برخی کارها کردهاست روی داده ها برای آن

از  آموزانبخشی به دانشماائل انای برای فرزندان، آگاهی ، تاییر نگرش واتدین در طرحانای

یر تأث آموزان به باورهای مذه ی وارت اه نامشرو  با انس مخاتف، ترغیب و تشویق دانش پیامدهای

انحرافات انای، آموزش عفت و اخرف، برگزاری  پیشگیری از راستای گرفتن از این عامل در

آموزش ماائل مربوه به  حیح واتدین نا ت به دانش آموزان،ص تربیت انایی بارههایی درکارگاه

آموزان به ی انای از طریق تشویق دانشتعدیل غریزه غ )تحوک های فیزیوتوژی و روانی(،بلو

آموزان دارای شناسایی دانش، شنا و...، رعایت حدود شرعی نون کوهنوردی وهای بدنی همورزش

رت بروشور به دانش آموزان و اوتیاء در خصوص ماائل انای هایی به صومشررت انای، ارائه ازوه

 و... در ا ت کاهش مشررت انای در دانش آموزان.

 های مرتبط با کدمحوری راهنمایی مسائل جنسی:هایی از مصاحبهبخش

 «مدرسه، با تشریل الاات متعدد اوتیا و معلمان، به واتدین توضیح  به دن اک موارد انای در

ماائل انای را با فرزندان خود در میان بگذارند، و سعی درپن ان کاری این ماائل داده شد که 
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ای صمیمانه مخصوصا مادران با دخترانشان داشته باشند، که  نداشته باشند، سعی کنند رابطه

 «ا پدر و مادرشان در میان بگذارندآید بی برایشان پیش میلمشر اگر آنان را تشویق کنند که

 .(14ی هکنند)مشارکت

 «ها نداری آبا تحقیق بر روی اند موردی که انحرافات انای داشتند، متواه شدم که اکثرا دین

داری افراد زیادتر هر اه میزان مذهب، معنویت و دین در حد پایینی است و با تواه به اینره

 سپکنند ها )خصوصا انحرافات انای( پیدا میرفتارییشتری در برابر کژباشد، مصونیت ب

تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد، در الوگیری از انحرافات هایی که از نظر پای ندی میآموزش

خواندن کتب دینی تشویق  نماز و دانش آموزان را به خواندن  رآن و ...اثرگذار خواهد شد. 

 .(1ی کننده)مشارکت «کردممی

 « هایآموزان در زن شده، برای دانشبا تواه به اینره در مدارس ابتدایی انحرافات انای زیاد 

آموزان را در خصوص ماائل انای تفریح و یا حتی اند د یقه آخر هر کرس آگاهی دانش

 وزان را به صورت صحیح پاس  دهم. آمکنم که سوا ت دانشم، و همیشه سعی میکنبیشتر می

ن ربیان بیایند و برای واتدییم که به الاات انجمن اوتیا و مکناز مشاوران و روانشناسان دعوت می

 «راهرارهایی را ارائه دهند که بتوانند ب ترین تربیت انای برای فرزندانشان انجام دهند.

 .(5ی کننده)مشارکت

 توانمندسازی -2-3

 برانگیز است وهای فراوان و شتابان زندکی مدرن، برای بشر امروزی ااتشدگرگونیها و پینیدگی

یژه وبه آموزشی انتظار دارند که کودکان را برای زیاتن در انین ا انی آماده سازند.مردم از ن ادهای 

هایی اامی یا روانیِ هر اند گذرا رن  ب رند اگونگی توانمندسازی آنان آموزان از ناتوانیاگر دانش

ز بایاری ا از این رو،به زیاتن در انین ا انی، ااتش دشواری پیش اای آموزگاران خواهد بود. 

آموزان ذهنی دانش-های اامیآموزگاران در پی راهرارهایی درست و اثربخش برای کاهش تنش

گفتند: ترش برای داشتنِ احااس مالوتیت بیشتر در اند. برای نمونه آنان از کدهای زیر میبرآمده

دادنِ ، مشارکتآموزان برای دستیابی به معیارهای با تردادن به دانشآموزان، انگیزهبرابر دیگر دانش

های زندگی به ارائه و اارای م ارتی خرف، آموزان در کارهای کرسی، تقویت روحیهدانش

های شری ایی و سعه صدر و تقویت موتفهآموزان همنون م ارت نه گفتن و اعتماد به نفس، دانش

آموزان به مشورت دانشهای شتابزده، ترغیب  اطعیت و نظم و استقرک و همراری و دوری از  ااوت

 های فردی، تخصی با واتدین و معلمان در مشررت تحصیلی و انای و خانوادگی، تواه به تفاوت

 آموزان.های درسی و غیردرسی دانشزمان کافی ا ت بررسی فعاتیت

 های مرتبط با کدمحوری توانمندسازی:هایی از مصاحبهبخش

 «مورد دانشمندان، مخترعین،  دادم، درانگیزه می آموزانهای تدریام، به دانشدر طوک ساک

 در آنان دادم.توضیح می تاری  مانده است نامشان در و ... که در ا ان مطرح هاتندفیلاوفان و
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 ترین تراتیف را بهای که همیشه و تی سختکردم به گونهتواناتن را تقویت می حس اراده و

 . (1ی کننده)مشارکت «آن، موفق بودندحل  انجام و دادم باز هم درآموزان میدانش
 «ای نداشتند، اکثرا  حواسپرت بودند و ایجاد بیکرس هی  انگیزه آموزان در سربعای از دانش-

آموز با عر ه و اشتیاف کردند، برای اینره بتوانم در آن ا ایجاد انگیزه کنم که دانشنظمی می

-دانش ریزی کردم، وروش تدریام را براساس بازی کردن طرح اش را انجام دهدتراتیف درسی

 «کردمای با آن ا در ارائه مطاتب مشارکت میگونهدادم و بهتدریام دخاتت می آموزان را در

 (.4ی کننده)مشارکت

 «هایی ا ت با  بردن م ارت ماهه اوک تحصیلی برای دانش آموزان کارگاه1در مدرسه همیشه طی

رای دانش بکردیم، از بروشور و عرس گرفته تا برگزاری نمایشگاه کاریراتور گزار میهای زندگی بر

های به این دتیل که فراگیری م ارت های زندگی در آنان.بردن حس م ارتآموزان، به منظور با 

بیشتر موارد مانعی برای ورود  نواوانان در پی دارد و در زندگی ارتقای ب داشت روانی کودکان و

 .(2ی کننده)مشارکت «شودانوا  مشررت از   یل رفتارهای نامناسب و... میبه 

 «بار  4های زندگی، حتما  در ساک ی م ارتبرای با  بردن دانش دانش آموزان در حوزه

های علمی و فرهنگی،تفریحی، زیارتی، ات ته با رضایت واتدینشان آموزانم را به اردوها، گردشدانش

های درسی و غیردرسی کنم که فعاتیت های فوف برنامه و پروژهبه آن ا کمک میبرم، همننین می

 .(17ی کننده)مشارکت «در داخل یا خارج از مدرسه را انجام دهند

 احترام به شخصیت -4

آموز و نیاز به احترام ن ادن آموزگاران بر بزرگداشت دانش تأکیدی پژوهش های آموزندهیری از نرته

های آموزشی خود، به فاکتورهای زیر در برابر دانش داشتند که در طوک ساکمیاظ ار  به آنان بود. آنان

توهین و تحقیر، خطاب دانش آموزان با  دوری از، متر رانهخودداری از رفتار  آموزان تواه کرده اند:

آموزان، اهمیت دادن به عقاید و بین دانش ها، رعایت انصا، و عدم ت عیض درو نامب ترین اتقاب 

     آموزان و درنتیجه تحقق خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان، نظرات دانش

 های مرتبط با کدمحوری احترام به شخصیت:هایی از مصاحبهنمونه

 گرفتن یا ا ن که به صورت کیفی نمرات کمی میهایی که از تحاظ درسی حتی زمانی که بنه

ترامی احدادم که به اون ا بیسطح پایینی داشتن، هینو ت به خودم ااازه نمی کارنامه ارائه میشه،

و توهین کنم، هینو ت الو روی بنه های زرنگتر تحقیرشون نرردن و ب شون سرکوفت نزدم، 

ی کنندهت)مشارک «لی بیشتر از نتای  مث تشههای این شرلی  طعا  نتای  مخربش خیاون واکنش

11). 

 « درکرس درسم یادم نمیاد که دانش آموزی رو با تن ا اسم خودش صدا زده باشم، همیشه از

کرماتی مثل عزیزم، دخترگلم، پار خوبم و... استفاده کردم، اون میدونم ایجاد یه حس 
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گذارتر از یه فاای خشک و رسمی باشه، تونه خیلی تأثیرصمیمیت و نزدیری با دانش آموزان می

 .(1ی کننده)مشارکت «که دانش آموزان رواز کرس ها بیزارکنه

 «( فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَاکَ ذَرَّةٍ خَیْر ا یَرَهدما توی  رآن آیه داریم که،)  اگر با دانش آموزان به صورت

گیریه، پس بیشترین شرلمحترمانه برخورد بشه،  طعا  اون شخصیت اون ا در حاک  درست و

 من همیشه از گفتار سنجیده و اصوتی در تونه داشته باشه.معلم در محیط مدرسه می تأثیر رو

ی دهکنن)مشارکت «کنم که اون ا هم از این روش اتگوبرداری کننبرابر دانش آموزانم استفاده می

12). 

 «ترین مشررتیمی نرردم، سختاحتراآموزانم بیساک تدریام، هی  زمانی به دانش 44طی  در 

که داشتم، پشت در کرس گذاشتم و با خنده وارد کرس شدم، همیشه زمان کافی برای درس و 

 (.1ی کننده)مشارکت «مشررتشون گذاشتم...

 «آموزها خیلی از معلمین هاتن که به دتیل داشتن مشررت متعدد، زمان کافی برای دانش

 دن و فقط میخوان زمان بگذره و کرس تمومهای سرسری میذارن، به سوا تشان اوابنمی

خودم همیشه آموزان و ت کافی بذاره، من اما به نظرم هر معلمی وظیفه داره که برای دانشبشه. 

اکثر او ات با  های تفریح رو همها، یا حتی زن کرسیو اختصاص دادم به بنه د یقه آخر هر 11

ای که مشرل یا سواتی خوام در هر حیطه و زمینهزشون میگذرونیم و اها توی حیاه میبنه

 (.11ی کننده)مشارکت «دارن، بپرسن

 

 رازداری -5

اگر آموزگاری بخواهد بر شاگردان شرطی بنیادین در روابط میان آدمیان است. « اعتماد بودن ابل»

اعتماد  نقشی ماندگار و اثرگذار داشته باشد و راهنمای زندگی آنان گردد باید بتواند به اشم آنان  ابل

داشتند که  تأکیدهای پایه برای داشتن این ویژگی، رازداری است. آموزگاران گردد. یری از شره

ای از دردها و ب  ود و ترش برای درمان پاره شانمشررت خانوادگی و انای و شخصی شاگردان

ای اخر یِ تراز با  ها در گرو رازداری و آبروداری آنان است. رازداری برای آنان شناسهبرخی وضعیت

 که در طوک گفتندآنان میسار آن اثرگذار بود. از این رو، ها و کارهایشان در سایهکوشش ةبود که هم

 اند:کار بردهآموزش و ماائل دانش آموزان به هنگامهای کاری خود، موارد زیر را در ساک

ترش برای و  ؛آموزانها و ارت اطات فردی دانشصح ت گزارشات حاور و غیاب وداناتنِ محرمانه

 .آموزاندانشالب اعتماد 

 های مرتبط با کدمحوری رازداری:هایی از مصاحبهنمونه

 «حفظ بشه، های دیگه خجاتت زده نشن، و آبروشونآموزها برای اینره پیش بنهخیلی از دانش 

آموزایی داشتم که با واود اینره مطملن مشررتشون هی  حرفی نمیزنن، دانش یبارهمعمو   در

 در وتیمیگیرن  و مطاتب درسی رو زودتر از بقیه یاد بودم که از نظر هوشی درسطح با  هاتن
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که پشت این مااراها درصورتی دوناتن.نمی و مطل ی یادشون ن ود های بعدی هی الاه

وحرفی نمیزدن، همیشه سعی کردم دادن دارد اما بنه ها بروز نمی مشررت خیلی زیاد واود

پیش خودم میمونه و به  دادم که صح ت هاشونها اطمینان میمشررت رو اویا بشم و به بنه

 (.4ی کننده)مشارکت «کردمطریقی میتوناتم ب شون کمک می هر

 «کردم  ها واود داره، ترش خودموخانواده به نظرم با تواه به مشررت زیادی که این روزها در

-با تواه به پیش الب کنم. رو شونو اعتماد ای داشته باشمکه با دانش آموزان روابط صمیمانه

 «آموزان رو الب کردتماد دانشتر میشه اعها واود داره راحتزمینه نا تا  مث تی که به معلم

 (.11ی کننده)مشارکت

 

 گیریبحث و نتیجه

کند هم او را در گیری اخر ی راهنمایی میهای اخر ی هم آموزگار را در تصاامیمآگاهی به شااناسااه

بایات، نه به ، بههمهبااین. (Campbell, 2000; Van Nuland, 2009)شمارد برابر همگان پاسخگو می

 ,Campbell)گر نقش اخر ی آموزگار است نه تعیین (Van Nuland,2009)انجامد کردار اخر ی می

تر های اخر ی، کردارهای اخر ی را بیشتر و پدرمایهرواک، افزایش آگاهی از شاناساه  . گراه، به(2008

عه را به دسااتگاه آموزشاای بیشااتر و اعتماد اام (Campbell, 2000; Van Nuland, 2009)گرداند می

تواند به باتندگیِ های اخر ی آموزش می. از دیگر سااو، آگاهی از سااویه(Van Nuland,2009)کند می

گرداند خودب  ودگر میخودارزیاب و ای آموزگااران بینجااماد اراکاه آناان را آگااه به خود و       حرفاه 

(Campbell, 2000; Zionts, 2006; Farasatkhah, 2006; Azizi, 2010) .سااان آنان خودگردان و این

روایتی در اخرف با این نگاه پژوهش پیش (Schwimmer & Maxwell 2017)خودفرمان خواهند بود 

زش ای آمووهای اخرف حرفهکنندگان را به بازاندیشی بیشتر در شناسهتواند هم مشارکتای میحرفه

آموزان و در کرس درس، کنشِ آموزگاران ی دانشهابرشااند هم به دیگران نشان دهد که در ااتش 

 اگونه باید باشد.  

های آموزگاران از رویدادهایی شد که آنان روایتپژوهش کنونی با انین راه ردی به بررسی پیش    

ی ارزنده در بازاندیشی این رویدادها آن بود را برانگیخته تا کنشای اخر ی از خود نشاان دهند. نرته  

ای به آموزش و یادگیری نداشت. میانجی و سرراست، هی  باتگی و واباتگیها بیاز آنکه هی  یک 

روحی شاگردان بود نه  -این رویدادها در این پژوهش، خانوادگی، رفتارهای اناای و شرایط اامی 

ودند به آموزانی که درگیر انین مشاااررتی بآنان. آموزگاران با رویاروشااادن با دانش« تحصااایل»

 آموزاندانش های زیااااتِدشاااواره رویارویی باکنش آنان در پرداختند. با واکاوی شااای میاندیااره

های خانوادگی(، راهنمایی ی دشوارهایِ حمایتگری )در راستای اارهاخرف حرفه ةتوان سه شناسمی

شدن شاگردان بر شرایط )شااگرد و خانواده در مااائل اناای(، و توانمندساازی )در راساتای ایره     

روحی در ا انِ ناپایدار کنونی( را شناسایی کرد. افزون بر این سه شناسه، آموزگاران بر دو -ااامی 
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کردند: بزرگداشت شاگردان و رازداری. این دو شناسه همنون اتری بر می تأکیددیگر نیز ی شناسه

اخرف آموزش نامید و آن سه را،  1هایشاناسه -توان فرادو را می ی دیگر بودند. اینآن ساه شاناساه   

 رداختنپة ی بیرونی انگیزرویدادها»که اینبه  با نگاه در پایان، اخرف آموزش. 4های کاربردیشاناسه 

توان تم بنیادینی را می« هاشناسه-های کاربردی و فراشاناساه  »و با نگاه به « ای بودهبه اخرف حرفه

 ایِ آموزش نام برد. برای اخرف حرفه« پذیری در برابر زندگانی شاگردانمالوتیت»به نام 

 اند( یادآور شده4111)وِک و شویمر گونه که ماکسی پایانی نیازمند تواه ویژه اسات. همان این نرته

گوهری  ایگونهیری رویرردی که فرایند تربیتی را بهدو رویررد به اخرف آموزش بوده است: تاکنون 

نیرو در اان  هایدگرشاادندانااات اون فرایندهای تربیتی در پی و ساارشااتین درگیر اخرف می 

خواساات کرد و میشاااگردان هاااتند؛ و دیگری رویرردی که اتگوی آموزش پزشااری را دن اک می  

ساااان که ای همانندی باشاااند آنبند به اخرف حرفهپای ای،ران، همنون پزشاااراان حرفه آموزگاا 

 & Maxwell)در کرس باشاااد م اارتی -فنیهاای  ی کنشهاای اخر ی تن اا دربااره   شااانااساااه 

Schwimmer, 2016)گر دهد: آموزگار اونان یک کنش. پژوهش کنونی رویرردی دیگر را نشااان می

وروز بیند و کنشگرانه درگیر حاکای را فراتر از کرس و دباتان میااتماعی؛ کاای که اخرف حرفه 

 ازگار باناس شاود تا آنان از پسِ مشررت بیرون از دباتان برآیند. این سه رویررد ات ته شااگردان می 

و در آموزگاری ن ادینه  ها را همراسااتا یا سااه تراز از اخرف آموزش دانااات آن توان هم ن وده و می

 .گرداند
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