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 چکیده 

عنوان یک فعالیت معلم محور بود که باعث رشد های روایت پژوهی بههدف از مطالعه حاضر تعیین شاخصه هدف:

 شود.معلمان در مدارس ابتدایی می -ای دانشجویانحرفه

بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان  1رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون با تأکید بر داده محوری روش:

صورت نفر از آنان به 11بوده است که  1311-1111انشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی شاغل در د

ها ای از آنیافتههای نیمه سازمانگیری هدفمند از نوع همگون موردمطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبهنمونه

ها از روش خود بازبینی محقق، تکنیک سنجی یافته اعتبارها ادامه یافت. برای گیری تا اشباع دادهصورت گرفت و نمونه

ای ترکیبی متشکل از روش مرحله 3ها، فرایند وتحلیل دادهها استفاده شد. در تجزیهداده 3و توصیف غنی 2کنترل اعضا

(2010) King and Horrockt  ،(2006 )Braun and Clarke  ( 2001)وAttride_Stirling قرار گرفت. استفاده مورد 

های هویت پذیری عملی، خودپژوهی، آگاهی معلمان و ها نشان داد که در شبکه مضامین، مؤلفهیافته ها:یافته

توانند مضمون پایه می 161مضمون سازمان دهنده و  17کاوشگری آموزشی مضامین فراگیری هستند که با 

روایت پژوهی چارچوب ن داد که نتایج نشامعلمان را تحقق بخشند.  -ای دانشجوحرفههای ها و صالحیتشایستگی

مل العهای مختلف علمی توسعه دهد و زمینه عکسهای معلمان را در حوزهتواند قابلیتای است که میآموزشی نوآورانه

 ها را در برخورد با مسائل آموزشی فراهم سازد.مطلوب آن

 

 

 معلمان -ای، دانشجوروایت پژوهی، توسعه حرفه: هاکلید واژه
 

 

                                                           
1. Data-driven 

2. member check 

3. rich description 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

 Cowger) میکنیمانسان از جهان پیرامون خود حس  عنوانبهروشی است که ما  هاتیرواساختن 

and Tritz, 2019.)  ش گذشته افزای هایسالاگرچه ترغیب به استفاده از روایت در توسعه تجربیات طی

بسط توسعه ) هایطرحابزاری برای انتقال ارزش  عنوانبهاز روایت  اساساًیافته است، متخصصان 

تحقیقات رایج فعلی در زمینه کیفی است و  ،روایی پژوهش (.Franz, 2016اند )کردهتجارب( استفاده 

 و (Butler-Kisber, 2018) ردیگمیقرار  مورداستفادهبرای بررسی زمینه تدریس  ایگسترده طوربه

 Agosto andاست )و جوامع  هافرهنگبرای درک مردم،  هاییداستانتحقیقاتی دارای  عنوانبه

Wolgemuth, 2019.)  است، ژانرهای زیادی دارد و  پذیرانعطافروایت محبوبیت بیشتری دارد زیرا

تحقیق  (.Ahmadi, 2021دارند )به آن  تریبیشمحققان عالقه  بنابراین، (،Kim, 2016است )بازتابنده 

 بخشی از یک مطالعه کیفی عنوانبه (Connelly and Clandinin, 1990توسط )روایتی 

 هایرشتهدر  تواندمی، زیرا ه استرواج یافت (Clandinin, 2016) یارشتهبیندر علوم  ،شدهبندیطبقه

راستا قرار گیرد. در همین  مورداستفادهاجتماعی، فرهنگی و آموزشی  هایزمینهدر  ویژهبهمختلف، 

(Lindsay and Schwind, 2016)  در مورد کیفیت تحقیق، بلکه تنهانهکه تحقیق روایی  کنندمیبیان 

 هایظرافت و هاپیچیدگییک رویکرد، قصد دارد  عنوانبهتحقیق روایی کیفیت تجربه پرسشگر است. 

این، بنابر؛ (Macintyre Latta and et al., 2018ببرد )مختلف از بین  هایزمینهرا در افراد  ایرابطه

 هایداستانتا  ثبت کنند نگرکل طوربهرا  کنندگانشرکتافراد/محققان باید بتوانند روایات 

  (.Hickson, 2016کنند )بازتاب علمی عمیقی ایجاد  ،آمدهدستبه

انسان را از طریق مصاحبه داستان زندگی، و  انسانی متمرکز است هایداستانتحقیق روایی بر     

انی، روایت تجربه انس هایروشصدای صوتی، بیوگرافی، اتونوگرافی و یا سایر  هایپروژهتاریخ شفاهی، 

( هاداستان) تیروا آوریجمعویکرد روایی شامل ر هایویژگیتعریف  (.Ford, 2020کند )میبررسی 

 گوییقصهمواقع همکاری با محقق وجود دارد، زیرا  تربیشدر  کوچک است. هایگروهاز افراد یا 

از تجربیات فردی حکایت دارند که اغلب محقق را در  هاداستان. این کندمیمخاطب را درگیر خود 

پژوهش تحلیل روایی مکانیزمی را برای (. Butina, 2015دهد )میآن فرد قرار  هایهویتعرض م

 .بخشدمیصدا و انرژی در یک برنامه  هاآنو به  کندمیافراد فراهم  هایداستاناستفاده از قدرت در 

با مخاطبان درگیر شوند تا کار خود را  توانندمیعملی این روش تحقیق، مربیان  هایبرنامهبا اجرای 

 کنندگانشرکت هایداستاندر واقع،  را افزایش دهند. هاآن آموزشیتجربهبه اطالع دیگران برسانند و 

 رتأثی شانواقعیو نیز برخی اوقات احساسات زندگی  هاآننیازها و دستاوردهای آموزشی غنی و قوی 

ارتباط بین  (.Cowger and Tritz, 2019دهد )مینیرومندی نشان  طوربهما  هایبرنامهخود را بر 

 موردبحث المللیبیندر ادبیات  ایگسترده طوربه ITE)1 (نظریه، عمل و تحقیق در آموزش اولیه معلم

                                                           
1. Initial Teacher Education 
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نظر آموزش تحت انمعلم-دانشجو ایحرفهدر جهت توسعه انعکاسی  الگوی مؤلفه. قرار گرفته است

 یجابهیک فضای تحول  عنوانبهتلفیق آموزش و تحقیق و ارتقا عمل تدریس  د.دموکراتیک قرار دار

نمایانگر حرکتی به سمت بسیج دانش و عملکرد آگاهانه از  تواندمیفرآیند سازگاری یا کاربرد تئوری، 

 ایامهنزندگیدرگیر شدن در یک فرایند تحقیق روایت که  صورتبدین (.Flores, 2018باشد )تحقیقات 

 Dubnewickand et (2018)دهدمیمشترک، یک روش یادگیری تجربی مهم را برای یادگیری ارائه 

al.  ،برای به اشتراک گذاشتن تحقیقات خود در جامعه  معلمان -دانشجوفرصت دادن به در حقیقت

آموزشی بپردازند  اتبه تحقیق خود هایفعالیتتا در خارج از  شودمیباعث  ،هاآنیادگیری به رهبری 

ر عمل د تأثیرگذاریبرای  شانآموزشیتحقیقات  قابلیت از تریبیشقدردانی  کنندگانمشارکتو 

خودی،  هایدیدگاهالزم را برای گرفتن  هایتوانایییک محقق باید  Brennan ( 2019)باشند داشته 

 بنابراین محققانی که رویکردهای؛ و سازنده تجربیات داشته باشد کنندهمذاکرهبه یک  شدنتبدیل

 هاآنوی بر ر تأمل، باید تجربیات خود را تحلیل کنند و با گیرندمی کاربهروایی را در یک زمینه خاص 

کنند را در ارتباط با استفاده از رویکردهای روایی برجسته  هاآن هایحلراهو  ایزمینه هایشچال

(Khan and Austin, 2018.)  

نوآورانه درصدد  هایروشدرسی در مدارس با استفاده از  هایبرنامهمجریان اصلی  عنوانبهمعلمان     

مبنای  عملکرد خود در آموزش را بر کنندمیهستند و سعی آموزان دانشآموزش با کیفیت به 

 ایهکالسدر  هاآن سازیپیادههرچند استفاده از رویکردهای نوآورانه و ی علمی توجیه کنند. هایافته

باشد، ولی  هاآنو رفع نیازهای آموزان دانشراهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت  تواندمیدرس 

 بودهبومی و فرهنگ برخاسته از آن  هایزمینهاین است که مدارس وابسته به  شودمیمشاهده  آنچه

هستند. در واقع متنوع  مختلف نظام آموزشی هایبخشو بالطبع ماهیت نیازها و گستردگی آن در 

روبرو هستند که باید ماهیت، ویژگی و  هاییدغدغهدر فرایند تحصیلی خود با نیازها و آموزان دانش

ن از طرفی معلماپرداخته شود.  هابرنامهشناخته و متناسب با ساختار آن به طراحی  را هاآنخصوصیات 

آموزشی  ایهفعالیتدر رابطه با  اعتمادقابلنیاز دارند برای دستیابی به دانش موضوعی و عملی معتبر و 

ود، خامعه محلی ج هایاولویتبتوانند متناسب با  یادگیری مستمری قرار بگیرند تا هایچرخهخود در 

 ژوهشپتحقیقات صورت گرفته در رابطه با این موضوع پژوهش عبارتند از:  برآیند. هاآندرصدد تحقق 

(2021) Ahmadi  شناسمردمیک  عنوانبهکه در فرایند تحقیق پژوهش روایی، معلم  دهدمینشان، 

جامعه محلی است و مرحله . مرحله دوم درک وضعیت فرهنگی آموزدمیزبان محلی را در مراحل اولیه 

نشان Leeferink and et al (2019)  مطالعه  .سوم، سهم معلم در جامعه محلی در زمینه آموزش است

یک روش مفید برای فهم یادگیری  هاداستاناز این  گشاییگرهدر داستان و  هادادهکه بازسازی  دهدمی

 .معلم شدن است ایحرفهشخصی و  هایجنبهنتیجه تعامل بین  عنوانبهدانشجو در محل کار  -معلم

و  هاتکنیککه تحلیل روایت مرجعی برای مستندسازی  دهدمینشان  Jones, (2019پژوهش )

ابطه در ر شدهبیاناستفاده شده توسط معلمان در کالس درس است و اعتقادات شخصی  هایاستراتژی
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منجر به  چنینهماین شرایط . کندمیرا بیان  هاآن گیریتصمیمبا فراگیران و فرایندهای 

مطالعه  .شودمیآموزان دانشبهتر درباره تدریس و آگاهی از نیازهای عاطفی  هایگیریتصمیم

(Pinnegar and et al (2018  و  انجامدمیمعلمی  ترقویبه توسعه  هاروایتکه کاربرد  دهدمینشان

مربوط به آموزش  هاینگرشو  هاداوریپیشکه دانش معلمی را افزایش یابد و  دهدمیاین امکان را 

فضایی را برای که روایت پژوهی  دهدمینشان Jack-Malik ( 2018 مطالعه )معلمی کنار گذاشته شود. 

نتایج  چنینهم. آوردمیدرسی در خانه، مدرسه و اجتماع به وجود  سازبرنامه عنوانبهشناخت معلمان 

آموزشی، فضای امنی است که برای ورود  نامهزندگیتحقیق روایت  هایارزشیکی از  دهدمینشان 

 Karami and Seraji (2020)توسط پژوهش صورت گرفته  .کندمیهمدالنه به دنیای دیگران ایجاد 

النه اکه روایت پژوهی قابلیت تبدیل نقش معلم به پژوهشگری را داشته و زمینه درگیر فع دهدمینشان 

که روایت پژوهی  دهدمینشان  Palani Jafi and Soleimani (2020پژوهش )را فراهم آورد.  هاآن

ابزاری در جهت بهبود و باالبردن کیفیت تدریس و آموزش از طریق چگونگی روش تدریس،  عنوانبه

پژوهش  .کندمیمعلمان کمک  ایحرفهو برخوردها به هویت آموزان دانشامل معلمان یا تع

(Ghorbani and Liyaghat dar (2018  که پژوهش روایی با عنوان یک پارادایم جدید  دهدمینشان

آموزشی از زوایای  هایپدیدهدر تحقیقات علمی برای معلمان مطرح شده است و در راستای شناسایی 

است که  هاییمهارتمعلمان فعالیت در راستای توسعه  -دغدغه اصلی دانشجو .داردبرمیجدید گام 

آموزشی  هایفرصتدرصدد استفاده از  هاآن جهتبدینرا برآورده کند.  هاآنبتواند نیازهای آموزشی 

بر حاکم  هاینگرشیکی از که به ایجاد راهکارهای تازه برای حل مسائل درسی بینجامد. هستند 

مستقیم در  طوربهاست که معلمان از تجاربی استفاده نمایند که  اینآموزان دانشفرایند آموزش 

 در را هاآناین تجارب و کاربرد  دهیسازمان آنچه، ولی اندکردهآموزشی کسب  هایموقعیتبرخورد با 

صالحیت معلمان در برخورداری از این ، دهدمیبا اهمیت جلوه کالس درس و فضای آموزشی 

ط وست هاآنی از رچگونگی دسترسی مناسب به این تجارب و بهره بردا کهدرصورتی، هاستتوانمندی

معلم  هایروشاستفاده از ی و نحوه کیفیتدرباره  هاآن معلمان مورد غفلت قرار گرفته و -دانشجو

شایستگی الزم را  مختلف آموزشگاهی هایزمینهتجارب خود و دیگران در  تحلیلجهت در  پژوهانه

که تغییراتی در حوزه اقدامات آموزشی معلمان  کندمیوجود چنین شرایطی ایجاب  .اندنیاوردهدست به

پژوهشی و ایفای نقش محقق توسط معلمان برای کسب  هایتالشصورت گیرد. در این صورت انجام 

 هایفعالیتاز  توانمیبنابراین ؛ کندمیش ضروری جلوه زدانش عملی و قابل استناد برای فرایند آمو

 ارزش بخشی به تنهانهکانون پژوهش روایی استفاده کرد. پژوهشی معلم محوری مانند روایت پژوهی 

فرهنگی و نهادی است که در آن تجارب افراد شکل  ی اجتماعیهاروایتتجربه افراد بلکه کاوش در 

  (.Clandinin and Rosiek, 2007است )و وضع شده  شدهبیان گرفته،

که خود را در  دهدمی، به ما این امکان را نویسیحالشرحدرگیر کردن در یک مطالعه اشتراکی    

موقعیت این تحقیق قرار دهیم و از طریق جستجوی داستان تجربیات خود، عالیق و تمایالت خود را 
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به گسترش اجتماعی و مکالمات نظری از  حالدرعیندر مورد این موضوع خاص دنبال کنیم و 

تحقیق درباره بنابراین، روایت پژوهی ؛ Clandinin and Caine (2013) میینماکمک  منظرهای متنوع

در  .(Pshyk, 2020کند )میرا فراهم  ترعمیقاست که فرصت کاوش برای معانی  ایپیچیدهذهنیت 

 پذیرامکان هاآنموقعیت معلمان در اخذ دانش محلی و عملی را برای  تواندمینتیجه روایت پژوهی 

ند. مناسب را اجرا کن هایراهکاریو نیازهای بالقوه آنان آموزان دانشسازد تا بتوانند متناسب با شرایط 

ی، آموزش -یک رویکرد دانشی عنوانبهاصلی این است که روایت پژوهی  سؤال در تحقیق حاضر نیز

معلمان آموزش ابتدایی است؟ تا بتوانند  -ی برای توسعه حرفه دانشجوهایشاخصهو  هامؤلفهدارای چه 

 داشته باشند.آموزان شداندر ارتقا کیفیت آموزشی و یادگیری  مؤثرترینقش 

 

 پژوهش شناسیروش

از مضامین مربوط به روایت پژوهی در راستای توسعه  ایشبکهدنبال تشریح و تبیین مطالعه حاضر به

 هایپژوهش حوزهلحاظ هدف در  ازپژوهش . در این صورت، باشدمیمعلمان -دانشجو ایحرفه

 هر تحقیق، از نوع پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی است. هاداده گردآوری و به لحاظ روش کاربردی

تحقیقات  آورد. دستبهنتایج را  ترینمناسبداشته باشد تا  مندنظامباید رویکردی صریح، منظم و 

را در یک موقعیت معین کاوش  هابینشمعانی و  طورکلیبهکیفی نگرش استقرایی دارد و محقق 

تحقیقات کیفی محتوای غنی و جامع همراه با پتانسیل قوی برای  (.Levitt and et al., 2017کند )می

هدف از تحقیق کیفی توصیف  (.Miles and Huberman, 2016دهند )میکشف شرایط پیچیده را ارائه 

 و تولید مفاهیم و موردمطالعهاز دیدگاه فرد یا جمعیت  هاپدیدهو تفسیر سیستماتیک مسائل یا 

از این نظر، محقق مانند یک کاوشگر  (.Viswambharan and Priya, 2016است )جدید  هاینظریه

دهد میحقیقت را دنبال کرده و به دیدگاه ذهنی مخاطب اهمیت  تربیش سؤاالت، با طرح کندمیعمل 

(Karatas, 2015) بنابراین، تحقیقات کیفی، مطالعاتی است که سعی در بررسی و درک یک وضعیت، ؛

 هایروشرویکرد تحلیل کیفی دارای  .(Ezer and Aksut, 2021دارد )واقعه و پدیده در محیط طبیعی 

آموزشی است که در این مطالعه از روش تحلیل مضمون  هایپدیدهمتعددی برای پژوهش و بررسی 

استفاده شده است. تحلیل مضمون فرایند شناسایی الگوها یا مضامین  هادادهبرای دستیابی مناسب به 

به عبارتی، تحلیل مضمون  (.Maguire and Delahunt, 2017است )ی کیفی هادادهدر چهارچوب 

ه ک مجموع، توصیف و گزارش مضامین موجود در یدهیسازمان، وتحلیلتجزیهروشی برای شناسایی، 

 مثالعنوانبههدف از تحلیل مضمون شناسایی مضامین،  (.Braun and Clarke, 2006است )داده 

است و استفاده از این مضامین برای پرداختن به  توجهجالبمهم یا  هادادهالگوهایی است که در 

 سازیخالصهتحقیق یا گفتن مطلبی در مورد آن موضوع است. تحلیل مضمون چیزی بیش از فرایند 

 Clarke andکند )میرا تفسیر و آن را معناسازی  هادادهست و یک تحلیل مضمون خوب هاداده

Braun, 2013.) باشدمیفرهنگیان شهید مطهری شهرستان خوی  جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه 
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گیری با روش نمونه هاآننفر از  11و  اندگذراندهکه درس روایت پژوهی را در قالب فعالیت عملی 

پژوهش تا زمانی که اطالعات  هاینمونهانتخاب شدند. انتخاب  1گیری همگونهدفمند از نوع نمونه

 هادهدا دیگرعبارتبهآمد و هیچ داده جدیدی از طریق مصاحبه اضافه نشد، ادامه یافت، دست بهکاملی 

ته گفاستفاده گردید که بنا به در حقیقت، در راستای هدف تحقیق، از افرادی  به اشباع رسیدند.

(1985( Lincoln and Guba اطالعات در قلمرو موضوع تحقیق را  تریندقیقن و تریبیشستند توانمی

استفاده شد، زیرا به  ساختاریافتهی نیمه هایمصاحبهاز  هاداده آوریجمع منظوربه به ما ارائه دهند.

ده پیچی هایموضوعو نیز بررسی  کنندگانمشارکت هاینگرشادراکات و  ترعمیقکمک آن، ارزیابی 

، در خصوص هامصاحبه (.and et al armadS, 2017است )پذیر امکانآنان  هایپاسخو پیگیری 

 سازیغنیبر  مربوط به پژوهش روایی هایفعالیتنقش درباره  معلمان-دانشجوو نظرات  هادیدگاه

پژوهشی معلم  هایفعالیتمانند  سؤاالتیو ه معلمی آنان از ابعاد مختلف بود و توسعه حرف تجارب

 یهایویژگیدانشجو چه  -یک معلم عنوانبهمعلمان دارد؟  سازیآماده هایبرنامهمحور چه جایگاهی در 

نقش پژوهش روایی  ؟باشد تأکیدمورد  باید مهارتی مانند پژوهش روایی برای معلمان هایفعالیتدر 

 312 هامصاحبهاز مجموع ، هاداده وتحلیلتجزیهدر مرحله  آموزشی چیست؟ هایبرنامه پیشبرددر 

 هامؤلفه هممشابه و نزدیک به  هایزمینهبا حذف  تدریجبهزمینه اولیه استخراج و در مراحلی بعدی 

دست به مضمون پایه 161مضمون سازمان دهنده و  17مضمون فراگیر،  1 و در نهایت یافتهکاهش

 طوربه هامصاحبه، متن آمدهدستبهی هایافتهو اعتبارپذیری  وسقمصحتبرای اطمینان از آمد. 

ی قرار گرفت تا مفاهیم و ترعمیقو توصیف  موردبررسی هاداده آوریجمعهمزمان در طول اجرای 

افراد توسط خود پژوهشگر در چندین نوبت  هایمصاحبه ،چنینهمآید. دست به تریواقعیمعنای 

خالصه در اختیار  طوربه هامصاحبهشد و سپس متن  آفرینیمضمونو  بررسی و تحلیل

 با نظر پژوهشگر اعالم شد و در صورت هایافتهدر مورد تطابق  نظراتشانقرار گرفت و  شوندگاناحبهمص

  تناقض، برداشت نادرست پژوهشگر اصالح شد.

 ،هاداده سازیغنیاز روش  هادادهو صحت  دقتبه اعتباربخشیخالصه، جهت اطمینان و  طوربه    

ها داده یلوتحلتجزیهدر فرایند استفاده شد.  کنندگانمشارکتو تکنیک کنترل  خود بازبینی محقق

 King andوتحلیلتجزیهمتشکل از روش  ایمرحله 3مضامین(، از یک رویکرد ترکیبی )

Horrocks(2010)، Braun and Clarke(2006)  وAttride-Stirling(2001)  استفاده شد. این مراحل

جستجو و آشنا شدن با متن، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، متن )تجزیه و توصیف  -1از:  عبارتند

ترکیب  -3شبکه مضامین(. تحلیل  ترسیم شبکه مضامین،متن )تشریح و تفسیر  -2مضامین(.  شناخت

هدف تحقیق استخراج اطالعات برای تعیین رابطه بین  کههنگامیبنابراین ؛ تدوین گزارش(ادغام )و 

                                                           
1. Homogeneous Sampling 
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 مختلف در یک مطالعه است، هایموقعیتز شواهد مختلف مربوط به ا ایمجموعهمتغیرها و مقایسه 

 (.Alhojailan, 2012است )تر مناسب هاداده وتحلیلتجزیهفرایند تحلیل مضمون برای 

 ی پژوهشهایافته

 

 ؟اندکدممعلمان  -دانشجو ایحرفهروایت پژوهی در توسعه  هایمؤلفه: سؤال

 پذیری عملیهویت( 1

 
 در مضمون فراگیر اولشده  کدگذاریمفاهیم : (1)جدول 

 کدهای اولیه کدهای محوری مضمون اصلی

 

 

 

 

هویت پذیری 

 عملی

 

 سازیشخصی

 معلمی

معلمان، پدیده سازی  هایکنش صدای معلمان، تجارب معلمی،

، مشاوره گری، آموزشیآموزشی، تدریس معلمان، نگرش معلمی، فهم 

بروزگری، زنده سازی واقعیت، ، تفسیر شخصی، خود خودتنظیمی

 طراحی برنامه ملموس سازی آموزش،

 

 بافت سنجی

نگری آموزشی،  کردن، زمینه یکاربرد محلی، هایچالشفضاسازی، 

واقعیت خواهی، فرهنگ محیطی، عرفی سازی، کاربردی کردن، 

 تجارب، همبستگی جامعه محلیمحلی سازی  موقعیت، سازیشبیه

 

 شناخت موقعیتی

دانش عملی، بافت موقعیتی محتوا، تدریس موقعیتی، الگوزدایی، 

مکانی، عملی سازی ، خرد عملی، واقعیت سازی، تشریح هدفمندی

 دانش، فرهنگ شناسی، اتوبیوگرافی معرفتی

تغییر  محیطی، پویاسازیی، پذیرانعطافدموکراتیزه کردن آموزش،  سازیخود ماهیت 

 -بنیادی اصالحات، آفرینتحولخود تعریفی، یادگیری  ،بخشرهایی

 آموزشی اجتماعی، غیررسمی سازی روابط

 

 به روایت گران تجارب آموزشی عنوانبهکه معلمان  دهدمیی این مضمون نشان هایافتهبررسی     

به عبارتی معلمان با  دنبال تعریف ماهیت دیگری برای جایگاه خود در نظام آموزشی هستند.

روایت پژوهانه درصدد کم کردن فاصله خود از یک موقعیت ساختاری به یک موقعیت  هایفعالیت

 مبنایآموزان دانشمحلی  –که در آن نیازهای اجتماعی  هستندغیررسمی و درگیر یک چالش محلی 

 ایند که توسط نهادهباشنآن شخص یا فردی  کنندمیسعی  مؤلفهدر این  انمعلم. دهدمیکار را شکل 

 کنندمیدنبال آموزان دانشبلکه ماهیت و هستی خود را در محیط آموزشی  شودمیآموزشی تعریف 

 هانآنیست، بلکه  شدهتعیینکار معلمان همراهی با اسناد مکتوب و از پیش . گیرندمیو از آن الهام 

هستند تا هویت عملی خود را معنادار  شدهکسبو دانش موقعیتی  هاآموختهبه دنبال عملکردی کردن 

 زیساشخصیمعلمان از طریق  ایحرفهسازی ماهیت حرکت در راستای عملیگفت که  توانمیسازند. 

معلمان است که در  هایدیدگاهو  هانگرش، یعنی محوریت با شودمینقش و عملکرد معلمی شروع 
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و محور قرار  هاخواستهی سازی همان توجه به فرد. اندکردهرا تجربه  درسی هایپدیدهفرایند آموزش 

است تا راهکارهای مناسبی با تحلیل آموزان دانشبا  و تعامالت معلمان در برخورد هاکنشدادن 

شخصی است که به توسعه  هایفعالیتمعلم در این نقش، تعریف ادراکات و  وضعیت موجود ارائه دهند.

 ینندهکتعیینآن  هایویژگی. معلم هویتی است که فردیت و شودمیو بسط آن پرداخته  سازیمفهوم

آموزشی برای توسعه  هایرویه یدهندهانعکاسمختلف  هایموقعیت. رفتاری که در رفتار معلمی است

 شدهتعییناجرای رهنمودهای از پیش  شودمیاز معلمان دیده  آنچهحرفه معلمان است.  هایقابلیت

دن کاربردی کرمختلف است.  هایمحیطالگوساز رفتاری در نیست، بلکه این ماهیت معلمی است که 

یندهای آموزش حرکت ی دارد که در جهت بازتعریف فراهایویژگیهویت معلم روایت پژوه بستگی به 

آنچه  ا وقعکه م آوردمیشرایطی را در آموزش فراهم  پردازدمیکه به روایت تجربه . معلمی کندمی

ا ر افتدمیمحیطی که تدریس در آن اتفاق  روایت، عناصرکند. معلم در چارچوب را بیان  جریان دارد

متعلق به خود وضعیت  آنچه صورتبدین، دهدمیقرار  گیریتصمیمتصویرسازی کرده و در محور 

تعریف  که منجر به هاآنو تعامالت بین  تأثیرگذار و انتخاب عناصر محیطی کندمیفعلی است را بازگو 

 نهگوآنمعلمان محیط را  ، به عبارتیشودمیمعلمان گذاشته  اختیاردر  ماهیت خاصی از آن شده است

جریان  نچهآیک ساختار ثابت از محیط نیست، بلکه  ،روایت گفتن در نتیجه. کنندمیکه هستند، بیان 

ز طرفی عملی سازی هویت معلمی ا. شودمیاست، نقل  در حال اتفاق افتادن مستمر طوربهو  دارد

قل را با وجود ن یعنی روایت درک شده است، تشریح و تبیین تجارب اتفاق افتاده به زبان خود معلم

و  هددمی، قرار روبرو هستندبا آن  مسئله عنوانبهموجودی که  هایواقعیتیت کننده در تطابق با روا

. معلمان با استفاده از روایت پژوهی کندمیتعریف مربوط به آموزش شخصی آن را متناسب با مسائل 

دارند و این میزان توانایی را مدیون تحلیل آموزان دانشی هاآموختهسعی در دستکاری کیفیت 

 توانمی. کنندمیآن را برای کاربرد آموزش استخراج  هایمؤلفهو  هاشاخصهیی هستند که هاداده

متقابل  هایکنشکسب دانش واقعی  آموزشی ومحیط  هایویژگیشناخت  ،گفت که روایت پژوهی

 . کندمیرا دنبال آموزان دانشیادگیری  هایفعالیتدر 

 توسط روایت مشخص هاآنکه عناصر و نحوه تعامل بین  شودمیزمانی محقق  ،از موقعیت یابیاطالع    

محیط همراه با فرهنگ  هایویژگیتوصیف غنی . شودبیان  آنمحتوای آموزشی  هایمؤلفهو 

آموزشی مواجه شویم و شاهد  هایپدیدهکه با تنوعی از  شودمیآن باعث  یکنندهپشتیبانی

ساختارهای متفاوتی از محتواهای آموزشی باشیم. در واقع، تنوعات موضوعی شکل گرفته در بافت 

 آخر باید گفت در .شودمیراهبردها و مفاهیم آموزشی پایدار در حیطه  ساختارشکنیمنجر به  تدریس

رار ق موردبررسیاست را  شدهتجربهدر آن  که آموزشی هایپدیدهکه روایت در نقش ارزشیاب محیطی 

ر عوامل موجود مان با آن روبرو هستند به ذکبا مطرح کردن مسائل محیطی که معل روایت .دهدمی

، دافتمیاز طریق سنجش موقعیت اتفاق  آنچه. پردازدمی هاآنعینی کردن  به در آن زمینه پرداخته و

موقعیت آموزشی  هاآنتوصیف  با است که ایزمینهبه این عوامل  هاچالشضمیمه کردن 
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حلیل ت ،هاواقعیتو محققان یا همان معلمان این فرصت را دارند تا با در اختیار داشتن  شدهسازیشبیه

 داشته باشند.دیگران از تجارب  برگرفته ر ارائه راهکارهای مناسبدرستی د

 ( خود پژوهی2

  
 شده در مضمون فراگیر دوم کدگذاریمفاهیم : (2)جدول 

 کدهای اولیه کدهای محوری مضمون اصلی

 

 

 

 خود پژوهی

 

فردیت پروری، بسط معنایی، اعتبارسنجی تجربه، تبیین  خودآموزی، نوفهمی تجربه

تجارب  در تأمل، تجارب علمی دهیسازمانگری تجارب، گری، روایت 

 ارتباط با زمینه شخصی،

سازی،  مؤلفه، تحلیل سازی، نزدیک سازی عالئق، پردازیداستان انگاریسازه

سوژه آفرینی، ، کیفی سازی تجارب، تجسم گرایی، شناسیزیست

 سازینظریه، سازیمفهوم

 اصالح گری آموزشی

 

 ، تغییر محوری، انطباق، واقعیت بینی، مستندسازی،سازیفرضیه

 غییراطالعات، آموزش برای ت سنجیتیفیک شناخت معکوس،

 پژوهشگری

 

، اندیشه سیال، مطلوب گزینی، چالش مسئلهتحقیق سنجی، حل 

نوسانات تجارب،  دهیشکل، تجربه شناسی، سنتز پژوهیآفرینی، 

 چندبعدیدرگیری 

 

 هایقابلیتتحقیق در راستای رشد و پرورش  ،که روایت پژوهی دهدمینشان  مؤلفهبررسی این     

که دسترسی به تجارب غنی معلمان در حوزه آموزشی نیازمند  شودمیفردی است. چنین استنباط 

به عبارتی روایت پژوهی . کندمیپژوهشی معلمان تعریف  هایمهارتابزاری است که خود را در قالب 

و  کندمی تأکیدمعلمان بر بعد درونی آن  هایندیتوانمدارای ابعاد درونی و بیرونی است که در آن 

نی رویبعد بروایت اخذ شده از تجارب معلمی تبیین مفهوم پژوهش مدارانه آن در جهت دستیابی به 

خودپژوهی درک ابعاد مختلفی است که در این نوع پژوهش معلم محور وجود دارد. . شودمیآن تلقی 

ن بپردازد کاربرد مفهوم ساخت معلمانتوانایی  نکته نظرژوهش از به توجیه پ تواندمیآنچه در درجه اول 

 هایاژهوگرایی است که با تکیه بر استعدادهای درونی به تولید دانش و معناسازی آن از طریق تبدیل 

، شوندمیساختاری و ... آن مشغول  یی که به تحلیل موضوعی وهاروایتمل تجارب آموزشی به اح

ه بین که با کم کردن فاصل کنندمیگفت که افراد یا معلمان این شایستگی را پیدا  توانمی .پردازدمی

 رتباطو ا ترمطلوببه ترسیم  هستند حلشاندر پی  هاآنکه  با مسائلی تجربه یکنندهنقلذهنیت 

در فرایند پژوهش  .کنندمی پردازیمفهومجدیدی را  هایایده پرداخته و آن با واقعیات موجوددهی 

 هایایدهبیرونی با شناخت درونی خود در جهت پردازش و نشر  هایواقعیتمعلمان سعی در تلفیق 

معلمان را در جایگاه محقق  هاصالحیتدستیابی به این . کنندمیجدید برای حل مسائل موجود 

ی تجربی حاصل از رویدادهای آموزشی به دنبال مطلوب هادادهکه با اتکا به  دهدمیآموزشی قرار 



 0011 163، بهار اول، شمارة نهمسال                           فصلنامه تدریس پژوهی                                                   

 

 در یک قرار گرفتن کندمیوهش فردی ایجاد شرایط آموزشی موجود بپردازد. ذهنیتی که پژسازی 

 هایموقعیتمداوم معلمان را در  صورتبهوضعیت ناپایدار از لحاظ ایده پردازی و عمل به آن است که 

 توانمید. نبه دنبال نظم دهی به ساختار این تجارب باش هاآن دشومیو باعث  دهدمیچالش زا قرار 

با عمل آموزشی و رسیدن به نقطه  هاآنگفت که فعالیت پژوهشی شناخت تنوعی از تجارب، تلفیق 

تجارب غنی برای  دهیسازمانروایت کردن یعنی  چنینهماست. آموزان دانشمطلوب در یادگیری 

دیگری است که اعتبار و اثربخشی آن مستلزم تشریح و توصیف آن در ارتباط  نظرنقطهفهمیدن آن از 

 گیردیمقرار و بررسی  موردبحث تربیشاست که  ایمؤلفه آموزشیتجربهمحیطی است.  هایواقعیتبا 

 هایفعالیتتجربه محور و نقطه آغاز بسیاری از یعنی ؛ شودمیو از جهات دیگری به آن نگریسته 

. در این فعالیت تجارب معلمان با سبک روایت و داستان به دیگران انتقال آموزشی و علمی است

واقعیت دارد این است که مفهوم تجربه درک آن به شکل ظاهری نیست، بلکه محتوا  آنچه، ولی یابدمی

ا تن بداش سروکارداشته باشد. تجربه  تریبیشارزش و اهمیت  تواندمیو مفاهیمی که در پس آن 

نگریستن به آن از طریق درک آن در و تفکراتی است که ماهیت ابتکاری و نوآورانه آن مستلزم  هاایده

جریانات  یکنندههدایت عنوانبهبافت محیطی است. در واقع رسیدن به معنای حقیقی تجارب 

ز تجربه ا جدیدبنابراین باید گفت فهم ؛ آموزشی معلمان کالس درس در ارتباط با زمینه آن است

باید گفت که حرکت از  چنینهم در آن است. واقع شدهبا محیط  شدهتجربهطریق تعامل بین پدیده 

معلمان را متوجه بعد  ،گراییبرای پرداختن به مسائل آموزشی در چارچوب پژوهشدرون خود فرد 

استخراج  در واقع، .کندمیدر ساختار روابط آموزشی با عنوان مصلح آموزشی  هاآندیگری از نقش 

موجود  هایواقعیتکه در جایگاه محیطی در کالس درس  هایچالش عنوانبهآموزشی  هایپدیده

ه برگرفت هایایدهمختلف به سازگاری  هایموقعیتدر  هاآنو ارائه راهکارهای برخورد با  گیرندمیقرار 

. ضروری استدر بطن آموزش  برای کارایی و مثمر ثمر بودن هاآن بینیپیشکه  پردازدمیاز تجاربی 

راین بناب؛ در نقش روایت پژوه تغییردهندگان وضعیت آموزشی موجود هستند باید گفت که معلمان

ار قر هاآندر فرایندهای آموزشی و نحوه واکنش به  هاآنرا در توسعه و تعمیم نقش  هاآناین قابلیت 

است که معلمان عملکردشان را در فضاهای مختلف  نیا شودیممشاهده  . در نتیجه چیزی کهدهدمی

 .دهندمیبه رویدادهای متنوعی بسط و گسترش 
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 ( آگاهی معلمان3

 
 شده در مضمون فراگیر سوم کدگذاریمفاهیم : (3)جدول 

 کدهای اولیه کدهای محوری مضمون اصلی

 

 

 

 

 آگاهی معلمان

 

 

 

 

 

 

 رویکرد آفرینی

 

تجارب،  ، محوریت تجارب، تفسیرشناسیروش عمل، -چرخه دانش

، تحلیل سوژه، ارتباط آفرینی، هادادهبه  بخشی، مرحله هادادهرمزگذاری 

 تجربه، خلق دیدگاه مفهومی پذیریانتقال

شبکه یادگیری 

 اصیل

، مباحث فکری، توافق جمعی، ارتباط دهی تجارب، پذیریتعامل

تنوع سازی ، توسعه مفهومی تجربه، آموزشیتجربهشدن  ایرشتهبین

 تجارب

 پذیریاشتراک آموزشی، سازیسادهشناختی،  پویاسازینوگرایی،  دانشی افزاییهم

 دانشی، توسعه علمی گراییهم ذهنی، تلفیق سازی، ساختاردهیدانشی، 

انتخاب  ،گیریتصمیم، نگرش خواهی، پذیریتربیتکنش رفتاری،  هنجارسازی

نقش شناسی تجارب، جایگاه ، مطلوب سازی، انگیزیچالشگرایی، 

 ، فرهنگ تغییرمعلمان

 ذیرینفوذپکشف  تجربه، تحلیلتجربیات،  سازیشفاف، تأملیمشاهده   نقادی

چارچوب شکنی کشف عناصر آموزشی، روابط، تحلیل موقعیت، 

تراز بخشی تجارب، مقایسه  لیت گریزی،افعآموزشی،  هایسنت

 هاموقعیت

 

 یدرسی نیازمند استفاده از تجارب هایبرنامهکه معلمان برای اجرای  دهدمینشان  مؤلفهبررسی این     

 به دنبال آن هستند، کاهش در عملآموزان دانش آنچههیم درسی را با هستند که بتواند فاصله بین مفا

زان آمودانشفضا را به نفع آموزش و یادگیری است که  معلمان هایقابلیتدر واقع این شناخت و  دهد.

در معلمان  -پژوهشی دانشجو هایفعالیت. شناختی که حاصل دهدمیبا کیفیت مطلوب تغییر 

و موضع خود را نسبت  گیریجهتباید گفت آگاهی معلمان ابتدا باید چارچوب پژوهش روایی است. 

باید  هاآن مشخص کند. به عبارتی مبنای شناخت هاآنآموزشی و نحوه برخورد با  هایپدیدهبه 

روایت پژوه متناسب با نگرشی است که  عنوانبهتمایالت مشخصی را دنبال کند. تحقق درک معلمان 

بر مشخص کردن نحوه  عالوهمعلمان  شناسیمعرفت خود پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد.

و تعیین جایگاه تجربه  گذاریارزش، به هاآنآن در مواجه با مسائل آموزشی و درک  هایگیریتصمیم

ای اجتماع محلی تقاض سازیبرجسته. در واقع روایت پژوهی به دنبال شودمینیز منجر  آمدهدستبه

و با تشریح شرایط و موقعیت  کندمیچارچوب داستان یا روایت به ذینفعان معرفی است که خود را در 

صورت گیرد را بیان آموزان دانشمعلمان و  امالتی که بینو تع هاکنشود در بطن خود، ماهیت موج
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مسیر مشخصی را برای فعالیت معلمان تعیین روایت پژوهی به دنبال نقل تجاربی است که  .کندمی

رفتار  ،کندمیکند و متناسب با ذهنیتی که درباره نوع نگرش به نظام آموزشی و فرایندهای آن ایجاد 

در کنش معلمان با مسائل  آنچه. کندمیهدایت  یااستانداردشده هایویژگیمعلمان را در جهت 

طریق  از هاآنرفع این مسائل متناسب با آموزش پذیری  ینحوهآموزشی وجود دارد، وابستگی کیفیت 

د، نیستن انگیزچالشذاتی  طوربه ایمدرسهکالسی یا  هایپدیدهاست. در واقع،  آمدهدستبهتجارب 

 است همسئلیک  عنوانبه هاآناهمیت داشتن  یکنندهتعیین است که بلکه این سبک ارزشی معلمان

توجه به روایت از آن جنبه اهمیت دارد که در پس آن قاعده یا قانونی وجود دارد  چنینهم یا خیر.

 ممحیطی در یک موقعیت آموزشی را در یک چرخه تعامل و ارتباطی باه هایمحرککه ارتباط بین 

هر موقعیتی  .کندمیدر یک فضای آموزشی بیان  یکدیگر رابر  هاآن تأثیرگذاریتشریح و ویژگی و نحوه 

با هم در راستای مفهوم بخشی به قسمتی از حوزه آموزش است که منتج  هاآنعناصری دارد و ارتباط 

 آنفرایند آموزشی در موضوعات مختلف برای مطرح کردن  هایشاخصهیا  هامؤلفهن به تعیین کرد

چارچوب روایت پژوهی معلمان را در نقش پژوهشگر روایی به سمت یادگیری باید گفت که . شودمی

، آموزشی هایجنبهعملکرد کالسی، از  هایقابلیتو  هامهارتدستیابی به  چراکه، دهدمیواقعی سوق 

بکه به توسعه ش تواندمیبا معلمان مرجع  چندسویهاز طریق ارتباط آموزان دانشمدیریتی و تعاملی با 

 ارتباطی با محوریت تجارب معلمان هایشبکهجستجو یا کنکاش روایت توسط یادگیری بینجامد. 

هویت  ساختاراست تا  حرکت در راستای پذیرش یک درک واحد یا مشابه از مفهوم عملکرد آموزشی

 . کند پذیرتوجیهموجودیت خود را  ایشبکه

تجربه محوری از زوایای افراد مختلفی است  گیریجهتآموزشی با  هایپدیدهتعامل سازی بررسی     

از طرف دیگر، پژوهش در مسیر روایت کردن . اندکردهدر زندگی آموزشی خود کسب  عیناًکه آن را 

ی را در پذیرانعطافر معلمان منجر شده و ذهنیت ، به انباشت دانش عملکردی دشدهکسبتجارب 

ایجاد چارچوب ذهنی ، این وضعیت باعث دهدمیآموزشی، پرورش  واکنش نشان دادن به موقعیت

عملی دانش معلمی با حرکت به سمت  هایایدهمستمر و ترکیب  طوربهفرایندی ساختن کسب دانش 

رار ق یتیدر موقعدانش حاصل از روایت پژوهی، معلمان را  چنینهم. شودمیتوسعه و تکمیل شناخت 

با محیط درونی و بیرونی، شناسایی عناصر  هاآناجرایی، تعامل  هایبرنامهکه نسبت به ارزیابی  دهدمی

روندهای موجود گام بردارند.  شناسیآسیببرجسته و حرکت در راستای اقدامات ابتکاری جهت 

ان با خلق یک رویکرد نوآورانه در راستای فعالیت در نظام آموزشی مضمون آگاهی معلم طورکلیبه

بر استلزامات محیط اجتماعی آموزش در کالس درس، تمایالت و  تأکیدکه با  کندمیمعنا پیدا 

 تواندمی آنچهو در این راستا  کندمیرا مشخص  افتدمیمحیطی که آموزش در آن اتفاق  هایانگیزه

معلمی برای ایجاد یادگیری  ارتباطی مختلف هایکانالشناخت معلمان را غنی سازد، دستیابی به 

آموزش و صیل در جهت تقویت دانش معلمی است تا مبنایی باشد برای نقد ساختارهای حاکم بر ا

 در نظام آموزشی.آموزان دانشگیری یاد
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 آموزشی( کاوشگری 1 

 
 شده در مضمون فراگیر چهارم کدگذاریمفاهیم : (4)جدول 

 کدهای اولیه کدهای محوری مضمون اصلی

 

 

 

 

 

کاوشگری 

 آموزشی

 

تدریس پژوهی، فرا درسی بودن، نیمرخ  عدم پایستگی تدریس، گفتمان سازی

، فرهنگ آموزش، منطق سازی یادگیری، ایده تلفیقی کردن آموزشی،

 گرایی آموزش چندجانبه سازی، فراشناخت،

، درک اجتماعی آموزش، تمرین کلیدی، روایت شخصی یادگیری سنجیکیفیت

 ، مبادله بودناجرای تدریس بینیپیشذهنیت سازی فرایند آموزشی، 

 سازی آموزش ، شاخصای تدریس، سنجشی ساختن آموزش

 خود کارآمدی

 

ی ، بازنمایهامهارت، پشتیبانی تحقیقدر  آموزیورزیدگی، مندیانگیزه

تحقق  تواناسازی،آموزشی،  هایمحرکسازی، معلم کارآفرین، بهسازی 

 نظامند عمل آموزشی،

 
 

 فلسفه آفرینی
 آموزشی، تکلیف سازی، ذهنیت تدریس، دانش معلمی، گیریجهت

 دهیارزش، نگریجزئی، آینده سازی، تعمیق سازی، انگیزیتأمل

 ایدئولوژی خواهی باورها،

 

مفهوم آموزش موضوووعی اسووت که نیازمند توجه به آن از زوایای جدیدی اسووت، نحوه و شوورایط     

ن یترمطلوبی است که بتواند آن را به هایایدهآموزشوی مسوتلزم کاربرد ابزارها و  هایفعالیتاجرای 

 هایافتهشوووکول ممکن تجهیز کنود. در واقع بواید این ذهنیت را در بطن و درون آموزش ایجاد کرد. 

، خصوصیات آن را دچار بر آن تأثیرگذاریکه روایت پژوهی در بحث جایگاه آموزشی و  دهدمینشان 

ظهور جریانی به نام روایت بوده اسووت.  مؤثرمعلمان نیز  العملعکسبر نحوه  تبعبهتحول سوواخته و 

یک منش و  هاآنبه این نتیجه رسانده است که معلمان را  اوالًپژوهشی،  هایفعالیتپژوهی در قالب 

هدف از اجرای این  کهاینمنطق علمی را در برخورد بوا کل فرایند آموزش در نظر بگیرند. به عبارتی 

را  هاییمالکچه  گیردمیی که برای ارتقا آموزش صوووورت هایفعالیت مایهدرونو  ؟روش چیسوووت

اطالعووات نیز اهمیووت دارد.  آوریجمعقرار دهوود؟ چگونگی اجرای این رویکرد و نحوه  موردتوجووه

 این مضمون چرایی چگونه باید باشد؟معلمان  هایفعالیتو نگرش این روش در برخورد با  بینیجهان

ید تا آدست بهو میزان و حجم اطالعاتی که باید  کندمیمعلمان را در قبال تجربه توجیه  هایفعالیت

اسووت. روایت پژوهی به دنبال  تأکیدکرد، مورد  ریزیبرنامهینده بتوان مناسووب با آن برای اقدامات آ

برای چه ابعادی  کهاینآموزشوووی اسوووت و  هایفعالیتمشوووخص کردن مواهیت دانش معلمان در 
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معلمان باید به دنبال چه ساختاری از آموزش باشند.  کهایناسوت و  موردنیاز هابرنامه بخشویکیفیت

که نسووبت به مسووائل آموزشووی حسوواس  دهدمیدر واقع روایت پژوهی معلمان را در موقعیتی قرار 

 باشوند و رفتار تحلیل گرایانه ای با عناصر آن داشته باشند و نسبت به پیامدهای آن خوب بیندیشند.

 هایهپدیدنگرش تحلیلی نسبت به راسوتای داشتن توانمندسوازی معلمان در  عالوه بر روایت پژوهی

در  .آوردمیفراهم و مفاهیم درسی  هاسووژهبرای به بحث گذاشوتن آنان را آموزشوی، آمادگی ذهنی 

و  العملعکس، رویکردها و هاویژگیاین اسوووت کوه نسوووبوت بوه معرفی  ایایودهحقیقوت، ذات هر 

 سوووازیآمادهخود درباره فرایند آموزش بپردازد و در ادامه به توجیه افراد، پذیرش و  هایمسوووئولیت

تشوووریح وظایف معلمی در  اشدغدغهروایت پژوهی در حقیقت،  ردازد.بپ هافعالیتآنان در قبل آن 

ی پژوهشوی در جهت ترسیم چارچوب کلی هادادهابعاد مختلف و توسوعه آن از طریق عملکرد نتایج 

 خود تدریس کهاینو  بر سر فرهنگ آموزش نظرتبادلگفت که  توانمیاقدامات در این مسویر است. 

معلمان را در یک فضووای  خواهدمی، اسووت. این نوع پژوهش گیردمیو آموزش در چه شوورایطی قرار 

 و قرار گیرندو بررسوووی  موردبحث شووووندمیآن مطرح الزاماتی که به دنبال  تادیالکتیک قرار دهد 

معلمان  هایفعالیتروایت پژوهی با محوریت اجرایی، تعامالت و اثرات آن مشوخص شود.  هایشویوه

آموزشوووی دارد. معلمان در متن آموزش  هایکنجکاویلموان در قبال ن اثربخشوووی را بر معتریبیش

 کنندیمآموزشی شرکت  هایفعالیتکه با پشتوانه تجربی کافی در  شوندمیفردی شوناخته  عنوانبه

با مهارت در امور پژوهشی،  هاآن. پردازندمیمختلف  هایموقعیتو انتقال تجارب به  و به بسوط دهی

 .  کنندمی هابرنامهمهیای اجرا  به خلق اقدامات علمی، عناصر محیطی را

 چنینهم. شودمیموجود انجام  هایواقعیتفضوای آموزشوی متناسب با  سوازیشوبیه طورکلیبه    

زش هدایت استاندارد در جهت ارزیابی جریان آمو هایشاخصروایت پژوهی معلمان را به سمت ارائه 

نظام  وانفعاالتفعلبا شووناخت درسووت از وضووعیت اجتماعی آموزش، تصووورات معلمان از و  کندمی

معلمان جایگاه خود را در که روایت پژوهشی ابزاری است که  صوورتبدین .سوازدمی آموزشوی مطلع

 اکهچربپردازند  آنبه طراحی مطلوب اجرای  تا بتوانند کنندمیتدریس تعریف به  فواصووولوه نزدیک

گفت از طریق  توانمیاسووت.  شوودهکسووباز تعامالت معلمان در حوزه تجارب  متأثرتدریس خوب 

 گیریاندازهو معیاری برای  شدهاستخراجی که موردنیاز آموزش مطلوب است، هایمؤلفهروایت پژوهی 

 .شودمیکیفیت آموزش تلقی 
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 روایت پژوهی در : شبکه مضامین(1)نمودار 

 

 گیرینتیجهبحث و 

آگاهی و شناخت نسبت مسائل آموزشی در  پژوهی در قالب یک تجربه عملی، موجب توسعهروایت

ذاکره م موقعیت، ی حاصل از تحقیقهادادهمنبع  عنوانبهتجربه به عبارتی  .شودمیابعاد نظری و عملی 

-دانشجوفکری  هایبحثتأمالت مشترک و  . تعامالت ودهدمینشان را  هاروایتشده و مشترک 

انجام  . در حقیقت،شودمیآموزشی  هایبرنامهرای ر به اجماع در روند اجمنجدر تحقیق  معلمان درگیر

 فعالیت در .یک تحقیق داستانی روندی غیرخطی است که شامل چندین دوره تعامل و مشاوره است

سبی در ساختار آموزشی چارچوب روایت پژوهی حرکت در راستای کسب دانشی است که جایگاه منا

 اهآنو به شناسایی درست مسائل موجود و واکنش نسبت به حل کردن  کندمیبرای خود تعریف 

 هایدغدغهاین نوع پژوهش را رویکردی برای رفع  آنچه در این مطالعه، بنابراین؛ شودمیمنتهی 

 لمانمع -دانشجو ایحرفهتوسعه  هایمؤلفه عنوانبه، موجودیت ابعادی است که کندمیتلقی  آموزشی

 عبارتند از: هامؤلفهشناخته شده است. این 

باعث شده است معلمان یا مجریان  که هویت پذیری سنت یا رویکردی است: پذیری عملیتی( هو1

حرفه  هایقابلیت که دهدمینتایج نشان  آموزشی قرار گیرند. هایگیریتصمیمبرنامه درسی در محور 

 ودشمیقائل  معلمانی است که نقش مهمی برای هایفعالیتدرگیری در  مانند روایت پژوهی معلمی

خود حساس هستند و احساس نیاز به رفع آموزان دانشمحلی  -فردی هایدغدغهنسبت به  هاآن و
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 انعنوبهکه در سند برنامه درسی ملی  طورهمان. کارکرد معلم دارندمعلمان  دیگر آن توام با همکاری

است در سطوح اجرایی نیز با عملکردهای  شدهتعریفدرسی  هایبرنامهفعال در  کنندهمشارکت

. در واقع عملی سازی ماهیت و شخصیت معلمی جدای از کنشگر بودن شودمیپژوهشی پوشش داده 

آنان در مسائل آموزشی و درسی، نشانگر تعلق داشتن به بافت های محیطی است که با اختصاص 

بیانگر  Ahmadi (2021) مطالعهنتایج . شودمیخاص تعریف  هایزمینهبه آنان  هایفعالیتداشتن 

یک پژوهشگر روایی، شناخت زبان بومی و فرهنگ حاکم بر آن در جهت مشارکت  عنوانبهنقش معلم 

که روایت پژوهی  دهدمینشان  Jack-Malik (2018)ی هایافتهدر آموزش جامعه محلی است. نتایج 

ریزی واقعی در آموزش و ایجاد فضای عاطفی برای تماس فضای شناختی برای برنامهبه دنبال توسعه 

استنباط کرد این است که معلمان در  توانمیبنابراین آنچه ؛ استآموزان دانشمعلمان به  ترنزدیک

 هایبرنامهدر  متأثرفرهنگی  هایدغدغهنقش راوی داستان تجارب معلمان، مسئولیت شناسایی 

را مجاز به دنیای شخصی نیازهای  هاآنخطیر که  ایوظیفهآموزشی مخاطبان خود را دارند. 

را در زمینه عملی انجام دهند. در نتیجه  حلیراهتا با همراهی کردن با آنان،  کندمیآموزان دانش

 عنوانبهو هم  دهندمیاز خود نشان  گرایانهعملپژوهشی هم ماهیت  هایمهارتمعلمان از طریق 

 .کنندمیجامعه هدف خودشان را دنبال  هایدغدغهکارشناسان فرهنگی 

برگرفته از آن هدفی است که در روایت پژوهی دنبال  هایتواناییپرداختن به خود و : پژوهی( خود2

 از طریقعلمی معلمان را  هایفعالیت زمینه استقالل که روایت پژوهی دهدمینتایج نشان . شودمی

تغییر نگرش از که  صورتبدین. آوردمیفراهم خلق داستان یا روایت متناسب با درک و فهم خود 

ردی کارب خالقانه نظیر تولید دانش و هایمهارت سویبهاستاندارد شده تکنیکی  هایفعالیتسمت 

در حقیقت، معلمان  .دهدمیتشکیل  در نظام آموزشی را شدهریزیبرنامهاقدامات  کردن آن محور اصلی

مجریان فعالی هستند که نیازمند مستندسازی اقدامات آموزشی و فراهم کردن پشتوانه علمی 

 یدهندهنشان Karami and Seraji ( 2020) نتایج مطالعهدرس هستند.  هایکالسعملکردشان در 

 Ghorbaniپژوهش شگرانه از طریق پژوهش روایی است. نتایج پژوه هایفعالیتتمایالت معلمان به 

and Liyaghat dar (2018)  رویکردی است که در پردازش و شناخت  که پژوهش روایی دهدمینشان

که خودپژوهی منجر  گفت توانمی. کندمیبه معلمان کمک آموزان دانشمدارس و اطالعات آموزشی 

ی که معلمان در مقام پردازش گر هایفعالیت. شودمیچندگانه در معلمان  هایقابلیتبه توسعه 

ردی ف هایقابلیت .دهندمیپژوهشگر انجام  طورکلیبه، ارزیاب، خلق کنند و کنندهلیتحلاطالعات، 

و اقدامات  هافعالیتو خود مدیریتی  خودگردان ایحرفه رشد باعثدر چارچوب روایت پژوهی معلمان 

آنان را در  مندیعالقهانگیزه و و  شودمی آموزشی هایسازمانو  هاارگانآموزشی بدون وابستگی به 

؛ دهدمیافزایش  هاآنتجارب دیگران و نظارت بر میزان و کیفیت استفاده از  پردازیمفهومجهت توسعه 

 است که در ذهن ایشدهکسبکه روایت پژوهی پردازش اطالعات  شودمیبرداشت  چنیناینبنابراین 
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و متناسب با معناسازی های خلق گرفته، به تولید انواع گوناگونی از  گیردمیمعلمان مورد تحلیل قرار 

 .انجامدمیدانش معلمی 

 ایهگیریتصمیماست که بر میزان و کیفیت  ایچندگانهشناخت و آگاهی ذهنیت : ( آگاهی معلمان3

مختلف معلمان در چرخه روایت  هایصالحیتکه کاربرد  دهدمینتایج نشان . گذاردمی تأثیرمعلمان 

بسته به میزان  معلمان شده و تربیشبا یکدیگر منجر به آگاهی  هاآنمستمر و ترکیب  طوربهپژوهی 

ان در معلم هاآنو تنوعی از  دهندمی، ساختارهای متفاوتی را در معلمان شکل هاتواناییاستفاده از این 

 یهایتوانمندسازاست که ابعاد مختلف  یامقولهروایت پژوهی گفت که  توانمیخواهد بود.  تیرؤقابل

برای کسب تجارب از دیگران  هافعالیتانجام اقدامات و . دهدمیقرار  تأثیرحرفه معلمی را تحت 

 این تربیشمختلفی است که استفاده از آن موجب توسعه و غنای  هایتواناییمستلزم کاربرد 

 کنشی مختلفی با یکدیگر هایموقعیتدر فرایند پژوهش در  هاشایستگی .شودمینیز  هایتوانمند

ترکیبی مختلف به وجود  یهاشیآرابا توجه به  هایتوانمندمختلفی از  یهاتیماهو  گیرندمیقرار 

شناختی، نگرشی و مهارتی که منبعث از کسب تجارب  هایحوزهدر حقیقت آگاهی معلمان در . دیآیم

. از طرفی پیامد کندمیبه ارائه را ه حل ایجاد متنوعی را نسبت  یهاالعملعکساز دیگران است، 

است  هاآنمیزان نفوذپذیری فرایندهای پژوهی از اقدامات  ،آگاهی معلمان در رابطه با روایت پژوهی

 هاطرحیا  هابرنامهروند نظم دهی به کسب دانش علمی و عملی از چگونگی اجرای  کهیطوربه

پیامد  که دهدمینشان  Leeferink and et al ( 2019) نتایج تحقیق. گیردمیآن قرار  الشعاعتحت

در چارچوب روایت و تحلیل موضوعی  هادادهنوآفرینی معلمان  ایحرفهکنش بین دانش شخصی و 

 به توسعه هاروایت استفاده ازکه  دهدمینشان نیز  Pinnegar and et al (2018) مطالعهنتایج است.  آن

که  شودمیبرداشت  طورنیابنابراین ؛ شودمیآموزشی منجر  هایپدیدهدانش معلمی و ارزیابی بهتر 

است که معلمان برای انجام تحقیقات آموزشی و کالسی یک ساختار شناختی فراگیری پژوهی روایت

شان منبعث از اقداماتی است که در آن انجام هایفعالیتاد نظری و عملی ند هستند و ابعبه آن نیازم

ذهنیت معلمان را به سمت چگونگی اجرای موقعیتی است که روایت پژوهی  هاویژگیبا این . دهندمی

 عالوهبه. دهدمیو اهمیت داشتن مفاهیم درسی سوق  گذاریارزش، تعامالت با دیگران، هافعالیت

و ماهیت و انواع  اجزا آموزش پنهانی یهاهیال توانندمیکه  رسندیممعلمان به این حد از اثربخشی 

ی قرار دهد، شناسای تأثیرکلیت آن را تحت  تواندمیبین این اجزا و عناصر وجود دارد و ارتباطاتی که 

 کنند.

فرایند آموزش از ابعاد تحلیلی، نگرشی روایت پژوهی جریانی است که در آن : آموزشی( کاوشگری 1

جرای ا ینحوهکه  شودمیعنصری تلقی  عنوانبهدر واقع آموزش . گیردمیقرار  موردبررسیو مطلوبیت 

ت آن اس مؤیدنتایج پژوهش  آن در کالس درس و ارتقای کیفیت آن وابسته به تجارب معلمی است.

که روایت پژوهی با خلق یک رویکرد عملی به آموزش، چارچوب نظری کنشگرانه ای را بین معلمان 

تجارب رخ  ،در واقع .کندمیمعلمان ایجاد  هایمهارتدر راستای ارتقا کیفیت آموزش از طریق توسعه 
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 ایمؤلفهآموزش مناسب آن است.  سازیپیادهداده ابزاری برای شناسایی بهتر آموزش و تالش برای 

مختلفی  هاینظریهو  شودمیلحاظ در نظام آموزشی آموزان دانشدر تسهیل یادگیری  تأثیرگذار

 نوانعبهدر راستای بهبود اجرای آن ارائه شده است. روایت پژوهی  میرمستقیغمستقیم یا  صورتبه

ی هستند که هایشاخصه هاحمایتیک مبنای اطالعاتی مناسب، حمایت علمی کافی از آن دارد. این 

است که  ایزمینه. به عبارتی روایت پژوهی دهندمی میزان اثربخشی اجرای آن را مورد ارزیابی قرار

مربوط به چگونگی، میزان و حجم تعامل  هایویژگیکه  ایزمینه. دهدمین نشان آموزش خود را در آ

به  برای رسیدگی بخشیاولویتو مسائل و نیازهای آن توسط معلمان درگیر ترسیم و آموزان دانشبا 

 هاآنخود و موضوعاتی که به  هایفعالیتگفت که آموزش مبنای  توانمی. شودمی گذاریهدف هاآن

 Palani Jafi and Soleimani (2020)نتایج پژوهش  .کندمیرا از طریق نقل روایت دنبال  پردازدمی

مختلف را فراهم  هایموقعیتکه روایت پژوهی شرایط تحلیل عناصر آموزشی در  دهدمینشان 

پژوهش روایی منبعی برای چگونگی کاربرد  که دهدمینشان هم  Jones (2019)نتایج مطالعه . آوردمی

جستجوگری در زمینه آموزش مستلزم بنابراین ؛ مختلف معلمان در کالس درس است هایمهارت

در آن است. رویکردی که  تأثیرگذاراستفاده از رویکردهای مختلف برای تشخیص عناصر با اهمیت و 

ن سازد و از ابعاد مختلفی به آموزش توجه آموزش را برای معلمان روش هایویژگیبتواند خصوصیات و 

موزش، آ و تعمیم نتایج آن به فرایند هاآناز  یتأسدرسی بتوانند با  هایبرنامهکند تا مجریان اصلی 

 نمایند. بینیپیشخود  هایفعالیتی را برای اقدامات و ترمطلوبچارچوب 

رهنگ ف بحث یا موضوعبیانگر این است که روایت پژوهی یک  دیآیمدست بهآنچه از پژوهش حاضر     

مختلف علمی  هایحوزهآنان را در  هایصالحیتو  هاشایستگیپذیری نوآورانه برای معلمان است که 

. ندکمی ترمنطقیو مسائل آموزشی  هاپدیدهدر برخورد با  را هاآن العملعکسو رفتار و  دهدمیتوسعه 

ماهیت اقدامات اجرایی در جدید درباره نوع دانش محقق شده، نگرشی به عبارتی روایت پژوهی 

تعامل افراد برای انجام پژوهش،  ینحوهآموزشی و درسی، ماهیت چرخه کسب دانش و  هایفعالیت

 در حاصل از آن هاییافتهانتقالاز آن برای  تأثیرپذیریشیوه تعامل با منابع اطالعاتی و میزان 

 است. از آنبرای آماده شدن با پیامدهای حاصل  ریزیبرنامهو  بینیپیشآموزشی و  هایموقعیت
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