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 1های تربیتی کید بر نقش نظریهأروایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با ت
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 چکیده

های تربيتی  پژوهش حاضر با هدف کاوش فرايند معلمی کردن يک معلم ابتدايی با محوريت نقش نظريه
اينکه روايت پژوهی به  انجام گرفت. روش انجام اين پژوهش روايت پژوهی بوده است. با توجه به در آن

گيرد، اين تحقيق روی يک معلم ابتدايی متمرکز  منظور مطالعه عميق يک يا تعداد معدودی از افراد انجام می
ها و  های تحليل روايت يافته، روش های روايتی و نيمه ساختار های حاصل از مصاحبه شد. برای تحليل داده

ها از روش چک کردن شرکت کنندگان و  زايش روايی يافتهکار گرفته شد. به منظور افتحليل روايی به
و کوربين کمک گرفته  اشتراوسها از الگوی پارادايمی  سازی استفاده شد. در تحليل روايت همچنين سه سويه

تأثير  دهد که مقوله مرکزی در معلمی کردن اين معلم ابتدايی، باورهای اوست که تحت ها نشان می شد. يافته
گيرد. در نهايت معلم با  های تربيت معلم شکل می های پيشين و گذراندن دوره چون تجربه عوامل متعددی

کند. بر اين مبنا، اين نتيجه  های دانشگاهی، در کالس درس بر مبنای خرد عملی عمل می گزينش کردن نظريه
يس شده در آن بر های تدر های تربيت معلم و نظريه آيد که گرچه عوامل متعددی فراتر از دوره دست میبه

های تربيتی نيز انکارناپذير است. به همين دليل با طراحی  معلمی کردن اين معلم اثر دارد، اما نقش نظريه
 تر شدن عمل معلم کمک کرد. توان به آگاهانه های تربيت معلم می صحيح دوره
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 مقدمه
های نظری و عملی فراوانی در  همواره بستر مباحث و کشمکش 2ای رفهحيطه تربيت ح

ها بر عملِ تربيت شدگان بوده است.  آموزش نظريهتأثير  باب رابطه نظريه و عمل و چگونگی

مطرح  1رابطه نظريه و عمل در تعليم و تربيت اغلب با عنوان شکاف يا فاصله نظريه و عمل

ود که دانشجويان ميان يادگيری آکادميکی که در دانشگاه يا ش ای گفته می فاصله»گردد و به  می

و يا های عمل که در طی کارورزی مثالً در مدارس يا بيمارستان  افتد و واقعيت کالج اتفاق می

(. ايروانی 2 ، ص1022 ،3)نيلسن« کنند شوند، تجربه می با آن مواجه میواقعيت های حين کار 

نظريه  معتقد است خودر انديشمندان تعليم و تربيت، ( در تحليل نظ251-250، صص: 2311)

ساختار و  . داليل مربوط به2 :سهم دارد که عبارتند ازپيدايش اين فاصله  نيز به داليل متعدد در

غلط بودن و ناسازگاری نظريه با واقعيت؛ ناقص و محدود بودن همچون  ها محتوای نظريه

های تربيتی از هم؛ بيگانگی  ها؛ جدايی نظريه هنگری در نظري های تربيتی؛ فقدان ژرف نظريه

ها  ها در نظريه های عاطفی انسان؛ وجود طيف و پيچيدگی ها با عاليق و جنبه محتوای نظريه

نچه مربوط به موقعيت . آ3 ؛شود آنچه به نوع انتظار از نظريه مربوط می. 1 (؛255-250 )صص

های تربيتی  کنندگان از نظريه به استفاده آنچه مربوط. 4 ؛تربيتی استهای  کارگيری نظريهبه

(: تفاوت نگرش افراد باعث تفاوت عملکرد 2162نگرش آنها )برودی، تأثير  است؛ مخصوصاً

( اين نگرش 251، ص 2311؛ به نقل از ايروانی، 2115آنها با توجه به نظريه واحد است. کار )

های تربيتی  بندی نظريه و دسته آنچه مربوط به بررسی. 5 نامد. های پيش نظری می را زمينه

ها را در دو سطح  ( نظريه251، ص 2311؛ به نقل از ايروانی، 2111) 4بارو و وودز است. مثالً

دانند: فراتر از کالس درس و مربوط به مسائل کلی آموزش و پرورش؛ و در سطح کالس  می

 آموزان.  درس و مواجهه معلم با دانش

که بر در تربيت معلم را « علم کاربردی»که رويکرد های نظری متعددی  با وجود بحث

در حين خدمت است، ها در دوره تربيت معلم به منظور کاربرد آن مبنای آموزش نظريه

های تربيت معلم بر مبنای  حال، اغلب دورهکنند، با اين ناکارآمد و ساده انگارانه معرفی می

                                                      
1-  professional education 
2-  theory-practice gap 
3-  Nielsen 
4-  Barrow & Woods 
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کنند  ش فاصله نظريه و عمل سعی میها برای کاه شوند. اين دوره همين رويکرد طراحی می

هايی را آموزش دهند که به عمل  رابطه نزديکی ميان مدرسه و دانشگاه برقرار ساخته، نظريه

های دانشگاهی را در محيط مدرسه برگزار کنند  کالس درس مرتبطند و حتی گاهی کالس

 (. 1006)آلسوپ و ديگران، 

های  های تربيت معلم است. اما نظريه رههای تربيتی جزء الينفک دو به هر حال، نظريه

تربيتی چيستند و چه کارکردی دارند؟ در اين زمينه سؤاالت متعددی مطرح است. مثالً اوکانر 

سازد که آيا نظريه در  ( اين سؤال را مطرح می2316؛ به نقل از پاک سرشت، 12 ، ص2151)

د؟ در پاسخ به اين سؤال، ده علوم تربيتی همان کار نظريه در علوم تجربی را انجام می

تواند به دقت علوم تجربی  متخصصان تعليم و تربيت اعتقاد دارند که نظريه تعليم و تربيت نمی

 (.2316سرشت،  بينی نمايد )پاک ها را توصيف، تبيين و پيش پديده

؛ به نقل 2155اند که کرونباخ ) توجه کرده 2های ضمنی برخی صاحبنظران به توضيح تئوری

( مطرح کرده است. بر اين اساس تئوری اغلب به صورت کلمات واضح و 2151، 1گرناز ليند

شود. از نظر  شود بلکه نظريه همان چيزی است که از رفتار ما استنباط می مشخص بيان نمی

گويد، سه منبع اصلی وجود دارد  ( که درباره تعليم و تربيت آمريکا سخن می2151ليندگِرِن )

کنيم:  های زيربنای ديدگاه يا رفتارمان در مورد تعليم و تربيت را اقتباس می که ما از آنها نظريه

کنيم که معلم يا استادی  سنت، تجربه فردی و تحقيق. به همين دليل است که بسيار مشاهده می

کند اما در عمل  های سازنده گرايانه و دموکراتيک دفاع می های خود از اصول نظريه در صحبت

کند )ليندگرن،  ثر از سنت و فرهنگ جامعه اوست، استبدادی برخورد میأتدريس خود که مت

های انديشمندان بسترها را عالوه بر اين، برخی صاحبنظران معتقدند که گرچه ايده(. 2151

های فردی را بيش از )يا کنند اما موقعيتهای روبروی افراد منحصربفردند و راه حلفراهم می

 (.2313کنند )عباباف و ديگران، عی طلب میهای اجتماحلهمراه با( راه

-اين عقيده را در صاحبنظران کنونی به موجود در مورد رابطه نظريه و عملهای کشمکش

وجود آورده است که آنچه در اين ميان ناديده گرفته شده است، واقعيت عمل معلمان است. 

که شناخت آن الزمه گيرد تدريس فرايند و فعاليتی است که در داخل يک الگو صورت می

                                                      
1-  implicit theory 

2-  Lindgren 
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ی  برای بررسی عميق تجربه مغفول مانده(. 2313بررسی عميق است )رجايی و ديگران، 

شناسی روايی مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق روايی ابزاری برای  معلمان، استفاده از روش

بر اين  .(1006ويلسون، -ها با ديدی جديد است )استرانگ های ما يا بازنگری آن بازبينی داستان

مبنا، در پژوهش حاضر سعی شده است که با بررسی دقيق و عميق تجربه معلمی يک معلم 

های تربيتی چه نقشی  های او از معلمی خود، به اين سؤال بپردازيم که نظريه ابتدايی و روايت

  در معلمی کردن اين معلم ابتدايی داشته است.
 

 روش پژوهش

است. اين پژوهش روی يک معلم ابتدايی  2یروش پژوهش مقاله حاضر روايت پژوه

پژوهی همچون کرسول روايت پژوهی را برای به  انجام شد؛ چراکه اغلب متخصصان روايت

، 1001ها يا تجارب زندگی يک نفر يا تعداد معدودی از افراد )کرسول،  تصوير کشيدن داستان

 دانند.  ( مناسب می2312ترجمه دانايی فرد و کاظمی، 

ساله و از معلمان نمونه آموزش و پرورش  51کننده در اين تحقيق، خانمی  معلمِ شرکت

کند. نمونه بودن در شغل  یمنطقه شش تهران است که در مدرسه ابتدايی دخترانه تدريس م

های  های مراکز تربيت معلم، مالک و داشتن تحصيالت دانشگاهی در يکی از رشته 1معلّمی

 بوده است.  محقق برای انتخاب اين شرکت کننده

های  ها در اين تحقيق، مصاحبه نيمه ساختاريافته، مصاحبه روايی، ياداشت ابزار گردآوری داده

های  ها به اعتبار يافته سازی در گردآوری داده سويه اين سه ميدانی و تهيه عکس بوده است.

ه گفتن ای تنظيم شدند که معلم را ب پژوهش کمک کرده است. سؤاالت مصاحبه روايی به گونه

 های معلّمی خود تشويق کند.  داستان

های شرکت کننده را در يک توالی زمانی و بر  پس از انجام مصاحبه روايی، محقق داستان

( مبنی بر تمرکز روايت بر سه عنصر 1000پژوهی کالندينين و کانلی) اساس اصول روايت

امل را به شرکت کننده کرد. سپس، اين روايت ک 3سرايی زمان، مکان و تعامالت بازداستان

 بازگرداند تا در مورد آن نظر بدهد و چنانچه در مواردی سوءتفاهم ايجاد شده است، آن را 
 

                                                      
1-  narrative inquiry 

 دوره تقديرنامه معلم نمونه از اداره آموزش و پرورشبر مبنای داشتن چندين   -1

3-  restorying 
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 تامين شد. 2اصالح کند. به اين ترتيب، روايی تحقيق از طريق چک کردن مشارکت کننده

پس از آن، شرکت کننده ترغيب شد که بيش از پيش در فرايند تحقيق درگير شود. در 

صورت نيمه ساختاريافته بودند، محقق به طرح سؤاالتی در ارتباط با های بعدی که به مصاحبه

 توان به اين موارد اشاره کرد:  مسئله تحقيق پرداخت که از آن جمله می

شما فرموديد که در سال ... در دوره کاردانی شرکت کرديد. نحوه تدريس شما قبل از آن »

 آيا در وجود شما به عنوان معلم تفاوتی ايجاد شده بود؟ی پيدا کرد؟ و بعد از اين دوره چه تفاوت

در جريان مصاحبه محقق با نشان دادن جدول سرفصل دروس رشته آموزش ابتدايیِ 

يادآوردن واحدهای دوره دانشگاهی کمک نمود. در حين سالهای گذشته، به شرکت کننده در به

واردی را که در رفتار معلم و نحوه استنباط او های مکرر با اين معلم، محقق برخی م مالقات

کرد که بعدها از اين موارد به عنوان يادداشتهای ميدانی  ديد، در دفترچه خود ياداشت می می

هايی از مهم ترين کتابها و مجالتی  برای غنای تحليل خود استفاده کرد. همچنين، محقق عکس

کرد، تهيه نمود که در فرايند تحليل به کمک  یکه معلم به عنوان منابع مفيد به آنها مراجعه م

ساعت مصاحبه حضوری و همچنين ارتباط، گفتگو و تبادل نظر دوستانه از  6محقق آمد. 

کننده در فرايند تحقيق احساس نزديکی و همکاری طريق تلگرام باعث شد که محقق و شرکت

 داشته باشند که از اصول روايت پژوهی است.

ها از دو روش استفاده کرد: اول، تحليل روايتی انجام داد و توانست  دهمحقق برای تحليل دا

طور های پراکنده معلم را در قالب يک روايت کامل درآورد که بافت و شرايط معلم را به داستان

وسيله کدگذاری باز، انتخابی و محوری انجام ها به سازد. دوم، تحليل روايت کامل قابل درک می

 حاصل را در قالب مدل پارادايمی اشتراس و کوربين بازنمايی کرد. های داده و يافته
 

 ها یافته
ای مذهبی متولد و بزرگ شد. پدر او، بر خالف مادرش،  مريم در شهر ری و در خانواده»

دانست. به  اعتقادی به مدرسه رفتن دخترها نداشت و دانستن قرآن و نهج البالغه را کافی می

البالغه را ياد ساله بود در خانه و زير نظر يک استاد، قرآن و نهج 5اين ترتيب، وقتی مريم 

ديد که  گرفت. استاد قرآنش از او خواست که به او در تدريس قرآن کمک کند. مريم می

                                                      
1-  member check 
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گيرند اما آموزش به  داد ياد می ها آموزش می طور که او به آنکوچکترها قرآن را بهتر و همان

 ها دشوار است.  دادن لحن آن تر است چون تغيير بزرگترها سخت

تا حد سوم دبستان  ،به يمن يادگرفتن قرآنپا به مدرسه گذاشت، سالگی  1در مريم  وقتی

و در کالس به عنوان يک معلم يار به معلمش در آموزش به  يی خواندن و نوشتن داشتتوانا

د وقتی معلمش کر کرد. او سعی می ماندند کمک می هايی که به هر دليلی از درس عقب می بچه

ها  دهد به دقت گوش کند تا آن را کامالً ياد بگيرد تا بتواند به ساير بچه مطلبی را درس می

دهد تا با  آن مطلب را درس میای  کرد که معلم به چه شيوه عالوه، دقت میتدريس کند. به

 ها تدريس کند.  الگوگيری از شيوه تدريس معلم، به ساير بچه

معدل خوب ديپلم تجربی گرفت، با توجه به مخالفت پدرش با  با 2356وقتی در سال 

ای رفت که آقای غيوری، روحانی محل، برای ايتام و کودکان  شرکت او در دانشگاه، به مدرسه

ای همکار شد که به او عالقه داشته او در آنجا با معلمان باسابقهسرپرست تاسيس کرده بود.  بی

 و مشوقش بودند. 

ها در پی فرمان رای تدريس به کودکانی که بر اثر تعطيل شدن مدرسهبسال بعد، مريم 

  .رفت 2فشافويهرفتند، به روستای جهاد امام خمينی برای تحصيل از شهر به روستا می

ماه تحت آموزش  6مريم که نتوانسته بود به دانشگاه برود وارد دوره سپاهی دانش شد و 

شد. دروسی چون  های معلمی داده می ی و آموزشهای نظام قرار گرفت. در اين دوره آموزش

مديريت در آموزش و پرورش، پيکار با بيسوادی )اصول آموزش بزرگساالن(، کالسداری و 

 های های دبستانی، و آموزش مديريت کالس، نحوه تدريس دروس دوره ابتدايی، موسيقی، بازی

در دوره سپاهی دانش کتاب به  شد. های پيشاهنگی از مطالبی بود که تدريس می مربوط به گروه

گفتند. در کالس آموزش رياضی  شد و استادان جزوه می عنوان منبع آموزشی معرفی نمی

ابتدايی، استاد هنگام آموزش مبحث تقسيم به دانشجويان سپاهی رو کرد و پرسيد: کدام يک از 

گذاريم؟  میآوريم، در خارج قسمت عدد صفر  داند چرا وقتی يک عدد را پايين می شما می

، با وجوديکه بارها اين مبحث را تدريس کرده ها برای مريم بسيار جالب بود که هيچکدام از آن

نتوانستند به اين سؤال پاسخ دهند. در آنجا فهميد برای يک معلم تقليد کردن کافی  بودند،

                                                      
 های شهرستان ری )شهر ری( يکی از بخش  -2
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 رکدهد د دهد بداند و موضوعی را که درس می نيست بلکه بايد علت کاری را که انجام می

 کرده باشد.

را تمام کرد. در همان زمان آموزش و  2مريم دوره سپاهی دانش 2351در پايان شهريور 

رسماً به استخدام  1/1/51پرورش برای روستاها اعالم نياز کرد و به اين ترتيب، مريم در تاريخ 

آموزش و پرورش درآمد و در فشافويه شهر ری شروع به خدمت نمود. آن روستا مدرسه 

ای يک کالسه ساخت که خودش معلم، مدير و  شت و مريم با کمک اهالی روستا مدرسهندا

 مستخدم آن بود.

ها به مدت دو سال تعطيل شد. درگير شدن با  با انقالب فرهنگی دانشگاه 2351در سال 

ها از دانشگاه دور بماند. اما نياز به يادگيری  مشکالت جنگ نيز مزيد بر علت شد که مريم سال

کرد از طريق مراجعه به مجالت و با سؤال پرسيدن از استادان  ه با او بود و سعی میهميش

های ضمن خدمت مشکالتی را که در طی تدريس داشت برطرف سازد. گرچه اين منابع  دوره

 توانست نيازهای اين معلم را مرتفع سازد. اصالً کافی نبود و نمی

به منطقه شش )تهران(  2361در سال  يی،بعد از چنيدن سال تدريس در مناطق روستامريم 

های مرفه و تحصيلکرده ،  خانواده باای  منتقل شد. اين جابجايی از مناطق محروم به منطقه

آموزان به  يکی از دانشمثال باعث شد بيش از پيش احساس نياز به تحصيالت دانشگاهی کند. 

 يشنهاد کرد. تری را پ ايراد گرفت و راه حل ساده تدريس مبحث کسرهاشيوه 

هايی چون  وارد دوره کاردانی آموزش ابتدايی شد. در اين دوره نظريه 2313مريم در سال 

شناسی، روش  شناسی تربيتی، روان ها و فنون تدريس، روان فلسفه تعليم و تربيت، روش

تدريس دروس دوره ابتدايی و واحدهای عمومی چون تربيت بدنی و ادبيات فارسی را 

شد که کدام يک  سال سابقه تدريس داشت، به خوبی متوجه می 25توجه به اينکه  گذراند. او با

کند. برخی از اساتيد  گيرد به بهبود تدريس او در کالس درس کمک می از مطالبی که ياد می

کردند تسلط و عالقه داشتند و با دنيای معلمان آشنا بودند که  آنچنان به محتوايی که تدريس می

 آوردند.  مريم را به وجد میدانشجويانی چون 

  2311بالفاصله بعد از اتمام دوره کاردانی، مريم وارد دوره کارشناسی شد. مريم در سال 
 

                                                      
 نهضت سوادآموزی تشکيل شد. 2351مريم در آخرين دوره سپاهی دانش شرکت کرد. در ديماه   -2
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همراه با همسرش سفری به آلمان داشت و از دو مدرسه ابتدايی بازديد کرد. مشاهده کودکانی 

 شد، در اين مدارس میکه مرتباً در حال آزمايش و مشاهده بودند و توجهی که به عنصر شادی 

قابل توجهی بر ديدگاه مريم نسبت به مدرسه داشت. اينکه هر مطلبی را بايد با به عمل تأثير 

 درآوردن ياد گرفت، يک عقيده اساسی در اين مدارس بود.

بازنشسته شد اما عالقه شديد او به کودکان و محيط مدرسه ابتدايی  2311مريم در سال 

به  شدمدرسه شود و به تدريس بپردازد. با توجه به عالقه زيا باعث شد که مجدداً وارد

ه تحصيل در تصميم گرفت که به ادام پرداخت ومدرسه  ه دربه مشاورها  صحبت کردن با بچه

در دوره کارشناسی ارشد فراگير پيام نور شرکت کرد و وارد دانشگاه  رشته مشاوره بپردازد.

ا اساتيد و باالخص محروم بودن از حضور در جمع شد. اما نبودن امکان تعامل رو در رو ب

ها مشاور بودند يا تجربه عملی در کار مشاوره داشتند  دانشجويانی که احتماالً برخی از آن

ر دانشگاه باعث شد که از اين دوره انصراف دهد و در همين رشته در مقطع کارشناسی ارشد د

 «آزاد ادامه تحصيل دهد.
 آيد: دست میمعلم الگوی زير بههای اين  با تحليل روايت
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 شرایط علّی

( شرايط علّی آن دسته از رويدادها 2310، ترجمه افشار، 2110) کوربينو  اشتراوساز نظر 

های پژوهش حاضر، شرايط علّی يل دادهلگذارند. در تح ها اثر می دهو وقايع هستند که بر پدي

 گردد.گيری باورهای معلم میشود که موجب شکلمشتمل بر مواردی می

ياری و معلّمی کردن پيش از ورود های خوشايند مشابه با معلّمی: تجربه معلمتجربه .2

معلم در مورد معلّمی کردن گيری باورهای اين زيادی بر شکلتأثير  رسمی به کسوت معلمی

 در دوره ابتدايی داشته است. 

ديدم  می ...معلم قرآنم به من گفتن که شما بيان قرآنی خوبی داری؛ آموزش بده کمک من
گيرن و اونطور که بهش ياد ميدم ياد ميگيره ولی اون که  اونا که کوچکترن خوب ياد می

ين بود که نميتونستم با اونا خوب کار بزرگتره چون لحنشو نمی تونستم خوب تغيير بدم، ا
 کردم برای ياددهی کمک معلم. بکنم. بيشتر کوچيکا رو انتخاب می

دونست... وقتی ميديدم يه چيزی  وقتی رفتم مدرسه معلم منو به عنوان يک کمک معلم می
 ببينم شدم که هم بيشتربدونم که بهتر ياد بدم، هم به کسی ياد ميدم خوشش مياد، تشويق می

 چجوری درس ميده.معلم 
خيلی منو  ...؛ با معلمايی که اکثرشون مادر و پدر من بودن56سال ای  رفتم توی مدرسه

  کردن. دوست داشتن يا تشويقم می

عقايد مذهبی: پرورش يافتن در خانواده و محله مذهبی، باورهای محکمی در معلم  .1

 وجود آورده است:به

 موقع تازه حواس پسرا اينور اونور ميره... سالگی اون 25قربون قانون اسالم برم 
 گه اگه تا اون سن تونستی بهش ياد بدی که دادی... دينمون هم می

آموزی خود در ابتدايی مشاهده ای: آنچه معلم در طول دوره دانشتجربيات مشاهده .3

و لمس کرده، مشاهده رشد فرزندش در دوره ابتدايی و مشاهده مدارس ابتدايی آلمان 

پديد آورده است که اثر  يی در معلم در مورد دوره ابتدايی و معلمی کردن در اين دورهباورها

 ماندگاری دارند.

اينا رو تجربه به من گفت. من ابتدايی بودم در پنجم ششم. ميديدم پسرا اصال احتياج ندارن 
 واهرم درس بخونه... . اما من که دختر بودم تو فکر اين بودم که نکنه مامانم نذاره خبراشون تکرار بکنی
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من پسرم االن ديگه مرد شده.. يه وقتايی ميگه مامان اينو معلمم بهم گفت. معلم نقش 

 خيلی مهمی تو آينده بچه ميتونه داشته باشه
کردن ما تئوری  آلمان ما رفته بوديم... من دو تا مدرسه رفتم ببينم اونا عملی کار می

 خونديم می

( در پی تحقيقات خود 2115) 2العات تربيت معلم به نام لورتینام مطيکی از انديشمندان به

را مطرح کرد. اين مفهوم بر اين واقعيت تاکيد دارد که « 1کارآموزی حاصل از مشاهده»مفهوم 

کند و هويت معلمی را برای آنان  های مدرسه شاگردان را با وظايف معلمان آشنا می سال

(. ساير مطالعات 2116، 3نمسر و رميالرد-فيمنبه نقل از ؛ 2115لورتی، ) کند تعريف می

دهد که الگوهای معلمی قبلی  ( نيز نشان می1001؛ لوين و هی، 2112)همچون کالدرهد، 

آنها بر عقايدشان درباره فرايند تدريس و يادگرفتن ای  دانشجومعلمان و تجربيات مدرسه

 (.1020 چنگ و تانگ، ،ارد )چِنگگذ تدريس اثر می

های تربيتی باالخص فلسفه تعليم و تربيت و روانشناسی  بيتی: نظريههای تر نظريه .4

 سزايی در شکل گيری باورهای معلم در مورد معلمی کردن داشته استبهتأثير  تربيتی

اونی که دوره معلمی ديده با اونی که نديده خيلی فرق داره در طرز فکر، برخورد و 

 ن مسئله؛ ... شناخت دانش آموزان، روش مطالعه و تحقيق، بيا

در ادبيات پژوهشی مطالعات تربيت معلم نيز تاکيد زيادی بر اثرگذاری نظريه بر عمل 

گذارد اما نه از  میتأثير  نظريه بر عمل است ( معتقد2110) 4سولتيسمثال معلمان شده است. 

د عمل با فراهم کردن سواای  نظر چگونه انجام دادن بلکه از نظر ايجاد سؤاالت فلسفی پايه

نظری و مفهومی پايه و با ايجاد ميل به بهبود عمل و با حساس کردن معلمان به ابعاد اخالقی و 

 (. 1004، 5؛ به نقل از دنگ321 هنجاری عملشان )ص

ای که معلم را به تأمل و بازنگری در  تلنگرهای موقعيت عمل: لحظات شوکه کننده .5

 ی اين معلم بوده است:دارد، لحظاتی گرانبها در زندگی شغل باورهايش وا می

                                                      
1-  Lortie 

2-  apprenticeship of observation 

3-  Feiman-Nemser & Remillard 

4-  Soltis 

5-  Deng 
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اشک تو چشام جمع شد که چرا هيچکدوم از ما نتونستيم جواب سؤال استاد ]دوره سپاهی 

که خيلی از ما اين مبحثو بارها تدريس کرده  دانش در مورد مبحث تقسيم[ رو بديم در حالی
 ها رو بدونيم... بوديم. اونجا بود که فهميدم بايد علت

م گفت خانوم چرا اينو از اين راه ساده تر حل نکرديد؟ ... آموزم محمد محرمی به دانش

آموز  های مختلفو بدونه و درک کنه تا در مقابل دانش اين برام يک درس بود؛ معلم بايد روش
 نمونه. در
 

 مقوله مرکزی
پديده اصلی يا مقوله مرکزی مضمون اصلی پژوهش است که اگرچه از درون پژوهش 

(. در 2310، ترجمه افشار، کوربينو  اشتراوسمفهوم انتزاعی است )آيد اما باز يک بيرون می

تحقيق حاضر، نقطه ثقل معلمی کردن اين معلم، باورهای اوست که مشتمل بر باورهای او 

های الزم  آموزان و معلمان و صالحيت آموز ابتدايی، دوره ابتدايی، يادگيری دانش درباره دانش

 شود. برای معلمی می

 اش نرم تره. تدايی خميرهآموز اب دانش

پسرا تو اين سن کمتر فکرای عاطفی دارن و برای همين حواسشون بيشتر به درس جمع 

 ميشه...
در ادبيات پژوهشی مطالعات تربيت معلم به نقش مهم عقايد و باورهای معلمان در عمل 

با عنوان  ( از اين باورها1004؛ به نقل از دِنگ، 2116) 2آنان اشاره شده است. ريچاردسون

ها  کند و معتقد است معلمان باتجربه چارچوبی از عقايد و مفروضهنظريه ضمنی معلم ياد می

ای و تجربه  درباره نظام آموزشی، برنامه درسی، ياددهی و يادگيری دارند که از تاريخچه حرفه

 کالس درسشان ساخته شده است. 
 

 راهبردها

ها توسط افراد اطالق  گونگی مديريت موقعيتهای عادی يا روتين و چ راهبرد به طرز عمل

، ترجمه افشار، کوربينو  اشتراوسبرند ) کار میشود که در مواجهه با مسائل و امور بهمی

                                                      
1-  Richardson 
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زند.  ها می (. معلم ابتدايی مورد مطالعه بر مبنای يک سری عوامل دست به انتخاب نظريه2310

دانشگاهی با باورهای اوست. مثالً وقتی  های تريم اين عوامل، ميزان تطابق نظريه يکی از مهم

ها رياضی و علوم درس بدم بايد اينا رو باهام کار کنن. بايد  من که قراره به بچه»گويد:  می

، رد پای باورهای او در مورد دانش «آموزم ياد بدم مفاهيم علومو خوب بدونم تا بتونم به دانش

کال هر چی »نيازهای کالس درس است:  خورد. عامل مهم ديگر، مورد نياز معلم به چشم می
های ضمن خدمت و قبل خدمت  شناسی عمومی در دوره شناسی تربيتی و روان در زمينه روان

خوره. جا داره هرچی اينو برای ما نهادينه تر بکنن چون  درد کالس خيلی می داشتيم برای ما به
 «کنيم؛ رسه و واقعا هم ازش استفاده می به کاربرد می

های ما االن اغلب تو خونه تنها  بچه»ديگر، نيازهای کودکان امروز است:  يک عامل
گرايی به چه  اون سازنده»و « ها رفتار کنم االن بايد من معلم بدونم چطور با اين بچه ...هستند

به من ياد بديد چطور اين بچه  ...هام اينقدر بيش فعالن خوره. منی که تو کالس بچه درد من می
من خيلی به حرف زدن با »عامل بعدی روحيات و عاليق خود معلم است:  «.مو جذب کنم..

شناسی رو خيلی دوست دارم و تو اين  های مشاوره و روان ها عالقه دارم. برای همين درس بچه
 «. رشته ادامه تحصيل دادم

 هايی که به او در ها باالخص نظريه ها به برخی نظريه به اين ترتيب، معلم از ميان نظريه

هامون اگه  شناسی کودکان استثنايی الزمه چون بچه روان»کند افزايش قدرت تشخيص کمک می

بيان اينجا تشخيص بدم که بيش فعاله زودتر ارجاعش ميدم به عنوان مورد خاص اين قسمتی 
و « شناسی عمومی بود. خيلی خوب بود. از درس شناخت کودکان استثنايی جزء درس روان

کرده  آموزی داشتم که ده روز از کالس غيبت من دانش»کنند کار را ارائه میهايی که روش  نظريه
طوری  آموز اين اين دانش بود. من باز هم با مراجعه به اون کتاب که دو تا مثال داشت که مثالً

 زند. گری دست می کند. در واقع، اين معلم به انتخاب توجه می« شده و معلمش رفته دنبالش
 

 ای شرایط زمینه

ای مجموعه خاصی از شرايط هستند که در يک زمان و مکان خاص جمع شرايط زمينه

وجود آورند که اشخاص با عمل و آيند تا مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلی را بهمی

 (. 255، ص 2310، ترجمه افشار، کوربينو  اشتراوسدهند )ها پاسخ میهای خود به آن تعامل
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های دانشگاهی اثر دارد،  املی که بر نحوه برخورد معلم با نظريهترين عو استاد: از مهم.  2

 شناسی تربيتی که اصالً روان»گويد:  اين معلم می نمونه طورتاد دوره تربيت معلم است. بهاس
در ادبيات پژوهشی تربيت معلم هم بر نقش  «.البته اگه از استاد خوب بخوان هميشه الزمه

ترين فرصت تلفيق  الخص در حيطه کارورزی که در واقع مهمکيد زيادی شده است. باأاستاد ت

کيد شده که از أشود بر اين نکته ت تئوری و عمل در دوره پيش از خدمت معلمان شناخته می

جمله موانع ديگری که بر سر راه تلفيق تئوری و عمل وجود دارد، نقش نظارتی استادان 

؛ 2114رابين، ساوايا و فرانک،  ؛2115راهنمای کارورزی است )راجرز و مک دونالد، 

 (. 1003، 2؛ به نقل از گيدينز و وود2113گلدشتاين، 

کيد شده است. اين أدر تحقيقات مختلف بيشتر بر نقش الگويی استاد دوره تربيت معلم ت

معلم ابتدايی نيز از استاد ادبيات و استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه به عنوان اثرگذارترين 

اينا همه رو من از معلم ادبيات دانشگاهم دارم... ميگم با اينکه من »کند:  ود ياد میاستادان خ
؛ به نقل 1000فرالنگ و ديگران ) «کرد؛ تخصص ادبيات ندارم، عشق به اون استاد منو وادار می

( معتقدند که اغلب دانشجومعلمان استادانی که به آنها تدريس 1020، 1، چنگ و تانگاز چنگ

ها و الگوهای تدريس  کنند و آموزش عالی را به عنوان منبع مهمی از ايده ا مشاهده میکنند ر می

 2115در سال لورتی  باشد که« کارآموزی حاصل از مشاهده»تواند همان ايده  دانند. اين می می

ها کوتاهی  (. اما، بسياری از اساتيد در تدريس نظريه1001)لورنبرگ و کورتاگن،  تعريف کرد

کنه برای بدست  متاسفانه وقتی ميريم دانشگاه کسی که اونجاست فقط رفع اوقات می» کنند: می
 «.آوردن يک کرسی و اونچه رو که تو بالش داره عميق ياد نميده

ها  کند دانشجو در معرض کدام نظريه عالوه بر اين، استاد همان کسی است که مشخص می

کردند و  هايی رو حذف می يک بخش معموالًاستادا »گويد:  قرار بگيرد. معلم تحقيق حاضر می

گويد: در تربيت معلم  ( در اين زمينه می2311آل حسينی )«. کردن کتاب رو کامل تدريس نمی

ها و  ها به روش های تدريس محدود شده است، نظريه ايجاد تخصص تدريس به تدريس نظريه

شود تعدادی نظريه و  يس میاند و آنچه واقعاً به دانشجومعلمان تدر فنون تدريس کاسته شده

 ها و فنون تدريس از ديدگاه استاد است.  ها، الگوها، روش فنون گزينشی يا آخرين مد نظريه
 

                                                      
1-  Giddins & Vodde 
2-  Cheng 
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 شود. بيشترين محدوديت از ديدگاه محدود استاد بر اين درس تحميل می

ارد، خود های تربيتی بر عمل معلم اثر د دانشجو: عامل مهم ديگر که بر ميزان تاثيرگذاری نظريه.  1

گيرد. معلم مورد  دانشجو است. چراکه، يادگيری فعاليتی است که با همت خود دانشجو انجام می

 «خواستيم درسا رو پاس کنيم ما خودمون هم ارتباطمون با استادا کم بود. فقط می»گويد:  مطالعه می

تربيت معلم  رسد يکی از مواردی که بر درک معلم از دوره سابقه کاری معلم: به نظر می.  3

دارد، اين است که معلم هنگام ورود به دوره تربيت معلم سابقه تأثير  های تربيتی و نظريه

هايی وجود دارد  دانشجو تفاوت-معلم و معلم-تدريس دارد يا خير. به عبارتی، ميان دانشجو

چراکه، معلمی که چندين سال سابقه تدريس دارد با مشکالت موقعيت عمل دست و پنجه نرم 

کرده است و برداشت او از کارکرد دوره تربيت معلم با برداشت دانشجويی که قصد دارد پس 

از اتمام تحصيالت دانشگاهی به عنوان معلم پا به مدرسه بگذارد فرق دارد. به عنوان مثال، 

کردم رفتم دانشگاه. خيلی برام جالب بود. چون خودم درگير  من تدريس که می»گويد:  معلم می
 «.خوره شناسی به دردم می دونستم اون روان م میشده بود

 

 شرایط دخیل
تر مربوط به پديده در  توان به منزله زمينه ساختاری وسيع شرايط دخيلی يا ميانجی را می

، کوربينو  اشتراوسکنند ) نظر گرفت که در جهت تسهيل يا محدوديت راهبردها عمل می

 (.255، ص 2310ترجمه افشار، 

قابل توجهی بر تأثير  معلم: نظام تربيت معلم و باالخص برنامه درسی آن بافت تربيت.  2

 های دانشگاهی دارد.  راهبرد معلم در ارتباط با نظريه

های کاردانی و کارشناسی خود را در مراکز تربيت معلم گذرانده است و طبق گفته  اين معلم دوره

توان دريافت که  های معلم می . با مشاهده جزوهشده است او، در اين مراکز معموالً از جزوه استفاده می

ها را فهم کرده است به دانشجومعلم انتقال داده  طور که خودش نظريهدر دوره تربيت معلم، استاد همان

 اند.  ها از منابع اصيل و دست اول در اختيار معلم قرار نگرفته است. در واقع، نظريه

های يادگيری با اصول آموزش  دن فعاليتمشکل ديگر مراکز تربيت معلم، متناسب نبو

اين تئوری بودن کالسها و کارگاهی نبودن و عملی نبودن. اونها برامون »بزرگساالن است. 
مشکل ساز بود... ببينيد اينا تئوريهاييه که همش ما خونديم حفظ کرديم بخاطر نمره آوردن 

 «. ولی نفهميديم تا وقتی که باهاش درگير بشيم
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کند که معلمان برای يادگيری نياز به کار  ، معلم در موارد مختلف تاکيد میعالوه بر اين

بايد به معلم اجازه بدن توی يک گروه ارائه بده. اين گروه کار اون گروه رو » گروهی دارند: 
کند نيز  ها استفاده می هايی که معلم به عنوان منبع راهنما از آن در بررسی کتاب«. نقد بکنه

های مختلف را در  گيرد که موقعيت هايی کمک می که معلم بيشتر از کتاب شويم متوجه می

اند و مراحل اجرايی حل مسائل را به صورت  قالب سناريوهای ملموس به تصوير کشيده

مشکالتی  ...روابط معلم و دانش آموز»من از اين کتاب استفاده ميکنم » اند:  سناريو توضيح داده

به اين «. حل کنه. لذت ميبرم يک درسه برامگير شده تا بتونه که بوده معلم چطور باهاش در

توجهی به نحوه يادگيری معلمان  رسد يکی از مشکالت نظام تربيت معلم بی ترتيب، به نظر می

 شوند. های تربيت معلم می ای است که برای ارتقاء عمل تدريس خود وارد دوره باسابقه

زيادی بر ديدگاه معلم نسبت تأثير  ن نظام آموزشیمحور بود بافت آموزش و پرورش: حافظه.  1

فهمم حفظ  گفتم اونايی که نمی با خودم می»گويد:  که معلم مرتباً میبه يادگيری داشته است. چنان
کند، يعنی نظام آموزش و پرورش، در  عالوه بر اين، نظامی که معلم در آن فعاليت می«. کنم می

اون سال »داده است:  ای او انجام نمی الزم را برای توسعه حرفههای  های اوليه کار معلم حمايت سال
دانشگاه شرکت کردم و قبول شدم. فوق ديپلم قبول شدم. يه مدتی رفتم. کارم تو روستا بود. 

 «. تره تا برم دانشگاه نميتونستم برم و بيام. باز مشکل پيدا کردم... گفتم اين واجب

 

 پیامد
هر جا انجام يا "دهند که ( توضيح می256، ص 2310ار،)ترجمه افش کوربينو  اشتراوس

ای يا به منظور اداره يا حفظ موقعيتی از عدم انجام عمل/تعامل معينی در پاسخ به امر يا مسئله

. در تحقيق حاضر، پيامد راهبردهايی "آيدسوی فرد يا افرادی انتخاب شود، پيامدهايی پديد می

 برد، عمل کردن بر اساس خرد عملیهای تربيتی به کار میهکه اين معلم ابتدايی در مورد نظري

داند که بايد بر های تجويز شده معتبری نمیها را نسخهاست. به اين معنا که اين معلم نظريه

-ها متعلق به دنيای ايدهنظريه»کند که ها عمل کند. چنانکه از اين استعاره استفاده میاساس آن

کنيد که با فردی که تا به حال تخته سياه را نديده در مورد تخته  گرايانه است مثالً تصورآل

فهمد که چقدر سياه حرف بزنی. تنها وقتی که اين فرد از نزديک تخته سياه را لمس کند می

بلکه، معلم در موقعيت عمل «. زبری و ضمختی دارد و اينجاست که بايد بتواند بخوبی بنويسد
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ها خودشون دنيايی هستند. من بايد   هر کدوم از بچه»کند:  بايد بتواند تصميم بگيرد و عمل

 «.بفهمم با هر کدومشون چطور رفتار کنم و بهشون تدريس کنم

( در اين زمينه با اشاره به نظرات انديشمندان مختلف تربيت 1022) 2اولويک و اسميت

طور اهی اينگويند: تئوری دانش عمومی و کلی يا دانستن چيستی و چرايی است و گ معلم می

تواند به افراد کمک  شود که تئوری در کالس ارزش زيادی ندارد اما اين دانش می برداشت می

دانش  1شده فراتر رود و ديدگاهی انتقادی به عمل پيدا کند. تخنه کند از رفتارهای عادت

هايی اشاره دارد که در چگونگی انجام کارها يا دانش زايا و سازنده است و به مهارت

بخشی است. اما  و با هدف آگاهی« چيستی»شود. اپيستمه دانشِ  های عملی، تدريس می قعيتمو

نياز است که از طريق تعامل دو دانش قبلی  3برای عمل مناسب، به خرد عملی يا فرونسيس

ها نمی توانند  گيرد که نه سنت و نه عادت شود و در جاهايی مورد تاکيد قرار می حاصل می

ند. اين دانش هنرمندیِ لحظه است. در نتيجه، معلمان بايد در پرتو موقعيت عمل را هدايت کن

 کنونی و بدون هيچ نظريه مهم و معروفی که آن را حمايت کند تصميم بگيرند.
 

 گیری نتیجه
های  های معلم ابتدايی مورد مطالعه دريافتيم که اصلی ترين مقوله در روايت با تحليل روايت

گيرند و  شرايط و عوامل مختلفی شکل میتأثير  رهای اوست که تحتاو از معلمی کردن، باو

های دانشگاهی به انتخاب و گزينش دست بزند.  شوند که اين معلم در مواجهه با نظريه باعث می

پردازد. بافت تربيت معلم و همچنين بافت  در نتيجه، بر اساس خرد عملی خود به تدريس می

ر اين فرايند دارند. نقش استاد، دانشجو و سابقه کاری معلم ای ب گستردهتأثير  آموزش و پرورش

 در رابطه نظريه دانشگاهی و عمل معلمی اين معلم نيز نقش پررنگی است. 

است و اصول « 4دانستن در عمل»در واقع، نتايج اين تحقيق تاييد کننده مفاد پارادايم 

داند. در پارادايم عقالنيت فنی  رانه میانگا را ساده« اثبات گرايانه»يا « 5عقالنيت فنی»پارادايم 

ای در  ای در نظر گرفته نمی شد و مسائل عملی مسائل ساده موقعيت عملی موقعيت پيچيده

                                                      
1-  Ulvik & Smith 

2-  techne 

3-  phronesis 

4-  knowing in action 

5-  technological reason 
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شدند که با عمل به دستورات نسخه تجويز شده متخصصان و کارشناسان  نظر گرفته می

ای در نظر  پيچيده دانشگاهی قابل حل بودند. اما در پارادايم مقابل، موقعيت عملی موقعيت

مسائل آن نياز  شود که به استفاده از تفکر و تأمل عامالن درگير در عمل برای حل گرفته می

(. با توجه به اين واقعيت، 2315 زرقانی، شعبانی ورکی و موسی پور، ،دارد )امين خندقی

-هند. بههای تربيت معلم بايد فرصت تأمل به دانشجويان مراکز تربيت معلم بد طراحان دوره

عالوه، بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به نقش اصلی باورهای معلم در معلمی کردن اين 

هايی طراحی شود که امکان به سطح  ها و فرصت های تربيت معلم فعاليت معلم، بايد در دوره

مان آوردن عقايد پيشين معلمان را ايجاد کند و فرصت بازانديشی در مورد اين عقايد را به معل

( معتقد است که اساتيد تربيت 1001؛ به نقل از روزنياک، 221، ص 2111) 2بدهد. شولمن

توانند منشأ اثر  هايی که دانشجويان دارند را به سطح بياورند می معلم اگر بتوانند پيش برداشت

های دانشجومعلمان به عنوان سکوی  توانند از پيش برداشت ماندگاری شوند. مدرسان می

تفاده کنند که تغيير مفهومی از آن شروع شود، نه اينکه وجود آن را منکر شوند پرتاب اس

 (. 1005و ديگران،  1)برنسفورد

ها در معلّمی اين معلم گفته شد، به سه جنبه  های تربيتی و نقش آن آنچه در مورد نظريه

ها  معرض اين نظريهيابيم که قرار گرفتن در  های اين معلم درمی تاکيد دارد. اوالً، بر اساس گفته

در دانشگاه به شکل گيری بينش معلمی و باورهای او کمک کرده است. چنانکه او فقط در 

های تربيت معلم را گذرانده بودند و دروس تربيتی  مورد آن دسته از همکاران خود که دوره

ها  مورد آنکرد و در  استفاده می« معلم»باالخص فلسفه تعليم و تربيت را خوانده بودند از واژه 

اين معلمه؛ درسشو خونده؛ فلسفه تعليم و تربيت خونده و ميدونه تربيت و معلمی »گفت:  می

داند که به او دستورالعمل  های دانشگاهی را مفيد می ثانياً، اين معلم آن دسته نظريه«. يعنی چی

جذاب و برای های روانشناسی و مشاوره برای او بسيار  دهد. مثالً نظريه و روش کار ارائه می

ها همچون  های تربيتی مشتق شده از اين رشته کار او بسيار مفيد هستند. بر همين اساس، نظريه

های روانشاسی تربيتی يا راهنمايی تعليماتی هم از نظر او مفيد و قابل اتکا هستند. ثالثاً،  نظريه

ه ارتقای فرايند دهد به نظر او مهم هستند چون ب هايی که به معلم امکان تشخيص می نظريه

                                                      
1-  Shulman 

2-  Bransford 
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های  توان به شناخت کودکان استثنايی و نظريه ها می کند. از جمله اين نظريه معلمی او کمک می

 رشدی پياژه اشاره کرد. 

عوامل متعددی ورای تأثير  بنابر آنچه گفته شد، گرچه معلمی کردن اين معلم تحت

قابل توجهی در معلمی کردن اين  های تربيتی جايگاه های تربيت معلم قرار دارد اما نظريه دوره

شود که طراحان برنامه درسی تربيت معلم  معلم ابتدايی داشته است. از همين رو پيشنهاد می

ها در کالس  ها، بتواند از آن ارائه کنند که معلم ضمن درک آنای  های تربيتی را به گونه نظريه

توان گفت که يکی از  اين معلم می هایروايت های حاصل از درس بهره بگيرد. با توجه به داده

که معلم ای  هاست به گونه وار کردن اصول نظريه محور کردن و داستان-ها، سناريو بهترين راه

تجلّی هر نظريه يا رويکرد نظری تربيتی را در کالس درس احساس کند. اين نکته در تالش 

ه معلم بهترين منابع محقق برای بررسی منابع يادگيری معلم به خوبی نمايان است؛ چنانک

داند که به خوبی موقعيت تربيتی را ترسيم کرده و راهکار ارئه  يادگيری خود را کتابهايی می

 دهد: از کتابهای مورد مراجعه معلم را نشان میای  داده است. عکس زير، نمونه
 

  
 

ص در ها داده شود. باالخ پيشنهاد بعدی اين است که برای معلمان فرصت تأمل بر نظريه

توان با تکيه بر تجربه او، وی  شرايطی که فرد شرکت کننده در تربيت معلم سابقه تدريس دارد، می

 



 41 های تربیتی کید بر نقش نظریهأروایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با ت

ها وادار ساخت. توجه به اصول آموزش بزرگساالن، توجه به  را به تأمل در عملش بر مبنای نظريه

تفاده از اساتيدی ها و باورهای از پيش موجود آنان و اس فرض نيازهای معلمان باسابقه، توجه به پيش

تأثير  تواند ها پايبند باشند می ها را به خوبی فهم کرده و در فرايند تدريس به آن که خودشان نظريه

 ها داشته باشد. های تربيتی و جايگاه آن قابل توجهی بر ادراک معلمان از نظريه
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