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Introduction 
Teachers in order to become a professional, must acquire the appropriate 

professional competencies and be constantly refining them. The teacher's 

professional competencies are divided into three sections: content 

knowledge, educational knowledge and technological knowledge. Narrative 

inquiry is one of the approaches to teacher professional development that is 

based on research, experience and thoughtful. 

 

Method 
The purpose of this study was to investigate the knowledges acquired by 

student-teachers through narrative inquiry based on the model of Kohler and 

Mishra. This research was conducted qualitatively using phenomenological 

method. Through purposive sampling, a group of student-teachers in the 

field of primary education at Farhangian University (Teacher Training 

University) were selected as the research sample. The narrative inquiry 

curriculum for this group was conducted for one semester and at the end, 

their experiences were examined through semi-structured interviews. Also, 

narrative inquiry projects performed by students were analyzed and the 

necessary information was extracted from them. In order to analyze the data, 

was used of the thematic analysis method. 

 

Results 
Findings showed that student-teachers through narrative inquiry and based 

on the model of Kohler and Mishra were able to gain content knowledge 

(knowledge about the concepts and content of textbooks); Pedagogical 

knowledge (knowledge about teacher knowledge, knowledge about teacher 

personality, knowledge about teacher research, knowledge about educational 
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psychology, knowledge about school structure); Pedagogical content 

knowledge (knowledge about the methods and techniques of teaching 

content lessons, knowledge about the teaching strategies of content lessons, 

knowledge about the facilitators of teaching content lessons); Technological 

knowledge (knowledge about new technologies); technological pedagogical 

content knowledge (knowledge about the integration of technology in 

teaching content lessons). 

 

Discussion 
To explain the research findings, it can generally be stated that involving 

student-teachers in the developmental activities based on narrative inquiry is 

an interesting task which changes the roles of student-teachers from 

information receivers to the creators of curriculum and active knowledge 

makers. Through a research-centered approach, student-teachers can be 

involved in a type of learning which lets them think and ponder. Thinking 

and pondering results in perception and then action.  

 

Keywords: Teacher knowledge, content knowledge, educational knowledge, 

technological knowledge, Kohler and Mishra model, narrative inquiry.  
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بر اساس   یپژوه تیروا قیاز طر یمعلم یها بر کسب دانش یلیتحل

 شرایمدل کوهلر و م

 

 زهره کرمی

 چکیده

برراسرا یپژوهتیرواقیکسبشدهدانشجومعلمانازطریهادانشیهدفازپژوهش،بررس
انجرا شرد.ازیدارشناسریبااستفادهازروشپدویفیکوهیپژوهشبهشنیبود.اشرایمدلکوهلروم

)پردیسرشتهآموزشابتداییدانشگاهفرهنگیانگروهازدانشجومعلمانکیهدفمندیریگنمونهقیطر
گرروهنیرایبرایپژوهتیروایانتخابشدند.برنامهدرسقیبهعنواننمونهتحقشهیدباهنرهمدان(

یتجاربآنهامروردبررسرافتهیساختارمهیمصاحبهنقیازطران،یاجراشدودرپامسالینکیبهمدت
شردواطععراتلیرتحلانیانجا شدهتوسطدانشرجویپژوهتیروایهاپروژهنیقرارگرفت.همچن

هانشرانافتهیمضموناستفادهشد.لیهاازروشتحلدادهلی.بهمنظورتحلدیالز ازآنهااستخراجگرد
ییدانرشمحترواتوانسرتندشرایوبراسا مدلکوهلرومیپژوهتیرواقیزطرداددانشجومعلمانا
،ی)دانرشدربرارهدانرشمعلمریکی(؛دانشپرداگوژیدرسیهاکتابیومحتوامی)دانشدربارهمفاه
دانرش،یتریتربیدانشدربرارهروانشناسر،یدانشدربارهپژوهشمعلم،یمعلمتیدانشدربارهشخص
درو سیدرهراوفنرونتر)دانرشدربرارهروشیکیپرداگوژییسه(؛دانشمحتوادربارهساختارمدر

سیتردریگرهرالیدانرشدربرارهتسره،یدرو موضوعسیتدریدانشدربارهراهبردها،یموضوع
فناورانهیکیپداگوژیی(؛دانشمحتوانینویهای(؛دانشفناورانه)دانشدربارهفناوریدرو موضوع

 راکسبکنند.(یدرو موضوعسیدرتدریناورفقی)دانشدربارهتلف


دانرشفناورانره،مردلکروهلرو،پرداگوژیکیدانش،ییدانشمحتوا،یدانشمعلم: های کلیدی واژه

یپژوهتیرواشرا،یم
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 مقدمه

ایخودهایحرفهایشدن،ملز بهتوسعهدانش،مهارتونگرشمعلمانبهمنظورحرفه

تواندآغازشودوتاپایاناینحرفهادامهتدایورودبهحرفهمعلمیمیهستند؛اینفرایندازاب

مدل در یافت. سههایحرفهشایستگی Koehler and Mishra (2009) خواهد در معلم، ای

است.نحوهارتباطاینسه3ودانشفناورانه2،دانشپداگوژیکی1بخششاملدانشمحتوایی

نشاندادهشدهاست.1دریسیمعلمدرشکلدهیرفتارهایتنوعدانشدرشکل


Figure 1. Kohler & Mishra Model .مدلکوهلرومیشرا1شکل  



هرا،ودانشمعلمدربارهمحتوایتدریساستوناظربرمفراهیم،نظریرهدانش محتوایی،

هرایمعلرمدربرارهفرآینردها،رویکردهراوروشپداگوژیکی،دانشعمیرقدانش هاست.ایده

هایمردیریتآموزان،مهارتتدریسویادگیریاست.ایندانش،ناظربرنحوهیادگیریدانش

هایمورداستفادهدرکع در ،وراهبردهراییجهرتکع ،طراحیتدریس،دانشروش

هرایدانرشروش، 4پرداگوژیکیدانشش محتشوایی   آمروزاناسرت.ارزشیابیمیزاندرکدانش

معتقرداسرتکرهتردریسخروبShulman (1986)تدریسباتوجهبهموادموضوعیاست.

ایرندانرشدردانش فناورانه،مستلز تلفیقپیچیدهدانشمحتواییودانشپداگوژیکیاست.

هایاستفادهازفناوریدرتردریساسرت.معلرمآگراهازایرندانرش،قابلیرتبرهموردروش

،دانشارائهمروادموضروعیاز5دانش محتوایی فناورانهفناوریدرآموزشرادارد.کارگیری

                                                      
1-  Content Knowledge (CK) 
2-  Pedagogical Knowledge (PK) 
3-  Technological Knowledge (TK) 
4-  Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
5-  Technological Content Knowledge (TCK) 
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،دانرشاسرتفادهازفنراوریبررایاجررای1دانش پشداووژیکی فناورانشه  طریقفناوریاست.

هایتدریساستوشاملدانرشپرداگوژیکیواسرتفادهازابزارهرایفناورانرهمناسربروش

،شراملدانرشاسرتفادهاز2ش محتوایی پداووژیکی فناورانهدانجهتحوزهدیسیپلینیاست.

گراجهتانواعمختلفمحتوایموادموضروعیهایتدریسسازندهفناوریبرایاجرایروش

.توسرعهوتکروینهویرت(Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009) اسرت

توانرددربسرترهایمختلفریرویایمعلمبهعواملوشرایطمختلفیبستگیداردومیحرفه

ایمعلرم،یرکامررهویرتحرفرهGholampour and Ayati (2020)دهد.براسا پرژوهش

 باشند.پویاست،درطولزمان،تغییرکردهوعواملزیادیبرآنمؤثرمی

یکعاملکلیدیبرایتربیت ایحرفه توسعه طریقرویکردهایپژوهشمحور،  معلماز

 فکور پژوهشمعلمان به توجه با مؤثرGutierez(2015)است. اجرای در شکافهایی هنوز

Castro Garcés and Martínez Granada (2016)ازنظروجوددارد.محورهایپژوهشرویکرد

حرفه توسعه حوزه ضعفدر دانشجومعلمان، و معلمان پژوهشای نتایج دارد، وجود هاهایی

هایتوانندآموختهیستندبیننظروعمل،پیوندبرقرارکنندونمینشاندادهدانشجومعلمانقادرن

ایمعلمانودانشجومعلمان،رویکردهایمختلفینظریخودرابهکاربندند.جهتتوسعهحرفه

محورند،مبتنیبرتجربهوعملوجوددارد؛ولیامروزهرویکردهاییمدنظرهستندکهپژوهش

توانگفتروایتپژوهی،بینبیننظروعملپیوندبرقرارکنند.میتوانندفکورانههستندومی

هاست.رویکردیاستکهمبتنیبراینویژگی

ایمعلرماسرتیراپرژوهشروایریازجملرهرویکردهرایتوسرعهحرفره3پژوهیروایت

گرایرانیهعمرلشرکهبرپرژوهش،تجربرهوعمرلفکورانرهمبتنریاسرت.روایرتپژوهریدراندی

یی،برونررر،شرروآب،شررونوکررانلیوکلنرردینینریشررهدارد.ازنظررردیررویی،چرروندیررو

افترردوترردریسویررادگیری،فراینرردمررداو سرراختنیررادگیریازطریررقتجربررهاتفررا مرری

پژوهریروایرت(Latta & Kim, 2009). شرودتجربرهاسرتکرهدرشرکلروایرتارائرهمری

 Clandininکننرد)هراییکرهروایرتمریعبارتستازمطالعهتجربرهافررادازطریرقداسرتان

& Rosiek, 2007یهراناهراوزمرناوفهرمتجراربمعلرمدرمکریبررسریبررایروشر(و

                                                      
1-  Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 
2-  Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 
3-  narrative inquiry 
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هرایزنردگیفرردیوپژوهری،داسرتان.برهبیرانسراده،روایرت(Yu, 2005)اسرتمختلرف

.(Clandinin & Connelly, 2000, 20)شررونداجتمرراعیاسررتکررهتجربررهشرردهوبیررانمرری

پژوهری،دردرجرهنخسرت،مطالعرهتجربرهازطریرقداسرتانودردرجرهبعرد،روش ایرترو

 درکررل،روایررت.(Clandinin & Connelly, 2006, 479)تفکررردرمرروردتجربررهاسررت

هرایتجربرهزنردگیافررادوسرپسارائرهگرزارشآوریوتحلیرلداسرتانشاملجمر پژوهی

پژوهرریاولررینبرراربررهوسرریله واژهروایررت.(Ma & Ren, 2011)هاسررتایررننرروعفعالیررت

ایبرررایتوفرریفرویکررردتوسررعهClandinin (1990)Connelly andمحققررانکانررادایی،

هراادعراکردنردکرهمعلمبهکرارگرفترهشردوبررروایرتفرردیتاکیردداشرت.آن درتربیت

موزشرریمرراهررایتجرراربآهررایمررادرتعلرریموتربیررتبرگرفتررهازبررازگوییروایررتدانسررته

 .بررهطررورکلرریرویکررردروایرریدرتربیررت(Kelchtermans, 2014)بررراییکرردیگراسررت

معلررمبررراسررا ایررنایرردهشررکلگرفتررهاسررتکررهمررامعنرریراازطریررقتفکررروتامررل

انجامرد.درمروردشرودکرهآنهرمبرهعمرلمریسازیم؛وتفکروتاملمنجرربرهفهرممریمی

 .(Phillion, 2005:6)هررایجدیرردمنتقررلشررودبررهفعالیررتتوانرردمعلمرران،تامررلوفهررممرری

Clandinin and Connelly (1990)پژوهرری، ازطریررقدرگیرررکررردنمعلمرراندرروایررت

درسیتلقیکردند. معلمانرابهعنوانسازندگانبرنامه

راند،ازجملره دمعلمبهکارگرفته روایتپژوهانرویکردهایمختلفیرادرحوزهتربیت

 Clandinin.(Kükner & Orr, 2016)درسی نظرگرفتندانشجومعلمانبهعنوانسازندگانبرنامه

and Connelly (1992)پژوهری،معلمرانرابرهعنروان ازطریقدرگیرکردنمعلمراندرروایرت

ن،آمروزاهامعلمانبهطورفعال،همراهبادانرشسازندگانبرنامهدرسیدرنظرگرفتند.ازنظرآن

هاییبررایسراختمعنریازبافرتکرع در وها،موقعیتسازند.داستانبرنامهدرسیرامی

 ,Connelly & Clandinin, 1990; quoted by Pulvermacher & Lefstein) کنندمدرسهفراهممی

هرا،منرددرداسرتانجستجووتاملنظرا قیراازطریمعنکیسازدتامعلمراقادرمیو(2016

هاحاملدانشضرمنیوابزارهراییبررایمعلمرانجهرتدرکمحترواهسرتندروایتخلقکند.

(Wasonga–Murphy, 2006; quoted by Krátká, 2015)توانردبرهمعلمرانپژوهریمری .روایت

کنردمریمعلمراندرهررزمرانکمرکیابرهتوسرعهحرفرهکمککندتادانشخرودرابسرازندو

(Golombek & Johnson, 2017).لیتبردیفعرالرنردگانیادگیتابرهسازدیدانشجومعلمانراقادرم



 49 شرایبر اساس مدل کوهلر و م  یپژوه تیروا قیاز طر یمعلم یها بر کسب دانش یلیتحل

درک؛بره(Phillion, 2005)بسرازندیاحرفرهیهاتیفعالیدانشخودرابرا؛(Chan, 2012)شوند

دریقریعمیهرادهیرا؛(Kelchtermans, 2010)نردیفزابیاوتجاربشرانیمعلمیهایدگیچیخودازپ

(شرانیهازهیرانگوخروب،سیدرموردتردردشانیعقا،هاارزش)معلمکیانموردخودشانبهعنو

فراتررازکنردکمرکمری؛(Clandinin, 2013)نردینماریوتفسرلیرتحلوآنراخعقانرهکردهانیب

سیتردریبرهعملکردهرایابیدستیرابراشانیهامناسب،دانشومهارتیوابزاریموضوعاتفن

براسرا نترایجپرژوهشخرودKang & Lee (2014).(Kelchtermans, 2009)رندیمؤثربهکارگ

پیشنهاددادندکهدرآیندهبهطورخاص،معلمانتدریسمبتنیبرروایتراگسترشدهند.درکرل،

توانردتامرلرامریپژوهری انفکوراست،پسروایرتمعلم ،تربیتمعلم ازاهدافتربیتیکیاگر

ومشرکعترادرکرع درسشرانیدیرکل یسازدتاوقرامعلمانراقادرمینیزتامل،کندبیترغ

نشرانTaylor (2017)نتایجپرژوهش.(Meier & Henderson, 2007)ندینماریدادهوتفسصیتشخ

یبررایدهردوبرهعنروانابرزاررییرمحققتغاننقشمعلمانرابهمعلمتواندیمیپژوهتیدادروا

یپژوهرتیرنشراندادروانیرزByrne (2017) پژوهش.ردیاستفادهقرارگمعلمموردتیساختهو

 Kangگیررد.مورداسرتفادهقرراریساختمعنیتواندبرایمیوابزاریروشکردیروکیبهعنوان

محوربرهعنروانابرزارتیروایتیتربییدانشمحتوادرپژوهشخودبهایننتیجهرسیدکه(2015)

توانردمرورداسرتفادهقرراریمرسیتردرنهیدرزمیفنتیکمعلمدرموردذهندررییتغیبرایدیمف

راازیتوانسرتندمعرانییگروداسرتانقینشاندادمعلمانازطرLerseth (2013)نتایجپژوهش .ردیگ

توانردیمریپژوهرتیرکرهروانیزدرپژوهشخرودنشراندادChan (2012).تجاربشانخلقکنند

.دینمالیفعالتبدرندهیادگیکیهارابهدهدوآنرییانشجومعلمانراتغدیریادگییهاعادت

 Ming؛Douglas (2012)؛Smith (2012) مختلرفازجملرهیهراپژوهشجینتاهمچنین

and Kwok (2011)؛Brown (2011)؛Bishop et al. (2009)؛Latta and Kim (2009)؛Blake 

and Haines (2009)؛Dolk and Den Hertog (2008)؛Moss et al. (2008)؛Yu (2005)؛ 

Richert (2002)؛Conle (2000)؛و Connelly & Clandinin (1988)تیرندکرهروانشانداد

هرایمعلمریوکسبدانشمعلمانودانشجومعلمانیاتوسعهحرفهیبرایابزارمناسبیپژوه

روایتپژوهیابزارمناسبیبرایکسبتوانگفتهایفو میباتاملدرنتایجپژوهشاست.

تواناطمینانحافرلکرردایاست؛اماچگونهمیهایمعلمیودستیابیبهتوسعهحرفهدانش

هرایمعلمریوانرد.بررایشرناختدانرشکهدانشجومعلمان،دانرشمناسربراکسربکررده

ازمهمترینآنهاهایمختلفیوجودداردکهیکیهایموردانتظارحرفهمعلمی،مدلفعحیت
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روپژوهشحاضردرفدداستبهاینسؤالپاسخدهردکرهمدلکوهلرومیشرااست.ازاین

هایمعلمریرادانشجومعلمانازطریقروایتپژوهیبراسا مدلکوهلرومیشراچهدانش

اند؟کسبکرده

وایرتپژوهریتروانازربراسا نتایجپژوهش،بااطمینانبیشتروبهفورتهدفمندمی

هایمعلمیتوسطدانشجومعلماناستفادهکرد.همچنینمدلکوهلرومیشررابرایکسبدانش

هراییرادگیریدرحروزهتوانرددرتنظریمفرفرتبهعنواناستانداردهایدانرشمعلمریمری

پژوهیبهمدرسانتربیتمعلمکمککند.روایت
 

 روش
قیررانجررا شررد.ازطریدارشناسرریشپدوبررااسررتفادهازرویفرریکوهیپررژوهشبررهشررنیررا

ییازدانشررجومعلمانرشررتهآمرروزشابترردانفررر42شرراملگررروهکیرر،هدفمنرردیریررگنمونرره

انتخررابشرردند.قیرربررهعنررواننمونررهتحقدانشررگاهفرهنگیرران)پررردیسشررهیدبرراهنرهمرردان(

ازان،یرپادراجرراشردومسرالینکیرگرروهبرهمردتنیرایبرایپژوهتیروایبرنامهدرس

نیقرررارگرفررت.همچنرریتجرراربآنهررامرروردبررسررافتهیسرراختارمررهیمصرراحبهنقیررطر

شرردواطععرراتالز ازلیررتحل،انیانجررا شرردهتوسررطدانشررجویپژوهررتیررروایهرراپررروژه

مضررموناسررتفادهشررد.لیررازروشتحلنیررزهررادادهلیرر.بررهمنظررورتحلدیررآنهررااسررتخراجگرد

هرای؛مشراهدهونظرارتبررفعالیرتهرادادهیآورمر مختلرفجهرتجیهرااستفادهازروش

مشررارکتکننرردگان؛بررازخوانیوتاییرردکرردهاتوسررطمشررارکتکننرردگان،کدگرر اریبرره

هرراییبررودکررهبرررایوسرریلهدوکدگرر ارومحاسرربهضررریبتوافررقبررینآنهرراازجملررهروش

سنجشاعتمادپ یریوباورپ یریپژوهشانجا گرفت.


 ها یافته
هایمعلمیلمانازطریقروایتپژوهیبراسا مدلکوهلرومیشراچهدانشدانشجومع

راکسبکردند؟

پژوهی،وبراسا مدلکوهلرومیشررا،بره درسیروایت دانشجومعلمانازطریقبرنامه

نمرایش2وچارچوبآندرشکلتشریحشده1هایمعلمیدستیافتندکهدرجدولدانش

 است.دادهشده
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هایمعلمیکسبشدهتوسطدانشجومعلمانبراسا مدلکوهلرومیشرا.دانش1ولجد
Table 2. Teacher knowledge earned by student-teachers based on Kohler & Mishra model 

 Sub-themesمضامین فرعی  Main themesردیف    مضامین اصلی  
هایدرسییکتابدانشدربارهمفاهیمومحتواییدانشمحتوا1

پداگوژیکی)دانشتربیتی(دانش2
دانشدربارهدانشمعلمی،دانشدربارهشخصیت
معلمی،دانشدربارهپژوهشمعلمی،دانشدرباره

شناسیتربیتی،دانشدربارهساختارمدرسهروان

 دانشمحتواییپداگوژیکی3
هاوفنونتدریسدرو موضوعی،دانشدربارهروش

دربارهراهبردهایتدریسدرو موضوعی،دانش
گرهایتدریسدرو موضوعیدانشدربارهتسهیل

هاینویندانشدربارهفناوریدانشفناورانه4

یدرو موضوعسیدرتدریفناورقیتلفدانشدربارهفناورانهیکیپداگوژییدانشمحتوا5

 

 

شرایکسبشدهتوسطدانشجومعلمانبراسا مدلکوهلرومیمعلمیهادانش.1شکل
 

دانشدرباره
مفاهیمومحتوای

هایدرسیکتاب

 

هاینویندانشدربارهفناوری
 

دریفناورقیتلفدانشدرباره
یدرو موضوعسیتدر

 

 دانشدربارهدانشمعلمی
 یدانشدربارهشخصیتمعلم 

 دانشدربارهپژوهشمعلمی 

 دانشدربارهروانشناسیتربیتی 

 دانشدربارهساختارمدرسه

 

 هاوفنونتدریسدرو موضوعیدانشدربارهروش 
 دانشدربارهراهبردهایتدریسدرو موضوعی 
 گرهایتدریسدرو موضوعیدانشدربارهتسهیل 
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 ویری بحث و نتیجه
وهلرومیشررا،دانشرجومعلمانازطریرقدرگیررشردندرهانشاندادبراسا مدلکریافته

پژوهیتوانستندبهدانشمحتوایی،دانشپداگوژیکی،دانشمحتواییپداگوژیکی،دانرش روایت

 شود فناورانه،ودانشمحتواییپداگوژیکیفناورانهدستیابندکهدرذیلبهآنهااشارهمی
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جر درسبرنامیاجراانیدر جم ،یپژوهتیروایه پساز تحلیآوردانشجومعلمان لیو

استخراجکردندکهیمعانیبرخها،تیروا دانشمحتواازآنیکیرا اییها مضموننیبود.

دانشافلی به اشاره خصوصمحتوای، در دانشجومعلمان که دیبایدرسیهاکتابیدارد

بررساموزندیب گزارشمصاحبهی. و یتیروایهاها نشان آنداددانشجومعلمان پسازکه ها

اندازدرونهاتوانستهآنلیوتحلیوکدگ ارتیمعلمدرکع ،نوشتنرواسیمشاهدهتدر

درتحلییدانشمحتواها،تیروا استخراجکنند. یهاگزارشلیمربوطبهدرو مختلفرا

هاآوردهشدهچندنمونهازآنلیدانشاشارهشدهاستکهدرذنیدانشجومعلمانبهایتیروا

معلمرو ت اس ل»تابلوحروفیدانشقرآن)حروفناخوانا(  ا«یوا قبعً نوشتوگفت  نیرا

نموماآنشدینوشتهمیحروفبهفورترنگ انیازایولم،یخواندیهارا حروفبهنیبهبعد،
حروفناخواناهستندهانیچوناد،یبخواندیهارانباوشماهمچنانآنشودینوشتهمیفورتمعمول

فورتنیرابااهیمعلمتشب،ی( دردر فارسهی)تشبیدانشفارس(.دانشجومعلمیتی)گزارشروا

نیهاابچه»مثلگلخنداناست(وسپسگفت میارائهدادمثل)مرهیازتشبییهادر داد ابتدامثال
گریزدیبهچیزیمانندکردنچیعنیهیاست.تشبیاهتهممعنوشبهیباشبهیاستوتشبهیتشبکی

با)مثل،مانند(تشب درجملهباال)مرشودیمهیکهمعموالً )گزارش«شدهاستهیبهگل(تشبمی.مثعً

(.دانشجومعلمیتیروا
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یاددهیرینردهایرآفهیاشارهداردکهدانشجومعلماندربارهکلیبهدانش،پداگوژیکیدانش

یامکرانرابررانیرآنهراالیروتحلهراتیر.روااموزنردیبدیوعواملمرتبطبهآنبایریادگی

یوآنرابخشرکننداستخراجهاتینوعدانشراازدلروانیکهاکردندجادیدانشجومعلمانا
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کسربمینرهایرنزکهدانشجومعلماندرییها.ازجملهدانشندیخودنماپداگوژیکیازدانش

عبارتنداز کردند

هراییازتجراربمعلمرانبراتجربره،یکریازخواندنروایتدانش درباره دانش معلمی: 

خواندندهایروایتیمعلمانباتجربهرامیهابایدمتنهایروایتیدانشجومعلمانبود.آنپروژه

اییدرمروردافرولوهرکردند.دراینزمینهدانشجویاندانرشومفاهیمالز رااستخراجمی

هایآموزشیکسبکردند.بهعنرواننمونرهفنونمعلمی،یادگیری،تدریس،ارزشیابیورسانه

دانشجومعلمپسازخواندنروایتوتحلیلآنتوانستهبهمعانیمهرموبراارزشریدرمرورد

حراویبرامطالعرهکترابیبرهنرا کعسریازجرنسواقعرهکره»افولوفنونمعلمیدستیابرد.

کرع درهاییازاستادغعمحسینشکوهیبود،توانستممعانیزیررااسرتخراجنمرایم معلرمداستان
بایردبیشتردرکومعناعمقبهدستیابیبرایبلکهکند،بسندهدرسیکتابتدریسبهفقطنبایددر 
معلمپیشکتابازفراتر وقرت،هری نبایردوبرردبراکافیاستفادهزمانازبایددر کع دررود؛
باشردعملباتوأ بایدعلمنیست،کافیفقطنظریمباحثآموزشتدریس،هنگا  کند؛تلفراوقت

)گرزارشروایتریدانشرجومعلم،بخرشاسرتخراج«یابند...دستکاربردییادگیریبهفراگیرانتا

هایروایتیمعلمانباتجربه(.معانیازمتن
هراییدردانشجومعلماندرمورددانشمعلمیکسبکردند،دانرشهاییکهازدیگردانش

موردیادگیریبود یادگیریازعملبهنظر،یادگیریمبتنیبرتجربه،ویادگیریعینریکسرب

هایهاییدرموردتدریسکسبکردند.آنهابامراحلتدریس؛روشکنند.آنهاهمچنیندانش

هاییادگیریعینریوعملری؛ازطریقایجادموقعیتهایتدریس،تدریسروشایجادانگیزه؛

شردهو...آشرناسرازیهرایشربیهتدریسازطریقموقعیتتدریسازطریقوسایلابتکاری؛

دانرشدربرارهارزشریابیبره هایاینحوزه،دانشدربارهارزشیابیبرود.شدند.ازدیگردانش

هدارد.دراینپژوهش،دانشرجومعلمانازآموزاناشارهایدانشهایارزشیابیازآموختهروش

هایروایتیباارزشیابیکیفیتوفیفیکهیکشیوهجدیردارزشریابیدرمردار طریقپروژه

هایایرنحروزهبرود.هایآموزشیازدیگردانشدانشدربارهرسانه.ابتداییاست،آشناشدند

یتیباتجهیرزاتکمرکآموزشریهایروادراینپژوهش،دانشجومعلمانازطریقانجا پروژه

ی(؛واضریروعلرو یکمرکآموزشرلیوساموجوددرمدار ابتدایی؛کیتعلو وریاضی)

هایآموزشیکهتوسطمعلمانبرایتدریسبرخیمفاهیم،ساختهشده،آشناشدند.سازهدست
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یکریازمهمتررینراههرایشرناختشخصریتمعلمری،دانش درباره شخصیت معلمی:

مانندبرایتوانندالگوییبیهاییاززندگیوتدریساساتیدبزرگیاستکهمیروایتخواندن

ازطریرقمطالعرهکترابیدر»دانشجومعلمانباشند.دانشجومعلمدرگزارشروایتیخودنوشرته 

ایدسرتهاییاززندگیوتدریساستادغعمحسینشکوهی،توانستمبهمعرانیآموزنردهموردداستان
برینبایرددیگررعبارتبه.کنندقبولراهایشگفتهفراگیرانتاکندعملهایشگفتهبهبایدمعلمیابم 

)گزارشروایتیدانشرجومعلرم،بخرشاسرتخراج«باشد...نداشتهوجودتناقضکردارشوگفتار

هایروایتیمعلمانباتجربه(.معانیازمتن

نیایتیروایدربرنامهدرسمانشجومعلدانیهاتیازفعالدانش درباره پژوهش معلمی: 

دهند.دانشجومعلمانشیتجاربخودراافزاق،یطرنیبودکهبامعلمانمصاحبهکنندوازا

برخ بودندبهایکهاقدا پژوهیمعلمانیپسازمصاحبهبا تجربهکرده تجربهدستنیرا

پژوهافتندی اقدا  حلمشکلاستیبرایروشمؤثر،یکه روشتواندیمیژوهدر پ؛

؛دباشیدرو موضوعمیمفاهسیتدروهیشیریادگیکسبیبرایمؤثر تیرواهمچنین

مدار باشد.یجهتشناختمسائلآموزشیابزارمناسبتواندیمیپژوه

داردبهیمشکلایراکهمسئلهیازمعلمخواستمفرد» دانشجومعلمآمدهاستیتیدرگزارشروا

خطدارد.ازمعلماجازهخواستمکهکردوگفتزهرامشکلدستیزهرارامعرفکندکهیمنمعرف
برخدستیرو زهرا کارکنم. خیخطزهرا میلیحروفرا آننوشتیبدوناخوانا مشخ. را صها

هاآموزشراآغازکرد ...باتوجهبهآن،کرد یمشکعتاورادرنوشتنبررسنکهیبعدازا..کرد .
رابههرابودوخطزیراضاریخوبشد.معلمهمبسیلیخطزهراخمتوجهشد دستیمدتبعداز

م نشان اقدا دادیهمه کاربرد با توانستم اینطریق از شو  . آشنا مسئله حل در )گزارش«پژوهی

(.یدانشجومعلمدرکع در واقعیتیدانشجومعلم،بخشتجربهروایتیروا

دانشجودراینزمینه،یتیروایهاگزارشلیبراسا تحلسی تربیتی:شنادانش درباره روان

ندیتجاربناخوشاجادیباراانیآموزاندرکع ؛اثراتزدانشریتحقبارانیبااثراتزمعلمان

اعتمادبهنفستیکهتقوآموختندوشدند...آشناویبدنهیبارتنبانیها؛واثراتزبچهیبرا

آموزاندانشبیترغنیشود؛همچنندهیاودرآیهاتیموفقشیباعثافزاواندتیآموزمدانش

یهاروش؛یریپ تیمسئولنیوتمریریپ تیمثلمسئولییهاآموزشمهارت؛یبهپرسشگر

کسبشدهیهادانشگریلهدازجم...آموزان؛ودانشنیدربیریپ تیپرورشحسمسئول
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ا توانبهیکنمونهتجربهدانشجومعلممیخصوصنیدرا.بودنهیزمنیدانشجومعلماندر

کرد اشاره تفر»  براحیزنگ من و بود شده کاریتما  یانجا  رفتم. مدرسه دفتر ازیکیبه

نی.پر وجوکرد ومتوجهشد اکردیمهیآموزانکع دو رامشاهدهکرد کهبهشدتگردانش

تااواوریبهمعاونگفتچوبرابریراننوشتهومعلماورابهدفترفرستاده.مدشیهاآموز،مشقدانش
تجربهنیازا...«ختیریواشکمدیلرزیازتر بهخودمدیراکهشننیآموزا.دانشمیکنهیراتنب

تنب که مناسبیبدنهیآموختم نامطلوبدانشیبرایراهکار نافعحرفتار مکنمچونست،یآموزان
میتصمد یآموزرادتر آندانشیبههمراهداشتهباشد.وقتیریوجبرانناپ یاستاثراتنامطلوب

تنبوقتدانش یهندهیگرفتمدرآ دانشجومعلم،بخشیتی)گزارشروا«.نکنمیبدنهیآموزانمرا

کع در معلم(.تیازروایاستخراجمعان

یردهااسرتاندابرارهسراختارفیزیکریمدرسره)دانرشدردانش درباره سشاتتار مدرسشه:  

(؛ودانرشدربرارهکرع اولیفضرایژگیو،درمدرسهیآموزشیفضاها،ساختمانمدرسه

مدرسه بهداشرت،مربریپرورشی،مربیمدرسه،اجراییمعاونمدرسه،مدیروظایف) کارکنان

راینزمینهبود.هایکسبشدهدانشجومعلماندمدرسه(ازجملهدانشسرایدارومستخد 
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شود.دردانشمحتواییپداگوژیکیازتلفیقدودانشمحتواییوپداگوژیکیحافلمی

پروژه در درگیرشدن طریق از دانشجومعلمان پژوهش، توانستنداین مختلف روایتی های

هایذیلراکسبکنند دانش

یکریازمهمتررینمعرانیکرهی: روس موضشوع د سیها و فنون تدر دانش درباره روش

هررایترردریسبررود.کردنررد،روشدانشررجومعلمانازروایررتترردریسمعلررم،اسررتخراج

هراوتحلیرلآنهرابراانرواعدانشجومعلمانازطریقروایتتدریسمعلموتاملرویروایرت

هایتدریسدرو موضروعیازجملرهروشدریافرتمفهرو ،نمایشری،آزمایشریبراروش

رویکرداکتشافی،پرسشوپاسرخ،برارشفکرری،ایفراینقرش،تخیرلهردایتشرده،برازی

مدلکره»شدند.درگزارشروایتیدانشجومعلمآمدهاست هایتلفیقیآشناآموزشی،وروش

کنرد.مردلرادردسرتشسیهراراتردرمدل،قصردداشرتقرارهیدردستمعلمبودوازرونیزم
هاخواسرتازبچهانی.درپادادیمحیودرموردآنتوضدادیقارهرانشانمکیوهربارچرخاندیم
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...ازطریقاینتجربه،روشنندکیهارامعرفقارهن،یمدلکرهزمیوازروندیایتابلوبیپایکییکی

تیرروایدانشرجومعلرم،بخرشکدگر اریتی)گزارشروا.«تدریسنمایشیرابهتردرککرد 

آنهاهمچنینبامراحلتردریسوشریوهآمروزشبرخریدرو موضروعیازلم(.معسیتدر

جملهریاضی،فارسیوقرآنآشناشدند.

درایرنپرژوهش،دانشرجومعلمانی: دروس موضشوع  سیتشدر  یدانش درباره راهبردها

پژوهیتوانستندبابرخریازراهبردهرایتردریسدرو موضروعی توانستندازطریقروایت

ارتبراطدادندر برهزنردگی ازجمله تدریسازطریقمروادعینریوملمرو ،آشناشوند

هرایمختلرفآموزاندرفعالیتآموزان،ومشارکتدادندانشدانشتوسطگیریواقعی،نتیجه

توانبهیکنمونهازتجاربدانشرجومعلماناشرارهکررد یادگیری.درخصوصایندانشمی
هاآموزشکرد قصدداشتممراحلرشددانهرابهبچهانیبنگونهیامیبراراسشیازتدریامعلمتجربه»

.رنردیبگادیهممراحلرشددانهراهکاورندیهاگفتمدرمنزل،گند سبزکنندوبهمدرسهبدهم.بهآن
درنیبامراحلرشددانهآشناشدند؛همچنرینیوعیکارراانجا دادندوبهطورعملنیهاهمهابچه

کرردیم،هارادروگند نی.ابتدابهطورنمادپختیمهانانکلمهنانبابچهسیپسازتدریگریتجربهد
دنی.شنپختیمنانرهایوبعدباخمکردیمدرستریوخمکردهشدهراباآبمخلوطهیسپسآردته...

کرنمتراسیتردرینریشرکلعهرابرهبچهیبرادیرابامیتجربهبهمنآموختکهمفاهنیوتاملدرا

)مصاحبهبادانشجومعلم(.«ابندیدستیوواقعلیافیریادگیآموزانبهدانش

بسریاریازمفراهیمموجروددری: دروس موضشوع  سیتشدر  یورها لیدانش درباره تسه

هاآموزانقابلفهمنیستند.معلماندرتدریساینمفاهیمازرسانههایدرسیبرایدانشکتاب

پژوهریتوانسرتندبراکراربرد گیرند.دراینپژوهش،دانشجومعلمانازطریقروایتیکمکم

هرایهادرتدریسدرو موضوعیآشناشوندازجمله استفادهازعکسوفیلم،رسانهرسانه

هرادرآمروزش.درگرزارشروایتریچارت و ها،تابلومغناطیسی،ها،مدلسازهابتکاری،دست

وعلرو یاضریرمیمفاهسیتدریبرایمختلفیهاسازهدرمدرسهبادست»ست دانشجومعلمآمدها

باشند.درهرمرحلهیوعملینیعیریادگییبرایمهمیابزارهاتوانندیهامسازهدستنیآشناشد .ا
یهراسازهتجربهمنبادستنیاقیهابهطورمناسباستفادهکرد.ازطرازآنتوانیدر مسیازتدر

دانشجومعلرم،یتیروایها)گزارش«هااستفادهکنمازآنسیتدریبعدهابراتوانمیکهمشد شناآ

ازمدرسه(.ییهاتیرواریوتفسلیبخشتحل
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 دانش فناورانه . 0

افرزاریوهاینویناشارهداردکهشاملدانرشنرر دانشفناورانهبهدانشاستفادهفناوری

 کند.برراسرا افزاری،دانشیاستکهازبرنامهبحثمیانشنر افزاریاست.دسختدانش

Almerich et al. (2016)یابهعنرواندرکمجموعرهتوانیفناورانهمعلمانرامیهایشایستگ

تدریسبیانکرردیمتنوعبرایهاتوسطمعلمانوکاربردمناب تکنولوژیکهاومهارتازدانش

(quoted by Tahmasebizadeh, et al. 2020).درایرنپرژوهش،دانشرجومعلمانازطریرق

برراسرا هاآشرناشردند.همچنرینافزارهایرایانهوکاربردآنپژوهیبابرخیازنر  روایت

افزارهایرایانهنیزآشناشدند.ها،دانشجومعلمانبادانشسختبرخیروایت
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دانشمحتوایی،پداگوژیکی،وفناورانه،دانشمحترواییپرداگوژیکیفناورانرهازتلفیقسه

زیررراپژوهیتوانستنددانش شود.دراینپژوهش،دانشجومعلمانازطریقروایتحافلمی

کسبکنند 

طراحریآموزشریالکترونیکری،های نوین در تدریس دروس موضشوعی:   تلفیق فناوری

میشنیپاورپوینتجهتتدریسمفاهیمریاضی،ازجملهنکراتمهرمهایانیاستفادهازقابلیت

هراتوانسرتندبرادانشرجومعلمانبراتحلیرلوبررسریروایرت هابود.وکاربردیبرخیروایت

مجرازیدرآمروزشازفضرایهایمختلفتلفیقفناوریدردرو مختلفواسرتفادهشکل

سیتردریمعلرمبررا»خودنوشته یتیادانشجومعلمدرگزارشرودرو موضوعیآشناشوند.

استفادهکند.ابتدامرحلهمجسمرااجراکرد)باستفادهنتی(قصدداشتازپاورپوقی)مفهو تفریاضیر

5ش،یجلبکرد.درفرفحهنمراشیهارابهففحهنما(.بعدتوجهبچهایحسابونخودلوبسهیکاز
دوتراازمعلرم،کیربعردبراکل،ندیهارابگونیعدادماشهاخواستتدادهبودکهازبچهشینمانیماش
تفورنیهاحرکتکردندوازففحهخارجشدند،دوبارتعدادراسؤالکرد.چندموردبههمنیماش

دیازاسرعیاضریمجسرمرمرهیگرفتند.معلمفقرطدرمرحلرهنادیراقیهامفهو تفرنشاندادتابچه
گرفتمکهچگونرهادیتجربهنیداد.باتاملدراشیلممکن،مفهو رانماشکنیاستفادهکردوبهبهتر

یتری)گرزارشروا«.اسرتفادهکرنمیاضریرمیمفراهسیتدریبرانتیموجوددرپاورپویهاشنیمیازان

معلم(.سیتدرتیدانشجومعلم،بخشروا
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لمرانبررایکرهمعکرردانیربتروانیمریطورکلرپژوهش،بهیهاافتهینییتبدرخصوص

اینیازدارندودیگراینکرهیکریازهایکاربردیمختلفوتلفیقشدهایشدنبهدانشحرفه

ایمعلمان،تغییردادننقشمعلماناست.آنهابرایحرفرهایشردنابعادمهمدرتوسعهحرفه

علمرانبایدنقشخودراازدریافتکنندگاناطععاتبهسازندگاندانشتغییردهند.توسعهم

هایمعلماندرابعادمختلرف،بررمحور،ععوهبرتوسعهشایستگیهایپژوهشازطریقروش

توانردنقرشتغییردادننقشمعلمانبهتولیدکنندگاندانشنیزمؤثراستوبهدنبرالآنمری

.آموزانرانیزازدریافتکنندگانغیرفعالاطععاتبهسازندگانفعالدانش،تغییردهرددانش

شدنمعلمرانبررتوسرعهشایسرتگیایحرفهنشاندادJafari et al. (2019)پژوهشیهایافته

ایایمدیراندررشدحرفهرهبریحرفهدارد؛همچنانکهآموزاناثرمستقیمومعناداریدانش

.مؤثربودهاستآموزانتب آنافزایششایستگیدانشمعلمانوبه

تواننددرنوعییادگیریمشارکتروایی،دانشجومعلمانمیازطریقمشارکتدرپژوهش

می اجازه آنها به که باشند سپسعملداشته تعمقباعثادراکو و تفکر کنند. تفکر دهد

تفکروتعمقدرتجربیاتخودوتجربیاتدیگرانبهدرکموضوعاتواستخراجمی شود.

توانندازرایحلمشکعتاست.افرادمیکند؛دیگراینکهتفکرراهیمناسببمعانیکمکمی

هرکسیمی ببرند. تواندیکتجربهمنحصربهفردوارزشمندداشتهتجربیاتیکدیگربهره

.درپژوهشروایی،فراگیرانشودمنجربهدرکبیشترمیباشدوبهاشتراکگ اشتنتجربیات،

موقعیت ازطریقآنهاهایعملیقرارمیاغلبدر توانندتجربیاتیکسبکنند.میگیرندکه

پیوندبینعملوهایعملیمیدرگیرشدندرموقعیت تواندبهدرکبهترمفاهیمنظریو

هاینظر،کمککند.بنابرایندانشجومعلمانبادرگیرشدندرپژوهشروایی،خودشاندانش

هایعملیوقعیتکنند.دراینپژوهش،دانشجومعلمانمالز برایحرفهمعلمیراکسبمی

نداشته بهمحققانآیندهبرایکسبدانشمحتواییفناورانهودانشپداگوژیکیفناورانه اند.

می ایندودانشنیزپیشنهاد به درمطالعهدانشمعلمیبراسا مدلکوهلرومیشرا شود

موقعیت و کنند شبیهتوجه یا واقعی دانشهایی این کسب برای شده توسطسازی ها

 نشجومعلمانازطریقروایتپژوهیایجادکنند.دا
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گیریازها،نتیجهها،تحلیلدادهآوریدادهدراینمقاله،تدوینچارچوبنظری،جم سهم مشارکت نویسندوان:
هاونگارشمقالهبرعهدهنویسندهمقالهبودهاست.هاوبسطوتفسیرآنها،گزارشیافتهیافته

گونهتعارضمنافعیوجودندارد.داردکهدراینمقاله،هی سندهمقالهاذعانمینویتضاد منافع:

هزینهمنابع مالی: وکلیه درطولفرآیندپژوهشحاضرازهی مؤسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکرده ها
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگربودهاست.

مشارکتشکر و قدردانی: همکاری بدون حاضر امکانتپژوهش کلیهکنندگان از بدینوسیله نبود؛ پ یر
آید.کنندگان،تقدیروتشکربهعملمیمشارکت
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