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  مسئله بیان و مقدمه

کید گذشته های دهه در  اغلـب توجـه معلـم تربیـت حـوزۀ هـای چالش رفـع و معلمی کیفیت بر تأ
 2شـرک، و 1کالـدرد( اسـت نموده جلب خود به را تربیت و تعلیم اندرکاران دست و گذاران سیاست
 دهـۀ از پـس کـه صـورت بدین است؛ شده جویی پی خاصی رویکرد تحت نیز توجه این). ١٩٩٧
 کـه طوری به اسـت؛ شـده حـادث معلـم تربیـت گسـترۀ هـای پژوهش در اساسـی تغییراتی ١٩٧٠

 3»نویسی حال خودشرح« روش در توان می را درسی برنامۀ گسترۀ در معرفتی چرخش این نمودهای
 پژوهش« محور تحت) ١٩٩۴( 6کالندینین و 5کانلی داستانی زیست های کاوش و) ١٩٧۵( 4پاینار
  ).١٩٩۴ 8گاف،( کرد جویی پی 7»روایی

 یشـینۀاز پ یمعلمـ یو باورهـا ها یـهاز نظر یآن است که بخش یریگ جهت ییرتغ ینا فرض یشپ 
در دوران  یشـهروابـط معلمـان ر یفیـتو نـوع و ک گیـرد یداوطلبان نشـئت م یلیو تحص یخانوادگ
ــوز دانش ــارکو یآم ــاران،  9دارد (ک ــرا)؛ ز٢٠١۶و همک ــوز تجــارب و دوران دانش ی ــد یم یآم  توان
 یـادگیری−یـاددهی ینـدفرد را نسـبت بـه فرا ینشو ب یمعلم یفو تعر یتهو یس،تدر یکردهایرو

ــد (ح ــدریشــکل ده ــدعل ی ــاران،  ینق ــارت دق١٣٩٢و همک ــه عب ــق). ب ــدر تر، ی  یستجــارب ت
 یشـینپطور گسـترده منـتج از تجـارب  از دانـش آنهـا بـه یدانشجومعلمان محدود اسـت و حجمـ

 ییمانند دانش روا یمعلم موضوعات یتگذشته، در ترب ۀدر چند ده اساس، یناست. برهم یلیتحص
مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.  یشانهمعلمان، خاطرات معلمان و عمل بازاند یها معلمان، داستان
 یمپارادا یقطورکامل از طر به توان یرا نم یسآن است که دانش تدر یکردهارو ینا ۀفرض اساس هم

از اعتقـادات،  توانـد یاست و نم یشخص یقاً عم یتیفعال یستدر یراپاسخ داد؛ ز یانهگرا اثبات یسنت
و  یمجهـان تعلـ ینکـها یبـرا رو ین)؛ ازا۴١، ص٢٠٠١ 10ی،افراد جدا باشد (شرک یشینۀها و پ ارزش
 ینین،و کالنـد یلکننـد (کـان یترا روا یشخو یها داستان یدمعلمان با یرد،مورد فهم قرار گ یتترب

١٩٩۴.(  
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در نظـر گرفتـه  یاندانشجو یشیننقش دانش پ یدمعلم، با یتترب یها برنامه یدر طراح ین،بنابرا
 یزها ن باورها و فلسفه یناست و ا یفلسف −یمعرفت یآغشته به باورها یُکنش ی،معلم یندفرا یراشود؛ ز
نـه برآمـده از  ینـده،معلمـان آ یوجـود یـۀما بن رو یـناست؛ ازا یزندگ یشیناز تجارب پ یانعکاس
 یلو تحصـ یاسـت کـه از دوران زنـدگ یو نگرشـ ینشمعلم، که منتج از ب یتترب یدرس یها برنامه

 یـدآنچـه با نویسد ی) م٢٠١٢( 2نگرش، لگرن ین). با توجه به ا٢٠٠۴ 1شکل گرفته است (سانگ،
 ینـدفرا گر یتهـدا یورهـاهـا و با نگرش ها، یـدها یعنـی یشـیندانش پ یرد،مدنظر قرار گ یدر معلم
چـون جـذب نادرسـت  ییهـا رفـع چالش یاز راهکارهـا یکـیاست. به نظر او  یادگیری−یاددهی

 یمعلـم بـر مبنـا یـتترب یسـتممعلـم، آن اسـت کـه س یـتترب یبروندادها یداوطلبان و ناکارآمد
  نهاده شود.  یانو احترام به دانش و فهم معلمان بن یو جار یشینتجارب پ یبازشناس
 یها طور متناوب بـر جنبـه به یتو ترب یمتعل ۀحوز یسندگانشده، متفکران و نو یاد یحاتتوض با
پرسـش مهـم کـه  یـن) پاسخ به ا١٩٩٧اند. به نظر کالدرد و شرک ( کرده یدتأک یاز معلم یگوناگون

 یـناو  آورند یمعلم م یتترب یها را با خود به دوره یاتیو تجرب ها زمینه یشدانشجومعلمان چه نوع پ
 یبرخـ یراهگشا تواند یم گذارد، یم یتو ترب یمآنها از تعل یبعد ینشبر تجارب و ب یریامر چه تأث

  باشد. ۀحوز یناز مشکالت ا
بـه  یتجربـ یها و مـدل ینظـر های یبند مقاله آن است که فـارغ از صـورت ینهدف ا ینبنابرا

و  یننـدنگـاه آنهـا بب یچـۀرا از در یکنند و معلم یدانومعلمان ورود پ یادانشجومعلمان  جهان یستز
 یدانشـگاه یفپژوهشگران برآنند تا تعار یقتحق یندر ا ین،قرار دهند. بنابرا یابیو معنا یرمورد تفس
را براسـاس  یمعلمـ ی،و مفروضـات علمـ ها یـهرا فرونهنـد و بـا در پرانتـز گذاشـتن نظر یاز معلم
و  یروزآموزان د است از دانش هایی یترواتجارب،  ینبکشند. ا یربه تصو یاندانشجو یها حال شرح

 یربـه تصـو یشخـو یمعلم یندۀمعلمان و آ یروزخود را از د یها معلمان فردا، که تجارب و داستان
 را آن هـدفی چه با و دارند معلمی از برداشتی چه جدید نیروهای عنوان به نومعلمان اینکه. کشند یم

 کـه اسـت مهـم بسـیار ای مسـئله اند، پیوسـته جرگه این به و دانسته ارجح دیگر های حرفه به نسبت
 هـای انگیزه و دالیـل درحقیقـت،. باشـند داشـته جـدی توجـه آن بـه باید تربیت و تعلیم کارگزاران
جامعه باشد و هم  یاجتماع−فرهنگی شرایط  بازتاب تواند می هم معلمی حرفۀ به ورود از نومعلمان

 یـفو تعر یمرا ترسـ یمعلمـ ۀحرفـ یـتکارکردها و ماه توان یآن م ۀباشد که به واسط یعمل یسند
کـارکرد  یدارا یو کنشگران آموزش یاجتماع یلگرانتحل یدو وجه برا ینکرد. آشکار است که فهم ا
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 یشدر پـ یداوطلبـان معلمـ یریکارگ جذب و به ۀمرتبط در مرحل هایی یاستآن س ۀواسط است تا به
آنهـا از  یـفتعر یسـتیو چ یُکنشـگر یچگـونگ ی،ورود داوطلبان به معلمـ یچگونگ یراز یرند؛بگ
 ییکه تحـت اسـتانداردها یا حرفه باشد؛ حرفه یکمثابه  به یمعلم کنندۀ یفتعر تواند یم یشتن،خو
داوطلبـان بـه  ترین یسـتهآنهـا شا ۀواسط تا به پذیرند یرا م ییهنجارها یزها ن و دولت شود یم یفتعر
دو پرسـش  یـنپاسـخ بـه ا یپژوهش حاضر درپ رو ین)؛ ازا٢٠٠٨ 1شوند (کراو، وارد یمعلم ۀُجرگ

  است:
 یست؟چ یمعلم ۀافراد از ورود به حرف های یزهو انگ یل. دال١
  است؟ یو برساخت یرچه تفس یدارا یستیو چ یتاز نظر ماه ی. عمل معلم٢
  
   پژوهش روش

 2روایـی مطالعـات نـوع از داده، گردآوری روش نظر از و است مبتنی کیفی رویکرد بر پژوهش این
 و هـا مکان از ای مجموعه در زمان، بستر در را ها کننده مشارکت زیستۀ تجارب پژوهان روایت. است
 هـای پژوهش. دهنـد می قـرار کاوش مورد گروهی و فردی صورت به و پویا اجتماعی تعامل یک در

ـــی ـــف روای ـــیعی طی ـــا روش از وس ـــرد دربرمی را ه ـــه گی ـــرین مهم ک ـــا ت ـــد عبارت آنه : از ان
 تاریخچۀ روایی،  مصاحبۀ نویسی، خاطره شفاهی، حکایات نگاری، خودمردم نویسی، حال خودشرح
 پژوهش در اما). ١٩٩۴ کالندینین، و کانلی ،٢٠١٢ 3ول، کرس( روزنوشت های یادداشت و زندگی
ــر ــه حاض ــژه طور ب ــارکتی نویسی حال خودشرح« روش از وی ــتفاده 4»مش ــده اس ــت ش  روش. اس
 پـژوهش روش یـک عنوان بـه) ١٩٨٧( 6ریموند و 5بات توسط ابتدا مشارکتی نویسی حال خودشرح

 نظـر از. شد معرفی معلمان ای حرفه توسعۀ ابعاد و دانش ماهیت فهم راستای در و نگارانه حال شرح
 و کتبــی تعـامالت از متــوالی مشـارکتی چرخـۀ مشــارکتی نویسـی حال خودشرح) ١٩٩۶( 7نیـومن
 نگارانه حال شـرح هـای روایت مبنـای بـر ُکـنش سرانجام و فهمیدن دیدن، کردن، بیان برای شفاهی
 از پژوهشـگران مثابـه به کنندگان مشـارکت که است آن مشارکتی نویسی حال خودشرح هدف. است
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 و تفسـیر بـرای غنی دید زاویۀ یک به و آیند نائل خویش از عمیق فهمی به تأمالنۀ گفتگوهای طریق
  ). ٢٣ ص ،٢٠٠٩ 1لپدات،( شوند تجهیز خویش جهان زیست تحلیل
ــندر ا ــکها در  کننده روش، پژوهشــگر و مشــارکت ی ــ یطمحــ ی ــه تســه یگروه تجــارب  یمب
صـورت کـه ابتـدا بافـت رخـداد  ین)؛ به ا٢٠٠٧(کارتر و همکاران،  پردازند یم نگارانه یستخودز
از افـراد در مـورد آن  یـکو در ادامه تجارب هر  شود یم یفتوص یموضوع تحت بررس یاشده  واقع

 یاز اعضـاء و نقـاد یو بـا نظرخـواه شـود یگـروه بـه اشـتراک گذاشـته م ۀموضوع با هم یارخداد 
(برون،  شود  یم یطراح یندهآ یبرا یوییگذشته و حال، سنار یتوضع یلدر قالب تحل یستهز تجارب
، ٢٠١٢ 2یـل،، د٢٠١۵دارد (بـرون،  یره شرح زروش چهار مرحله ب ینا تر یقعبارت دق ). به٢٠١۵

  ).١٩٨٩ یموند،، بات و ر٢٠٠٩، لپادات، ٢٠١٠لپادات و همکاران، 
کـه در  کننـد یم یفرا توصـ یجار یا حرفه یطمح یانمرحله دانشجو یندر ا :یا حرفه ینۀ. زم١

ماننـد  یش،عمـل خـو یا حرفـه های ینه. آنها تأمالت مرتبط با زمباشند یم یستبستر آن در حال ز
و مسـائل  یآموزان، ارتباط خود با کنشگران آموزش معلم و مدارس، نوع تعامل با دانش یتمراکز ترب
به اشـتراک  یکدیگرو با  کنند یم یترا روا یشخو یستبر ز یرگذارتأث یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرهنگ

   گذارند؛ یم
خـود را  یو شخصـ یا حرفـه یشـینۀپ یاندانشجو گذشته: یا و حرفه یشخص ی. تأمل بر زندگ٢

بـوده  یرگـذارآنها تأث یجار یتبر وضع یسته،ز یشینۀکه چگونه پ اندیشند یم ینو به ا کنند یکاوش م
در گذشته،  یرو با س گردند یخود بازم یشینپ یلیو مقاطع تحص یآنها به دوران کودک رو یناست؛ ازا
آنهـا چـه معنـا و  یبرا یمعلم ۀحرف یکودک در دوران ینکه: اکنند  ینوع تأمل م یناز ا ییها بر پرسش
انتخـاب شـغل  یـلوجود داشته اسـت کـه دل شان یدر بستر زندگ یعوامل یاداشته است؟ آ یمفهوم
 ینتـدو ینشـیصـورت گز را به یشخـو یاز تجارب زندگ یافراد، برخ ین،شده باشد؟ بنابرا یمعلم

  گذارند؛ یبه اشتراک م یشخو های یگروه و با هم کنند یم
 یسـتز یها جنبـه یطور انتقاد به یانمرحله دانشجو یندر ا :یجار  یتوضع ۀنقادان یابیارز . ٣
آنهـا را در ارتبـاط بـا دانـش، مهـارت و  یا حرفـه یرا که زنـدگ یو عوامل یلرا تحل یشخو یا حرفه

 یصـورت مشـارکت آنهـا به ین،. بنـابراکننـد یقـرار داده اسـت کنـدوکاو م یرتحت تأث ینگرش معلم
و بـر  کنند یم یلو کل جامعه را نقد و تحل یآموزش های یطمح یش،خو یستمرتبط با ز یرخدادها

 یـرهو غ یاجتمـاع ی،فرهنگـ ی،اقتصاد ی،آموزش یلکه چه عوامل و دال نمایند یپرسش تأمل م ینا

                                                           
1  . Lapadat 

2  . Diehl 
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 آنهـا بـر و داده شـکل آنهـا عمـل و نظـر در را »یمعلمـ«و » معلم«مرتبط با  ینشوجود داشته که ب
   است؛ بوده تأثیرگذار
تأمالنه بـه  یمرحله با نوشتن و گفتگوها یناعضا در ا مطلوب: یندۀ. نوشتن تأمالنه در مورد آ۴
 برند یآنها خود را از بستر زمان حال فرا م رو ینازا پردازند؛ یم »یدئالمعلم ا«ابعاد  یفو تعر یمترس

ارائـه  ینـدهآ یبـرا یوهاییو سـنار یشـنهادهاو تجارب گذشته و حـال، پ یشینپ ۀو با ادغام سه مرحل
  .کنند یم

و از  یشخـو یزنـدگ یها از درون روا کننده آن است که مشـارکت ییروا یگفتگوها ینهدف ا
بگذراننـد تـا بتواننـد  یمشـارکت یـلرا از رهگـذر نقـد و تحل یشناقد آن باشند و تجارب خو یرونب
 یشدانـش خـو یتدر ساخت و هدا تر یقعم ینشیو به ب ینندبب یگرد یاییو مسائل را از زوا ها یدهپد

 یبسـتر گفتگـو ی،مشـارکت یسـینو حال روش خودشرح یا مراحـل چرخـه ین،شوند. بنـابرا یزتجه
احساسـات، افکـار و  یبه بازشناس توانند یآن معلمان م ۀواسط که به کند یم یجادا یمعنادار و خالق

 یمکنـون، باورهـا یاتبـه فرضـ ی،دانـش ضـمن یآشکارسـاز یقبپردازند و از طر یشخو یباورها
گاه شوند (برون، یشخو یتیترب یها ُکنش یستیو چ یچگونگ یی،و چرا یشناخت معرفت ، ٢٠١۵ 1آ

 هـای ییراهبردهـا، توانا ییروش در خـدمت شناسـا یـنا ین،). همچنـ٢٠١٣ و همکاران ، 2یندور
 یسـینو حال خودشرح رو یـنا  )؛ از٢٠١٣و همکـاران،  یـنمعلمان است (دور یها و منش یستدر

 یشیبازاند یشو فرهنگ خو یتا افراد بتوانند بر تعامالت، دانش قبل کند  یفراهم م یبستر ی،مشارکت
)؛ ٢٠١٣و همکـاران،  3آشـنا شـوند (گـان یـادگیریو  یسفرهنگ بـر تـدر یرتأث یکنند و با چگونگ

 یادگیری−یاددهیمرتبط با  یها یدهپد یقفهم عم یبرا یمثابه گفتمان به یسینو حال خودشرح ینبنابرا
 ).١٩٩۵و همکاران،  یناراست (پا

  
  پژوهش نمونۀ و جامعه

 دانشـجوی هجـده پـژوهش، نمونـۀ و بوده فرهنگیان دانشگاه دانشجویان مقاله این پژوهش جامعۀ
 در اجتمـاعی علـوم دبیری رشتۀ کارشناسی مقطع در که بود ١٣٩٢−٩١ تحصیلی سال ورودی پسر

 گیری نمونـه شـیوۀ بـه ها کننده مشـارکت این. بودند تحصیل به مشغول اصفهان باهنر شهید پردیس
 هدفمنـد یـا معیـار بـر مبتنـی کنندگان شـرکت انتخاب روش، این در. شدند انتخاب 4محور مالک

                                                           
1  . Brown 

2  . Durán  
3  . Gunn 

4  . Criterion sampling 
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 و شـناخت بـه کـه هسـتند خاصی های ویژگی دارای شده انتخاب های نمونه که صورت بدین است؛
 اجتماعی، های ویژگی است ممکن موارد این. کند می کمک پژوهش مسئلۀ و موضوع از دقیق درک

  ). ٢١٩ ص ،١٣٩٢ همکاران، و رضوی( باشد غیره و ها نقش رفتارها، خاص، تجارب یا جمعیتی
بـود،  یمبتنـ یمشـارکت یسـینو حال روش پژوهش حاضر بر خودشرح ینکهبا توجه به ا ین،بنابرا

عنوان نمونـه در پـژوهش مشـارکت داشـته باشـند کـه در دانشـگاه  به توانستند یم یانیفقط دانشجو
بـه  ینآشنا باشند. همچن نویسی یتروا یندرا گذرانده و با فرا »پژوهی یتروا« یواحد درس یانفرهنگ
از  یلی،در امتـداد تـرم تحصـ یـدها با کننده مشـارکت های یـدگاهروش پژوهش، ازآنجاکه د یاقتضا
از  یگروهـ گرفـت، یقـرار م ییمـورد کشـف و بازنمـا یو مشـارکت یجلسات گروهـ یو ط یکنزد

 یلچهار بودند و امکان تشـک یکارورز یانتخاب شدند که در حال گذراندن واحد درس یاندانشجو
 یحتشـر پژوهـان یتروا رو ینآنها مقدور بود؛ ازا یدانشگاه برا یسدر پرد یو هفتگ یجلسات گروه

 یـنبـه ا یابیدسـت ی) و بـرا٢٠١٢ول،  را در نظر دارند (کـرس و بافت ینهافراد براساس زم یاتتجرب
وسـعت اطالعـات مـدنظر باشـد،  ینکـها یجا و به شود ینمونه انتخاب م یتعداد معدود یزهدف ن

  است.  یدعمق اطالعات مورد تأک
وجـود نـدارد و تعـداد نمونـه براسـاس  یثـابت ۀحجم نمون یچه ییروا یها در پژوهش رو، ینازا

 یمهـم آن اسـت کـه بـرا ۀمتفاوت باشد. مسـئل تواند یگروه مورد مطالعه و منطق پژوهش م یده،پد
 یـاتتجرب یـرااسـت؛ ز یـازواحـد و متجـانس مـورد ن ۀنمونـ یـک یده،پد یک یمطالعه و روشنگر

و  کنـد یم ییـرتغ یو دانش تخصص یاجتماع یطبراساس عوامل، شرا یدهپد یکها از  کننده مشارکت
اهـداف  یدر راستا یدپژوهشگر با دهد، یقرار م یرافراد را تحت تأث های یتواخاص، ر یطچون شرا

، ٢٠٠٧ 1(وبسـتر و مرتـووا، یـدهدفمنـد تمرکـز نما یها موجـه بـر نمونـه یلو براساس دال یقتحق
  ).  ٧١ ص

  
  ها داده تحلیل و گردآوری روند

 روش چهارگانـۀ مراحل براساس ای، دقیقه نود جلسۀ ده زمانی بازه در پژوهش این کنندگان مشارکت
 رو ازایـن اند؛ داده قرار نقد و تسهیم مورد و روایت را خویش تجارب مشارکتی نویسی حال خودشرح

 و تصـادفی صـورت به دانشجویان. ١: شد گرفته نظر در زیر گام پنج مراحل، این کردن اجرایی برای
 تـوجیهی جلسـۀ یک. ٢ شد؛ تعیین نماینده یک گروه هر برای و شدند تقسیم گروه پنج به اختیاری

 شـد؛ تشکیل پژوهش اهداف از اطالع و مشارکتی نویسی حال خودشرح روش با آشنایی راستای در
                                                           

1  . Webster & Mertova 
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 تجربـه ارائـۀ بـه آن دربـاره تـا شـد خواسـته اعضـا از و طرح کلی پرسش یک جلسه هر طی در. ٣
 گذاشـت دیگـر های گروه اختیار در و کرد آوری جمع را اعضا نظرات گروه هر نمایندۀ. ۴ بپردازند؛

 و پیشـنهادها نظـرات، ارزیـابی و نقـد از پـس. ۵ بپردازنـد؛ آنها ارزیابی و نقد به نیز دیگر اعضا تا
  . گرفت قرار پژوهشگر اختیار در و تدوین مطرح پرسش پیرامون گروهی توافقات
خواسته  یانمحور که از دانشجو مباحثه یشفاه یها بازپاسخ و پرسش یها از پرسش ییها نمونه

  است: یردر مورد آن بحث کنند، به شرح ز یا یلشد تا آنها را تکم
کـه چـه  شـوم یمتوجـه م آورم، یمـ یادخاطرات دوران قبل از حضور در دانشگاه را به  یوقت −

 مثل ...؛ یو عوامل یلباعث شدند تا من معلم شوم، دال یو عوامل یلدال
  اند از ...؛ آنها عبارت ینتر دارد که مهم یفیها و تکال نقش یمعلم ۀبه نظرم حرف −
 ...؛  یعنی یارائه دهم، معتقدم که معلم یو برداشت شخص یفتعر یک یمعلم یاگر بخواهم برا −
  معلم شدم که ... .  ینا یمن برا −

دسـتورالعمل  یـکرا براسـاس  یشخو های یتها خواسته شد تا روا کننده از مشارکت ین،همچن
 ۵٠٠ یالـ ٢۵٠در  یتروا یم. تنظ١دستورالعمل مشتمل بود بر:  ین. ایندنما ینتدو یا شش ضابطه

. ۴کامـل؛  یاتتجارب با جزئ یف. توص٣ نگاری؛ یت. استفاده از زبان اول شخص در روا٢کلمه؛ 
 یـک ۀ. ارائـ۶و  یـانگررسـا و ب ی. استفاده از سـبک نگارشـ۵تجارب؛  یابیارز یا یراجتناب از تفس
  ). ٢٠٠٩، لپدات، ٢٠١٠اعضا (لپدات و همکاران  ۀها به هم حال نسخه از شرح

بـا اسـتفاده از  یـزن یو مباحث گروه یآور ها جمع گروه ۀهم های یتپس از اتمام هر جلسه روا
ده  ۀدرآمـده بـا اسـتفاده از نسـخ یتدستگاه ضبط صدا ثبت شد. در ادامه، تجارب و نظراِت به روا

مورد  یراه بردن به معان یبرا که صورت ینشد؛ بد یلتحل 1یوداک مکس یفیک یها داده یلافزار تحل نرم
 یهـا و متعاقبـًا کـدها برحسـب داللت یکدگـذار یاصـل یمها، نخست، مفـاه کننده نظر مشارکت

فهـم  یشـترب یـیروا یهـا امـا ازآنجاکـه هـدف پژوهش یافت؛سازمان  یاصل یها در مقوله ییمعنا
 یـهتوج رو یـن)؛ ازا٢٠١٢ول،  است (کـرس یتجرب های یتبا تمرکز بر روا ینان،و قابل اطم ای ینهزم

اعتبار پژوهش  ۀدهند نشان تواند یکنندگان م مشارکت یها فهم ُکنش یبرا ییها و تدارک مبنا خواننده
 یاز سـو ها یافتـه ییـدچـون جلـب توافـق آرا، تأ ییهـا از روش تـوان یم یـزمنظور ن ینا یباشد. برا
). ٢٠٠٧استفاده کرد (وبستر و مرتـووا،  گویی یدهو گز ها یتروا یانها، صداقت در ب کننده مشارکت

و  یـزیمم هـای یکاز تکن ها یافتـهاعتمـاد  یـتاز قابل ینـاناطم یبـرا یـزپژوهش ن یندر ا سان ینبد
سـه متخصـص بـر مراحـل  یـزی،مم  یـککنندگان اسـتفاده شـد. در تکن توسط مشارکت یابیاعتبار

                                                           
1  . MAXQDA  
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از  یــزن یــابیو اســتخراج مقــوالت نظــارت داشــتند و در اعتبار یســاز مفهوم ی،مختلــف کدگــذار
کنند و در مورد صحت آن نظر دهند. همه مـوارد  یابیرا ارز ها یافتهکنندگان خواسته شد تا  مشارکت

  حاصل شد.  یناناطم اه یافتهاعتماد   یتاز قابل یادیو تا حد ز ییدتأ یقتحق یانشده در جر یاد
  
   ها یافته

 چیست؟ معلمی حرفۀ به ورود از افراد های انگیزه و دالیل: اول سؤال

 سـبک انتخاب« دلیل چهار در توان می را معلمی حرفۀ به ورود از داوطلبان انگیزۀ ها، یافته براساس
) ١( نمـودار شـرح به »اجتماعی کارکرد« و »اطرافیان ترغیب« ،»شغلی امتیازات« ،»خاص زندگی

 .کرد شناسایی
 

  معلمی حرفۀ به ورود از افراد های انگیزه و دالیل): ١( نمودار

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  خاص زندگی سبک انتخاب

 قـرآن، آیات نخستین در. هستند بشریت معلمان امامان، و پیغمبران و است خداوند معلم نخستین
ـمِ « علق سورۀ ۵ تا ١ آیات در. است خوانده معلم را خود و کرده اشاره مهم این به خداوند أْ بِاسْ ـرَ اقْ
بِّکَ الَّذ لَقَ  یرَ لَقٍ  * خَ نْ عَ نْسانَ مِ لَقَ اْإلِ مُ  * خَ رَ بُّکَ اْألَكْ أْ وَ رَ رَ مِ  یالَّذ * اقْ لَ مَ بِالْقَ لَّ نْسـانَ مـا  * عَ مَ اْإلِ لَّ عَ

مْ لَـمْ  لَ عْ  اسـت آورده انسـان آفـرینش از پـس را خود بودن معلم و نامد می معلم را خود خداوند ،»يَ
ماً «: داند می معلمی را خویش رسالت نیز اکرم پیامبر). ١٣٨٢ بافکار،( ما ُبِعثُت ُمَعلِّ  معلم من« ،»ِإنَّ

 اسـت؛ نبـی یـک معلـم. دارد ملکوتی جایگاهی معلم بنابراین،). ١٣٨٩ صافی،( »شدم برانگیخته
 را خـود معلم اگر. است درس کالس او وحی دریافت محل و هستند شاگردانش او امت که ای نبی

انتخاب سبک 
کارکرد اجتماعیترغیب اطرافیان امتیازات شغلی زندگی خاص

مقبولیت و احترام 
 اجتماعی

 و جامعه به خدمت
 کشور توسعۀ

 عوامل پیشنهاد
 مدرسه

 و بستگان پیشنهاد
 والدین

 سربازی به نرفتن

طول در باال تعطیلی
 سال

بورسیه بودن و
 امنیت شغلی

َاجر ُاخروی

توصیۀ عالمان
 معنوی و دینی

 شغلی َتقدس

عالقه به معلمی
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 ملکـی،( داشـت نخواهـد معلمـی صـبغۀ نباشـد، آموز دانش کمال و عروج عاشق و نداند نبی یک
 منـابع در دیگـر، سـوی از و اسـت ُقدسـی ماهیتی دارای سو یک از معلمی رو ازاین ؛)۵ ص ،١٣٩١
 همـین دلیل بـه و باشـد می ُقـرب و ارج دارای و توجه مورد بسیار معلمی نیز دین عالمان نزد و دینی

  . هستند معلمی داوطلب بسیاری جایگاه،
و  ینـیعالمـان د یۀتوصـ« یمنظرات حاصل شد در قالب مفاه یلکه از تحل یبعد، موارد یندر ا
بـه  تر یکل ۀمقول یک یبود که اجزا »یعالقه به معلم«و  »یتقدس شغل« ،»یَاجر ُاخرو« ،»یمعنو
در مـورد مفهـوم  ٧ ۀمثال، دانشجومعلم شمار یرا شکل داد. برا» خاص یانتخاب سبک زندگ«نام 

بـه مقـام معلـم  یاشارات یو اسالم ینیدر معارف د: «... نویسد  یم »یو معنو ینیعالمان د یۀتوص«
 یمن معلم مبعوث شـدم. پـس معلمـ فرمایند یاسالم م یامبرخوانده شده است. پ یاشده و شغل انب

 یتا َخلـق بـه ُخلـق الهـ شوند یفدا م یرمس یناست که افراد در ا یو شغل باشد یساز م انسان یشغل
را  یگـرفتم معلمـ یمدر اسالم بود که من تصـم یو ارزش شغل ینید یداتتأک ینهم یلدل برسند. به

  ». انتخاب کنم
اشـاره  یمعلمـ یو معنو یُقدس یگاهبه جا گفته یشبا موافقت با نظر پ یزن ١ ۀدانشجومعلم شمار

. اسـت صـالحات و باقیات و َطیبه  حیات به رسیدن برای حوزه بهترین معلمی من نظر از«: کند یم
 دوران در همـین بـرای. اسـت برخـوردار فراوانـی ُقـرب و ارج از مذهبی و دینی لحاظ از شغل این

 بـه راستا این در تالش و سعی با و گرفتم معلم تربیت مرکز به راهیابی برای مصمم تصمیم دبیرستان
  ...». شدم نائل خود هدف

 ینرا چنـ »یعالقـه بـه معلمـ«در مـورد  یشخـو یجـانشـور و ه یـزن ١١ ۀدانشجومعلم شـمار
شـغل بـود. چـون از  یـندوست داشـتن ا ی،انتخاب معلم یمن برا یلدل ینتر مهم: «... نویسد یم

را انتخـاب  یرشـته علـوم انسـان یرستانخودم مشخص و در دب یرا برا یهدف معلم ییمقطع ابتدا
را کسـب  ۴٨۵درس خواندم و رتبه  یلیکنکور خ یبه هدفم. برا یدندر جهت رس یکرده بودم. گام

را  یبـا مـالک عالقـه شـغل معلمـ یرا انتخاب کنم، ولـ یگرد یها شغل توانستم یم ینکهکردم. با ا
  ». انتخاب کردم
 یو معنـو ینـید یها است که ظاهر و بـاطن آن بـا علقـه یشغل یمعلم ها، یتروا ینبراساس ا

 یفـارغ از رسـالت معلمـ یزیچ یزن یو رسالت انسان معنو ینرسالت د ین،برا است. افزون ینعج
کننـد.  یزنـدگ یـتو معنو یـنمقـام دتـا بـر مـدار و  شـوند یمعلـم م یبرخ دلیل، ینهم و به یستن

بتوانـد بـا  ینکـها کنـد یرا انتخـاب م یکه شغل معلمـ یکس یبرا نویسد یم ینراشتا اساس، ینبرهم
داوطلبان ضمن دارا بـودن  یراز یست؛ن یدارد کاف یآمادگ یفهانجام وظ یصداقت کامل ادعا کند برا
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 یندنما یاحساس خوشبخت کنند، یکمک م یگراند یمعنو یشرفتبه پ ینکهاز ا یدبا ی،استعداد معنو
  ). ١٣٨٨(شاتو، 

خـورده  یونـدحرفـه پ یـنداوطلبان به ا ۀبا عالق یمعلم یذات معنو رسد یبه نظر م ین،برا افزون
 ینباشـد، افـراد بـه روزمرگـ یا عالقه ی) باور دارد اگر به معلم١٣٩۶( 1یرراستا، ما یناست. در هم

دارنـد،  یکه از معلمـ یمحدود یدمعلمان با د گونه ینکرد. اخواهند  یعادت کرده و احساس ناکام
بماننـد.  یبـاق ینشـدن فراموش یادگار یکعنوان  آموزان به دانش ینخواهند توانست در زندگ گاه یچه

 یپـ یـتو بـه ارزش ترب آینـد یبـه سـر شـوق م یزآموزان ن اگر معلم کار خود را دوست بدارد، دانش
  ). ٣٠٠ ، ص١٣٩۶ یر،(ما برند یم

 دانـد یاو م ینیرا پرستش خدا و جانش یمعلم یغزال ی،معلم یو ُقدس یمعنو یتاما درباره ماه
 یـکدانش به خـدا نزد یاریپروردگار و بندگانش واسطه است تا آنان را به  یانو معتقد است معلم م

کـه معلـم را  چنان شـمارد؛ یواال م یارمعلـم را بسـ یگـاهمقـام و جا طوسی یرالدینکند. خواجه نص
 یگـاهشکه چون بخواهند او را بزرگ دارنـد، جا خواند یمتعلم م یو پدر روحان یپروردگار جسمان

مقـام معلـم  یزن یسهرورد یدگاه). در د١٣٩٢ یعی،فروتر از خداوند و فراتر از پدر و مادر است (رف
بـه روش کـار  یا تأسـبـ یـدکـه معلـم با در نظر گرفته شده است؛ چنان یاءهمچون مقام رسالت انب

علـم و  یـرنظ ی،اساسـ هـای یژگیو یـدبا باره ینبکوشد و در ا یشخو یفۀوظ یمتأله در ادا یمانحک
را در  یـرهکـردار و غ یدر گفتـار و رفتـار، درسـت یهمـاهنگ ی،معرفت، شـناخت نفـس، خودسـاز

  ). ١٣٨٧و همکاران،  یاردکان یبه وجود آورده باشد (هاشم یشتنخو
  

  شغلی امتیازات

 معلمـی هویـت و معنـا گـویی. دارد بسـتگی متعـددی عوامـل و معیارهـا به معلمی شغل انتخاب
 اجتمـاعی، های قشـربندی و ها شـاخص سـویی از. است آموزشی ُکنشگران و جامعه از برساختی
 خـود که کشاند می فرودهایی و فراز سیالن به آونگی مثابه به را معلمی و معلم فرهنگی، و اقتصادی

 یا برگزینند را معلمی حرفۀ باید آیا که شوند می مصمم افراد شرایطی چنین در و ندارند نقشی آنها در
 و نویسـد  می معلمـی هـای مزیت برخـی از ۵ شمارۀ دانشجومعلم مثال، برای. جویند دوری آن از

 بـرای مـن مـالک: «... کنـد می روایـت چنـین را معلمـی شـغل انتخاب در اجتماعی شرایط تأثیر
 سـربازی خـدمت از فـرار بـرای. بـود زیـادش نسـبت به های تعطیلی و حقوقش شغل این انتخاب
 معلم تربیـت بـه مـن امـا باشـند؛ داشته دیگری های مالک برخی شاید. ... کردم انتخاب را معلمی

                                                           
1  . Mayer 
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 و اسـت موافـق نظـر ایـن بـا نیـز ۶ شـمارۀ دانشـجومعلم. »دارم شـغل هم و معافم هم چون رفتم
 و بیکاری مثل جامعه معضالت و مشکالت به نسبت شناخت و درک از بعد هم من: «... گوید می
 علوم دبیری رشتۀ انتخاب موضوع و کردم پیدا بیشتری رغبت شغل این انتخاب به شغلی ثبات عدم

  ...».  کردم پیگیری تر جدی را اجتماعی
اسـت و از  یافتـهجامعـه انعکـاس  یاجتمـاع یطشرا سو یکها از  کننده مشارکت های یتدر روا

انتخاب شـغل  یبرا یلیعنوان دال به یبودن و حذف خدمت سرباز یهچون بورس هایی یتمز ییسو
مـدنظر آنهـا،  یشغل یازاتکه امت رسد یبه نظر م ها، یتروا یناقامه شده است. با استناد به ا یمعلم
 بـه. باشـد یجامعـه م یطمنتج از شرا یسلب یازاتکه امت ی،معلم ۀبرآمده از حرف یجابیا یازاتنه امت
 ۀافراد به حرف یناز ا یبرخ یدتر بود، شا جامعه مطلوب یاجتماع−اقتصادی شرایط اگر سخن، دیگر
 یطیتأمل دارد تا شرا یجا یتو ترب یماندرکاران تعل دست یموضوع برا ینو ا شدند یوارد نم یمعلم

 یطحرفه شود و نه شرا ینانتخاب ا یلدل یمنتج از احراز معلم یجابیا یازاتامت یشترفراهم آورند تا ب
  حرفه.  ینخارج از ا ۀجامعه و ادل یمنف

 یافـتدر ینـهکمـک هز یل،تحصـ ینددر فرا یاناست که اگر دانشجو ینا یگرقابل تأمل د ۀمسئل
بـا  شـوند یداوطلبان باز هم حاضـر م یانشود، آ یتلق یاستخدام قطع یآنها به معنا یرشنکنند و پذ

 یبرا یدمعلم با نویسد یم یوسکمن اساس، ینبرهم یر؟خ یا ینندرا برگز یمعلم یزه،شوق و انگ ینهم
به مشـاغل پردرآمـدتر قـرار ندهـد  یدنرس یبرا ای یلهشغل خود آنقدر ارزش قائل شود که آن را وس

آن  یدرسالت است و نبا یا گذشته از عبادت، گونه یمعتقد است معلم یزن ی). غزال١٣٨٨ 1(شاتو،
از مـردم  یچشمداشـت یشجا آوردن رسالت خو به یبرا یامبران؛ پس همچنان که پرا شغل پنداشت
و  یـزدبپره یمـاد یها از هدف یددر امر آموزش با یزمعلم ن کردند، ینم یرخداغ ینداشتند و کار برا

  ). ١٣٩٢ یعی،خدا کار نکند (رف یجز برا
  

   اطرافیان ترغیب

 اخالقـی و عقالنـی های مؤلفـه از یکـی بینش و منش دانش، صاحب افراد نظر به اعتماد و پذیرش
 بـه باید که دارد وجود هایی معرفت والدین و ترها بزرگ زندگی تجارب انبان در گویی. است زیستن
 حرفـۀ بـه ورود و انتخـاب در مهـم ایـن. بست کار به را آنها زندگی مسیرهای در و سپرد گوش آنها

 معلمی به خود سرنوشت خوردن پیوند ١٢ شمارۀ دانشجومعلم مثال، برای. دارد اهمیت نیز معلمی
 به را بیکاری ساعات که داشتیم معلمی دانشگاهی پیش دورۀ در ما: «است کرده روایت چنین این را

                                                           
1  . chateau 
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 طـی را فرهنگیـان دانشگاه ایشان ها دانشگاه معرفی در. داد می اختصاص دانشگاه های رشته معرفی
 است معلم که بنده دایی جمله از اطرافیانم کنکور از پس همچنین،. کرد معرفی ما برای جلسه چند
 زمـان در بنـده کـه شد این. کن انتخاب را معلم تربیت حتماً  رشته انتخاب زمان در گفت می من به

: گویـد می نیـز ١١ شـمارۀ دانشـجومعلم. »دادم قـرار معلم تربیت را ام اصلی اولویت رشته انتخاب
 برق و است دبیر او. بود پدرم همیشگی های توصیه حرفه این انتخاب برای من های مشوق از یکی«

 شـغل ایـن به دوستانم از بعضی دیدم دبیرستان دوران در چون این بر افزون. کند می تدریس صنعتی
 و مـادر و پـدر همیشـه و بـود زیـاد فرهنگی افراد تعداد ما روستای در اینکه دلیل به و اند آورده روی

  . »کردم انتخاب را شغل این کنکور زمان در بنابراین کردند، می توصیه را معلمی نیز همشهریانم
در ورود داوطلبان  توانند یم یانو اطراف ینوالد یلی،هرچند مشاوران تحص گفته یشطبق نظرات پ

 یکحاکم در  یشغل یگروه دوستان و فضا یگر،داشته باشند، اما بعد د ینقش مهم یمعلم ۀبه حرف
 بوم، زیسـت تر، دقیـق عبـارت بـه. گـذارد یم یرافراد تأث یها است که بر انتخاب بوم یستز یامنطقه 
 قرار مدنظر را مسئله این باید تربیت و تعلیم متولیان بنابراین،. دارد افراد های انتخاب در مهمی نقش
 را معلمـی حرفـۀ کـه اقشـاری نوع آیا و خیر؟ یا هستند خاصی قشر از معلمی داوطلبان آیا که دهند
  !یر؟خ یادارند  یخاص یرتأث یادگیری−یاددهی فرود و فراز و کیفیت بر گزینند، برمی
 
  اجتماعی کارکرد

گـاهی علمـی، معرفـت منبـع عنوان بـه جامعـه در که گیرد می نشئت آنجا از معلم نقش اهمیت  و آ
 توسعۀ در تربیت و تعلیم ازآنجاکه براین، افزون. است پذیرش دارای و کند می نقش ایفای شناخت،
 بـه وصول های گذرگاه ترین مهم از یکی و دارد بدیل بی نقشی جامعه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 اساس، برهمین. کند می پیدا اجتماعی کارکردی معلمی حرفۀ سان بدین است؛ معلم نیز اهداف این
 معینی مرحلۀ به آنکه از پس را فراگیران باید معلم سو یک از: شد قائل کارکرد دو توان می معلم برای
گـاه هایی دسیسه و تبلیغات سیاسی، های جنبش انواع همۀ دربارۀ رسیدند، رشد از  بـرای کـه کنـد آ

 از و اند، شـده مطـرح آسـایش و َشـرف با مغایر هایی هدف برای ابزار یک عنوان به انسان از استفاده
 از را آنهـا بایـد معلم تمدن، عظمت دربارۀ ایدئالیستی مجرد امور با فراگیران تغذیۀ برای دیگر سوی
گاه وظایفی و شرایط  شرایطی چنین در. شوند می انجام شایسته حیات به شدن نزدیک برای که کند آ
 ،١٣٧۵ اولـیچ،( بزننـد پیونـد جامعـه کارآمـدی و تعـالی بـه را خـویش رسالت توانند می معلمان

  ). ٢۵٠ ص
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 یحتـرج یاریجامعـه بسـ یدر سـازندگ یمعلمـ ۀحرفـ یگـاهنقـش و جا ینهم یلدل به ین،بنابرا
مثـال،  یکننـد. بـرا یگیـریپ یمعلمـ یعنـی ی،را در خط مقدم سازندگ یشخو یها آرمان دهند یم

 مـن نظـر از... «: کنـد یم یـتروا ینرا چنـ یخود از ورود بـه معلمـ یزۀانگ ٨ ۀدانشجومعلم شمار
 بلکـه فیزیکـی، بـردن بـین از نـه برد، بین از یا داد نجات را ای جامعه بتوان تا است فرصتی معلمی
 را معلمـی مـن همـین بـرای. نـابودی یعنی بگیرند، جامعه یک از را عشق و امید فرهنگ، که همین

 بـا نیز ٢ شمارۀ دانشجومعلم. »کنم خدمت کشورم به عشق و امید فرهنگ، پرتو در تا کردم انتخاب
. در پاسـخ خـواهم یاز من بپرسد که چرا معلـم شـد یامروز کساگر  ...«: گوید می اشتیاق و شور

. معلـم شـدم  کـنم یریجوانان تا حد توانم جلوگ یرویگفت من معلم شدم تا از هدر رفتن وقت و ن
  ». ما را باز هم جهان سوم صدا بزنند یا،بعد، دن یها بعد و نسل یها در سال خواهم یچون نم

 یبـرا: «... گویـد یم »یو احترام اجتماع یتمقبول«فهوم در مورد م یزن ١٣ ۀدانشجومعلم شمار
انتخـاب  یمحکـم بـرا یلدل یکدارند خودش   مردم ینها ب که معلم یو احترام یاجتماع ۀمن وجه

داشـتم.  ای زمینه یشحرفه پ ینمن با نگاه به گذشته نسبت به احترام و شأن ا ینشغل بود. همچن ینا
برخوردار بوده اسـت، بلکـه  ییاز ارج و قرب باال یتنها در گذشته از لحاظ اجتماع نه یمعلم ینکها

  ». داشت ییبسزا یرمورد در انتخاب من تأث یناحترام است و ا یدارا یزاالن ن
  
  است؟ برساختی و تفسیر چه دارای چیستی و ماهیت نظر از معلمی عمل: دوم سؤال

 چهـار از معلمـی چیستی و ماهیت دانشجویان، های روایت تحلیل از آمده دست به نتایج براساس
) ٢( نمـودار شـرح بـه »ارتبـاط برقـراری هنـر« و »پـرورش« ،»تدریس/ آموزش« ،»عشق« مفهوم
 :است شده تشکیل
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  چیستی و ماهیت نظر از معلمی برساخت): ٢( نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
   عشق

 کــه اســت درونــی ای عالقــه و احســاس معنــای بــه معلمــی بــه عشــق کنندگان، مشــارکت نظــر از
 و بردبـاری روشـنای در او تـا کنـد می فروزان درون در ِمهری و گوارا فرد بر را معلمی های وَخم پیچ
 در. بزنـد پیونـد معنـوی معنـایی بـه را خـویش رسالت و آید فائق راه مشکالت و ها سختی بر ایثار

 1هاردینگ( است تدریس فرایند به ورزی عشق و یادگیری به عشق واقعی، معلم یک ویژگی حقیقت
 ملکـی،( داشـت نخواهـد معلمی صبغۀ نباشد، خویش حرفۀ عاشق معلم اگر). ٢٠١١ پارسونز، و

١٣٩١ .(  
مشـتمل بـر  یمیحاصـل شـد مفـاه یاندانشجو های یتروا یلکه از تحل یمقوله موارد یندر ا

بـه نـام  تـر یکل ۀمقولـ یک یبود که اجزا »یتمعنو«و  »یشفقت و مهربان« ،»یبخشش و صبور«
تجربــه و  »یبخشــش و صــبور«در مــورد مفهــوم  ٣ ۀرا شــکل داد. دانشــجومعلم شــمار» عشــق«

 های یسخت تواند یبدون صبر م یچه کس ییدبه من بگو: «... کند یم یتروا ینحال خود را چن شرح
شلوغ را تحمل کنـد و َخـم بـه ابـرو  یها نخوان، امکانات نامناسب و بچه آموزان درس دانش یر،مس
  . »یاوردن

                                                           
1  . Harding 

 برقراری هنرتدریس/ آموزش عشق
 پرورش ارتباط

 و بصیرت خلق
 بینیجهان

 و منش ارتقاء
 شخصیت

 و افکار به احترام
 عقاید

 فراگیران با تعامل
 متفاوت

 فرهنگ انتقال

 دانش انتقال

 نیازهای رفع
 آموزشی

صبوری و بخشش

مهربانی و شفقت
 معنویت

عالقه به معلمی
 و تفکرآفرینی
 زاییاندیشه

پروراندن استعدادها
های درونیقابلیتو 

 رابطۀ برقراری
 دوستانه

 متقابل تعامالت
 چندگانه

واثربخشتدریس
خالقانه

 مدیریت مهارت
 کالس

یادگیری−یاددهی
 متقابل
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داشـتن  یعنـی یمعلمـ: «گویـد یم »یشفقت و مهربان«در مورد مفهوم  ۶ ۀدانشجومعلم شمار
آمـوزان را  تـا قلـب دانش تابـد یو م آیـد یاست که م یا . معلم فرشتهیثارو ا ییروح بزرگ، خوشرو

  ». به آنها جواب دهد یو با مهربان یندآموزان را بب کند. معلم آمده است تا درد و رنج دانش یرتسخ
 بارهـا و بارهـا من« گوید می معلمی »یمقام معنو«در مورد مفهوم  یزن ١۴ ۀدانشجومعلم شمار

 نظـرم بـه. دارد باالیی بسیار مقام معنوی نظر از معلم که گویم می دوستانم به متفاوت های بحث در
 وارد کـس هر و است مقدس شغلی معلمی. نیستند جداشدنی یکدیگر از معلمی و معنویت اصالً 
  .»کند استوار آن موازین طبق را خود شخصیت باید شود آن

 یزمان نقش پدر و مـادر درس، هم یها معلم در بستر کالس گفته یشپ یها حال مطابق با شرح
را در آغوش کشد و به راه آورد و با َتدبر رنج آنها را چاره سـازد  یشبا َتعشق فرزندان خو یددارد که با

 یشرا بـر دوش خـو یبار معلمـ ینیسنگ ی،و عرفان یَتَشبث اله ۀواسط و با َتوجه آنها را بفهمد تا به
و قامـت  یینـهرا در آ 1نـازگر ِنگـار توانـد نمی نباشـد، معلمی عاشق که فردی رو، ازاین. یدسبک نما

 سـراید، یم 2معلمـی یاز بال یرازیشـ یـدیِبسـان حم ی،َصرف فعل عاشـق یجا و به یندبب یشخو
 یکه َاْجـَرش همسـنگ َزجـر یاست. شغل یمعلماز  یو شکستگ یتینارضا کننده یانکه ب یا تجربه

خـاطر  فقط به مـدد عشـق، معلـم هرگـز آزرده ین،). بنابرا١٣٩۵ یان،(رهبر برند یکه از آن م یستن
 یا عوالم تازه یو نشاط را در اطراف خود بپراکند. همواره در جستجو یسرزندگ تواند یو م شود ینم
 یر،عالم ثبت شـود (مـا یدۀباشد، گذشت زمان باعث شکست او نشود و نامش بر جر یرتسخ یبرا

١٣٩۶ .(  
  

  تدریس/ آموزش

 دوم، میـدان و اسـت معلـم های کوشش عرصۀ نخست میدان: کند می حرکت میدان دو در آموزش
 جـدا هـم از را آنهـا توان نمی که دارند هایی تنیدگی درهم میدان دو این. آموزان دانش های تالش پهنۀ
 بـرای. است پیگیری قابل آشکارا نیز دانشجومعلمان های روایت در مقوله این). ١٣٨۵ رئوف،( کرد

 مطـرح را کلـی و ساده جملۀ این توان می معلم دربارۀ: «... گوید می ١٧ شمارۀ دانشجومعلم مثال،
 تواند نمی خوب معلم که است آن مسلم. باشد داشته مفید و مؤثر تدریس که است کسی معلم: کرد
 مورد در ١۵ شمارۀ دانشجومعلم. »کند پیروی ای شده دیکته و مشخص های روش از که باشد کسی
 های پرسـش بـه کـه اسـت ایـن معلـم کار ترین مهم: «... گوید می »آموزشی نیازهای رفع« مفهوم

                                                           
  .شمس وانید  ٣٢٣ ۀشمار  غزل یا پاره. دتیآ زار عاشق نازگر ِنگار که تا/ ینِ  اری مهر عاشق شو، اری. عاشق جور  ١
 یمعلم یبال و بود عشق دادیب/ ُکشت و کرد ریبود آنچه مرا پ. دو مرگ ٢
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  را معلمی نیز ١٨ شمارۀ دانشجومعلم. »کند چاره را آنها آموزشی نیازهای و دهد جواب آموزان دانش
. است کالس در آموزان دانش ادارۀ و مدیریت معلم کار ترین مهم من نظر به«: کند می روایت چنین
 تـدریس تواند می زودتر و بهتر را مطالب معلم باشند، پایبند کالسی قوانین به آموزان دانش اگر چون
  .»گیرند می یاد بهتر و افتند می جلو نیز آموزان دانش و کند

 یهـا را بـه پـرورش رغبت یـرانفراگ یـازن یـدتنها با هربارت معتقد بود معلـم نـه یناساس،برهم
 یـرانکنـد و بـه فراگ یمعرفـ یرا بـه و یبشر یاتتنوع دانش و تجرب یدبلکه با ید،نما ینتأم یشخص

 یـزن یـویی). از نظر د١٣٧۵ یچ،جوامع متمدن را کشف کنند (اول یاساس یها تا ارزش یدکمک نما
دارنـد و هـدف  یـازکمک ن یااست که به مشورت  یمتعلمان یینخست راهنما ۀدر درج نقش معلم

 یدطور دلخواه با به یادگیری یتکنترل معلم بر موقع ین،به متعلم تعلق دارد و نه معلم. همچن یتیترب
در بعـد  ین،آموزان منجر شـود. بنـابرا دانش یو انضباط درون ها یشگرا ۀباشد تا به توسع یرمستقیمغ

گاه، انتقال و تحم ی،آموزش  یسـت؛آمـوزان ن بـه دانش یعلمـ یها اطالعات و دانسته یلهنر معلم آ
 یمـی،عشـق بـه دانسـتن، کشـف و خلـق کـردن اسـت (کر یجادمعلم، ا یفو ظر یبلکه هنر اصل

١٣٩٢.(  
 

  پرورش

 بــه را زیســتن چگونــه و شــدن متحــول کــردن، تغییــر چگونــه آمــوختن، چگونــه رســم و راه معلــم
 مثابـه به آمـوزان دانش جـان و روان شکوفاسـازی معلم کار). ١٣٨٩ صافی،( آموزد می آموزان دانش
 محتوای از فراتر غایتی معلمی نیز ها کننده مشارکت نظر طبق). ١٣٩١ ملکی،( است فطرت های گل

. ردکـ جسـتجو فراگیـران شخصـیتی چندگانـۀ وجـوه و کـردار رفتـار، در باید را آنها که دارد درسی
 چهـار شـامل آمد دست به دانشجویان های روایت تحلیل از که مواردی بعد، این در اساس، برهمین
 و تفکرآفرینـی« ،»بینی جهان و بصیرت خلق« ،»درونی های قابلیت و استعدادها پروراندن« مفهوم
 شکل را »پرورش« نام به تر کلی مقولۀ یک اجزای که بود »شخصیت و منش ارتقاء« و »زایی اندیشه

  . داد
: گویـد یم »یدرونـ هـای یتپرورانـدن اسـتعدادها و قابل«درباره مفهوم  ۴ ۀدانشجومعلم شمار

 ی بتوانـد اسـتعدادها یـدبه نام انسان در دست اوست. معلـم با یاست که امانت بزرگ یمعلم کس«
رشــد  یمناســب بــرا ییها برســاند و فرصــت ییشــکوفا ۀآمــوزان را کشــف و بــه درجــ دانش ۀنهفتــ
  ». آنها فراهم کند یدرون های یتظرف
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 ۀقـو یدمعلم با: «گوید یم »ینیب و جهان یرتخلق بص«در مورد مفهوم  ١٨ ۀدانشجومعلم شمار
آموزان را وسعت ببخشد تا آنها نسبت بـه موضـوعات اطـراف  دانش ینیب و جهان ینیب واقع یرت،بص

». خود نداشته باشند یراموننسبت به پ یو ظاهر ینگاه کنند و نگاه سطح یشتریب یتخود با حساس
 یـننقش معلـم ا«معتقد است:  »زایی یشهو اند ینیتفکرآفر«در مورد مفهوم  ٩ ۀدانشجومعلم شمار

بدهـد تـا او  یـادبـه آنهـا فکـر کـردن  یـدبا ید،نما یقتشو یقآموزان را به تفکر و تحق است که دانش
  ». را داشته باشد یشهفکر و اند ینو خودش بهتر یندیشد خودش ب

و  یـدکه معلم آمده است تا با ذوق و شـوق، بـذر ام دهد ینشان م گفته یشپ های یتمجموع روا
کنـار  یآنهـا بکـارد. معلمـ یرو نهال ِخرد و حکمت در ذهن و ضم یاندبرو یراندر جان فراگ یشهاند

کـه در  یان است. جهانجه های یدهپد یدننو به نو د یو ستردن غبار تکرار برا یظاهر های یهزدن ال
آمـوزان هسـتند.  دانش یبـه اسـتعال یدنرسـ یدفتـر معلـم بـرا یـثآن َخلق و خـالق و خلقـت َتثل

مناسب  ینۀقابله باشد. او تنها زم یکمانند نقش  یدسقراط معتقد است نقش معلم با اساس، ینبرهم
 یو خلق از خود مترب یشو کشف، زا آورد یرا فراهم م یاز درون مترب یقتحق ییدنزا ینۀبه یطو شرا

پرورش  یآموزان را طور است که دانش یننقش معلم ا یزن یوس). به نظر کمن١٣٩٢ یمی،است (کر
نپرسند، بدون تفکر و تأمـل بـاور نکننـد و بـدون قضـاوت عمـل  یندیشیدهرا ن یزیدهد که هرگز چ

و  یبـه آزاد یـرانفراگ آن مسلم اسـت تـا یدۀو فا یدرست ی،که خوب یندنکنند؛ بلکه آنچه را عمل نما
  ). ١٣٨٨(شاتو،  یابنددست  یخوشبخت

  
 ارتباط برقراری هنر

 پارسـونز، و هارینگ( است فراگیران با ارتباط برقراری چگونگی معلم های ویژگی ترین مهم از یکی
 های هـدف تحقـق و هسـتند دائـم ارتبـاط و تعامـل در آموزان دانش و معلم). ١٣٩۶ مایر، ؛٢٠١١
 ایـن در). ١٣٩١ ملکـی،( است وابسته آنها بین صحیح ارتباط برقراری به مدرسه، محیط در تربیتی
 متقابـل تعـامالت« بـر مشـتمل مفاهیمی قالب در آمد دست به ها روایت تحلیل از که مواردی بعد

 »عقاید و افکار به احترام« و »دوستانه رابطۀ برقراری« ،»متفاوت آموزان دانش با تعامل« ،»چندگانه
  . داد شکل را »ارتباط برقراری هنر« نام به تر کلی مقولۀ یک اجزای که بود

تعامـل بـا «و » تعـامالت متقابـل چندگانـه«در مـورد  ١٧ ۀدانشجومعلم شمار اساس، ینبرهم
 یـنآمـوزان اسـت. در ا معلم بـا دانش ینتعامل دوطرفه ب یمعلم: «گوید یم» آموزان متفاوت دانش

 یمعلمـ ین،. همچنکند یآموز ارتباط برقرار م از دانش یادیتعامل معلم با فکر، ذهن و روح تعداد ز
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هـا و  کـه از اسـتعدادها، فرهنگ یآمـوزان آمـوزان اسـت. دانش ارتبـاط بـا انـوع دانش یبرقرار ۀنحو
  ». برخوردارند یمتفاوت یتیو شخص یفرد های یژگیو

احترام به افکار و «و » آموزان متفاوت تعامل با دانش«هوم در مورد مف یزن ٨ ۀدانشجومعلم شمار
و بزرگ  آیند یم یابه دن یمتفاوت یطآموزان در شرا از دانش یکبه نظر من چون هر: «گوید یم »یدعقا
آموزان مثل هـم فکـر کننـد، مثـل هـم لبـاس  دانش ۀانتظار داشته باشد که هم یدمعلم نبا شوند، یم

آمـوزان را درک  دانش یدافکار و عقا یدسؤاالت جواب دهند؛ بلکه معلم بامثل هم به  یحت یابپوشند 
 ». کند و به آنها احترام بگذارد

. یاستزنده و پو یانسان ۀنوع رابط یک یمعلم ۀارتباط در عرص یبرقرار گفته، یشطبق نظرات پ
معلم  یشۀمعنا داشته باشد. اصالت اند تواند یم یآدم یارتباط، زندگ یلۀوس ) به١٣۵٧( 1فریر نظر به

شـاگردان خـود فکـر  یجا به تواند ی. معلم نه میابد یشاگردان اعتبار م یشۀفقط به سبب اصالت اند
 یمکـه فقـط تعلـ یسـتن یمعلم کسـ ی،. از طرفیدنما یلفکر خود را بر آنان تحم تواند یکند و نه م

و شـاگردان بـه  بیند یم یمبا دانش آموزان تعلدر گفت و شنود  یزاست که خود ن یبلکه کس دهد؛ یم
  .  دهند یم یمتعل گیرند، یم یمکه تعل یخود در حال ۀنوب

  
  گیری نتیجه و بحث

 تاریخی، اهمیت شان، هنری های جنبه از جدای شوند، می نوشته مدرسه روزهای از که هایی داستان
 خود خاطرات شکل به گاه که هایی داستان. دارند فلکوریک حتی و شناختی فرهنگ شناختی، جامعه

 بازگوکننـدۀ خـود مـتن در امـا انـد؛ درآمیخته تخیـل و واقعیـت از ترکیبی با گاه و است نویسندگان
. نگریسـت آنهـا به اجتماعی−تاریخی سند یک همچون توان می که هستند هایی واقعیت از بسیاری
 رهبریـان،( هسـتند معاصـر ایران در تحصیل و تاریخ از ای دوره توصیفگر ها داستان این از بسیاری
 ایـن بـر بازاندیشـی آنهـا، تحلیـل و تجزیه خویش، زندگی های روایت نگارش با ها  معلم). ١٣٩۵

. یابنـد دسـت خـرد و بیـنش بـه تواننـد می معلمان دیگر های داستان با آنها دادن پیوند و تجربیات،
 گذارنـد، می اشـتراک به یکدیگر با را خویش زندگی با مرتبط های داستان معلمان وقتی درحقیقت،

 دسـت بـه متقابـل حمایـت و بگیرند یاد یکدیگر از آنها تا شود می باعث شده حاصل جمعی تجربۀ
 شـان شخصی یـادگیری شـوند، فکـورتر هـا معلم تا کند می کمک ها روایت نگارش بنابراین،. آورند
  ).٢٠٠٨ 2وسبورگ،( شود منجر آنها دانش توسعۀ و پذیری تعمیم به تجارب این تسهیم و یابد ارتقا

                                                           
1  . Freire 

2  . Vosberg 
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 یرد؛مورد کندوکاو قرار گ یاز معلم یانشد تا برساخت دانشجو یپژوهش سع یندر ا سان، ینبد
ها واقـع شـد تـا  کننده مشـارکت یآمـوز دور و دوران دانش یها مند بـه گذشـته زمان یسفر رو ینازا

شود. پژوهش  یابیاز سطور آنها معنا یورق بخورد تا مفهوم معلم یلیخاطرات آنها با تجارب تحص
 هـای یتها و روا در داسـتان یـدرا با یمعلمـ یقـیحق یموضع بود که معنـا ینا یینتب یحاضر در پ

 ؛نیست کننـد، یم یـتو روا اند یسـتهآنچه معلمـان ز ینمود. چون الزامًا معلم یگیریآموزان پ دانش
و  کننـد یتجربه م شوند، یآموزان با آن مواجه م دانش کهاست  یچیزآن  یمعلم یقیجهان حق بلکه
  کنند.  ایتشرو یگرد یدر زمان تا سپارند می دیا به

 یاز معلمـ یا مناقشـه یرقابـلغ یـفادعـا کـه تعر یـنپژوهش نشان داد در تقابل بـا ا های یافته
موارد  ین). ا١٣٩٢ ی،نظر وجود دارد (مهرمحمد اختالف یارائه داد، در مورد جوهر معلم توان ینم
ــوان یرا م ــتان ت ــدگ یها از داس ــجو یزن ــابیرد یاندانش ــفو تعر ی ــاس روا ی ــرد. براس ــای یتک  ه

 یشگی،اند ۀرشد دادن حوز یعنی یاز علم و هنر است. معلم یبیترک یها جوهر معلم کننده مشارکت
برخواسـته از  یعملـ  از آن حاصل دانش یبخشاست که  یعلم ی. معلمیآموز  و عاطفه یخردورز
را هنـر  یاسـت؛ امـا آنچـه معلمـ یآموزش یها و دوره یدرس  منتج از منابع یو بخش یستهز تجارب

اسـت  یختهاست که با روح و جان معلمان آم هایی یلدر مواجهه با بد یدرون یزۀذوق و انگ کند، یم
  شده است.  یدهو تار و پود آن با عشق تن

کـه صـرفًا  ی،معلم های یزهاگر داوطلبان نه با انگ ی،نعمت معلم ۀبا هم ها، یافتهطبق  ین،همچن
 یفرهنگـ−یمسائل اجتمـاع یادبودن و تحت انق یهبورس ی،شدن سرباز چون مرتفع یازاتیامت یلدل  به

 یـنو درس د یمـودنخواهند پ یتنها راه سقراط آموزان نه حرفه وارد شوند، دانش ینبه ا یکاری،مانند ب
آمـوز،  دانش سـان ینو بد یافـتاز مدرسه تنزل خواهـد  یدنبه رم یدننخواهند آموخت که شعار ره

تـا هـم کـالم معلمـان  دهـد یم یحدرس تـرج یهـا توپ را به کالس یپا ۀشهر و محل های یابانخ
و  یبخش زنـدگان عالم، درمـان یاندانا ۀنباشد که به آنها بفهماند هم نابخشی یطلب و هست فرصت
  ). ١٣٩۵ یستانی،(ن یستندجهان ن ینا یشانانپر یاور

و اصـول  یـتترب یو اختصاصـ یکـه قواعـد عمـوم ی: معلمـنویسد یم ینراشتا راستا، یندرهم
به جان ندارد، در شغل خود هزاران بـار  یآتش یتو ترب یماز عشق به تعل یول داند؛ یرا م یروانشناس

(شـاتو،  دانسـت ینم یـزیاصـول چ یـنقواعـد و ا نیـکـه از ا یدر خطر اشتباه است تا زمان یشترب
ها و تجـارب  از داسـتان توانـد یچگونه م یمعلم یکه عمل و معنا دهد ینشان م یافته ین). ا١٣٨٨

 ۀهرچنـد کسـب تجربـ ین،. همچنیردقرار گ ییمورد بازنما یلیو خاطرات تحص یآموز دوران دانش
 یـۀما امـا بن بخشـد، یفکورانـه بـه فـرد م یهـا و فرصت ُکنش کند یرا هموار م یراه معلم ی،معلم
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در جـان  یآمـوز در دوران دانش یطورخاص، بـذر معلمـ و بـه یزنـدگ یشـیناز تجـارب پ یمعلمـ
  .یدو چ یددانشجومعلمان د یلتحص ینددر فرا توان یآن را م یوۀو م شود یداوطلبان کاشته م

و فهـم  یدر مـورد بازشناسـ )١٣٩٢و همکاران ( یپژوهش نقدعل یجبا نتا ها، یافته ینمجموع ا
از  یـریگ بهره یـقاز طر یـادگیری،و  یستدر یتو ماه یمعلم یا حرفه یتهو یریگ شکل یچگونگ

 ی،معلم ۀورود داوطلبان به حرف ییچرا ۀدربار ین،ا بر همسو است. افزون یو تجارب زندگ ها یتروا
 یـزپـژوهش ن ینا یجدارد. طبق نتا یخوان ) هم١٣٩۶( یو الماس یپژوهش قنبر یجبا نتا ها، یافته ینا

 ۀعالقـ ی،از خـدمت سـرباز یتبودن، معاف یهبورس ی،شغل یتامن ین،والد یۀتوص یان،اطراف یبترغ
  بوده است.  یمعلم ۀاز عوامل ورود به حرف یاجتماع یرشو پذ یدرون

و  کننده یمترسـ توانـد یم یلخـاطرات دوران تحصـ نویسـد یم یـز) ن١٣٩٠( یفاضل ین،همچن
  باشد.  یادگیری −یاددهی یندهایمرتبط با مدرسه، آموزش و پرورش و فرا های یدهروشنگر پد
حرفـه بـا  یـنورود داوطلبـان بـه ا یـیو چرا یگفت نگـرش معلمـ توان یم ها یافته ینا ییندر تب

بــا  یمعلمــ یــفو تعر یــت) ماه١٩٨٨( یــرززعم آ دارد. بــه یونــدافــراد پ یزنــدگ یشــینۀو پ یرهــامتغ
و  یستـدر یحرفـه و معنـا یـنورود بـه ا یـیداوطلبان گره خـورده اسـت و چرا یزندگ یها داستان
بـاور  یـز) ن١٩٩٠( ینینو کالنـد یکرد. کـانل یحال افراد بازشناس شرح یقاز طر توان یرا م یادگیری
اسـت و پژوهشـگران از  یو تجارب شخصـ یستهز یمعان ۀدهند معلمان انعکاس های یتدارند روا

و همکاران،  ینافراد را مورد فهم قرار دهند (دور ۀساخت یو معان یمعلم یتماه توانند یم یقطر ینا
٢٠١٣ .(  

اسـت؛  معلم یـتترب یـتو در نها یداوطلبان در خدمت فهم معلم یزندگ یها داستان ین،بنابرا
انسـت را فهم کنند، بهتر خواهند تو یشخو یمعلم یشان،ها داستان یقها بتوانند از طر اگر معلم یراز
خـود بـازگو  یرا فقـط بـرا یشانها داستان یدها نبا معلم رو، ینآموزان را انجام دهند. ازا دانش یتترب

گاه شوند تا از طر شان یزندگ یها از قدرت داستان یدکنند؛ بلکه با  یـزن یگـرآنها، افراد د یمتسه یقآ
 یـرا)؛ ز١٩٩۴ ینین،و کالنـد ی(کـانل یرنـدبهـره گ یشخو یسدر تدر یجادشده،ا یتبتوانند از ظرف

 دهـد یارائـه م یادگیریو  یستدر یاز مسائل واقع یو عمل یژهو ینشیب ها، یتو تعمق بر روا یلتحل
  ).٢٠١٢ول،  (کرس

 یدرسـ یها در سـاختار و برنامـه یدباور است که با ینبر ا یگواه ها یافته ینسرانجام، مجموع ا
و  یمتعلـ گذاران یاسـتس تر، یـقوجه کرد. به عبارت دقت یشترداوطلبان ب جهان یستبه ز معلم یتترب
 یزندگ یاتحداکثر انطباق را با واقع معلم یتترب یها و محتوا تا دوره یندیشندب یداتیتمه یدبا یتترب

و  هـا یزهلحاظ شـود و انگ جهان یستز ینا یزن ۀمعلمیدر ورود به حرف ین،افراد داشته باشد. همچن
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 یـتوارد شوند. در نها یمعلم ۀافراد به حرف ترین یستهتا شا یردقرار گ ییداوطلبان مورد شناسا یلدال
  :شود  یارائه م یربه شرح ز یشنهادهاییپژوهش پ های یافتهبا توجه به 

 ینب یزیوجه تما یا یهزاو یاروش با گروه بانوان انجام و مشخص شود آ ینتحت هم یپژوهش −
   یر؛خ یاوجود دارد  یعلمنگاه زنانه و نگاه مردانه نسبت به معلم و م

تا معلم و  یردروش به تناسب با معلمان بازنشسته و معلمان خبره صورت گ ینبا هم یپژوهش −
  شود؛  یابیو معنا ییبازنما یزن یگرد ییها ها و فاصله از نگاه یمعلم

شود  یینو تب یروشنگر یداوطلبان معلم یبرا ی،معلم یکار یطو شرا ها یدوراه ها، یدشوار −
  حرفه نشوند؛  ینوارد ا نیام یب یرتا افراد با ذهن خام و شمش

 هـای یتمز یلدل شـود تـا داوطلبـان بـه یفیو بـازتعر یاحرفه اح ینا یذات یازاتمنزلت و امت −
  .یسلب یلو دال یاجتماع یحرفه شوند و نه براساس تنگناها ینوارد ا یزانندهو برانگ یجابیا
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