Journal of Theory & Practice in Curriculum

Vol.10 (5); 2018, 127-154

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی
127-154 ،1396  پاییز و زمستان،10  شمارۀ،سال پنجم

حرفهای؛
 تنگاریابزارتأملوبالندگی
 روای
 1تجربهدانشجوـمعلماندرکاروزی

Narrative Journal as a Tool of Reflection and Professional
Development, Experience of Pre-service Teachers in
Practicum Course

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19 ]

S.Maleki,
M. MehrMohammadi (Ph.D.)
Abstract:
The purpose of this phenomenological
study was to examine eight teacher
students’ experiences in using the
reflective narrative journal in the
process
of
their
Practicum.
Specifically, this study focused on
capturing the essence of the experiences
related to reactions, feelings and
thoughts about the reflective narrative
journal entries in Practicum process.
Qualitative analysis revealed that
reflective narrative journal for student
teachers encompasses the progress of
personal,
professional
knowledge,
mental discipline, context to link theory
with
practice-world,
professional
interaction development with others,
self-awareness from their development
process.In addition to those, It
endeavours Side effects such as
empowerment in writing.
Keywords: reflective narrative journal,
reflection, professional development
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زمینهوهدف
1

«تلمل»، ،ملی بنیادی و ضروری برای بسیاری حراهها و ت مصهاست (واکـر )2006
و حراۀ معلمی نیش از آن مسـتننا نیسـت .در سالـــای اایـر مقییـان بسـیاری ،تلمـل را
حیاتی ترین ،نمر حراۀ معلمی معراـی کـردهانـد ،تمرکـش دیـویی ( )1916بـر «،ـــمل
تلملی» ،2نمریـه «،ــــــملی» 3شـــــوا

( ،)1978تلکیـد شـون ( )1983بـر «تلمـل»،4

توصــــیۀ کانلی و کلندینین ( )1986به رشد «دان

،ملی ش مـی» ،5اصـطال «معلـ

پژوهشگر» استنـوس  ،1998توسعۀ مفـوم «استدالل هـای ،ملـی» 6انسـترماار (،)1994
تلکید مـرمقمدی به «تربیت معل ا ور» در سالهای اایر در ایران و ...نشان مـیدهـد،
«تلمل» اساسی ترین و مؤثرترین ،مل در حراۀ معلمـی اسـت .مـون« )1999( 7تلمـل» را
سنگ بنای توسعۀ ش می معلمان میداند و آن را بـه،نـوان یـ
می کند .ارایندی که در طی آن ،ارد با ااشای

اراینـد رشـد معراـی

درک و اـ اود از پیچیدگیهای ،مل ،

مو ب توسعه و پیشرات اود میگردد .
«تلمل» به شیـوههای متعدد و با بیانهای م تلفی توصـــیف شده است ،اما بـهطـورکلی
می توان آن را ارایند یادگیری از طریب تجربه دانسـت .تف ـر تـلملی اولـین بـار توســب
دیویی ( )1933مطر شد ،او تلمل را ابشاری ـت ت دیل تجربههای م ـ و پراکنـده بـه
تجربه های روشن و منسج بیان کرد .بـــود ( )2001بهطـور مشـابه ،تلمـل را اراینـدی
میداند که مواد اام و پردازش نشدۀ تجربه به یادگیری ت دیل میشوند .کولـب ()2005
یادگیری چراهای است که شامل «تجربه»« ،تلمل»« ،تف ر» و «،مـل» مـیشـود .شـــون
( )1983با بیان اصـــطال «کارگشار تلملی» و با تلکید بر این ه کارگشاران و معلمان بایـد
1
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«تلمل» را حلیۀ کلیدی در چراــۀ یـادگیری تجربـی مـیدانـد .بـر اسـاس ایـن نمریـه،

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

برای برآوردن نیازهای دان آموزان اود ،تلملیتر شوند ،ی

هدف «ادماتی» را در پس

،مل تلملی قرار داد .شــون معتید است موقعیتهای کالس بـه شـ ل معلـوم و واضـ
اود را نشان نمیدهند ،بل ه آنها از اتفاقهایی گیج کننده ،نامطمئن و پردردسر تشـ یل
شدهاند ،کارگشار ا ور با ایجاد ارت اط بین موقعیت م ـ و نامعین به موقعیتهای گذشته
و موضو،ا

دیگر درنـایت با چـارچو بندی درسـت و تـلملی بـه راهحـل مـیرسـد.

شـون در همین ارت اط منال زیر را نیل میکند :ارض کنید معلمی از دان آمـوز کـالس
سومی که گونه اش سرخ شده اســت، ،لت قرمشی صورت
میگوید که ت الیف

را مـیپرسـد ،دانـ آمـوز

را بهموقع انجام نداده است و مـادرش او را بـهشـد

تن یـه کـرده

است .در این حالت معل از طریب تلمل ،با تو ه به موقعیتهای گذشتۀ این دان آمـوز،
تمــورا

و درکهایی که در این زمینه دارد و ...چـارچو بندی دقییی از این موقعیت

م ـ انجام داده و نس ت به حل این مسئله اقدام اواهد کرد (شون .)1987 ،ایـن اراینـد
«گفتگو با اود» همان است که شون آن را «دان

در ،مل» مـینامـد کـه در نـایـت بـه

«نمریه در ،مل» منجر میشود .ی ی از هدفهای اصـلی «تلمـل» ازنمـر شـون (،)1983
آوردن این نمریههای ش می به سط باالتری از ادراک و استفاده ،امدانه از آنها است.
برای ،ملیاتی و تسـیل کردن ارایند «تلمل» ،در تربیت معل  ،بهویژه در برنامۀ کارورزی،
شیوهها و ابشارهای متنوع و بسیاری و ود دارد (کالندرا 1و هم اران )2008؛ اما در میـان
روش و رایجترین این ابشارهاست (کایسر .)2004 2نگارش تلملی روشی است کـه در آن
ااراد بهطور ،امدانه تجار  ،اا ـار و احساسـا

اـود را بـا نوشـتن مـورد تلمـل قـرار

میدهند (گریمن وکوینگتن .)2007 ،3روایتنگاری تلملی در واقع نوشـتههـای دن الـهدار
تلملی هستند که ی

دانشجو در طول ی

ترم به ش ل روزانه یـا هفتگـی در ارت ـاط بـا

1
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تمامی این ابشارها و شیوهها ،نگارش تلملی و یا روایتنگاری تـلملی شـنااتهشـدهتـرین
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تجربیات

می نویسد و اا ار ،احساسا

و ارآیند ،مل

را مـورد تجشیـهوتقلیـل قـرار

میدهد.
در ارت اط با نقوۀ نوشتن روایتهای تلملی ،نمر واحد و قطعـی و ـود نـدارد .کننیـگ

1

( )1991دو مــدل ســااتارمند و بــدون ســااتار را در ارت ــاط بــا نگــارش تــلملی بــرای
دانشــــجویان کارورزی ارائه کرده است .در مدل بدون سااتار دانشجویان موظـف بـه
نوشتن روایت هفتگی با شیوۀ باز یا آزاد هستند .آنها میتوانند مرت ب به تجربـههایشـان
هر چیش که برایشان مـ است را در روایت اـود بنویسـند .آنهـا مـیتواننـد بـهراحتـی
مشاهدا  ،احساسا  ،نمرا  ،اا ار ،دانستنیهای پیشین در مورد تجربه ،تلمال

و ...را

با نگارشی غیررسمی در روایت های هفتگی اود بیاورنـد .در مـدل سـااتارمند اگرچـه
دانشجویان میتوانند از شیوه ای غیررسمی برای نوشتن استفاده کنند اما ملشم بـه ر،ایـت
گامهایی هستند این مراحل شامل؛  -1مواد اام :نوشتن و بیان راداد یا رادادهای مــ
تجربهای که پـــشت سر گذاشتهاند( .حدوداً ی

یا نمـف صـفقه)  -2توسـعۀ نوشـته:

تف ر دربارۀ اتفاق یا اتفاقهای ااب که در قسـمت ق ـل نوشـتهشـده اسـت و نوشـتن
االصه ای از اطال،ا

ق لی که دانشجو در ارت اط با این موقعیت دارد به ــت تـدوین

ارضیه هایی که توضی دهد چه طور و چـرا ایـن موقعیـت ایجادشـده اسـت  -3بقـ
تلملی :پردازش و دستهبندی در قالب اصطالحاتی ماننـد آنچـه اتفـاق ااتـاد و آنچـه یـاد
گراته شد -4.نگاهی امع :تو ه به این سه مرحله از ابتدا تا گـام سـوم و نوشـتن یـ
استی ل و والتمن ( )1994با اشاره به اینکه نگارش تلملی در هر دو ش ل سـااتارمند و
بدون سااتار ،تلثیرا

و سودمندیهای اود را دارنـد ،بـا اقت ـاس از مـدلهـای کننیـگ

( ،)1991نمونۀ دیگری از نگـارش را در دو گـام ،بـرای دانشـجویان کـارورزی توصـیه
کردهاند:

Canning
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روایت کلی که میتواند بسیار دره تنیده باشد.

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

گام اول :هر کارورز موظف است نوشـتۀ دن الـهداری در یـ

تـرم داشـته باشـد؛ کـه از

روایت های هفتگی تش یل شده است .این روایتهای هفتگی در دو گام تنمی میشوند.
کارورز در گام اول ،تجربهاش را همراه با همـه احساسـا  ،سـردرگمیهـا ،کامیـابیهـا،
ناکامیها ،سؤاال

و ...که داشته است ،روایت میکند .این قسمت از روایت بایـد بسـیار

غیررسمی و بالااصله پس از تجربه نوشته شود .درحـالیکـه کـارورز الزم دارد در ایـن
قسمت االصهای از اتفاقهای رخ داده را نیش بنویسد اما باید تو ه داشـته باشـد کـه در
نوشتۀ تلملی ،صرااً بازگویی و گشارش دادن صرف معنی نمیدهد ،این نوشتهها همراه بـا
ا ر کردن دربارۀ اتفاقهاست و شیوهای برای ا ر و گفتگو با اود است.
گام دوم :در طول هفته ،هر کارورز نوشتۀ ابتدایی اود را بازاوانی مـیکنـد و بـرای آن
حدوداً  2تا  3صفقه نوشتۀ ت میلی مینویسند .این قسمت شامل تجشیهوتقلیل ،ترکیب،
نتیجهگیری و ...است .در این قسمت کارورز میتواند از  ،ار هایی مانند ملههای زیر
استفاده نماید:
من تعجب میکن این اتفاق ش یه است به  ...ایـن موضـوع مـرا یـاد  ...در همـین زمینـه
مطالعهای را به ااطر میآورم که  ......شاید نمریه  ...در اینجا ،مل کند زیـرا ...در پایـان،
کارورز موظف است نوشتۀ تلملی دوقسمتی اود را در ااتیار استاد راهنمای اـود قـرار
داده و در سمینارهای کارورزی با هم السان اود مطر نماید.

ی

روایت تلملی… ...............نیست.

-1اـرستی از اعالیتهای روزانه
 -2ی

گشارش ،ینی

 -3کلیاتی از اتفاقا

ی

روایت تلملی .........................است.

-1گشیدهای از  1تا  3رویداد ااب
 -2ی

و حوادث روز

شر ذهنی ،درونی و ش می

 -3ستجو برای یااتن الگوها و ت ها

 -4پرسیدن «چه؟ چه وقت؟ چگونه؟»

 -4پرسیدن «چرا؟»

 -5منفمل از درسهای دیگر

 -5متمل به درس های دیگر ایجاد ارت ـاط
بین ،مل و نمر
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دول  :1تمایش روایت تاملی و غیر تاملی
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سورز )2010( 1نیش ویژگیهای ی

روایت تلملی را اینچنین نشان داده است:

روایتنگاری تلملی با هر شیوه و الگویی نوشته شود ،سودمندیها و ارزشهای بیبدیل
اود را دارد .احاطه و تسلب بر دنیای ،مل ،معنا سازی ،رشد و توسعه حراهای ،تیویـت
اود یادگیری ،پرورش االقیت ،پرورش تف ر انتیـادی ،احسـاس مال یـت ش مـی در
یادگیری ،نمونههایی از ایـن سـودمندیهـا اسـت (مـون .)1999 ،روایـتنگـاری تـلملی
همچنین این ارصت را به دانشجویان و معلمان میدهد تا در موردنمریهها و نقوۀ ا،مال
آن ها در ،مل ،بیندیشند و بین ،مل و نمر رابطه برقرار کنند .همچنین این نوع نوشتنهـا
توانایی است راج «ن ا

،ملی» را در دانشجویان و معلمان تیویت میکند و این توانـایی

مو ب میشود ،اشتراک گذاری تجربیا
آسان شده و با،

،ملی با مربی یا هم ـاران دیگـر ،بـرای آنهـا

گفتگو های بسیار غنی و ،میب تـلملی در طـی لسـا

و سـمینارها

2

شود (امیرا و وایلد  .)2015با و ود تمام سودمندیها و تلثیراتی که روایتنگاری تـلملی
دارد این شیوه با موانع و مش التی نیش همراه است؛ وقـتگیـر بـودن ،تـرس از نوشـتن،
هراس از رویارویی با تجربیا

توأم با ش ست و دست زدن به روایتهای سـااتگی از

مواردی است که میتواند به،نوان مقدودیتهای روایتنگاری به آن اشاره کرد (امیـرا و
وایلد .)2015
در میان برنامههای تربیتمعل  ،کارورزی به ــت همـراه بـودن بـا تجربـههـای ،ملـی
دانشجویان ،برنامه ای است که پرورش تلمل و تف ر را به شد

در اوددار اسـت و در

همراهی نماید ،استی ل و والتمن )1994( 3نگارش تلملی را شء داییناپذیر کـارورزی
دانسته و از آن به،نوان ابشاری مؤثر برای این برنامه یاد میکنند .ال ته همچنـانکـه اشـاره
شد روایت نگاری تنـا راه واحـد و قطعـی بـرای پـرورش و تســیل تلمـل نیسـت و در
1

Sowers
Emira and Wilde
3
Stickel and Waltman
2
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این راستا ،روایتنگاری تلملی میتواند به،نوان ی ی از ،ناصر اصـلی ایـن برنامـه ،آن را

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

سالهای اایر بهویژه با بروز و حضور انّـاوریهـای دیـد ،دانشـجویان و مدرسـان از
شیوهها و ابشارهای تلملی متنوع و متعددی میتوانند بـرای حمـول ایـن هـدف اسـتفاده
کنند؛ تمویربرداری از ارایند کالس و نمای

آن در دانشـگاه و برپـایی لسـا

نیـد و

گفتگو ،تـیه ویدئو ژورنال و «گفتگو بـا اـود» در لـوی دوربـین بعـد از هـر تجربـه،
تماشای مستیی

ریان کالس توسب استاد ،معل راهنما و ه کالسیها و سپس گفتگو و

نیــد پــس از آن ،ایفــای نیـ

و بازســازی تجربــه توســب دانشــجو در دانشــگاه و نیــد

ه کالسیها و استاد راهنما و ...از راههای دیگر پرورش ،تسـیل و تیویت تلمل است.
در برنامۀ تربیتمعل بسیاری از دانشگاهها ،در سراسر دنیا ،داشـتن یـ

داترچـه بـرای

نوشتههای تلملی در طی برنامه کارورزی ضروری است .در براـی از دانشـگاههـا شـیوۀ
نوشتن ااصی برای روایتنگاری تلملی در دستور کار دانشجویان قرار میگیرد .به،نـوان
نمونه ،در موسسه بینالمللی آموزش در سنگاپور از دانشجویان اواسته مـیشـود کـه در
نوشتههای تلملی اود در ابتدا االصهای ازآنچـه در کـالس درس مشـاهده کـردهانـد را
بنویسند و سپس آنها را با مطال ی که در دانشگاه آمواتهاند پیوند دهند .در این دانشـگاه
پیوند موارد مشاهدهشده در ،مل با یااتهها و نمریـه ،لمـی آمواتـهشـده در دانشـگاه و
میایسه و تجشیهوتقلیل در این مورد باید در نوشتههـای تـلملی دانشـجویان دیـده شـود
(راهنمای برنامه کارورزی موسسـه بـینالمللـی آمـوزش سـنگاپور  .)2016در براـی از
گراتهشده است .به،نوانمنال در راهنمای برنامۀ کارورزی دانشگاه سـیدنی ،ارمـی بـرای
نوشتههای تلملی دانشجویان در نمر گراتهشده است .دانشجویان موظف هسـتند پـس از
هر تجربه و تدریس این ارم را پر کنند در این ارم دو سؤال کلی مطر شـده اسـت کـه
دانشجو پس از تجربه ،ملی باید به آن پاسخ دهد؛ سؤال اول :تدریس و کارهـا چگونـه
پی

رات؟ (مدیریت کالس ،یادگیری دان آموزان ،مشارکت دان آموزان و  )...هرکدام

از اقداما

من ،چه تلثیری در یادگیری دان آموزان داشت؟ سؤال دوم :اگر مـیتوانسـت

این درس را دوباره تدریس کن کجای تدریسـ را تغییـر مـیدادم؟ ایـن تغییـرا

چـه
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دانشگاه ها و مؤسسا

تربیتمعل دیگر ،برای روایتنگـاری تـلملی اـرمهـایی در نمـر

دو املنامۀ نمریه و ،مل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنج  ،پاییش و زمستان 1396

تلثیری در یادگیری دان آموزان داشـت؟ (راهنمـای برنامـه کـارورزی دانشـگاه سـیدنی
استرالیا )2013
برنامۀ تربیتمعل دانشگاه ارهنگیان نیش ،تلکید ویژهای به نگارش ،بهویژه نگـارش تـلملی
و روایتنگاری در ارایند کارورزی دارد .دانشگاه ارهنگیـان کـه تربیـت معلـ ا ـور را
بنیادیترین آرمان و هدف اود قرار داده است با بازنگری اساسی برنامـۀ کـارورزی ،بـه
«تلمل» و ابشارها و شیوههای پرورش آن تو ه و تلکید اراوان کرده است .این دانشگاه که
را توسعۀ «تلمل» مـیدانـد؛ همچنـین

ی ی از شایستگی های مورد انتمار در دانشجویان

ارایند کارورزی را ارصتی برای پرورش این امر دانسته و به دن ال آن است که دانشجو ـ
معلمان در این ارایند ،ضمن مع آوری تجار

اـود ،بـه تلمـل و تف ـر دربـارۀ آنهـا

پردااته و با آگاهی انتیـادی نسـ ت بـه ایـن تجربیـا
طر واره هایی بپردازند که به آنان در ات اذ تممیما
تممیما

ـت برنامه ریشی کمـ

بـه آاـرین
اثرب

الگوهـای ذهنـی و

و ارزیابی نتایج حاصل از

کنـد (دسـتورالعمل کـارورزی دانشـگاه ارهنگیـان،

 .)1393دانشگاه ارهنگیان ضمن تلکید و تلیید و ود راهها و شـیوههـای م تلـف بـرای
تیویت و پرورش تلمل ،روایتنگاری را به،نـوان اصـلیتـرین ابـشار بـرای ایـن منمـور
انت ا

کرده است .دانشجویان این دانشـگاه در اراینـد کـارورزی ،از همـان اولـین روز

دیدار اود از مدرسه در کارورزی  ،1روایت نویسی تلملی را آغاز میکنند و در سراسـر
چـار کارورزی اود ،این ت لیف مؤثر را به صور

دانشـجویان در زمینـۀ روایـتنگـاری تـلملی در

ارایند کارورزی و به منمور شناات ،میب تر این پدیده انجام گراته است .این میاله بـر
روایت نگاری دانشجوـ معلمان متمرکش شده است تا تجربیا

دانشجویان در این زمینه را

بهطور ،میبتری کشف کند.
روشبررسی :
این پـژوه  ،مطالعـهای کیفـی و از نـوع پدیدارشناسـی مـیباشـد .کرسـول،)2007( 1
پژوه

پدیدارشناسی را تمرکش روی معنای ،میب تجربیا  ،تعریف کرده است .بازرگان
Creswell
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پژوه

حاضر با هدف درک تجربیا

هفتگی انجام میدهند.

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

( )1378معتید است چنانچه پژوهشگری ب واهد سااتار و معنـای ضـمنی یـ

پدیـده

(از مله احساسا  ،اندیشه ،نگرش و )...را با تو ه به معنایی که ااراد از آن ،در زنـدگی
اود تجربه کردهاند را آش ار کند ،از روش تقییب پدیدار شناسـی اسـتفاده مـیکنـد .در
پژوه

حاضر تجربیا

دانشجویان در استفاده از روایتنگـاری در اراینـد کـارورزی 3

مورد بررسی قرار گراته است .شرکتکنندگان در ایـن تقییـب دانشـجویانی هسـتند کـه
پدیدهای را تجربه کردهاند ،در این مطالعه ،روایتنگاری تلملی ،پدیدۀ تجربه شده اسـت.
ازآنجاکه هدف این پژوه

شناات ،میب از پیچیدگیهای تجربه دانشـجویان در زمینـۀ

استفاده از روایتنگاری در طی ارایند کارورزیشان و کشف ابعاد پنـان تجربـۀ آنـان در
این زمینه است و ازآنجاکه تاکنون هیچ مطالعهای (در ایران) در ایـن زمینـه انجـام نشـده
است ،ضرور
تلثیرا

تـالش بـرای شـناات و ادراک تجربـۀ زیسـتۀ دانشـجویان و بازنمـایی

ایـن پدیـده (روایـتنگـاری) دو چنـدان مـیشـود .بـر ایـن اسـاس در مطالعـۀ

حاضرسعی شده است تا بر م نای پـاردای کیفـی ،بـه کشـف ،درک ،تفسـیر و بازنمـایی
تجربۀ زیستۀ دانشجومعلمان در زمینۀ «روایتنگـاری تـلملی» در طـی اراینـد کـارورزی
پردااته شود ،از این رو با تو ه به میع ـا
این پژوه

و بهویژه ماهیت موضوع مورد بررسـی،

به روش پدیدارشناسی انجام شده است.

نحوۀانتخابشرکتکنندگان :

شدند در این مدل نمونهگیری ،انت ا
هدف مطالعه که کشـف تجربیـا

نمونه از روی موارد مشـابه اسـت .بـا تو ـه بـه

دانشـجو ـ معلمـان در اسـتفاده از روایـتنگـاری در

کارورزی  3بود ،شرکتکنندگان این پژوه
،لوم تربیتی (گرای

هشـت دانشـجوی دورۀ کارشناسـی رشـتۀ

آموزش ابتدایی) پردیس امیرک یر استان ال رز بودند که سومین دورۀ

کارورزی اود را در میگذراندند .این دانشجویان بین  20الی  23سال سن داشـته ،همـۀ
آن ها ه کالسی بوده و ی

استاد راهنما داشتند و روایتنگاری تلملی را با شیوۀ ی سان

آمواته و به کار گراته بودند .آنها در طول ترم موظف به نوشـتن روایـتهـای هفتگـی
بودند .در روایت های هفتگی دانشجویان ضمن بیان تجربۀ ،ملـی اـود در مدرسـه ،بـه
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شرکتکنندگان در این پژوه

به شیوۀ نمونهگیری هدامند متجانس (همگـن) ،انت ـا

دو املنامۀ نمریه و ،مل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنج  ،پاییش و زمستان 1396

تجشیهوتقلیل آن نیش می پردااتند و تجربۀ اود را مورد واکاوی قرار داده و اود پژوهی
انجام میدادند ،آنها هر هفته بالااصله پس از لسه کارورزی و کار ،ملـی در مدرسـه،
م تمری از اتفاق های رخ داده در کالس مدرسه را با نگارشی غیررسمی و توأم با بیـان
اا ار ،احساسا

و اندیشه و ...روایت مـیکردنـد و سـپس در طـول هفتـه بـه واکـاوی

دقیبتر و امعتر تجربۀ اود پردااته و نوشتۀ اود را ت میل میکردند .این نوشـتههـای
تلملی کامل شده ،هر هفته برای استاد راهنما ارسال و پس از بازاورد کامل استاد راهنمـا
دوباره به دانشجو برگشته داده میشد.
نحوۀجمعآوریاطالعات :

،مدهترین من ع معآوری دادههای این پـژوه
یااتهای بود که با مشارکتکنندگان این پژوه
طول میکشید .تمامی م الما

ممـاح ههـای ،میـب و نیمـه سـااتار
انجام شد هر مماح ه ،تیری اً ی

سا،ت

با ا ـازۀ مشـارکتکننـدگان ضـ ب و پـس از اتمـام هـر

مماح ه ،پژوهشگران به آنها گوش داده و سـپس مـتن م المـا

بـهصـور

کت ـی در

می آمد، .الوه بـر ممـاح ه هـا ،پژوهشـگران ایـن مطالعـه از من ـع دیگـری نیـش ــت
معآوری دادهها استفاده میکردند ،دانشجویان این کالس در پایان ترم ملشم بـه نوشـتن
گشارش پایانی و تجشیهو تقلیل ارایند کارورزی اود بودند .در ب شی از گشارش پایانی،
آنها باید ،وامل مؤثر در رشد و توسعۀ حراهای اود را در طـول ایـن تـرم نـام بـرده و
تشری میکردنـد .پژوهشـگران ایـن پـژوه

ایـن گـشارش هـا را نیـش مطالعـه کردنـد.

به،نوان ی

،امل مؤثر در توسعۀ حراهای اود نام برده و با ذکـر شـواهدی بـه تشـری

تجربۀ اود از روایتنگاری پردااتـه بودنـد .ایـن قسـمت از گـشارشهـای دانشـجویان
ازآنجاکه بدون تو ه به شرایب مماح ه و بهصور

اوداواسته نوشته شـده بـود بـرای

پژوهشگران ارزش زیادی داشت و به،نوان من ـع دیگـری بـرای مـعآوری داده مـورد
استفاده قرار گرات.
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دانشجویان مورد مطالعه بدون آنکه از آنان اواسـته شـود روایـتنگـاری تـلملی را نیـش

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

تحلیلدادهها :

نحوۀتجزیهو

در هفت مرحله که شامل مراحـل زیـر اسـت انجـام

تجشیهوتقلیل دادههای این پژوه
شد:

مرحلۀ اول :اواندن کلیۀ توصیفها در چند نوبت
مرحلۀ دوم :است راج موضو،ا
 ،ارا

مرت ب با پدیدۀ موردنمر از متن مماح ه؛ در این مرحله

مـ که حاوی مطالب غنی در تجربیـا

دانشـجویان از روایـتنگـاری و ابعـاد

م تلف آن بود در میان مماح ه مش ص شد.
مرحلۀ سوم :مفـوم ب شی به هر ی
شد و معانی بهصور

از موضو،ا ؛ در این مرحله هر  ،ار

مـ معنـی

کد یادداشت شدند.

مرحلۀ چـارم :سازماندهی مفاهی تنمی شده در دسـتههـای موضـو،ی ،در ایـن مرحلـه
کدها بهصور

دستههـایی سـازماندهـی شـدند و ایـن دسـتههـا بـا توصـیفا

اصـلی

شرکتکنندگان در مماح ه میایسه شدند.
مرحلۀ پنج و شش  :تلفیب یااتهها در یـ
مرحله نتایج و یااتههای تجربیا

توصـیف ـامع ،صـری و روشـن؛ در ایـن

دانشجویان در زمینۀ روایتنگاری در ارایند کـارورزی

بهطور امع ،صری و دقیب توصیف شد.
مرحلۀ هفت  :تلیید نتایج توسب شرکتکنندگان؛ در این مرحله توصیف به ،مـل آمـده از
ا،تمادپذیری در ااتیار شرکت کنندگان قرار گراته است و با تو ه به نمرا

آنـان مـورد

بازبینی قرار اواهد گرات.
نتایج،بحثوبررسی 
با تجشیهوتقلیل اطال،ا

معآوریشده مضـمونهـا و زیرمضـمونهـایی از اطال،ـا

است راج شد ( دول  )1که به شر زیر میباشد:
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تجربیــا

دانشــجویان در زمینــۀ روایــتنگــاری ،در اراینــد کــارورزی ،ـــت بررســی
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دول  :2مضمون ها و زیر مضمون های است راج شده از آنالیش مماح ه ها و دیگر منابع
هاوزیرمضمونها 


مضمون
هایروایتنگاریتأملی :


تأثیراتوسودمندی
روایتنگاری ارصتی برای توسعۀ دان

حراهای ش می

روایتنگاری ارصتی برای ایجاد نم ذهنی و دستیابی به راهحل
روایتنگاری ارصتی برای ارت اط نمریه و ،مل
روایتنگاری زمینهساز تعامل حراهای با دیگران
اودآگاهی از ارایند توسعه و ارصتی برای رشد ،امدان
پیامدهای ان ی و کسب توانمندی در زمینۀ نوشتن
نقشاستادراهنمادرروایتنگاریتأملی 

هایروایتنگاریتأملی


هاومحدودیت

چالش

هایروایتنگاریتأملی:


تأثیراتوسودمندی
-1
امیرا و وایلد ( )2015درک ارزش و سودمندی نگـارش تـلملی از سـوی دانشـجویان و
معلمان را ،امل مـمی در انجام روایتنگاری توسب آنها میداننـد .آنهـا معتیدنـد اگـر
معلمان و دانشجویان ،نگـارش تـلملی را بـرای توسـعه و پیشـرات اـود مفیـد بداننـد،
مش ال

و س تی های آن را نادیده گراته و آن را نه به،نوان ی

ت لیف کـه بـه،نـوان

کننده در این پژوه  ،روایتنگاری را ،ملی ارزشمند و مؤثر میدانستند .آنها کارآمدی
و سودمندی این ابشار را بهطور واقعی و در حین اراینـد انجـام ایـن برنامـه ،درک کـرده
بودند .مـناز ی ی از شرکتکنندگان این پژوه
«راست

میگوید:

در ابتدای ترم اصالً دوست نداشت بنویس و میگفت این نوشتنها برای چیه؟

ولی وقتی تو روایت سوم اگه اشت اه ن ن ا ر میکن دقییاً سوم بود بله وقتـی داشـت
مینوشت ایلی چیشا به ذهن میاومـد کـهای کـاش در تدریسـ انجـام داده بـودم بعـد
میگفت که چه او
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ابشاری برای توسعه و پیشرات اود به کار میگیرند .تیری ـاً تمـامی دانشـجویان شـرکت

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

زهرا ی ی دیگر از شرکتکنندگان دراینباره میگوید:
«من ق الً ا ر میکردم که روایتنگاری یه کار اضااه است و وقت آدم رو میگیره ولـی
بعد یه مد

اـمیدم ایلی اوبه ،وقتی مینوشت اودم پی به نیاط ضعف کارم میبـردم

تازه به اودم یه پیشنـادهایی ه میدادم .»...
تجربیا

دانشجویان در زمینۀ تلثیرا

و سودمندیهایی که روایتنگاری برایشان داشته

است را میتوان در ابعاد زیر مورد بررسی و تفسیر قرار داد:
نگاریفرصتیبرایتوسعۀدانشحرفهایشخصی 


روایت
1-1
دانشجویان این مطالعه روایت نگاری تلملی را ابشاری مفیـد بـرای واکـاوی تجربـه اـود
میدانند که در مرحلۀ ن ست روشن شدن ضعفها و قو های ،ملشان را در پـی دارد.
آنها با نوری که بر تجربهشان از طریب نوشتن میتابانند ضعفهای اـود را بـهوضـو
میبینند و برای آنها راه ـاری مـییابنـد و در تجربـۀ بعـدی آن را بـه کـار مـیبندنـد.
روایتهای تلملی دن اله دار این ویژگی را دارد که دانشجویان در روایتهـای بعـدی بـاز
ضعف اود را رصد می کنند و میشان اثرب شی راه ارشان را س

و سنگین مینماینـد.

این ارایند ک ک آنها را به باورهایی ش می در زمینۀ راه ارهایشان و دانشی ش مـی
در ،مل میرساند.
ساناز ی ی از شرکتکنندگان این مطالعه میگوید:
میدی میری اونه اردا یه تدریس دیگه هفتۀ بعد یـه تـدریس دیگـه اـو

چـی ...اون

هفته تدریس کردی تا این هفته چه اتفاقی ااتاد چه نتیجهای گراتی وقتی که من دانشجو
موظف که روایت رو بنویس  ...اونوقت میشین را ع به کارم ا ـر مـیکـن اونوقـت کـه
دقیب میش رو کارم به نمرم ایلی الزمه ایلی الزمه ایلی ام کم
یه سری از اشت اهاتت یه سری از نیاط قوّ

کننده است آار سر

یه سری از ضعفها همـه چـی داری کنـار

ه که بعد ب واهی ازشون استفاده کنی».
زهره ی ی دیگر از دانشجویان این مطالعه درباره دستیابیاش به دانشی ش می در زمینۀ
مدیریت کالس چنین میگوید:
139
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«ایلی کار اوبیه ایلی ...به ااطر این ه وقتی که کار تموم میشه منالً تـدریس رو انجـام
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«منالً من تجربـه گـروه بنـدی کـردن نداشـت و تـوی دانشـگاه همـ

گفتـه بـودن

کارگروهی ،کارگروهی! من تمورم این بود که کارگروهی بهراحتی انجـام مـیشـه ولـی
وقتی رات اولین تدریس رو انجام دادم اونیدر بچهها میاومـت نشـون دادن کـه مج ـور
شدم بگ بچهها ،دانشجو هست اواه

میکن  ...میاوام نمرۀ او

بگیرم تو رو ادا

هم اری کنید ...شب وقتی داشت روایت رو مینوشت ا ر کردم چه قدر لوی بچـههـا
ضایع بازی درآوردم ،منالً من معل شون بودم این حرفها چی بود...؟ بعـدش بـا اـودم
گفت این سری واسه گروهبندی قانون می ذارم که دیگه هیچ کس ا،تراض ن نه بعـد کـه
واسه تدریس دوم رات قوانینی گذاشت و گروهها بهراحتی درست شدن ولی تا میگفـت
ی ی برگه در بیاره همه ا،ضای گروه میگفتن ما ...ما ...یا مـیگفـت ی ـی بنویسـه همـه
می اواستند بنویسند بعد شب دوباره موقع نوشتن ا ر کردم برا داعـه بعـد کـه بـرم بـه
هرکس یه مسئولیت می دم ...االصه االن اـمیدم چه طور باید بـا کمتـرین مشـ ل کـار
گروهی انجام داد.»...
در واکاوی تجربیا

تمامی دانشجویان این مطالعه ،مواردی از این دست بسیار و ود

دارد که نشان میدهد روایتنگاری برای آنان ،زمینهای بـوده اسـت کـه دانـ

حراـهای

ش می اود را توسعه دهند.
برای از دانشجویان دستیابی به دان
می کردند و از تلمال

حراهای ش می اود را بـه گونـهای دیگـر بیـان

نااودآگاه اود در حین ،مل و رسیدن به اودآگـاهی در هنگـام

«یه بار در ضمن تدریس نیاز به ویدئو پروژکتور داشت و مج ور شدم بچهها را به کالس
دیگه ب رم اون روز بهطور وحشتناکی اذیت شدم ...در کالس دید بچهها حسابی درگیر
شده بودند و سر اشون نمینشستند ...اون روز گذشت بعد یه لسه دیگـه هـ همـین
اتفاق ااتاد این بار نمیدون بدون این ه از ق ل پی بینی کرده باش به بچـههـا گفـت در
کالس دید همانطور که سر کالس اودتون بودید بشینید یعنی میش آاریها ،میش آار،
میش اولیها میش اول همینطوری به ترتیب ...بعد شب داشت روایت مینوشت پی
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روایتنگاری میگفتند .معمومه دراینباره میگوید:

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

ا ر کردم چرا اینا این داعه اینیدراو

بودند...؟ چطور من دیگه مش ل نداشت ...؟ بعد

اـمیدم به ااطر اون روش بوده.»...
شون ( ،)1983معتید است ،معلمان ا ور در دنیای پیچیدۀ ،مل راهحلی ارائه میدهنـد و
مش لی را حل مینمایند اما وقتی از این کارگشاران ا ور اواسته میشود شـر دقیـب و
معیولی از ،مل اود بدهند م لوطی از حسها و تجربههای دره اود را میگوینــد و
نمیتوانند در روش و قوا،دی شنااته شـده مــار

اـود را توصـیف نماینـد .بـه نمـر

میرسد روایتنگاری ارصتی است که ااراد را نس ت به کن های ،ملی اود هوشـیارتر
میسازد و مو ب می شود دان

،ملی ش می اود را کشف کنند .کـانلی و کلنـدنین

1

( )2000معتیدند روایتها تنـا ی

متنی که اوانده میشوند یا نوشته میشـوند نیسـتند،

بل ه ابشاری برای تلمل روی دان

آموزشی هستند .آنها که

به شد

،ملی ش می و موضو،ا

از ایده استفاده از روایت در تربیت معل حمایت میکنند و معتیدند داستانها و

روایتها دروازهای هستند که ما را به تجربهمان وارد میکنند و در تجربـه دانـ

،ملـی

ش می نـفته است که بازگویی آن از طریـب اراینـدهای تف ـر ،ـان مـیگیـرد .چـن

2

( )2012نیش به نیل از آیشنر 1988 3بیان میکند دانـ  ،ریشـه در تجربـه دارد و مسـتلشم
روشی برای بازنمایی است و داستانهای معلمان ،ی ـی از بـتـرین شـ لهـای بازنمـایی
تجاربشان است.
«گاهی اوقا

پی

میاومد در همین حین نوشتن اودبهاود راهحل پیدا مـیشـد ...بـه

نمرم نوشتن نم ذهنی ایجاد میکنه تو ا ر کردن ،ادی ا ر

نم نداره ایلی دقیبتـر

و موش ااانهتر می شه آدم در موقع نوشتن و همینطور کـه ث ـت مـیکنـه ا ـرش نمـ

1

Conelly & Clandinin
Chan
3
Eisner
2
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ایجادنظمذهنیودستیابیبهراهحل 
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می گیره بعد با،

می شه مش لی که داشتی او

باز بشـه و راهحلـ

را زودتـر پیـدا

کنی.»...
مال

باال را نیلوار ی ی از شرکتکنندگان این مطالعه بیان کرده است.

امیرا و وایلد ( )2015معتیدند ث ت وقـایع روزانـه ،احاطـه و تسـلب اـرد بـر ،ملـ
ااشای

را

میدهد و این اشراف بر ،مل میتواند اـ از طریب الگوهای ذهنـی (اراینـدهای

شنااتی) را مو ب شده و به ارایند حل مسئله کم
نیلوار در قسمتی دیگر از صق تهای

کند.

دربارۀ حل مسئلهای کـه در ضـمن نوشـتن رخ

داده چنین میگوید:
«وقتی در اانه مشغول نوشتن میشوی انگار اود
میکنی .اود
بـ

را میبینی بچهها را میبینی اود

و کـار

را منـل یـه اـیل تماشـا

را ای بچهای میگذاری که حراـی

زدی چه تلثیری روش داشته ...بعد میگویی آیا کارم درسـت بـوده موقـع نوشـتن
رو از زوایای م تلفی میبینی برای همین وا

کار

اوبی ه پیدا میکنی».

1

سا ( ،)2002معتید است ااطرهنویسی معلمان چند اایده دارد:
*ارد از ،مل اودش ااصله میگیرد و نس ت به آن آگاهی بیشتری مییابد.
*،مل اود را مورد تقلیل و تلمل قرار میدهد.
*الگوها و قوا،د آن را مش ص میکند.
،طاران ( )1391به نیل از سا ،بیان میکند دلیل اصلی که ااطرهنویسی را مدلل میکنـد
م تو

ایب ابشار بازنمایی اندیشه نیسـت بل ـه ،امـل رشـد تف ـر و تلمـل نیـش اسـت.

ااطرهنویسی قابلیتهای اراوانی برای تقلیل و اـ ارایندهای کالس را اراه میکند و
این تقلیلها درصورتیکه با تلمل ،میب همراه باشد منجر به تممی گیریهـای بعـدی و
بـ ود مسائل کالس میشوند.

Sá
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کاربرد نمریه اراشناات در تعامل میان اندیشه و نوشتن اسـت .سـا معتیـد اسـت زبـان

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

روایتنگاریفرصتیبرایارتباطنظریهوعمل 

1-3
دانشجویان این مطالعه قسمتی از روایت هفتگی اود را بالااصـله پـس از تجربـهشـان و
بازگشت از مدرسه مینوشتند .آنها تجربهشان را بهطور م تمر بیان میکردند و چال ها
و اتفاقهایی که در کالس آنها را غاالگیر کرده بود را بر سته میسااتند .آنها در طـول
هفته موظف بودند این روایت را بازاوانی و تجشیهوتقلیل نمایند .تیری اً تمامی دانشجو ـ
معلمان شرکت کننده در این پژوه
اتفاقا

،نوان میکردند در بسیاری هفتههـا تجشیـهوتقلیـل

کالس آنها را به مطالعه منابع ،لمی و تو ه به نمریهها ه میکشانده است.

معمومه ی ی از ااراد شرکت کننده در این مطالعه در این زمینه میگوید:
«در ی ی از تجربههام در کالس شش وقتی به گروهها ذرهبین داده بودم که کار انجام
دهند .ی ی از بچههای گروه ذرهبین را برداشت و پس نداد .وقتی به او گفـت ذرهبـین را
که بـتون دادم پس بدید گفت پس دادم ...و با بیادبی کیف
داد زد بیا بگرد ...بیا بگرد ...راست

رو لوی صورت گرات و

حدس من ایـن بـود آن بچـه ذرهبـین را ،مـداً و بـا

آگاهی برداشته ...من این موضوع رو در روایت ابتدایی اودم آوردم اما در کل هفته هـ
به سراغ منابع ،لمی م تلف رات و دربارۀ نفیسه ی ی دیگر از ااـراد مشـارکتکننـده در
این پژوه

در گشارش پایانی اود مینویسد:

در کل این ترم همراه با نوشتن اتفاقهای کالس در روایتهای ی

کتـا

مـدیریت در

ت یین میکردم .قسمتی از روایـتهـای را در ایـن قسـمت مـیآورم ...« :بچـههـا انگـار
حرفهای من را نمی شنیدند و تیری اً بیشترشان ازنمر هی ـل از مـن بـشر تـر بودنـد...
ی داعه دیدم چند نفر رویه ااتادند و همدیگر را میزننـد و بـه هـ اقـ

و ناسـشا

میگفتند تا رات آنها را دا کن دیدم بچه های گوشۀ دیگـر کـالس صـدای مـیکننـد
«االه ،االه بیا ی ی از بچهها حال

بد شده» .ی

داد بلند زدم تا سـاکت بشـوند ب یـن

چی شده است .رات باالی سرش .ایلی هول شده بـودم دور و بـرش را الـو
ی

کـردم

ارده بادش زدم تا بـتر شد بعد پرسیدم« :چی شده؟» گفت :ی ی از بچهها بـا زانـو

زده به کمرم .ایلی ناراحت شده بودم راست

ترسیده بودم واقعاً کالس ایلی شلوغ بود
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کالس را ه مطالعه کردم و در تمام روایتهای اتفاقهای کالس را با مطالب آن کتـا
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و من ه مرتب اریاد میزدم...اریاد ...اریاد .در کتا
انی یانگ ب شی از کتا
آمده است :در شرایطی که ی

مدیریت راتـار در کـالس ،نوشـته

با این ،نوان است ،داد کشیدن را متوقف کنید در این ب ـ
معل تمام تالش

را برای لب تو ه دان آموزان ب ار

میگیرد اما دان آموزان باز ه به بیانض اطی اود ادامـه مـیدهنـد ،داد کشـیدن معلـ
ط یعی به نمر میرسد اما سؤال اینجاست که اگر حتی پس از داد کشـیدن دانـ آمـوزان
تو ـی ن ردند واکن

شما چه اواهد بود :شما میتوانیـد از راه ارهـای زیـر اسـتفاده

کنید:
*ثابت بایستید و با نگاهی معنیدار منتمر آرام شدن کالس بمانید
*صدایتان را پایین بیاورید بهطوریکه دان آموزان مج ور شوند برای شنیدن آن با دقـت
بیشتری گوش دهند
* ]...
من در این ترم تمام روایتهای را ترکی ی نوشتهام و به نمر اودم ایلـی بـرای مطالـب
،لمی در زمینۀ مدیریت کالس ملموس و روشنتر شده است.
(اسمیت و یولوی  ،)20101رابطۀ دان
بهصور

نمری و مـارتی و ارت اط آنها بـا ،مـل کـردن

حراهای و ا ورانه را با ارائه مدل زیر نشان دادهاند:

Smith and Ulvik
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ش ل  :1مدل اسمیت و یولوی

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

همچنان که در این مدل مشاهده میشود آنان معتیدند ح مت ،ملـی (ارونسـیس) و یـا
راتار کردن به ش لی ا ورانه بر اثر ی پـارچگی و ادغـام کـردن دانـ

،ملـی و نمـری

همراه با تجربههای م رر و آمواتن از این تجربهها حاصل میشود (به نیـل از یولویـ
 .)2014همچنین یولوی

( )2014تلکید میکند توسعۀ حراهای وقتی حاصل میشود کـه

همۀ ا شای مطر شده در این مدل (دان

نمری ،دان

مـارتی و تجربه) تیویت شـوند.

به نمر میرسد کارورزی ،همراه با روایتنگاری تلملی ارصتی برای ی پارچهسـازی ایـن
دان ها را اراه میسازد .دانشجویان در نگارشهای تـلملی براـی از اتفاقـا

کـالس

اود را با نمریهها و مطالب ،لمی میایسه ،ت یین و تقلیل میکنند و این ،مل مـیتواننـد
برای آنها بسیار مفید واقع شود.
سازتعاملحرفهایبادیگران 


نگاریزمینه

روایت
1-4
شرکت کنندگان این مطالعه، ،الوه بر استفاده از روایتنگاری تلملی ،تماشـای اـیل هـای
تدریسشان و نید آنها توسب اسـتاد و هـ کالسـیهـا را نیـش در برنامـۀ کـارورزی اـود
داشتهاند .تیری اً تمامی ااراد شرکت کننده در این مطالعه نشستهای نیـد اـیل را ابـشاری
سودمند در ـت تعامل حراهای اود با دیگران میدانند؛ اما در ارصت کـارورزی ،آنهـا
در چند نوبت اشتراکگـذاری براـی روایـت هـای بسـیار الـب و برانگیشاننـده بعضـی
دانشجویان را نیش ،در کالس اود داشتهاند .با این که به اشـتراکگـذاری روایـتهـا ،تنــا
این پژوه

از اثرا

،الی آن و سـ این برنامه در زمینۀ سازی تعامل حراهای با دیگـران

و توسعۀ حراهای م تنی بر ارد معی میگویند:
زهره میگوید:
«اون روز که روایت نفیسه رو اوندی و اتفاقاتی که در کالس داشت اـمیـدی و در
کالس بق
درک

کردی ایلی چیشها اـمیدم من تجربۀ دوست رو منالً ایلی بـتر میاـمـ ،

می کن تا منالً تا این ه االن کتا

رو ب ون واقعاً ما اونروز با دوستامون صق ت

کردی اب میگفتی چی شد؟ منالً اتفاقی که واسه نفیسه ااتاد اگه برای ما میااتـاد چـه
طور براورد میکردی ...؟ اگه ما چند تا کتاب میاوندی اینقدر برای ما درس نداشـت
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درچند نوبت و داعا

کمی در کالس انجام شده است ،اما تیری اً تمامی شـرکتکننـدگان
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که روایت نفیسه رو اوندی  ،بق

شد در مـوردش دیگـه همـه اودمـون رو گذاشـتی

ای نفیسه و راه های اودمون رو گفتی و ...یه ورایی از همدیگه ایلی چیشها ه یاد
گراتی ».
سارا از ه اندیشی درباره ی ی از روایتهای معمومه و سودمندیهایی کـه ایـن بـه
اشتراکگذاری برای

داشــــــته است میگوید:

«اون روز که روایت معمومه رو اوندی در روایت

از اتفاق کالس

نوشته بـود از

این ه ی ی از بچههای کالس پنج ذرهبین را پس نداده بود و آگاهانه وسـیله را برداشـته
بود ...چه قدر بعد از اوندن روایت در مورد موضوع دزدی در نو وانان حرف زدیـ و
چه قدر به نتایج اوبی رسیدم و اون معبندی اوبی شد و من هـ از روایـت ،هـ از
صق تهای دوستام ایلی چیشا یاد گرات »
1-5خودآگاهیازفرایندتوسعهوکمکبهرشدعامدانه 
«با هر بار با اواندن روایتهام میاـمیدم چـه قـدر پ تـهتـر شـدم ...ایـن واقعـاً حـس
اوبیه »...
این ملۀ ساناز ی ی از مشارکت کنندگان در این پژوه

است .همـه شـرکتکننـدگان

این مطالعـه مالتـی را کـه حـاکی از اودآگـاهی از اراینـد توسـعه اسـت را در میـان
صق تهایشان میگفتند.
مـناز ی ی از دانشجویان میگوید:
مسیر تغییر هست و نوشتههام و بازاوردهای استادم مدرک بود دیگه تو روایتهای آار
کامنتهای استاد از نمر تذکر ک شده بود دیگه تو روایتهای آار نمیبینی استاد نوشته
چرا االن ا ر ن ردی؟ چرا االن کار کردی و ...حس اوبیه ایلی اوبه میبینی روز بـه
روز تغییر کردی»
سارا ی ی دیگر از مشارکتکنندگان میگوید:
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«این روایت ها تسلسل داشت و من ت امل اودم را حس میکردم .حس میکردم تو یـه

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

«من این ترم برای اولین بار بود تدریس میکردم و روایت مینوشت  ...ا ر میکن کل
 3سال ی

طرف این ترم ی

طرف ...من واقعاً رشد کردم ...ایلی ا،تماد به نفسـ بـاال

راته ...من رشد اودم رو حس میکن  ...تو روایتهام میبین ».
زهره ی ی دیگر از شرکتکنندگان در این مطالعه بیان میکند:
«این روایتها یه ور ارزیابی اودم از اودمه و استاد از منـه ...یـه ـورایی اـودم رو
ارزیابی میکن  ...استاد ه داره مارو کنترل میکنه با این کار »...
به نمر میرسد ،دانشجویان با نوشتن و اواندن روایتهای تلملی دن الهدارشان نس ت به
ارایند رشدشان اودآگاهی پیدا کرده به مرحلهای از اراشناات میرسند .کـدیور ،1382
اراشناات را دان

ارد دربارۀ نمام شنااتی اود و چگـونگی کنتـرل آن تعریـف کـرده

است .به ا،تیاد او اراشناات ،شنااتی است ورای شناات و تف ر،ادی و به آگاهی ارد
از شناات ،یادگیری و نقوۀ تف ر اود اطالق میشود.
1-6پیامدهایجانبیوکسبتوانمندیدرزمینۀنوشتن 
،الوه بر تلثیرا

و سودمندیهایی بیان شـده کـه ارزشهـای اصـلی روایـتنگـاری در

ارت اط با توسعۀ حراهای مشارکتکنندگان را نشان میدهد ،برای از دانشجویان شـرکت
کننده در این مطالعه از پیامدهای ـان ی کـه ایـن برنامـه برایشـان داشـته اسـت سـ ن
میگفتند:
مینویسد:
«ال ته روایتنگاری برای اایدههای حاشیهای نیش دارد ،بهطور منال اردی کـه از نوشـتن
هراس دارد پس از مدتی روایت نگاری ترس
نوشتن برای ی

معل ضروری است و ی

ک میشود و رأ
معل باید بتواند او

نوشتن پیدا میکند.
بنویسد».

زهرا ی ی دیگر از شرکتکنندگان این در این رابطه نوشته است:
«روایت نگاری به نمر من ،الوه بر این ه توانست تلمل من رو ،میب تر کند این مــار
را نیش در من ایجاد کرد که بتوان به اودم رأ

نوشتن بده  .در ابتـدا روایـتنگـاری

برای کار استهکننده و بیـودهای بود که بـرای راـع ت لیـف آن را انجـام مـیدادم و بـه
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زهره در گشارش پایانی اود ،گشارشی تقلیلی از ،مل ـرد اـود در طـول تـرم ،چنـین
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نوشتن برای مسائل که شاید زیاد مـ ه ن ود میپـرداات و از نوشـتن واهمـه داشـت
ولی با نوشتن روایتهای بیشتر ،ایلی از نوشتن اوشـ آمـد .دیگـر دیـد مـن بـه ایـن
اعالیت ایب راع ت لیف و ارائه به استاد راهنما ن ود و هر ی
ی

از روایتهـا بـرای ماننـد

پاکتی بود پر از تجربه ه تجربه کار ه تجربه نوشتن»...
نقشاستادراهنمادرروایتنگاریتأملی:

-2

تیری اً تمامی مشارکتکنندگان این پژوه

نی

استاد راهنمـای اـود و بـازاوردهـایی

کهایشان به روایتهای هفتگی دانشجویان می داده است را ،امـل مـمـی بـرای اـود در
ـت استفاده مؤثرتر از این ابشار میدانند.
ساناز ی ی از شرکتکنندگان در این زمینه میگوید:
«یه کار ایلی مـمی که استاد ما انجام مـی دادن ،اون انع ـاس بازاوردشـون نسـ ت بـه
روایتـامون بود .داً ایلی دقیب و موش ااانه بود ایلی دقیب بود یعنی وقتـی کـه اسـتاد
بازاوردهاش رو واسه من میارستاد ،من کامالً مطمئن میشدم ،اب به اب رو اوندند
وقتی استاد اول ترم گفتند بازاورد میدن من واقعاً باورم نمیشد که اینیدر دقیب مطالعـه
کنند ،اینید واسه هر مله یه حرای واسه گفتن داشته باشند بعـد ...ایرادمـون رو طـوری
بیرون میکشیدند که اصالً اودمون ه نفـمیده بودی  .بعد وقتی استاد این کارو میکـرد
بعد من دانشجو احساس میکردم که چید کارم مـمه ،چیـدر ایـن نوشـتن روایـت مــ
سارا ی ی دیگر از شرکت کنندگان این پژوه

معتید اسـت اگـر روایـتهـای هفتگـی

توسب استاد اوانده نشـود و بـازاورد داده نشـود تـلثیرا

الزم را ن واهـد داشـت .او

دراینباره میگوید:
«اگه روایتها توسب استاداوانده نمیشد اصالً کارایی نداشـت .واقعـاً کـارایی نداشـت
چون اعالً ما هنوز به اون پ تگی نرسیدی که بتونی اودمون اونیـد اون کـارو بشـینی ،
حاال از همه ـات

بررسی

ب نی این که استاد تو روایت کامنت میگذاشت :چرا ایـن

کار رو کردی؟ ...لوی بعضـی ملـههـا کامنـت مـیگذاشـتند ،چـه کـار بـتـر از ایـن
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بوده .ال ته واقعاً ه اـمیدم مـ بوده.»...

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

میتونستی انجام بدی؟ چـرا ایـن حـرف رو زدی؟ االصـه کامنـتهـا مـا رو بـه ا ـر
وامیداشت.»...
هایروایتنگاریتأملی:


هاومحدودیت

چالش
-3
امیرا ووایلد ( )2015موانع رایج نوشتن تلملی را به ش ل زیر دستهبندی میکننـد :موانـع
،ملی (مانند زمانبر بودن نگارش تلملی) ،موانع احساسی (مانند س ت بودن رؤیـایی بـا
تجربه های توأم با ش ست در روی کاغذ) ،موانع دانشگاهی (مانند و ود میررا

ااب

برای نوشتن از سوی دانشـگاه و تـرس دانشـجو از این ـه نوشـتن) .واکـاوی تجربیـا
روایتنگاری دانشجویان نشان می دهد براـی از دانشـجویان در ابتـدا مقـدودیتهـا و
مش التی را با این برنامه داشتهاند اما در طول انجام این کار ک ک مش التشان راع شده
است.
مـناز از زمانبر بودن نگارش تلملی میگوید:
«ی

روز کامل وقت مرا میگرات ...اوایل اصالً نمی دونست باید چگونـه بنویسـ کـه

استاد راضی باشـد نمـی دونسـت بایـد چـی بنویسـ  ...اوایـل نوشـتههـام بیشـتر شـ یه
گشارشنویسی بود ...اما بازاوردهای استاد مسیر را به ه نشون داد ،اآلن راحت .»...
زهرا میگوید:
«من ق الً ا ر میکردم که روایتنگاری یه کار اضااه است و وقت آدم رو میگیـره ولـی
تازه به اودم یه پیشنـادهایی ه میدادم.»...
نیلوار با آنکه روایتهای سااتگی را با تو ه به نمار هـای بـی

از حـد استادشـان،

شامل دانشجویان کالس اودشان نمیدانست اما ی ی از مقدودیتهای روایتنگاری را
و ود روایتهای سااتگی می داند و معتید اسـت دانشـجویانی را در اـارج از کـالس
اودشان میشناسد که از غفلت استاد اود استفاده کرده روایتهای سااتگی مینویسند
و کارورزی و ت الیف آن را بدون راتن به مدرسه با روایتهایی ایالی سپری مـیکننـد.
او بهطور شفاف میگوید:
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بعد یه مد

اـمیدم ایلی اوبه وقتی مینوشت اودم پی به نیاط ضعف کارم مـیبـردم
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«اآلن یه سری از بچهها تو کالسای دیگه هستن روایت ایالی مینویسن ،این ی ی دیگـه
از ایرادا

روایت نویسیه وقتی که استادی بـه دانشـجوش میگـه بـرو چــار تـا روایـت

بنویس بیار ،بعد ایلی کنترل

نمی کنه دانشجو رو که آیا واقعاً انجـام داده انجـام نـداده

این کار رو؟ این یعنی کل کارورزی رو زیر سؤال برده؛ یعنی نه تدریس کرده ،نه توسـعۀ
حراه ای انجام داده نه اصالً شاید مدرسه راته ولـی داره روایـت مـی نویسـه ایـن نیطـۀ
ضعفشه؛ حاال منالً ما میتونی منالً کارایی که تو کالس مـا شـد اسـتاد بـه مدرسـه سـر
میزدند نمیدون ابشار ما رو میدیدند ایل مون رو میدیدند .بعد باالاره کنترل بوده اما
اب ایلی استادها این کارو نمی کنن منالً میگن برو روایت بنویس بیـار ایـن یـه ،یـب
برای روایتنگاریه».
نتیجهگیریکلی 

بررسی و نتیجهگیری از آنچه دانشجوـ معلمان بیان کردهاند نشان میدهد ،روایتنگـاری
تلملی ،ابشاری بسیار سودمند و مفید برای دانشجوـ معلمان است ،این مطالعه کیفی نشـان
داد روایتنگاری تلملی ابشار و زمینه ای است که دانشجویان ،دان
را کشف و توسعه میدهند؛ نوشتن تلملی به آنها کم

،ملی ش می اـود

میکند برای راهحلهای ،ملـی

که بهطور نااودآگاه در صقنه ،مل داشتهاند را به سط بـاالتری از ادراک بیاورنـد و در
توسعه آن ب وشند .این مطالعه همچنین نشان داد روایتنگاری ،ارصـتی بـرای واکـاوی
تجربه است و دانشجویان با این واکاوی ن ا

قو

و ضـعف ،ملشـان را واضـ تـر و

همراه با الگوهای شنااتی و ذهنی ،راهحـل هـا و راه ارهـایی را بـرای برطـرف سـازی
ضعفهای اود بیابند و در تجربههای بعدی این راه ارها را مورد آزمون قـرار دهنـد و
نتایج آن را در روایتهای هفتگی اود دن ال کنند و بدین وسیله دانـ
اود را رشد دهند .این پژوه

،ملـی ش مـی

کیفی همچنین نشان داد روایـتنگـاری تـلملی ارصـتی

برای پیوند دنیـای ،مـل و نمـر را بـرای دانشـجو ـ معلمـان اـراه مـیکنـد؛ آنـان در
روایتهای اود در ت یین رخدادهای کالس ،به میایسۀ این اتفاقا

با نمریهها و مطالـب

،لمی که ق الً اواندهاند میپردازند و روایتنگاری ،رصهای بـرای پیونـد آمواتـههـای
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شفافتر می بینند و این وضو در دیدن مسائل ،به آنان کم

میکنـد بـه شـ لی مـنم

حرفهای...
تنگاریابزارتأملوبالندگی 
روای 

نمری و اتفاقا

،ملی آنان است .پیوند دان

،ملی و نمری در دانشجویان و ه سویی

و ی پارچگی این دان ها در آن ها به تدریج رسیدن و کسب ح مت ،ملی را برای آنان
در پی اواهد داشت .این مطالعه همچنین نشان داد که روایتنگاری و به اشتراکگذاری
این روایتها در میان ه کالسیها زمینۀ تعامل حراـهای بـا دیگـران و توسـعه حراـهای
م تنی بر ارد معی را اراه نموده و نیـ

بـینمیـری در ایـن زمینـه دارد و مو ـب

میگردد ااراد در دان های ش می و تجار

ی دیگر سـی شوند .ایـن مطالعـه کیفـی

همچنین نشان داد که دانشجویان با استفاده از روایتنگاری تـلملی مـیتواننـد بـر رونـد
توسعۀ اود نمار

داشته باشند و ارایند رشد اود را با اودآگاهی تعییب کنند و بدین

وسیله ارایندهای اراشناات آنان نیش ،با این ابشار رشد و توسعه مییابد .دانشجویان ایـن
مطالعه تلکید اراوانی بر سودمندیها و تلثیرا
سودمندیها و تلثیرا

بی بـدیل ایـن ابـشار دارنـد امـا معتیدنـد

این ابشار بـا همراهـی و نمـار

اسـتاد راهنمـا و بـازاوردهـایی

کهایشان به روایتهایشان میداده است ،این برنامه را برای آنها مـؤثرتر و مفیـدتر کـرده
است .این مطالعه همچنین نشان داد روایتنگاری تـلملی ،ـالوه بـر تـلثیرا

حراـهای،

پیامدهای ان ی نیش برای دانشجویان داشـته اسـت کـه توسـعه توانمنـدی در نوشـتن و
نگارش ،از موارد بر سته این پیامدهاست .

در پایان پژوهشگران این مطالعه وظیفه اود میدانند تا مراتـب سپاسـگشاری اـود را از
کلیه دانشجو ـ معلمـان شـرکت کننـده در ایـن مطالعـه ابـراز نماینـد و امیدوارنـد ایـن
دانشجویان با روایت نگاری تلملی در مسیر رشد و توسعه حراـهای اـود مواـب بـوده و
معلمانی ا ور و متعـد برای ارزندان این مرزوبوم گردند.
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