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Abstract 
 

The current article investigates into the 
significance of using reflective narrative writing 

as a professional development approach in student 

teacher internship curriculum. To do so, meta-
synthesis method was used. First, all the studies 

published on this issue in the past 20 years were 

selected. Then, they were reviewed and 
categorized. Next, based on the 

inclusion/exclusion criteria, 20 studies were 

chosen and their findings were synthesized, 
reviewed, and rearrayed. The results showed that 

using narrative reflective writing in teacher 

professional education is justifiable in four 
aspects: “narrative reflective writing and levels of 

reflective”, “narrative reflective writing and 
personal identity”, “narrative reflective writing 

and social identity”, “narrative reflective writing 

and professional identity”. Therefore, narrative 
reflective writing can improve four dimentions, 

such as: cognetive, emotional, socio cultural an 

practical as the important aspects of student-
teachers professional development and has an 

effective role in the teacher education context. 
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 مقدمه

های خاص آن حوزه بستگی دارد. ای در هرحوزه، فرایندی است پیچیده که به فعالیتتربیت حرفه

دهد، متفاوت با کارهایی است که یک حقوقدان برای دان انجام میهایی که یک موسیقیفعالیت

پردازد تا های تکراری و عملی با ابزار موسیقی میولی، به تمریندهد؛ اای انجام میتوسعه حرفه

ها که هرکدام دارای شرایط که دومی، بر اثر تعامل با موکّلهایش را ارتقا بخشد، درحالیشایستگی

(. امروزه با توجه به این که تحوالت 1987، 1شود )شونای تبدیل میخاص هستند، به فردی حرفه

ای هستند که بتوانند در ن رخ داده است، افرادی دارای صالحیت حرفهعظیمی در سراسر جها

های تفکر و تعقل، بهترین ای خود، با استفاده از مهارتنشده زندگی فردی و حرفهبینیشرایط پیش

فرد و با های منحصربهها را برای پاسخ به نیازها اتخاذ نمایند. ازآنجا که معلمان با انسانتصمیم

های باالیی برخوردار است. سازی این قشر، از پیچیدگیمتفاوت سر و کار دارند، آمادههای ویژگی

بیش از صد سال، تربیت معلم بر اساس این اعتقاد شکل گرفته بود که علم آموزش و یادگیری 

(؛ در مقابل نگاه سنتی، 2002، 2تواند توسط دیگران به معلمان منتقل شود )جانسون و گلمبکمی

ای خود، مورد توجه عنوان کارگزار فعال در توسعه حرفهوش فکورانه یاد کرد که معلم را بهباید از ر

ای را باید به سمتی سوق داد که محصول آن به نظر شون برنامه تربیت حرفه»دهد. قرار می

( اولین کسی است که درباره مفهوم 1933) 3(. دیویی1379)مهر محمدی، « کارگزاران فکور باشند

تواند متفکر باشد و به جای آنکه صرفاً پیرو و معلم می»ای نظریه ارائه نمود. و تربیت حرفهتأمل 

های ها و اصول آموزشی موقعیتشده باشد، نظریهتعیینهای ازپیشسری اصول و تئوریمجری یک

را تأمل « کارورزان فکور»( در کتابی تحت عنوان 1983فرد کالس خود را خلق کند. شون )منحصربه

های داند که کارورز، به موقعیتفعالیت پنهان معرفت شناختی در فرایندهای هنری و شهودی می

( معلمان فکور نیاز 1998)4آورد. به زعم دارلینگ هاموندها میثبات و متضاد با ارزشنامشخص، بی

، 5)پوزنردارند تا با مسائل پیچیده مدرسه مواجه شوند، هر چند ممکن است، ذاتاً فکور نباشند 

شده توسط معلمان را کارگرفته(. عمل فکورانه، راهبردهای آموزشی به1987، 6؛ بروکفیلد1989

، 8ای، تأثیر بسزایی دارد )ون منن(. عمل فکورانه در رشد حرفه1990، 7دهد )اوسترمنافزایش می

ه وجود ( که به خودی خود در اکثر معلمان ب1990؛ اوسترمن، 1987؛ زایخنرو لیستون، 1995

نگاری تأملی، رویکردی (. روایت1933آید. این فرایند باید به یاری ابزارهایی توسعه یابد )دیویی، نمی
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(. نویسنده با عمل 2001، 1است برای ثبت افکار شخصی، تجارب روزانه و تفکر درونی )هیم استرا

(. 0022، 2کند )آن راسبخشد و در خود، احساس قدرت مینوشتن به افکارش جان می

کند تا چهار بعد وجودی خود را نگاری تأملی به معلمان کمک می( اشاره دارد، روایت1981)3کالرک

دهند؟ چرا انجام دانند؟ چه احساسی دارند؟ چه چیز را چگونه انجام میکشف کنند: چه می

گیری و های روزمره، انگیزه، تصمیمنگاری تأملی نسبت به چالشدهند؟ معلم به واسطه روایتمی

نگاری تأملی ابزاری است که (. روایت1999، 4رسد )کوکران و اسمیت لیتلعمل، به درک و فهم می

نمایند. دانشجومعلمان مشاهدات فردی  دهد تا درباره وقایع تأملکنندگان فکور اجازه میبه مشارکت

را از هم تشخیص ها ها و سوء تفاهمبخشند و تفاهمها ارتقا میخود را از طریق نوشتن روایت

کند تا استانداردنگاری به دانشجومعلمان کمک می(. استفاده از روایت2010، 5دهند )واتسونمی

، 6های تدریس یاددهی یادگیری را بررسی کنند و دانش، مهارت، نگرش خود را ارتقا بخشند)سنجیز

نگاری تأملی یت(. دانشجومعلمان با کمک روا2016و همکاران،  8؛ دافان2014، 7؛ بومن2015

؛ 2016، 9کنند )کوکرهای تدریس و ارزیابی محتوا را تعیین میهای یادگیری، روشاهداف، فعالیت

های مناسب برای تحقق کردن زمینهرود، فراهمای انتظار می(. آنچه از تربیت حرفه2011، 10هگارت

های توسعه اظر به همه جنبههای نها و مهارتای از صفات، توانمندیعنوان مجموعهها بهشایستگی

های تربیتی مناسب برای تربیت معلمان، از جمله مباحث مهم است که ای است. ایجاد فرصتحرفه

، «شایستگی موضوعی»ای دارای چهار شایستگی است: معلم حرفه»باید مد نظر قرار گیرد. 

گی موضوعی، آن شایست«. شایستگی عمومی»و « موضوعی-شایستگی تربیتی»، «شایستگی تربیتی»

های بشری را فهم کند و شایستگی کند تا دانشی از دانشقابلیتی است که به شخص کمک می

کند. کردن در یک رشته خاص آماده میتربیتی آن قابلیتی است که شخص را برای معلمی-موضوعی

ی عمومی کند. شایستگکند تا معلمی شایستگی تربیتی، شامل آن قابلیتی است که به فرد کمک می

 (.1394پور، )موسی« قابلیتی است که همه معلمان باید از آن برخوردار باشند

های عملی، طرفداران دیدگاه معلم فکور در کنار فهم عمیق دانش موضوعی و مهارت

ای معلم قرن حاضر معرفی های حرفهعنوان ابزار توسعه صالحیتنگاری تأملی را نیز بهروایت

اخیراً در برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان کشور ما با هدف ارتقای  کنند. این رویکردمی

ای معرفی شده است. ازآنجا که اسناد باالدستی و متون و منابع کافی در داخل های حرفهشایستگی
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ای را بررسی مند و دقیق مبانی نظری و ارتباط آن با تربیت حرفهکشور وجود ندارد تا به صورت نظام

های تر نسبت به این دو حوزه، پژوهشگر، نظریهتر و عمیقمنظور ایجاد یک دید وسیعهکند، ب

آوری و تلفیق نموده که حاصل آن ارائه چهارچوبی با نظران و محققان جهان را جمعپراکنده صاحب

تواند شده است. مدل پیشنهادی میهای نظری ترکیبفرد از مدلهای متمایز و منحصربهویژگی

عنوان توان از آن بهها؛ همچنین، میایی باشد برای مخاطبان دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاهراهنم

اش با نقشه کارورزی که تنها سند موجود و راهنمای پوشانییک شاخص استفاده نمود تا میزان هم

شود  است، مشخص« 1»عملی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور

نیاز، مورد بازاندیشی و اصالح قرار گیرد. بنابراین، سؤال اصلی که در این پژوهش دنبال و درصورت

ای، بر اساس عنوان یک راهکار توسعه حرفهنگاری تأملی، بهشود این است که: مبانی نظری روایتمی

 شود؟ترکیب فرا تفسیر، چگونه تبیین می
 

 شناسیروش

مند نظام« 1تجمیع یا تراکم»پژوهی است که قابلیت ر پژوهش حاضر، ترکیبشده دکارگرفتهروش به

( و در پی پاسخ به این سؤال است 2002، 2های تولیدشده پیشین را دارد )چالمز، هجز و کوپردانش

گذار، در نهایت، در های پژوهشی گذشته چیست؟ مربی، معلم و سیاستکه نتیجه واحد همه یافته

ها به صورت ویش چه اقدام عملی را انجام دهند؟ چراکه پرداختن به پژوهشهای خبرابر سؤال

های ضد و نقیض، سبب گمراهی او دهد، بلکه یافتهتنها دید جامعی به پژوهشگر نمیانفرادی، نه

های مشترک پژوهشگران و های یافتن دیدگاهپژوهی یکی از راه(. ترکیب2000، 3گردد )پرینگمی

طور مفصل به علل گرایش ( در کتاب خود به1984) 4است. الیت و پیلمرها پاسخ به سؤال

اند و معتقدند از دهه هشتاد مند پرداختههای مروری نظامپژوهشگران به سمت انجام پژوهش

 مند، آرام آرام تبدیل به حوزه تخصصی شده است.های مروری نظاممیالدی به بعد حوزه پژوهش

شده در کارگرفتهناگون است که با توجه به هدف و رویکرد بهپژوهی دارای انواع گوترکیب

توان طورکلی میشود. بهها دست به انتخاب زده میهای مورد تلفیق، از میان آنپژوهش

هایی را که در دسته کمّی پژوهی را در دو دسته کیفی )واژگانی( و کمّی )عددی( قرار داد. آنترکیب

های کیفی نیز (. در حوزه پژوهش1976، 5شناسیم )گالسراتحلیل میقرار دارند، بیشتر با مفهوم ف

پژوهی، مثل: فراروایت های نوینی از ترکیبشناسانه، منجر به تولید روشتوسعه حوزه نظری و روش

انتقادی شده است )بارنت پیچ و -، ترکیب مضمونی، ترکیب متنی و ترکیب تفسیری6نگاریو فراقوم
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های پژوهشی تقریباً بیست سال اخیر در حوزه مند، یافتهژوهی نظامپ(. ترکیب2009، 1تامس

ای به شیوه های کمّی و کیفی است تا با آن، به سؤال چرایی نگاری تأملی و توسعه حرفهروایت

انجام دادن یک »ای دانشجومعلمان پاسخ داده شود. نگاری تأملی در توسعه حرفهکارگیری روایتبه

)طالیی و بزرگ، « ها باشد دارای سه مرحله استهای دیگر پژوهشیافته پژوهش که حاصل ترکیب

 (. پژوهش حاضر نیز بر مبنای این سه مرحله، پیش، رفته است:1394

های هایی که مقرر است از یافتهمرحله اول شامل تعیین جغرافیای پژوهش است؛ تعیین پژوهش

ها، مقاالت سراسر دنیا انتخاب شدند نامهپایانهای دکتری، ها استفاده گردد. آن دسته از رسالهآن

که با سؤال پژوهش حاضر مرتبط بودند و به صورت تجربی و ارزیابانه انجام شده بودند. همچنین 

های تحلیل کمّی و کیفی از اعتبار و اعتماد باال بودند. کلید شده و روشکارگرفتهابزارهای تحقیق به

ای اریک، پروکوئست، ساینس های دادهای از پایگاهوسعه حرفهنگاری تأملی و تهای روایتواژه

نگاری تأملی بر مقاله و سند در حوزه تأثیر روایت 58دایرکت و ... جستجو شدند )از جستجوی اولیه 

ای به دست آمد که پس از اعمال معیارهای انتخاب اسناد برای ورود به مرحله بعد به توسعه حرفه

 اثر رسید(. 43

مند اسناد منتخب است که غربالگری و واکاوی شدند. چکیده اسناد دوم شامل نقد نظاممرحله 

هایی که در مورد رویکرد )مقاله« مرتبط بودن»و « کیفیت»خوانده شد بر اساس دو معیار کلی 

اثر انتخاب شدند. از این  24های دیگر به جز تربیت معلم بودند( حذف شدند و تعداد روایی در حوزه

مطالعه وارد مرحله بعد شدند. در مرحله سوم مطالعات تشریح فیزیکی شدند و قطعات  20د تعدا

ها در خانه جدول تشریح قرار گرفتند که شامل، هدف، عنوان، نویسنده، دانشگاه، مختلف آن

یادداشت شد که خالصه آن در  های مربوط به هر تحقیقها و یافتهشناسی، تولید دادهروش

شده است. مرحله سوم، ترکیب یا خلق چیزی جدید از عناصر جدا از هم است.  ( آورده1)جدول

ای یکجا شدند، سپس با نگاری تأملی و توسعه حرفههای اسناد منتخب درباره روایتبخش یافته

بندی های مشابه و متناقص )کدگذاری باز(، دستهبازخوانی مکرر و دقیق و همچنین مقایسه یافته

نگاری تأملی ذیل مضامین اصلی انجام شد )همانند، سطوح تأمل و نوع نگارش، روایتها در این داده

ای که نگاری تأملی و هویت حرفهنگاری تأملی و هویت اجتماعی، روایتو هویت فردی، روایت

سازی، مدیریت کالس، فرایند ریزی و آمادهمضمون آخر خود دارای سه مضمون فرعی برنامه

 ای است(.های حرفهوانمندییادگیری و ت-یاددهی

 

 
 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )

 هایافته شناسیروش عنواننام محقق و 

                                                           
1. Barnett- Page & Thomas 
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 دانشگاه

گلکار و 

شریفیان 

(1395) 

نقش و کاربرد 

پژوهش روایتی در 

های بهبود برنامه

تربیت معلم و 

ای رشد حرفه

 معلمان

-مروری

 تحلیلی

دانش و مهارت ای، افزایش تثبیت هویت حرفه

دانشجومعلمان، اثربخشی کارورزی، تدوین 

تر برنامه درسی، تسهیل فرایندهای پیچیده منطقی

یادگیری، -تدریس، بهبود فرایند آموزش و یاددهی

ها از تربیت معلم پژوهنده، بهبود توسعه درک آن

ای و کاهش تعارضات ناشی از نگرش حرفه

 های فرهنگی تفاوت

جعفری 

(2013) 

گاه پیام دانش

 نور تهران

تأثیر انواع متفاوت 

نگاری تأملی روایت

بر یادگیری 

خودتنظیمی 

 فراگیران

کیفی و 

کمّی: 

استفاده از 

آزمون پیش

و 

آزمون، پس

 پرسشنامه

عنوان عمل نگاری تأملی، بههای مطالعه روایتیافته

جویی از بازخورد همتایان و بهبود تأملی برای بهره

گان که خود دارای خودتنظیمی یادگیرند

های های سازماندهی یادگیری، مسئولیتزیرمؤلفه

یادگیری، سازماندهی محیط، جستجوی همکار، 

 تنظیم اهداف و حافظه است.

هاشمی و 

میرزایی 

(2015 )

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 رفسنجان

نگاری تأثیر روایت

تأملی بر افزایش 

ها شتأمالت، نگر

و درک خود از 

زبان انگلیسی 

 شجویاندان

کیفی: 

تحلیل 

متون 

نگارروایت

 ی تأملی

ها شش مضمون اصلی از تحلیل محتوای گزارش

استخراج شد: تعلیم و تربیت، تأمل بر تجارب 

پیشین، تغییر نگرش، درک خود، تجارب شخصی، 

نگرانی درباره آینده شغل و تغییر در همه ابعاد 

 ها به این نکته اشاره دارد که فرایندنگارشی. یافته

نویسی طور فعال توسط گزارشتأمل ممکن است به

 تسهیل گردد.

تاجیک و 

پاکزاد 

(2016 ) 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی تهران

طراحی دوره 

تربیت معلم 

فکورانه و 

های آن بر داللت

معلمان فکور زبان 

 انگلیسی

کیفی: 

استفاده از 

مصاحبه و 

تحلیل متن 

نگارروایت

 ی تأملی

تدریس فکورانه را نشان ها بهبود تدریس و یافته

های قبل و بعد شده مصاحبهداد. مضامین شناسایی

دوره شامل: آگاهی از وقایع کالس، تأمل بیشتر در 

گیری، تأمل بر عمل و تأمل عمل و قدرت تصمیم

شدن، تأمل برای عمل و بر کالس خود بعد از تمام

شدن برای آینده با استفاده از دانش آماده

 شده. کسب

 

 

 

 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )امه اد

 هایافته شناسیروش عنواننام محقق و 
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 دانشگاه

کالرک 
(2005 )

دانشگاه 
سیدنی غربی 

 استرالیا
 

ها و گزارش
های تأملی پرسش

عنوان استراتژی به
 برای یادگیری

کیفی: 
استفاده از 
مصاحبه و 

تحلیل 
محتوای 
متون 
 هاروایت

شده شامل چهار مضمون اصلی یمضامین شناسای
ها است که عبارتند از: اکتشاف با مضامین فرعی آن

)کشف ایده، جستجوی نکته خاص، یادگیری دانش 
آموزان، موضوعی، ارزیابی اطالعات، مشاهده دانش

دهی )کنش روزمره، دادن به دیگران(، سازمانگوش
کارگیری راهبردها، شناسایی دانش نظری و به

طور متوالی(، ا عمل، قراردادن وقایع بهپیوند آن ب
ارتباط )برقراری ارتباط بین یک موقعیت تدریس با 
موقعیت دیگر، تفسیر، اصالح و تغییر طرح 

آموزان( و تأمل منظور سازگاری با نیازهای دانشبه
گیری غیررسمی مبتنی بر تأمل، )تصمیم

های تدریس مبتنی بر تأمل(. نتایج مسئولیت
ها عبارتند: تدریس مشارکتی، درک هتحلیل مصاحب

پیچیدگی تدریس، سازماندهی تکالیف روزانه، بحث 
درباره ارزشیابی، تدوین اهداف، تأمل بر 

های خود، شناسایی راهبردهای مفید تأمل پیشرفت
و یادگیری فرایندمحور، آشنایی با مدرسه و کالس، 

نفس، مدیریت بهتر کالس و احساس اعتمادبه
 های تدریس.عه برنامهآرامش در توس

فرانکلی ایچلر 
(2006 )

دانشگاه ایالت 
 پنسیلوانیا

تجارب استفاده 
نگاری تأملی روایت

در یک دوره 
کارورزی 
 بزرگساالن

کیفی: 
های مصاحبه

 پدیدارشناختی

( 1شده عبارتند از: چهار مضمون اصلی شناسایی
( واکنش نسبت 3( هماهنگی بین تیم 2درونگرایی 
نگاری تأملی. همچنین، بیان روایت (4به نگارش 

احساسات، آگاهی فردی و اجتماعی، شناخت 
مندی و قدردانی از سطوح همکاری، رضایت

دیگران، جلوگیری از خودتحمیلی، تقویت اراده، 
 نفس.باورها و اعتمادبه

هورویتز 
(2007 )

 دانشگاه 
 نیو مکزیکو

 فرایند 
 معلم فکورشدن: 
 سفر استاد راهنما

کیفی: 
های صاحبهم

 بازپاسخ

ها نشان داد تقویت تفکر انتقادی، یک فرایند یافته
های ای است که باید از ابتدای برنامهتوسعه

عالوه کارورزی تربیت معلم به آن توجه شود. به
ای دارد و تفکر انتقادی، ارتباط فعال با توسعه حرفه

دهد بر اساس عمل به دانشجومعلمان اجازه می
ی کنند. او نتیجه گرفت که مربیان گیرخود تصمیم

معلم نیز باید عمل خود را دائم مورد بازاندیشی 
 قرار دهند.

 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )ادامه 
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نام محقق و 
 دانشگاه

 هایافته شناسیروش عنوان

معروف 
(2007 )

دانشگاه ملی 
 مالزی

گویی خود داستان
و دیگران از طریق 

 ی تأملینگارروایت

کیفی: 
مصاحبه و 
تحلیل متن 

نگارروایت
 ی

ها در فرایندهای های پژوهش نشان داد که آنیافته
های توصیفی و تأملی توصیفی، گفتگویی و نگارش

انتقادی درگیر شدند. و هفتادوهفت درصد بیان 
های ها را در ارزیابی روشکردند، این فعالیت، آن

تدریس خود تدریس، نقاط قوت و ضعف، آگاهی از 
های و مشکالت تدریس، شناسایی محتوا و رسانه

بینی وقایع، آشنایی با فنون تدریس آموزشی، پیش
هایی که توجه و انگیزه مورد عالقه و فعالیت

 دهد، یاری کرده است.آموزان را افزایش میدانش

اسپنسر 
(2008 )

دانشگاه جرج 
 واشینگتن

واکاوی نوشتن 
محور مسأله

رها و تدریس بر باو
عمل تدریس 
 دانشجومعلمان

کیفی: 
استفاده از 
مصاحبه و 
تحلیل متن 

 هانگارش

ها نشان داد که نوشتن تأملی، تأثیر مثبت و یافته
بلندمدت بر عقاید و اعمال مرتبط با توسعه 

ها کنندهای معلمان دارد. زمانی که شرکتحرفه
های حمایتی خود هستند، درحال شناسایی فعالیت

کند؛ ملی، باورهای آنان را آشکار مینگارش تأ
همچنین گرایش به سوی تأمل بر عمل در 

 دانشجویان به وجود آمد.

بایمیستر 
(2011) 

های بررسی نگارش
تأملی بر توانایی 

دانشجومعلمان در 
های تلفیق دوره

آموزشی دانشگاهی 
 و میدانی

کیفی: 
مصاحبه، 
مشاهده، 

تحلیل متن 
 هاروایت

ها بین واحدهای کنندهد، مشارکتها نشان دایافته
ای، ارتباط برقرار درسی دانشگاهی و تجارب زمینه

کنند و یادگیری تأملی و دانش مرتبط با عمل می
ها نظیر: دانش محتوایی، دانش تدریس تدریس آن

های دیگر، ازقبیل مدیریت کالسی، ارتقا و مهارت
 یابد.می

کوهن سایاج 
(2012 )

 دانشگاه

نگاری تأثیر روایت
تأملی بر تدریس 
دانشجومعلمان: 

نگاری تأملی روایت
چه چیزی را ارتقا 

 بخشد؟می

کمّی و 
کیفی: 

استفاده از 
آزمایششبه

ی و تحلیل 
متن 
 هاگزارش

ها سه سطح تأمل توصیفی، تطبیقی و تحلیل گزارش
شود. نتایج نشان داد، نگارش انتقادی را شامل می

یافت، اما تنها  هردوگروه در سطح توصیفی، بهبود
یک گروه، سطوح نگارش تأملی باال )تطبیقی و 
انتقادی( خود را ارتقا دادند. یک هبستگی مثبت بین 

ها و تجربه میدانی و شرح توصیفی و نمرات آزمون
تطبیقی در ترم اول برای هردوگروه وجود داشت؛ 
این یعنی افرادی که سطح شرح انتقادی را کسب 

ان نظیر: طراحی، فرایند شکردند، فعالیت تدریس
های یاددهی یادگیری، ارزیابی، مدیریت کالس و... 

یابد. همچنین فهم، باورها و نگرش در نیز بهبود می
 کند.تدریس نیز توسعه پیدا می

 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )ادامه 
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نام محقق و 

 دانشگاه
 هایافته شناسیروش عنوان

دیکنسون 
(2012 ) 

دانشگاه 
 کلمبیا

پژوهش روایی 
گیری درباره شکل

هویت معلمی: 
گذاشتن اشتراکبه

های داستان
 دانشجومعلمان

کیفی: 
استفاده از 

 مصاحبه

نمودن موقعیت ها اهمیت برنامه در فراهمیافته
برای ساخت هویت اجتماعی معلمی را نشان 

ای در کنار تعامل با داد. ساخت هویت حرفهمی
آموزان حاصل تید راهنما و دانشهمتایان، اسا

ای با درگیرشدن در شود. ساخت هویت حرفهمی
مباحثه، افزایش تفکر تأملی، دانش و درک فرایند 

های معلمان ساخت هویتی است که از روایت
شده شامل: درگیرشدن آید. مضامین شناساییبرمی

در مباحثه، تأمل بر تجربه، درگیری عاطفی هنگام 
روابط عاطفی، تفکر تأملی، تفکر  تدریس، مشاهده

آموزان، مفهوم خود، بهبود انتقادی، ارتباط با دانش
 عمل تدریس وساخت دانش معلم.

 فارینا
(2013 )

دانشگاه ویلیام 
و مری 
 ویرجینیا

کاربرد 
نویسی داستان

دانشجومعلمان 
عنوان ابزار تفکر به

در طی دوره 
 کارورزی

کیفی: 
مصاحبه، 

تحلیل متن 
و هاروایت

 بحث

پنج مضمون از این تحلیل شناسایی شد: 
نگاری و هویت نگاری و هویت فردی، روایتروایت
نگاری سازی، روایتنگاری و مفهومای، روایتحرفه

 نگاری و تعامل با دیگران.و تأمل عمیق، روایت

( 2014بومن)
در دانشگاه 
 مانت رویال

نگاری آیا روایت
تأملی، تربیت را 
 ارتقا می بخشد؟
ارزیابی برنامه 
تربیت دستیار 

 -معلم مهارت
 محور

کیفی: 
مشاهده 
مصاحبه 
تحلیل 

 هاروایت

های طورکلی فعالیتنتایج نشان داد، این برنامه به
تدریس دانشجومعلمان را بهبود بخشیده است. اما 

ها نسبت به درگیرشدن در تغییری در مقاصد آن
امده ای آینده به وجود نیهای توسعه حرفهفعالیت

های تدریس مشاهده شده است. بین فعالیت
نگاری تأملی را تکمّیل کردند با افرادی که روایت

هایی که تمام نکردند تفاوتی دیده نشده است؛ آن
نگاری تأملی در پایان برنامه اما تحلیل روایت

ها محور بیشتر از شروع بوده است. آنمهارت
های خاص مرتبط با مراحل آموزش، مهارت

بندی محتوا، رفتارهای ازماندهی و طبقهس
آموزان در فرایند یاددهی اجتماعی و درگیری دانش

یادگیری را ارتقا دادند؛ همچنین به ارزش 
 نفس و کنش پی بردند.اعتمادبه

 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )ادامه 
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نام محقق و 

 دانشگاه
 هایافته شناسیروش عنوان

سنجیز و 
اتاس کار

(2015 ) 
 
 

دانشگاه 
 ترابزون ترکیه

ارزیابی تأثیر 
نگاری تأملی روایت

 بر 
 

پیشرفت 
دانشجومعلمان 

علوم آزمایشگاهی 
 شیمی عمومی

کمّی و 
کیفی: 

آزمون پیش
 و 
 
 

آزمون پس
 و مصاحبه

شده نتایج نشان داد بازخوردهای حمایتی دریافت
نگاری تأملی، نمرات پیشرفت نسبت به روایت

ومعلمان سال اول را افزایش داد. مضامین دانشج
شده عبارتند از: تأمل توصیفی، تأمل شناسایی

های پیشرفته، آمادگی برای حضور در کالس، ایده
های تدریس، محور، اثربخشی روشتجربه
نگاری تأملی، طراحی، انتظارات، پیشنهادات، روایت
شده و های مثبت و منفی، دانش کسبنگرش
های فراشناختی، ها، آگاهیتناسبیها و بیکاستی

 احساسات، انگیزه درون و بیرون کالس.

داوت جاکر 
(2016 )

دانشگاه 
ارتوین کروه 

 ترکیه

کاربرد 
نگاری تأملی روایت

در توسعه 
دانشجومعلمان و 

های مهارت
 تدریس

کمّی و 
کیفی: 

مصاحبه، 
مشاهده 
تحلیل 

 هاروایت

های گارشها شامل: تقویت و بهبود انواع نیافته
ای، توصیفی و انتقادی و ایجاد مباحثه

ها، ای مانند: ارزیابی فعالیتهای حرفهشایستگی
توسعه حرفه خود، اصالح تدریس، تأمل بر کسب 

ها در کنش واقعی، ها و کاربردی کردن آننظریه
بردن به نقاط قوت و ضعف تدریس، شناسایی پی

ین های یک معلم خوب، خالق و مؤثر، تعیویژگی
های ها و روشاهداف تدریس، ارزیابی رسانه

تدریس، شناسایی مسائلی آموزشی، ارائه راه حل 
ها، ارزیابی تعامل با دیگران و رویکردهای برای آن

آموزان و توجه به فرایند متناسب با نیازهای دانش
 یاددهی یادگیری.

آاسپاسیا، 
الکساندرا، 

ماتینا و پنلوپ 
(2016 )

 دانشگاه آتن

فاده معین از است
نگاری تأملی روایت

های در برنامه
ای در توسعه حرفه

های تربیت برنامه
 بدنی

کیفی: 
تحلیل 
ها گزارش

بر اساس 
چهارچوب 

 ون منن

تأمل فنی، تأمل عملی و تأمل انتقادی مضامینی 
های روایی از هستند که شناسایی شدند. گزارش

ن تأمل فنی به سمت تأمل انتقادی تغییر کرد و ای
ای و باورهای گیری توسعه حرفهروند بر طبق شکل

معلمان بود. در صورت تأیید چهارچوب )تی جی 
ای باید به اف یو( ، طراحان برنامه توسعه حرفه

 عنوان ابزار حمایتی بنگرند.نگاری تأملی بهروایت

 

 

 

 شده های انجامای از پژوهش( خالصه1جدول )ادامه 
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نام محقق و 

 دانشگاه
 هایافته شناسیروش نعنوا

توسط 
اکویونلو، تلی، 
ستین و دافان 

(2016) 

دیدگاه معلمان 
آینده نسبت به 

نگاری تأملی روایت
 در تربیت معلم

کیفی: 
مصاحبه 
های باز 

 پاسخ

ها شامل: ارزیابی و توسعه جامع خود، افزایش یافته
پذیری و های انتقادی و حس مسئولیتدیدگاه
مضامین فرعی عبارتند از:  های تدریس خود.مهارت

ها کسب تجربه از زندگی دیگران، استفاده از بالگ
در کالس، پذیرش حرفه معلمی، توصیف موقعیت، 
ارزیابی فرایند تدریس، مدیریت کالس، مدیریت 
زمان، امکان تمرین، پژوهش، توجه به محتوا، 

جای روزمرگی، خودآگاهی، توانایی کسب تجربه به
نفس، خودارزیابی، اعتمادبه نوشتن، خودراهبری،

های خود، مسئول یادگیری خود تشخیص مهارت
 بودن و توجه به جزئیات است.

کیوم کینکئ 
(2018 )

دانشگاه 
 سانچنو کره

نگاری تأثیر روایت
تأملی 

دانشجومعلمان بر 
کارورزی: تأکید 

بر تأمل و 
 هادیدگاه

کیفی: 
مصاحبه و 
تحلیل متن 

 هاروایت

شده شامل: توجه عی شناساییمضامین اصلی و فر
های عنوان معلم، یادگیری مهارتبه خود )به

ای تدریس، احساسات، توجه به موضوعات حرفه
های مدرسه و )معلمان راهنمای کارورزی، فعالیت

مؤسسه، بحث با مربی کارورزی(، توجه به 
آموز و کالس، آموزان و کالس )رفتار دانشدانش

نویسی وزان، گزارشآمهای کالس و دانشویژگی
آموزان، تدریس یا مشاوره با همراه دانش

 آموزان خاص(.دانش

 

 هایافته

نگاری تأملی و سطوح تأمل، ها شامل: روایتهای پژوهشمفاهیم چهارگانه حاصل از ترکیب یافته

 نگاری تأملی ونگاری تأملی و هویت اجتماعی و روایتنگاری تأملی و هویت فردی، روایتروایت

 شود: ها پرداخته میای است که به ترتیب به آنهویت حرفه

 نگاری تأملی و سطوح تأملروایت

هایی است که از دهد و شامل طیفی از فعالیتمراتبی تأمل ارائه میسطوح تأمل، یک الگوی سلسله

نظران برای هریک از شود. اگرچه، اکثر صاحبشود و به تأمل ختم میحالت توصیف شروع می

ها تفاوتی کنند، از لحاظ کیفیت، برای آنطوح تأمل الگوهای خود، از عبارات خاص استفاده میس

(، 1997(، ون منن )1976) 2(. اما برخی دیگر مانند، هاتون و اسمیت1977، 1قائل نیستند )ون منن

                                                           
1. Van Manen 

2. Hotton & Smith  
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نگر و (، هاتون و اسمیت ال1991) 3النگر و کالتون-(، اسپارک1989) 2(، رز1986)  1ودمن و مارتین

( بر عمق تأمل تأکید دارند. تأمل عمیق از نظر الگوی 2000) 4(، کمبر و همکاران1999همکاران )

گرا ( آن را یادگیری تحول1999) 6که مونگرا است، درحالی( دیدگاه تحول1998) 5نظری مزیرو

رد که مبنای شده توسط فرد اشاره دانماید. هردو مفهوم، به توانایی اصالح معنای ساختهتلقی می

(؛ به عبارت دیگر، نحوه تفکر فرد نسبت به چگونگی بازنگری 1997، 7قضاوت و داوری است )تیلور

اش مورد توجه است و به فهم کارکردی ماهیت ساخت دانش اشاره دارد که حالتی عملکرد تجربی

است. تعداد فراشناختی است. ویژگی دیگر تأمل عمیق، تمایل فرد به نقد ادراکات خود و دیگران 

(. 1999کیفیت و غیرانتقادی آنها تأملی است )کیم، های بیزیادی از نویسندگان ادعا دارند، نوشته

ها اشاره ترین سطح تأمل است؛ همچنین، برخی از نظریهگرا عمیقتأمل انتقادی یا دیدگاه تحول

لگوی هاتون و اسمیت دارند که تأمل عمیق، پیامدهای باکیفیت یادگیری را همراه خواهد داشت. ا

نگاری ( نمونه بارز سطوح تأمل است؛ این مدل، ابتدا، یک مطالعه تجربی در زمینه روایت1995)

تر عنوان یک ابزار برای کارکردهای وسیعیافته است؛ سپس بهتأملی دانشجویان تربیت معلم توسعه

توصیفی، تأمل توصیفی، تأمل رود. مراحل آن عبارتند از: نگارش کار میشده بهشناختهرسمیتبه

 گفتمانی و تأمل انتقادی.

های متعددی در آموزش عالی، به منظور تعیین چهارچوب نظری هاتون و اسمیت توسط گروه

سطح تجربه کاری فراگیران استفاده شده است. برای ارزیابی از دانشجویان خواسته شد یک گزارش 

ننده و سطحی بود. سپس از این ابزار برای اهداف کها مأیوستأملی تهیه کنند. در ابتدا گزارش

کردن معیار کردن اصولی برای ارزیابی اهداف استفاده شد )فراهمهدایت کار یادگیرندگان و فراهم

های توصیفی مهر بطالن زد. ارزیابی(. نکته جالب و قابل مشاهده این بود که نباید به همه نگارش

بودن ساز تأمل هستند. بیان چگونههای رسمی، زمینهر موقعیتشده دکارگرفتهبرخی از توصیفات به

کارکرد متفاوتی با تأمل دارد و باید مراقب بود تا با یکدیگر جابجا  -یعنی توصیف وقایع-چیزها 

نگاری در سطح تأمل، نیاز به تمرین دارد؛ توسعه رویکرد سناریوی ( روایت2006نشوند. به باور مون )

های نظری در زمینه تأمل )عمق و نگاری تأملی، بدین معنا است که ایدهتبخشیدن به روایعمق

ها، بیشتر درباره سطح کیفیت( با ابزار عمل گره خورده است. نویسنده با استفاده از محتوای کارگاه

دهد. افزایش عمق تأمل، به افزایش آگاهی و استفاده خودکار از شود و آن را توسعه میتأمل آگاه می

ها یک چهارچوب نظری ( بر اساس این ایده2004تجارب درونی بستگی دارد. مون )تنوع 

نگاری تواند معلمان و دانشجویان را در یادگیری روایتکند که مینگاری تأملی را پیشنهاد میروایت
                                                           
1. Wedman & Martin  

2. Ross  
3. Sparkes-Langer&Colton  

4. Kember et al  

5. Mezirow  
6. Moon  

7.Taylor  
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تأملی حمایت کند؛ این مدل از یک سو،  ابزار نظری برای ارتقای فهم معنای عمل تأملی است، از 

 نگاری تأملی را در خود دارد.یگر، ظرفیت ارائه معیارهای ارزشیابی روایتسوی د

خالصه آنچه بیان شد، این است، اوالً، تأمل، دارای انواعی است که از دیدگاه برخی از 

ای برای رسیدن به سطح باالتر است؛ در این نوع نگاه، تفکر تأملی زمینهنظران، هرکدام پیشصاحب

فتد که به همه سطوح، یکی پس از دیگری، ختم شود تا نتایج مورد نظر حاصل ازمانی اتفاق می

ها پشت سر هم ای است و گامگردد. درواقع، ارتباط بین سطوح به صورت خطی نیست و چرخه

نگاری تأملی، همین دهد که، مبنای نظری روایتها نشان میخواهند بود. ثانیاً، بررسی دیدگاه

دارای چهارچوب مفهومی های متفاوت، دهد که بنابر دیدگاهتشکیل میالگوهای سطوح تأمل را 

شده برای هر سطح، یا گاهی، جابجایی سطوح هستند. متغیر: از نظر تعداد مراحل، نام خاص انتخاب

ها به نگاری هم باید سطوحی در نظر گرفته شود که نویسنده با گذر از الیهطبعاً، برای روایت

هایی تأملی هستند که انتقادی باشند و هرکدام از ک نگارش برسد. روایتهای عمیق تأمل یبخش

ها از کیفیت و غنا برخوردار باشند. درواقع، با تأمل عمیق، قادر ترتیب انجام شود تا روایتمراحل به

نگاری تأملی هم ابزاری است برای تفکر خواهیم بود، نگارشی را ثبت کنیم که تأملی باشد و روایت

تأمل درباره یادگیری، همان نگاری تأملی است. نکته سوم، موضوع یا مورد تأمل یا روایت تأملی.

نگاری درباره کنش، همان تجربه است؛ بنابراین از یک سو ارتباط تأمل و عمل، و از عمل، و روایت

یادگیری عمیق، حاصل تأمل عمیق  نگاری تأملی و تجربه مد نظر است.سوی دیگر ارتباط روایت

نگاری تأملی، ابزاری برای هدایت یادگیرنده از یک یادگیری ناپایدار به یادگیری است و روایت

نگاری تأملی، تنها روی افتد که فرد با کمک روایتماندگار و اساسی است. این پدیده زمانی اتفاق می

ود و دیگران نسبت به تجارب خود و چگونگی توصیف تجربه متمرکز نشود، بلکه با نقد و بررسی خ

های فراشناختی را در خود تقویت نماید؛ در نتیجه، ماهیت یادگیری، آگاهی یابد و مهارت

نگاری تأملی از یک طرف، تحت تأثیر الگوهای نظری سطوح تأمل است و از طرف دیگر، روایت

 ی، حلقه اتصال تأمل و عمل است. نگاری تأملگذارد. روایتهای تأملی بر آن تأثیر میفعالیت

نگاری تأملی و های منتخب، برای ارزیابی روایتآوری اطالعات پژوهشیکی از ابزارهای جمع

های تأملی بوده است؛ به همین دلیل، کنندگان، متن نگارشای شرکتتأثیر آن بر توسعه حرفه

شده ه اصلی شناسایینتایج، حاصل تحلیل نگارشی است که داوطلبان تجربه کردند. مقول

های مطالعات مذکور در پژوهش حاضر های آن نیز نتیجه ترکیب یافتهنگاری تأملی و زیرمقولهروایت

 اند عبارتند از:ها دست یافتههای مطالعات خود به این زیرمقولهاست. افرادی که در یافته

؛ معروف، 2012یاج، سا؛ کوهن2015کاراتاس، ؛ سنجیز2016جاکر، تأمل توصیفی )داوت -1 

 .2016؛ اکویونلو و همکاران، 2007

 (.2016تأمل فنی )اسپاسیا و همکاران،  -2 

 (.2012؛ دیکنسون، 2016جاکر، گفتمانی )داوتتأمل  -3
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 (.2012سایاج، تأمل تطبیقی )کوهن -4

ز ؛ سنجی2016؛ اکویونلو، 2016؛ اسپاسیا و همکاران، 2016جاکر، انتقادی )داوتتأمل  -5

 (.2007؛ هورویتز، 2007؛ معروف،2012؛ کوهن سایاج، 2012؛ دیکنسون، 2015کاراتاس، 

 (.2014؛ بومن، 2012؛ دیکنسون، 2006؛ فرانکلی جاکر، 2005مشاهده تأملی )کالرک،  -6

 (.2012تفکر تأملی )دیکنسون،  -7

 

 ایعنوان یک فرد حرفهبه« خود»نگاری تأملی و توسعه روایت

ای همان توسعه خود است؛ زیرا ماهیت فعالیت توسعه معتقد است توسعه حرفه( 20006مون )

طلبد. تسهیل یادگیری و ای است که از سوی فرد واکنش جامع و چندبعدی میگونهای بهحرفه

، ابراز و 1های آزادنویسیهای شناختی و عاطفی نیاز دارد. در اکثر گزارشای به پاسختوسعه حرفه

ها این ظرفیت وجود دارد تا بین فرد و توسعه شود و در آنها مشاهده میو نگرشاظهار هیجانات 

ها امکان و شرایط آزمون و تغییر را فراهم ای ارتباط برقرار کند؛ همچنین، عواطف و نگرشحرفه

کنند؛ در صورت انکار، فرصت تغییر و تحول از دست خواهد رفت. بحث تعدادی از نویسندگان در می

 3مرتبط است. ابرج و اندروود 2ای، با مفهوم توسعه صداعنوان یک فرد حرفهوسعه خود، بهزمینه ت

-پردازد، یکی در نقش مربیای نوشتند که به توصیف گزارش گفتمانی بین دو نفر می( مقاله1992)

بردن به صدای درون یا قصه خود، در این گزارش توصیف شده معلم و دیگری در نقش دانشجو. پی

شود. تقویت صدا و توسط خلق و تفسیر معنا آشنا می« 4یکپارچه شدن». فرد در این فرایند با است

یابد و باعث نویسی ارتقا میهایی هستند که با گزارشای، کیفیتهای حرفهایجاد امنیت در موقعیت

ارنماها ای دارند. کسزایی در توسعه حرفهشوند. کارنماها نیز نقش بهنفس میافزایش اعتمادبه

، 5شود )جیمز و دنلیها گزارش پیشرفت نیز گفته میتر تجارب هستند که به آنهای تأملیگزارش

ای را دارند. تجارب به وسیله این نوع نگاری توسعه حرفهها نیز نقش روایتنگاری(. خودزیست1992

(. تصور 1993، 6زشوند )ناولشوند و بیشتر در تربیت معلم به کار گرفته مینگارش بازنگری می

آموزان با معلم و موضوع یادگیری، طیفی از عواطف، شود، در طی مواجهه کودکانه دانشمی

یابد. در راستای تفکرات ها، ادراکات و باورهای شخصی در مورد موقعیت آموزشی توسعه مینگرش

کند و اصول میهای شخصی، در ساختار شناختی دانشجو معلم، نمود پیدا گرایی، این ایدهسازنده

دانش »عنوان (. عناصر یادگیری قبلی، به1992، 7دهد )گریفیتز و تانای را شکل مییادگیری حرفه

                                                           
1. Open 

2.Voice 
3. Obreg &Underwood 

4. Becoming  

5. James & Denley  
6. Knowles  

7. Knowledge in Practice  



 95                                     یتأملنگاریروایت از استفاده با ایحرفه معلمان تربیت ضرورت تبیین

 

های آینده معلم نسبت به حرفه خود شود؛ مبانی نسبتاً غیرمنسجمی که گرایشارائه می« 1در عمل

ها اجازه ها به آنش(. ساخت دانش با کمک عواطف و نگر1997، 2سازد )وینتیسکی و کاچاکرا می

آل است برای این تمرین، نگاری تأملی ابزاری ایدهدهد، یادگیری جدید را امتحان کنند. روایتمی

دهد تا فرصتی برای رجوع به تجارب متعدد چرا که گذشته، حال و آینده را در طول هم قرار می

توصیه « شدهمسیر طی» ( به استفاده از تکنیک1987) 3های گذشته ایجاد شود. گرامتموقعیت

گیرد؛ او این فرایند را پیوند کند که تجارب گذشته، حال و آینده در یک زمان مورد توجه قرارمی

شده و بخشی از بیند که اعتبار فرایند تفکر شناساییمیان قلمرو خصوصی تفکر و دانش عمومی می

 شود. ای میآموزش و توسعه حرفه

ای دارد. چون افراد همواره در تباط تنگاتنگی با توسعه حرفههای فردی، ارمشخصات و ویژگی

ای باشد. های فردی و حرفهتواند زمینه رشد و تحول جنبهای میحال تغییر هستند، زندگی حرفه

نگاری دهد و روایتای است که در سایه تأمل انتقادی رخ میپیش از این، ذکر شد، خودآگاهی پدیده

هایی که متمرکز بر موضوعات خاص مؤثر تقویت این سطح تفکر است. نگارشتأملی یکی از ابزارهای 

های فرد را از او سلب نمایند و صرفاً به موارد خارج باشند، ممکن است امکان اندیشیدن بر توانمندی

ها، بدون قالب و ساختار، به موضوعاتی چون از جهان خود توجه داشته باشند. هراندازه که روایت

های انتقادی، یابد. انواع نگارشالت بپردازند، آگاهی فردی و اجتماعی افراد، افزایش میآزادی و عد

های منتخب برای های پژوهشکنند. یافتهشرایط رشد و آگاهی فرد نسبت به خود را فراهم می

ی نگارکارگیری روایتای، در اثر بههای انتقادی بعد از توسعه حرفهدهد که نگارشترکیب، نشان می

شده که توسعه هویت فردی را های شناساییتأملی، در توسعه خود نقش دارد. برخی از زیرمقوله

 دهد عبارتند از: نشان می

 (.2005؛ کالرک، 2015؛ هاشمی و میرزایی، 2016خود آگاهی )اکویونلو وهمکاران،  -1

 (.2013؛ جعفری، 2016پذیری )اکویونلو و همکاران، حس مسئولیت -2

 (.2006؛ فرانکلی ایچلز، 2014؛ بومن، 2016نفس )اکویونلو و همکاران، ادبهاعتم -3

 (.2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2012؛ کوهن، 2015نگری )هاشمی و میرزایی، آینده -4

 (. 2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2005؛ کالرک، 2007گیری )هوریتز، تصمیم - 5

 (.2006لز، ؛ فرانکلی ایچ2011فهم باورهای خود )بایمستر،  -6

 (.2005خودتنظیمی )کالرک،  -7

 
 

 

                                                           
1. Griffths & Tann  
2. Winitzky & Kauchak  

3. Grumet  
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 نگاری تأملی و هویت اجتماعیروایت

های انتقادی تمرکز دارند، طور مستقیم بر توسعه آگاهیاگرچه تعداد کمی از نویسندگان به

بخشی به تواند روش مؤثری برای عمقنگاری تأملی میهای روایتهای اخالقی در فعالیتاستدالل

( معتقدند، عناصر شناختی تأمل که بر چگونگی 1991النگر و کالتون )باشد. اسپارک فرایند تأمل

های انتقادی مورد تأکید است، اما رویکرد انتقادی به گیری معلمان تأثیر دارد در نگارشتصمیم

دهد که زاییده های سیاسی اجتماعی، اهداف و غیره اهمیت میمفاهیمی نظیر، تجارب، باورها، ارزش

ها با گروهی از معلمان کار ( از طرفداران این رویکرد هستند؛ آن1987) 1ر است. اسمیت و تریپتفک

های خاص تدریس در سری فعالیتهای آشکار بین یکهای انتقادی و تنشکردند که درگیر نگارش

گزارش نگاری تأملی برای های فرهنگی اجتماعی بزرگ بودند. کار مشارکتی و استفاده از روایتزمینه

های اجتماعی کالس درس هم باالتر بروند. وقایع کالس باعث شد از سطح تفاسیر فنی موقعیت

مفهوم زیربنایی تدریس را مورد  2اولین مرحله نگارش انتقادی توصیف رخدادها است. مرحله گزارش

ست. مرحله های مبنایی توصیف وقایع یا ارتباط اجزای بین آن ادهد و به دنبال نظریهسؤال قرار می

ها، باورها و بر فرضیه 4کارگیری وقایع توجه دارد. مرحله مقابلههای متفاوت بهبه روش 3بازسازی

 ساز وقایع، متمرکز است. الگوی اسمیت در تربیت معلم مورد توجه قرار گرفت. های زمینهارزش

طه مستقیم با آن ای هیچگونه مغایرتی ندارد، بلکه رابتمایل به کار مشارکتی با توسعه حرفه

تواند بستر مناسبی باشد برای توسعه و رشد خود و دیگران و های کار گروهی میدارد. ایجاد فرصت

تواند در جهت پیشبرد این هدف مهم مؤثر واقع شود. نگاری تأملی بویژه در سطح انتقادی، میروایت

های گروه در بهبود عمل نگاری تأملی و هویت اجتماعی، استفاده بهینه از ظرفیتهدف روایت

ها ابزاری بودند برای بیداری ندای تدریس و به تبع آن، مسائل اجتماعی فرهنگی است. آنجا روایت

درون خود در مقابل نابرابری ها، اینجا تبادل اطالعات بین گروه و گوش فرادادن به همه صداها، در 

ای عمل خواهد کرد که به جای هکنار صدای خود، در محوریت قرار دارد. بدون شک، فردی، حرف

 ها را از لنزهای متفاوت، مورد بررسی قراردهد. تک بعدی دیدن مسائل، ایده

 دهد عبارتند از:شده که توسعه هویت اجتماعی را نشان میبرخی از زیر مقوله های شناسایی 

 (.2013؛ جعفری، 2015کاراتاس، بازخورد همتایان )سنجیز -1 

 (.2016)تاجیک و پاکزاد، تدریس مشارکتی  -2

-؛ داوت2006؛ فرانکلی ایچلز، 2014؛ بومن، 2016تعامل با دیگران )اکویونلو وهمکاران،  -3

 (. 1395؛ ملکی و مهرمحمدی، 2012؛ دیکنسون، 2016جاکر، 

 (.2013؛ جعفری، 2016کار مشارکتی )تاجیک و پاکزاد،  -4

                                                           
1. Smyth & Tripp  

2. Informing 
3. Reconstructing  

4. Confronting  
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 (. 2012نسون، ؛ دیک2016روابط عاطفی )اکویونلو و همکاران،  -5

 

 ای نگاری تأملی و هویت حرفهروایت

ای، در زمینه عمل یا پیوند بین نظریه نگاری تأملی در توسعه حرفهترین کاربرد روایتشاید رایج

(. دانشجومعلمان با برقراری ارتباط نظریه 1995، 1کالس درس و موقعیت عمل باشد )بروکفیلد

(. 1990، 2ها خواهند داشت )هتیچدرک بهتری نسبت به آنهای خود با وقایع جهان واقعی، رشته

ای، تأکید اصلی بر بهبود عمل است تا توسعه نظریه صدا. الزامات سیاسی اقتضا در موقعیت حرفه

نگاری تأملی (. روایت1992تر عمل کند )گریفیتز و تان، تر و مرتبطگرایانهکند، تربیت معلم عملمی

کننده کننده دانش نیست، بلکه تسهیلتا تشخیص دهند معلم فراهم شوددانشجومعلمان باعث می

بخش کنند. گردند تا وقایع کالس را مرتبط و لذتهایی میسبب دنبال روشیادگیری است. بدین

کند تا بین نظریه و ها کمک میها به آنهای مؤثر یادگیری هستند. ثبت گزارشها به دنبال روشآن

نگاری تأملی در توسعه و نقش خود، (. روایت1998، 3د )دارت و همکارانعمل، پیوند ایجاد کنن

طور هایی است که بهکند. هویت انتقادی، بیشتر تحت تأثیر روایتزمینه عمل تأملی را نیز فراهم می

های ساختارمندتر هدایت شوند و تفکر در مورد اصول آموزشی و عمل با روایتآزادانه نوشته می

کند، تجارب موفق و (. نگارش تأملی ساختارمند، دانشجویان را ملزم می1994، 4شود )هوورمی

شود تا به موقعیت، مسائل برخاسته از آن و ها خواسته میناموفق خود را هرروز توصیف کنند. از آن

( 1995) 5(. به باور فرانسیس1990النگر و همکاران، به چرایی وقایع توجه کنند )اسپارک

های جدیدی ای از نکات کلیدی( تا دیدگاهدا باید یک رخداد را توصیف کنند )خالصهدانشجویان ابت

 6شده، واکنش شخصی نشان دهند. موریزونحرا استخراج کنند. سپس، با توجه به سؤاالت مطر

نگاری تأملی در سطوح تأمل ( معتقد است که به دانشجویان باید یاد داد تا از طریق روایت1996)

های کند. در اولی، تأمل به سوی کنشوی دو مدل عمل تأملی را معرفی می حرکت کنند؛

و تأمل بر  7( درباره تأمل در عمل1983شود و مطابق است با ایده شون )دانشجویان هدایت می

ای، علمی و ارزیابانه خود های توسعه فردی، حرفهشود تا به زمینه؛ از دانشجویان خواسته می8عمل

های خود عمق ببخشند. در بخش دوم انش و نگرش خود را تغییر دهند و به دیدگاهتوجه کنند تا د

« خود»های قدرت و سیاست دیده شده است که قبالً اشاره شد و بر موضوع مدل، تأمل در حوزه

های ساختارمند و آزاد هرکدام نقش خود را دارند. نگاری( روایت2006تأکید دارد. به باور مون )

                                                           
1. Brookfiel  

2. Hittch  

3. Dart et al  
4. Hoover  

5. Francis  

6. Morrison  
7. Reflection in Action  

8. Reflection on Action  
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کند تجارب خود را کند و به دانشجویان کمک میایی ساختارمند از عمل حمایت میهای روگزارش

برانگیز یادگیری یا های جدید و چالشهای بدون ساختار، در موقعیتکه نگارشدرک کنند. درحالی

توانند همانند یک دوست عمل ها میهای شخصی را دارد؛ آنهای گزارشای، تمام ویژگیحرفه

پردازند تا موارد جدید برای ها و مشکالت جدید روز مین احساسات و تمایالت، یا بحرانکنند؛ به بیا

 های ساختارمند را تولید کند. روش

های مطالعاتی است که حاصل ترکیب یافته« اینگاری تأملی وهویت حرفهروایت»مقوله اصلی 

 های آن عبارتند از: برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. زیرمقوله

؛ کالرک، 2015؛ هاشمی و میرزایی، 2016ریزی و آماده سازی )اکویونلو و همکاران، برنامه -1

؛ 2011؛ بایمستر، 2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2007؛ هوریتز، 2014؛ بومن، 2013؛ جعفری، 2005

؛ گلکار و شریفیان، 2008؛ اسپنسر، 2007؛ معروف، 2015کاراتاس، ؛ سنجیز2016جاکر، داوت

 (.2018؛ کیوم کینگ، 2014؛ بومن، 2013ینا، ؛ فار1395

؛ کالرک، 2015؛ هاشمی و میرزایی، 2016مدیریت محیط کالس )اکویونلو و همکاران،  -2

؛ 2011؛ بایمستر، 2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2007؛ هوریتز، 2014؛ بومن، 2013؛ جعفری، 2005

 (. 2018؛ کیوم کینگ، 2013؛ فارینا، 1395؛ گلکار و شریفیان، 2015کاراتاس، سنجیز

؛ کالرک، 2015؛ هاشمی و میرزایی، 2016فرایند یاددهی یادگیری )اکویونلو و همکاران،  -3

؛ بایمستر، 2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2007؛ هوریتز، 2006؛ فرانکلی ایچلز، 2014؛ بومن، 2005

؛ اسپنسر، 2012 ؛ دیکنسون،2016؛ اسپاسیا و همکاران، 2007؛ معروف، 2016جاکر، ؛ داوت2011

 (.2018؛ کیوم کینگ، 2014؛ بومن، 2013؛ فارینا، 1395؛ گلکار و شریفیان، 2008

؛ کالرک، 2015؛ هاشمی و میرزایی، 2016ای )اکویونلو و همکاران، های حرفهتوانمندی -4

؛ بایمستر، 2016؛ تاجیک و پاکزاد، 2007؛ هوریتز، 2006؛ فرانکلی ایچلز، 2014؛ بومن، 2005

؛ 2016؛ اسپاسیا و همکاران، 2007؛ معروف، 2015کاراتاس، ؛ سنجیز2016جاکر، ؛ داوت2011

؛ کیوم 2014؛ بومن، 2013؛ فارینا، 1395؛ گلکار و شریفیان، 2008؛ اسپنسر، 2012دیکنسون، 

 (.2018کینگ، 
 

 گیریبحث و نتیجه

نگاری تأملی و توسعه روایت»، «نگاری تأملی و سطوح تأملروایت»شناسایی ابعاد چهارگانه 

و « اینگاری تأملی و هویت حرفهروایت»و « نگاری تأملی و هویت اجتماعیروایت»، «ایخودحرفه

نگاری های تجربی است که به دنبال تأثیر روایتهای پژوهشها، نتیجه تلفیق یافتههای آنمؤلفه

های تأملی، عمل ، نگارشدهدای هستند. این چهارچوب مفهومی نشان میتأملی بر توسعه حرفه

الشعاع طور مستقیم و غیرمستقیم تحتتدریس را در ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی و عملی، به
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طور آشکار ظاهر دهد و نقش آن در ابعاد اول، دوم، و سوم پنهان بوده است و در بعد آخر، بهقرار می

 شده است.

تأمل و تفکر توجه دارد. پیامد ارتباط  هایهای شناختی معلم و مهارتبعد اول، به جنبه 

ای، بلکه در زندگی فردی تنها در زندگی حرفهدیالکتیک تفکر و نگارش، تربیت معلمانی است که نه

ها، با انگارانه نسبت به مسائل و مشکالت داشته باشند و هنگام مواجهه با آننیز نباید نگاه ساده

ه افراد متفکر دارد. مدرسه و کالس بهترین بستر برای تأمل، دست به اقدام بزنند. جامعه نیاز ب

ند، مؤثرترین افرادی اپرورش چنین افراد است و معلمان خردورز که به سطوح عالی تأمل دست یافته

 آموزان فراهم کنند.ای را برای دانشتوانند چنین زمینههستند که می

نظام تعلیم و تربیت نیاز به معلمانی  بعد سوم، بیشتر به احساسات و عواطف معلمان توجه دارد.

دارد که به همه ابعاد وجودی خود اعم از عاطفی و شناختی آگاه باشند؛ تا زمانی که معلمان به 

توانند به نیازهای عاطفی های خود واقف نباشند، چگونه میاحساسات، عواطف، هیجانات و نگرش

ان کشتی حرفه را به دست گیرند و آن را به آموزان از جمله عدالت و آزادی پاسخ دهند و سکدانش

ها، عامل سالمت به سر منزل و مقصد برسانند. ارزیابی و بازارزیابی خود و دیگران، توسط روایت

ها و مواجهه صواب با صداییها و تکعدالتیمؤثری است در بیداری ندای درون برای مواجهه با بی

 در خود و دیگران.  های کالس و مدرسه و ایجاد تغییرناهنجاری

شدن با نگاری تأملی اشاره دارد. گرچه فرایند معلمجویی روایتبعد چهارم، به موضوع جامعه

عنوان مکان اصلی کسب دهد و مدارس بههای مشخص تعلیم و تربیت رخ میقرارگرفتن در موقعیت

ریس را در خلوت خود های تدگیرند، اما وقتی دانشجومعلم، قصهتجارب تدریس مورد توجه قرار می

گیرد. تأمل توجهی قرار میجویی این فرایند مورد کمکند، بعد جامعهنویسد و تحلیل و تفسیر میمی

ها را با دیگران به اشتراک بگذارند. افتد که افراد، آنها زمانی اتفاق میو یادگیری از تجربه

شدن ها مانند: جمعکدیگر و نقد آنشده یشده و بازگشودههای زیستدادن با دقت به داستانگوش

رسانی و زندگی را کندوکاو و تعبیر های خود را همدور میز نهارخوری است که اعضای خانواده، قصه

 کنند.می

طور آشکار ظهور و نمود پیدا ای، در بعد چهارم، بهنگاری تأملی بر توسعه حرفهنقش روایت 

ای های مرعی توسعه حرفهای یکی از جنبهویت حرفهکند زیرا با کنش معلم، سروکار دارد. همی

ای خاص نظیر: دانش، مهارت، نگرش، و... مجهز های حرفهسری شایستگیاست. هر معلم باید به یک

تر باشد، اش برآید. این بعد عملی هرچقدر تأملیاش هویت بخشد و بتواند از عهدهباشد تا به حرفه

برانگیز تدریس خواهد بود. حاصل های چالشتر در برابر موقعیتهای عاقالنهگیریمنجر به تصمیم

ها، تربیت معلمان فکوری است که همواره در تأمل حین یا بعد از عمل تدریس، به وسیله نگارش

حال بازنگری فرایند تدریس خود توسط این ابزار، یافتن نقاط قوت و ضعف و در صدد تقویت و 

 ها هستند. برطرف کردن آن
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 منابع

ای (. نقش و کاربرد پژوهش روایتی در بهبود تربیت معلم و رشد حرفه1395گلکار، رسول, شریفیان، فریدون )

 .دومین همایش ملی تربیت معلم. دانشگاه فرهنگیانمعلمان. 

(. تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی )پیش از دبستان( مبتنی بر 1397طالئی، ابراهیم؛ بزرگ، حمیده )
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