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 ی دانشگاه فرهنگیان  آموخته ی یک دانشاز رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته

   3آباد ، عاطفه برخورداری علی 2فرد، الهام اسدالهی 1خواهساره حق

 11/8/1401پذیرش:         7/6/1401دریافت:

 چکیده

و شناسایی نقاط قوت و ضعف و    4ای بر اساس تجارب زیسته نگارندههای حرفه هدف از انجام این پژوهش کیفی، واکاوی ویژگی 

نیز عالقه های خود در راستای توسعه حرفه بهبود شایستگی  و  به رشته ای  دانشجویان  این مند نمودن  است. در  ی آموزش ریاضی 

، استفاده شد. دوران زندگی کسب نموده ها از روش کدگذاری تجاربی که نگارنده در طول  آوری داده پژوهی، برای جمع روایت 

ای  داد که عالقه به ریاضیات در نگارنده ریشههای پژوهش نشان است. در این راستا یافته  تحلیل مضمون ها، روش روش تحلیل داده 

ر دوران زندگی و شده د اند؛ همچنین به تجربیات کسب خانوادگی داشته و نیز دوستان و معلمان در گرایش او به این شغل سهیم بوده

آموز(، ای، چگونگی معلمی کردن خود در آینده )صبور، شوخ طبع بودن؛ عدم تحقیر دانش ی حرفه ی آموزشی، توسعه طول دوره 

ها آموز و ...(، چالش ی اندیشیدن به دانش روز بودن اطالعات یک معلم و ...(، باورهای معلمی )آموزش نحوه ها و تعهدات )به آرمان 

های چندگانه و ...( های آنها )مدیریت کالس شلوغ با مسؤولیت دادن به شاگردان و ...(، اصول و نظریات معلمی )هوش حل و راه

 روز نگه دارد. العمر بودن علمش را به بندد که با هدف یادگیرنده مادام اشاره نموده و در نهایت عهد می 

 پژوهی، دانشگاه فرهنگیان.  ای، روایتی زیسته، توسعه حرفه تجربه     کلمات کلیدی: 
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___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 مقدمه 

ی  ی کشور و ابزاری جدی در راستای ارتقای سرمایه های تعالی همه جانبه ترین زیرساخت ی تعلیم و تربیت یکی از مهم عرصه 

اسالمی ایران همچون احیای تمدن های متعالی انقالب  تحقق آرمان   . بنابراین های گوناگون است ی کشور در زمینه انسانی شایسته 

ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت 

  - ن اسالمی  ی عدل جهانی« و »تمد های عالم، متقی و آزاده و خالق است و این تعلیم و تربیت باید بتواند »حیات طیبه«، »جامعه انسان 

بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی »انسان کامل« را نسانی متعالی است که جامعه ا   ی سرمایه   چنین   پرتو   در .  بخشید   تحقق   را   ایرانی« 

د )سند تحول بنیادین آموزش ی چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشری به شکوفایی و کمال خواهد رسی کند و در سایه پیدا می 

 و پرورش(.

و   است   های معلم در سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی تعلیم و تربیت و فرآیند یاددهی یادگیری به شکل صالحیت   کیفیت 

های قبل از تدریس، مهارت  : مند گردد نیز در سه مرحله کلی شامل روری برای معلم که باید از آن بهره های الزم و ض مهارت  همچنین 

 (.1397است )فیروزی،   تدریس  و پس از تدریس  ضمن 

است. در   یزال الهی ال ای از قدرت عنوان جلوه توانمندی است. معلمی در قرآن به  و  معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر 

  « اْقَرْأ ِباسِْم َرِبَِّک اَلِِّذی َخَلَق... »نازل شد، به این هنر خداوند اشاره شده است:  (  ص ) نخستین آیات قرآن که بر قلب مبارک پیامبر اکرم  

انسان ترین و بهترین شاهکار خلقت، یعنی  خواند و جالب اینکه معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده خداوند، خود را معلم می 

کنند، چشم پوشید.  هایی که معلمان تحمل می آورده است. نباید تنها با این توجیه که معلمی شغل انبیا است، از توجه به نیازها و سختی 

 در آیات وحیانی نیز حقی که آنان بر گردن ند.  ااگر معلمی شغل انبیا است، باید این را نیز به خاطر داشت که انبیا بر انسان منت گذارده 

ترین سیستمی است که در طبیعت عنوان اشرف مخلوقات، پیچیده کار معلم با انسان است و انسان به ت.  ها دارند، گوشزد شده اس انسان 

بینی رفتار و سخن آورد که پیشتری را بوجود می تنها خود پیچیده است، بلکه در جامعه رابطه پیچیده   شود. این موجود نه مشاهده می 

سروکار داشتن با انسان کار بسیار سختی است، خصوصًا اگر سروکار با اجتماع   رساند. اصواًله او را به حداقل می گفتن دقیق دربار

تنهایی   دهند که به ها در اجتماع از نظر روانی، رفتارهای خاصی را از خود نشان می شود. چون انسان تر می ها باشد، کار سخت انسان 

کنند و اهداف مشترکی اند و با هم همسویی می هایی که در یک جا جمع شده هند. برخورد با انسان د آن رفتارها را از خود بروز نمی 

 . ( 1398)فرهنگ،   ای دارند باید بسیار هوشیارانه و ماهرانه باشد که کار هرکسی نیست کنند و هر کدام شخصیت ویژهرا دنبال می 

یک در    و   چالش اصلی قرن بیست .  توجه زیادی قرار گرفته است   د معلم مور اکنون در سراسر جهان توسعه و کیفیت تربیت هم 

معلم باید چگونه باشند تا معلمانی تربیت   های تربیتمعلمان این است که سازمان   بخشی به تعلیم و تربیتخصوص چگونگی کیفیت 

محیط  در  بتوانند  که  پیچیده کنند  یادگیری  و  آموزش  دانش های  کنونی،  مت ی  نیازهای  با  را آموزان  آموزشی  کنند نوع   حمایت 

 (. 2015  ، 3و استرم   2بیورکویک  - ناسهایم    ، 1هلگولد) 

کنند و به لحاظ آموزشی، های اجتماعی است که دانشجویان، بسیاری از زمان خود را در آن صرف می دانشگاه یکی از محیط 

(. دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی 1395،  نادری، هاشمی، میکائیلی    ، کاظمی ) پذیرند  انگیزشی و مهارتی، تأثیر زیادی از آن می 

کننده معلمان آینده کشور در کنار رسالت های متعدد آموزشی و اختصاصًا درسی و تربیت آمایشی و وسیع و با مخاطبان زیاد و رشته 

الب مجالت علمی تخصصی، علمی ترویجی و های پژوهشی نیز رو به توسعه و رشد است که در ق های خویش در عرصه و مأموریت 

 (.  1398است )خنیفر،  علمی پژوهشی متبلور شده 

 ی آموز دانش   ت ی ترب   ، ن آ   فه یوظ   ن ی ترمهم   و   آموز است دانش   ی و فکر   ی ذهن   ی ها یی پرورش توانا  ی، اض ی از اهداف آموزش ر  ی ک ی 

 ل قدرت درک و فهم و استدال   ی ست از توسعه ا   عبارت   ی اض ی آموزش ر   ی منظور اصل   ن یبنابرا   ؛ شد ی ند ی است که بتواند با اتکا به نفس ب 

است که از طرف خداوند در  ی اله   ی با ی ز ی ها از نعمت   ی ک ی   ات ی اض ی ر. در متعلم  ی فکر  ی ها نشی آفر جاد یو ا   ی و پرورش تفکر علم
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 ...یاز رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ___________________________________________________________

 

 ی ستی پس با . است ر یناپذ ان ی پا  ی دم و استعداد آ   ت ی شده است و بازگوکننده آن است که فعال  هی بر انسان هوشمند و خالق هد  ای دن  ن ی ا 

 .( 1396  ، ی )صفار   د ی کوش   ش یاز پ   ش یدر آموزش آن ب 

حلی برای رفع ی ریاضی بسیار کاهش یافته و باید درصدد راهآموزان به آموزش رشته متأسفانه، در حال حاضر، گرایش دانش 

آنها  ه احساس شد   ی ازها ی ن   ، ی ل ی و احساس تعهد دانشجو معلمان هنگام ورود به دوره تحص  ن یشی تجارب پ این مشکل بود. از آنجا که 

ها در است که آن   ی ز یکننده آن چ   نیی است که تع   ی ها از حرفة معلمو ادراک آن   ی ون در   یها زه ی و انگ   ، ی در ارتباط با حرفه معلم

(، شاید بررسی دالیل ورود به دانشگاه فرهنگیان و 1394گندمی،  ئل مرتبط با آن هستند )طالیی و  مسا   حل   آن و   ی ر ی ادگ ی  ی جستجو 

 گشایی برای حل معضل فوق باشد. انتخاب رشته آموزش ریاضی با واکاوی تجارب زیسته دانشجو معلمان بتواند راه 

ر تجارب شخصی است، اما توجه به تحقیقات مبنی ب های پدیدارشناسانه مختلفی در زمینه دانشگاه فرهنگیان انجام شده پژوهش 

تجربه به  ؛  « های من انه ممعل ای آنها بسیار حائز اهمیت است. مثاًل در پژوهشی تحت عنوان » دانشجومعلمان در راستای توسعه حرفه

تجارب کسب شده در خوابگاه، مطالعه زندگینامه بزرگان پرداخته شده است. نویسنده    ی دانشگاه فرهنگیان آموخته زیسته یک دانش 

های  ایشگاه م های آموزشی، برگزاری ن کارگاه شرکت در  ره،  ب گیری از اساتید خ ت درسی و غیردرسی، بهره ا یت، مطالع تعلیم و ترب 

متعدد، قرائت سوگندنامه و... را از  ی ان، برگزاری سفرها و مرام مذهب مولیت به دانشجومعل ؤ علمی و فرهنگی در دانشگاه، اعطای مس 

 (. 1399نژاد،  پردازد )روستا و اناری و به بیان برخی از مشکالت و کمبودهای دانشگاه می   دانسته د  و شدن خ   ای ثر در حرفه ؤ عوامل م 

ت مقدماتی و دانشگاهی ال ده ازتحصی ن تجارب زیسته شخص نگار   ی از گزارش نیز در پژوهش خود که با هدف تدوین    ممقانی 

 ای خود قبل ورود به حوزه تدریس تعهدات حرفه های پیش رو و  عنوان دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان و بررسی چالش خود به 

های ان کارآمد بـا روش م به معل   کارورزی،   سنجی تجارب تحصیلی و ان با بررسی و نکته م که دانشجومعل   دارد انجام داده، اذعان می 

کشند و ه چالش می ها را ب موقعیت   کنند، روز می عات خود را همواره به انی که اطال م همچنین معل   تدریس نوین تبدیل خواهند شد. 

 (. 1399،  ممقانی )   ها را در یادگیری یاری کنند آموزان را شناسایی کرده و آن ت دانش توانند مشکال ر می ت به  کنند مسائل را تحلیل می 

انجام ای  تقویت و توسعه حرفه  جهت های تحصیلی یک دانشجو معلم بررسی و واکاوی روایت در تحقیقی دیگری که با هدف  

آموز، ارزشیابی، فرهنگ، محیط آموزشی، هویت استنباطی ارائه شده است که حاکی از عملکرد دانش   -   یک مدل تحلیلی پذیرفت،  

 (. 1399  ، سلیمانی و    نی جافی پاال)   ای معلم، عملکرد اولیا مدرسه، آموزش و پرورش، دوست و محیط زیست است حرفه 

که هدف از انجام آن بیان و   آمده عمل به   « ن در دانشگاه فرهنگیان برای معلم شدن تجربه زیسته م » همچنین پژوهشی تحت عنوان 

انتخاب و ورود   او برای   های ای از علل و انگیزه شامل مجموعه تحلیل تجارب معلمی نگارنده از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بوده و  

های یادگیری، ی آموزشی، کارورزی، فرصت ول دوره ی تحصیلی و تجربیات ط شده در طول دوره به شغل معلمی، تجربیات کسب 

 (. 1397)اناری نژاد و حاتمی،    باشد و ... می نگارنده ای  تجربیات پیشین، تشریح معلمی کردن خود در آینده، تعهدات حرفه

و با دیدن آنها در ای نه چندان دور درخت زحماتش به ثمر بنشیند  آموزانی را تعلیم دهد تا در آیندهنویسنده در نظر دارد دانش 

 امروزی   جهان   ی او را برای تعلیم و تربیت از بین نخواهد برد. در های واال احساس غرور و سربلندی کند و هیچ چیز انگیزه پست و مقام 

  بزنند.   رقم  را  بوم   و  مرز  هر  ی آینده  توانند می  که  هستند   آموزان دانش  این . است  آن  آموزان دانش  کشور هر  برای   سرمایه  ترین بزرگ 

ست تا اطالعات را به نحو احسن در دارا   را   وظیفه   ترین بزرگ  معلم   راه   این   در   و   است   کامل   اطالعات   به   آنها   کردن   مجهز   کار   بهترین 

کنیم، دنیایی که مبادله اطالعات بسیار سریع و آسان است اختیار شاگردانش قرار دهد. با توجه به دنیایی که امروز در آن زندگی می 

داشتن اطالعات واقعی برای نپذیرفتن اطالعات غیرواقعی و ساختگی بسیار ضروری است، معلم نیز باید از اطالعات سودمند   و نیاز به 

ی دانشگاه فرهنگیان، آموخته عنوان دانش بنابراین در این پژوهش نگارنده تصمیم دارد به   ای بسیار داشته باشد. و قابل استفاده بهره 

هایی که از معلمان و ای خود در طول زندگی کسب کرده واکاوی نماید و همچنین مهارت ی حرفهتوسعه تجاربی را که در راستای  

ای برای هر شخص منحصر آورده است، توصیف کند. هر چند این تجارب حرفهی شغلی وی را بوجود و شاکله   استادان خود آموخته 

 راهنمایی جهت روشن شدن مسیر معلمی برای سایرین باشد و موجب ایجاد عالقه تواند  اشتراک گذاشتن آنها می به فرد است، ولی به 

 مندتر کند. ی انتخابی خود عالقه آموزان شود؛ همچنین دانشجویان آموزش ریاضی را به رشته ی ریاضی در دانش برای انتخاب رشته 

   



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 روش شناسی پژوهش  

هایی نگاشته است ه در معلم شدنش تأثیر داشته، در قالب روایت در انجام این پژوهش در ابتدا نگارنده تجارب خویش را ک 

گری به قدمت خود انسان است. زیرا در بستر تاریخ هرچیزی که به نوعی در انسان رهیافتی برای  (. پیشینه روایت و روایت 1)ضمیمه  

ها انگاری ها و زیست ها، روایت نواع متن ای از استنادات کالمی و غیرکالمی است که در ذیل ااست، مجموعهکسب یا فهم معنا بوده

 (. 2010،  1ترین شکل پژوهش است )پتراروایی اولین و قدیمی توان اذعان داشت که پژوهشگیرند. از این رو می قرار می 

ای از پژوهش ادبی ناظر بر تحلیل روایت و خصوصًا اشکال روایت به معنای شاخه  1969روایت پژوهی اصطالحی است که از 

های  ای مدرن، عمدتًا با ساختارگرایی اروپایی مرتبط است هرچند که بررسی عنوان نظریه است. علم روایت به انواع راوی باب شده و  

توان دانست )آقایی قدیمی اشکال و صنایع روایی از دوران بوطیقای ارسطو را نیز آثار مربوط به علم روایت و روایت پژوهی می 

 (. 1392میبدی،  

ای  کننده، در طول زمان، در مجموعه روایی روشی است برای فهم تجربه که به طور متقابل با همکاری محقق و مشارکت پژوهش 

های مرتبط با تجربیات زندگی افراد که  شود. لذا محقق با زیستن و بازگویی داستان ها و در یک تعامل اجتماعی حاصل می از مکان 

سرایی آوری اطالعات از راه داستان روایی به فرآیند جمع پردازد. از این رو، پژوهش به صورت فردی و جمعی است به کاوش می 

 (. 1385کشد )شعبانی ورکی،  گیرد، روایتی از تجربه را به تصویر می گری که از این رویکرد بهره می شود. در واقع پژوهش اطالق می 

قالب روای داده  از طریق کدگذاری تجارب نوشته شده در  با تحلیل آنها به روش تحلیل  ت، جمع های پژوهش  آوری شده و 

 و مضامین فراگیر استخراج شدند.  2و    1دهنده سطح  مضمون، ابتدا مضامین پایه و سپس مضامین سازمان 

جهت اعتباربخشی پژوهش حاضر، در ابتدا روایت تجارب زندگی نگارنده تا فارغ التحصیلی او به شکلی دقیق نگارش و شرح 

های انجام گرفته در اختیار همکاران قرار گرفت و آنها نیز نظرات خود را ها(؛ همچنین روایات و تحلیل سوسازی داده داده شده )چند 

بیان نمودند )بررسی همکار(. در نهایت از فردی آگاه به روش تحقیق )استاد راهنما( خواسته شد تا مراحل پژوهش را مورد بازبینی 

 قرار دهند )ناظر بیرونی(.  
 

 های پژوهش یافته 

 6( و سپس در قالب  2کد اولیه استخراج گردید )ضمیمه    75براساس نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل مضمون، ابتدا  

شده از دوران دانشگاه ی انتخاب و برگزیدن شغل معلمی و عالقه به آن، تجارب کسب شامل »ریشه   1ی سطح  دهنده مضمون سازمان 

های خالقانه در تدریس، ی تدریس و برخورد معلمان، فواید استفاده از روش نکات مثبت و مورد انتظار نحوه ی  و مدرسه درباره 

ی ی تدریس و برخورد معلمان، تجربه ی نکات منفی و دور از انتظار نحوه شده از دوران دانشگاه و مدرسه درباره تجارب کسب 

شدن برای ان مدرسه و دانشگاه، تجارب کسب شده در دانشگاه و آماده های متفاوت و فواید آن در دور تدریس مطالب با روش 

ی تدریس، تجارب بدست آمده از دوران تحصیل،  شامل »تجربه   2دهنده سطح  مضمون سازمان   3حضور در مدرسه به عنوان معلم« و  

ود. مضامین نامبرده همراه با کدهای  ش چگونگی رسیدن به هدف و تعیین عالقه« سازماندهی شدند که در ادامه به آنها پرداخته می 

 اند.قابل مشاهده  1مربوطه در جدول  
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 ت: اس شده  نشان داده   1آمده، در قالب شکل  های بدست براساس نتایج حاصل، شبکه مضامین داده 

 

 های بدست آمده شده از داده . شبکه مضامین استخراج 1شکل  

 . چگونگی رسیدن به هدف و تعیین عالقه 1

و دلیل گرایش به شغل دبیری ریاضی را دریافت. به بیان او پدر، خواهر و اکثر اقوام   نگارنده با تأمل عمیق در زندگی خود، ریشه 

ی این هدف بسته به ویژگی ارثی و خانوادگی او ی ریاضی به تحصیل پرداخته و از این رو متوجه شد که ریشه اش در رشته پدری 

های دوستان و نیز معلمانش بسیار در گرایش او به شغل تمجید است. به عالوه با تفکر بر دوران زندگی خود دریافت که تعریف و  

ی راهنمایی هر در تمام طول دوره "گوید:  معلمی مؤثر بودند و باعث شدند او راه واقعی خود را پیدا کند؛ نویسنده در این باره می 

یاد بدهم. در آن موقع بسیار برایم مهم بود   آمدند تا به آنها ریاضی ی ما می موقع امتحان ریاضی داشتیم، شب قبلش دوستانم به خانه 

پرسیدم که یاد گرفتید؟ خوب توضیح فهمند یا نه و همیشه از دوستانم می ها درس را به خوبی می دهم و آیا بچه که چگونه درس می 

در محورهای مختصات خیلی   کردند. به یاد دارم که دوستانم دادم؟ و دوستانم همیشه مرا تشویق کرده و واقعًا از طرز بیانم تعریف می 

گفتند: چقدر تو این مطلب رو خوب ی ما آمدند و من این مبحث را به آنها آموزش دادم، آنها به من می مشکل داشتند، روزی به خانه 

 "فهمیدیم. گفتی، چقدر آسان بوده و ما نمی 

 . تجارب بدست آمده از دوران تحصیل 2

دن بر نوع رفتارهای مثبت و منفی معلمان، تجارب بسیار زیاد و خوبی کسب کرد.  نگارنده با تفکر بر دوران تحصیل و دقت کر 

اند و چقدر نوع رفتارها با یکدیگر های مثبت، منفی و اثرگذاری داشته او دریافت که معلمان و اساتید دوران تحصیلش چه ویژگی 

طبعی، د و سرزنده بودن، برقراری تعادل بین جدیت و شوخ های مثبت معلمان مانند: شا متفاوت است. برای نمونه او به برخی از ویژگی 

آموزان برای یادگیری اشاره کرد.  به دانش   آموزان، دادن انگیزه کننده نبودن کالس، برقراری ارتباط مناسب با دانش یکنواخت و کسل 

آموزانی که توانایی فداکار بوده و از دانش   در سال سوم راهنمایی معلمی داشتند که بسیار مهربان و "گوید:  به عنوان مثال، نویسنده می 

هزینه  پرداخت  یا  و  کتاب  نمی خرید  دریافت  پولی  نداشتند،  را  در  کرده ی کالس  که  داشتند  استادی  دانشگاه  در  همچنین  است؛ 

ها جایگاه معلم باید از این ویژگی از این رو معتقد است که او نیز در    "نظیر بودند. ریزی دقیق بی کاری و برنامهپذیری، وجدان مسؤولیت 

 کند.  به بهترین شکل الگوبرداری 

آموز قوی و های منفی که باید از آنها حذر کند، اعم از: تفاوت قائل شدن مدیر در برخورد با دانش عالوه بر این برخی ویژگی 

لب نکردن را استخراج نمود. او در این باره آموز ضعیف توسط مدیر در برابر دیگران، تهدید دانشجویان برای تق ضعیف، تحقیر دانش 
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آموزان ضعیف را در برابر بقیه  ترسیدند؛ زیرا او دانش ضعیف بسیار از مدیر مدرسه متنفر بودند و از او می   آموزان دانش "کند:  بیان می 

 ."آموز سیلی زده است بار جلوی همه به یک دانش تحقیر کرده و حتی یک 

بردند چقدر موفق بودند و الزم است آنها  های خالقانه در تدریس خود بهره می مانی که از روش همچنین او متوجه شد که معل 

پذیری را در آنها تقویت آموزان را به کمک به یکدیگر تشویق کند و یا حس مسؤولیت ی کار خود قرار دهد؛ مثاًل دانش را سرلوحه 

 کند. 

 ی تدریس. تجربه 3

موفقیت یک معلم بسیار اثرگذار است. نگارنده در روایات خود ذکر کرد که او در دوران مدرسه  داشتن تجربه برای تدریس در  

پرداخت و اشکاالت آنها را برطرف های خود می کالسی تجارب تدریس بسیاری داشته و همواره به آموزش مطالب به دوستان و هم 

ی شاره کرده و بر این باور است که هر واحد درسی نیاز به ارائه نمود. همچنین به ارائه و تدریس در واحدهای مختلف دانشگاه ا می 

ها شده  سازه ها و دست های خالقانه، طرح درس باشد و این موضوع موجب آشنایی او با انواع راه ای می مطالب براساس هدف ویژه 

ک قسمتی از کتاب را درس ندهید اشکال  اگر شما به عنوان معلم ی "گوید:  های تدریس می است. نویسنده به نقل از استاد درس شیوه 

زیادی ندارد؛ اما خودتان را موظف بدانید که به معنای واقعی کلمه، انسان تربیت کنید و فکرنکنید که شما در جایگاه معلم ریاضی 

  "ها دخالتی نداشته باشید. فقط باید ریاضی تدریس کنید و در تربیت بچه 

بندی شده و هر گروه باید یک مبحث ها و فنون تدریس، گروه ارم که در درس روش به یاد د"همچنین نگارنده یادآور شد:  

-دادند و نیز از دوستانمان می کرد و پس از تدریس، استاد کارمان را مورد نقد قرار می های متفاوت تدریس می ریاضی را با روش 

 "خواستند ما را نقد کنند و واقعًا درس مفیدی بود. 

ترم متوالی اشاره کرده و اهداف هریک را ذکر نموده و معتقد است که کارورزی درسی   4های کارورزی در طول  برنامه او نیز به  

 اش بیابد. ای ی حرفهی معلمی بوده و موجب شده تا بسیاری از نقاط ضعف و قوت خود را در راستای توسعه بسیار اثرگذار در حیطه 

 

 گیریبحث و نتیجه 

آموختگان دانشگاه فرهنگیان، طراحی و اجرا شد. در این مسیر پژوهشگر از  ی یکی از دانش ی زیسته بمنظور بیان تجربه این مقاله  

ی آن را موروثی دانست ی ریاضی و سپس شغل معلمی اشاره نمود و ریشه روایتپژوهی بهره گرفت. او در ابتدا به دلیل انتخاب رشته 

اش  العادهان و معلمانش نیز اشاره نمود؛ همچنین خاطرات خود را از دوران مدرسه و معلمان فوق و به تأثیر تشویق و تمجیدهای دوست 

 و نیز دانشگاه و اساتید ماهر بیان نمود و آنها را مشوق خود در انتخاب شغل مقدس معلمی دانست.

بود بازخوردهایی   معتقد کر کرده و آموزی تا دوران دانشگاه و دانشجویی ذ او تجارب تدریس خود را از دوران مدرسه و دانش 

که دریافت کرده، او را از درست بودن مسیر انتخاب خود مطمئن کرده است؛ همچنین از فواید بسیار ارائه و تدریس در واحدهای 

ی  مختلف دانشگاه بویژه کارورزی سخن گفت و معتقد بود که این موارد موجب دریافت نقاط قوت و ضعف برای رسیدن به توسعه 

 اند.ای او شدهحرفه 

ام کند: »اکنون در جایی ایستاده گونه ترسیم می ها، نگارنده راه معلمی خود را این براساس تجارب شرح داده شده در قسمت یافته 

در ترم    8ای نیست، اگر بخواهم معلمی کردن خود در آینده را شرح دهم؛ باید بگویم که من بعد از گذراندن  که تا معلم شدن فاصله

فرهنگیان و بدست آوردن تجارب مختلف در زمینه  ... سعی های روانشناسی، آموزشی، نظریات و روش دانشگاه  های تدریس و 

آموزانم داشته باشم، شروع کالسم را نام و یادی از خدا خلق باشم و ارتباط مناسبی با دانش رو و خوشخواهم کرد: معلمی خوش 

آموزان آموزان را با مسائل دینی نیز آشنا کنم، با تمام وجود در راه رشد و تعالی دانش یاضی، دانش قرار داده و در کنار تدریس درس ر

نه تنها از حیث آموزش بلکه پرورش تمامی حسنات؛ همچون: استقالل، عزت نفس، آزادی، اعتقادات، دفاع از میهن و ناموس کوشا 

های  هایم حداکثر استفاده را از انواع بازی س وجود داشته باشد و در تدریس باشم، حق اظهار نظر و انتقاد با رعایت احترام در کال 

 های جذاب داشته باشم.«سازه مرتبط، تکنولوژی و دست 

روز کند و از او نیز باور داشت که یک معلم موظف است به طور مستمر در حال یادگیری باشد و همواره اطالعات خود را به 

نماید. همچنین   دقت  خود  های صحبت   و   حرکات   و   اعمال  لحظه   لحظه   آموزان است باید به دانش ترین الگوی  جایی که بزرگ آن 



 ...یاز رؤیا تا واقعیت معلمی؛ واکاوی تجارب زیسته ___________________________________________________________

 

یادگیری و نیز معتقد بود که    عامل باشد  ، کند یعنی به چیزی که دیگران را به آن امر می   ؛ عمل به علم باشد باید  ،  ت در تربی   معلم  روش 

 .  است نیازمند میل و رغبت شاگرد به آموختن و ایجاد انگیزه 

ثیر اصول و قوانین در أ ت   بخشد. قطعًابه کارهای معلم نظم می   است و راهنمای شغل معلمی    ،اصول و قوانین به اعتقاد نویسنده،  

ین یک معلم برای تدریس و مدیریت بهتر اها باشد، بنابر تواند بیش از سایر حرفه شغل معلمی با توجه به پیچیدگی و سختی کار می 

حد بر   کید بیش از أ و به نوعی نباشد که با ت   بوده استفاده از اصول باید در حد اعتدال  را رعایت کند؛ اما    ن ی ان و س باید اصول و ق ال ک 

هایی از اصول و نظریات یادگیری اعم در این راستا نمونه  س درس بگیرد.ال قیت را از ک های از پیش تعیین شده، خال ه اصول و نظری 

 گرایی« را بیان نمود. گرایی و شناختلوم، منطقه رشد تقریبی، رویکرد ساخت های چندگانه، اهداف آموزشی ب از: »هوش 

آموزان خود فراهم آورد تا های او این است که چنان آموزشی برای دانش عالوه بر این نگارنده اظهار داشت که یکی از آرمان 

موفق، مطمئن شود که رسالتش را بدرستی انجام های اجتماعی و شغلی  باعث رشد و پیشرفت آنها شده و با مشاهده آنان در موقعیت 

ی معلمی اعم از تدریس در کالس شلوغ و چگونگی کنترل آن اشاره کرد و برای  های حرفه است. همچنین او به برخی چالش داده 

العمر همواره در ادام ی م عنوان یک یادگیرینده آموزان ارائه داد. در آخر نیز متعهد شد که به حلی چون مسؤولیت دادن به دانش آن راه 

ی ریاضی، آموزش تولید محتوا، نگارش  های آینده خود اعم از: ادامه تحصیل در رشته راه عمل به علم قدم بردارد و به برخی از برنامه 

 مقاالت متنوع و مفید و ... اشاره کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    
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