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Abstract The purpose of the present study
was to design a model for sharing teachers'
lived experience in the form of
autobiography
using
virtual
social
networks. This study was conducted using
grounded theory research method. The
required data were collected by field notes
from teacher discourse communities. The
data analysis was performed through the
process of comparison and continuous
fine-tuning according to the Strauss and
Corbin (1998) method and open, axial and
selective encoding. The collected data were
organized in the form of 116 key points
and themes, 42 concepts and 20 categories.
The results showed that by employing the
teachers’ shared autobiographical model on
virtual social networks, the practical and
personal knowledge of teachers, is shared
and will led to results such as the free
expression of the inside truth, the
development and broadening of thought,
the fostering of cooperation, and the
rebuilding of experiences.
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 هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل:چکیده
همرسانی تجربه زیسته معلمان در قالب اتوبیوگرافی با
 این مطالعه.استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بود
با استفاده از روش پژوهش "نظریه زمینه ای" انجام
 داده های مورد نیاز بواسطه یادداشت های میدانی.شد
دریافت شده از اجتماع گفتمانی معلمان جمع آوری
 تحلیل داده ها طی فرایند مقایسه و پاالیش مداوم.شد
) و کدگذاری1998( آنها به شیوه استراوس و کوربین
 مجموعه داده. محوری و انتخابی انجام شد،های باز
 نکته و مضمون116 های جمع آوری شده در قالب
 نتایج. مقوله سازماندهی شدند20  مفهوم و42 ،کلیدی
نشان می دهند با به خدمت گرفتن مدل همرسانی
،اتوبیوگرافی معلمان در شبکه های اجتماعی مجازی
دانش عملی و شخصی معلمان به اشتراک گذاشته می
 رویش، بیان آزاد حقیقت درون:شود و نتایجی مانند
 و باز سازی، پرورش همکاری، فراخ اندیشی،اندیشه
.تجارب را در پی خواهد داشت
 شبکه، معلمان، اتوبیوگرافی، همرسانی:کلمات کلیدی
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مقدمه
یکی از مسائل اساسی که در روند اجرای برنامههای آموزشی ضمن خدمت معلمان در
سطح منطقه ،استان و حتی کشور ،به تجربه مشاهده میشود ،استفاده از روشهای مرسوم سنتی
و الگوهای تکذهنی و تکگفتاری در این آموزشها است که معموال یک نفر به عنوان مدرس
مطالبی را در حوزه دانش خود برای معلمان تشریح و ارایه میکند .در این آموزشها ،از الگوهای
تعاملی و میانذهنی و خردجمعی دور شده و بیشتر اوقات از نظریهها و الگوهای موجود در
کتابها و مقاالتی که حاصل تجارب کشورهای دیگر است ،استفاده شده و به انتقال دست آورد-
های تجربه شده دیگران بسنده میشود و این در حالی است که از تجربیات خود معلمان برای
استفاده در دورههای آموزشی مذکور غفلت شده است .این مسئله انگیزه معلمان را برای به-
کارگیری دانش دریافتشده از این آموزشها در موقعیت تدریس و یادگیری کالس درس
خودشان ،کاهش میدهد؛ و در نتیجه برای بازاندیشی و تغییر در باره برنامهدرسی و تدریس
تالشی از جانب معلمان صورت نمیگیرد .دورههای زیادی برای آموزش معلمان تدارک دیده شده
و تحول در سیستم آموزش و پرورش سنتی مورد انتظار بوده است .در این آموزشها ،معلمان به
استفاده از روشهای جدید و مبتنی بر قابلیتهای خود یادگیرندگان تشویق میشوند؛ اما در عین
حال اجرای این دورهها با استفاده از روشهای سنتی صورت میگیرد .این مسئله یک ضعف
جدی است و از این منظر میتوان گفت آموزشهای ضمن خدمت معلمان گرفتار در یک
پارادوکس است .اگر آنها قادر به اتصال دانش جدید و یا دانش حرفهای گسترش یافته تدریس با
دانش روایتی آزمون نشده خودشان از تدریس نباشند ،دانش حرفهای ارایه شده در دورهها به
صورت نظریه دور از متن و موقعیت باقی خواهد ماند (اولسون.)2000 ،1
پژوهشهای گذشته (نظیر :صائمی ،فتحی واجارگاه ،عطاران و فروغی ابری1393 ،؛ مک-
گراو ،درسدن ،گیلبرتسون و بیکر2017 ،2؛ سلند2017 ،3؛ کالرک2016 ، 4؛ والتونن ،کوکونن،
کونتکانن ،سورمنن ،دیلون و سوانتو )2015 ،5کاربرد روایتهای حاصل از تجارب زیسته را در
برنامههای آموزشی مورد توجه قرار دادهاند و از منظر آنها برای اشتراکگذاری این روایتها با
استفاده از امکانات و قابلیتهای مکانیزمهای ارتباطی امروزی تاکید شده است.
ولی در میدان عمل شاهد استفاده از فناوری در آموزش در حد مکانیزمی برای دورههای
ارایه محتوا در قالب نظریهها و دستآوردهای تجربهشده دیگران هستیم .از جمله مصادیق آن
آموزشهای ضمن خدمت است که از تجربیات زیستشده خود معلمان به نحو شایسته استفاده
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نمیشود .فرهنگ آموزشی درخور دنیای امروز بیش از هر زمان دیگر ،الگوهای تعاملی و میان-
ذهنی و خرد جمعی و یادگیری اجتماعی و فرهنگی را طلب میکند .یادگیری فعال و اکتشافی و
اثربخش متناسب با فضاهای متحول اطالعات و ارتباطات امروزی ،تنها از طریق تعامالت و
مشارکت کاملتر طرفهای یاددهی و یادگیری و بحث و گفتگو و امکان خوداظهاری و خودتأملی
در محیطهای آموزشی امکان بسط پیدا میکند.
برخی از مهمترین مولفههای نظری استفاده از بستر شبکههای اجتماعی مجازی که می-
توانند به مسئله همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در این پژوهش کمک نمایند ،میتوان در پژوهش-
های گذشته یافت .مولفههای نظیر« -1 :قابلیت استفاده برای مقاصد آموزشی» (مکگراو،
درسدن ،گیلبرتسون و بیکر2017 ،؛ کالرک2016 ،؛ والتونن ،کوکونن ،کونتکانن ،سورمنن ،دیلون
و سوانتو2015 ،؛ لیو ،آبه ،کائو ،لیو ،اوکی ،پارک ،و ساردقنا2015 ،1؛ گریفیث و لیئنج)2008 ، 2؛
« -2زمینه مشارکت در ماهیت پیچیده و شخص محور آموزش و یادگیری» (کالرک2016 ،؛
گلومبک و جانسون2004 ،3؛ بات و ریموند)1989 ،4؛ « -3بهبود روند تدریس و یادگیری»
(مکگراو ،درسدن ،گیلبرتسون و بیکر2017 ،؛ اجان و هارت شورن2008 ، 5؛ لوکر و پترسون، 6
2008؛ اولسون)2000 ،؛ « -4مکمل برنامههای آموزشی» (کالرک2016 ،؛ اجان و هارتشورن،
)2008؛ « -5اشتراکگذاری و تولید دانش میان افراد» (پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر ،گریفین،
و پاشور2017 ،7؛ لیو ،آبه ،کائو ،لیو ،اوکی ،پارک ،و ساردقنا2015 ،؛ تون -لیندزی ،رودز ،و
لوزانو2015 ،8؛ جانکو2012 ،9؛ راتم و فیرپو2011 ،10؛ مزمن و آسلیول2010 ،11؛ مونوز و
تاونر2009 ،12؛ بوش2009 ،13؛ سلوان2009 ،14؛ شرودر و گرینبو2009 ، 15؛ انگلیش و دانکن-
هاول)2008 ،16؛ « -6تسهیل و ارتقا یادگیری» (لیو ،آبه ،کائو ،لیو ،اوکی ،پارک ،و ساردقنا،
2015؛ تون -لیندزی ،رودز ،و لوزانو2015 ،؛ الو و الفی)2011 ،17؛ « -7تعامل و تجارب یادگیری
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مشارکتی» (پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر ،گریفین ،و پاشور2017 ،؛ کالرک2016 ،؛ گلومبک و
جانسون)2004 ،؛ « -8افزایش خالقیت و بهبود کیفیت آموزش» (تون -لیندزی ،رودز ،و لوزانو،
2015؛ اجان و هارت شورن2008 ،؛ لوکر و پترسون)2008 ،؛ « -9تنوع و غنا بخشیدن به محیط
یادگیری» (کالرک2016 ،؛ لیائو ،هوانگ ،چن ،و هوانگ2015 ،1؛ چان)2006 ، 2؛ « -10محیط
یادگیری موثر پرورش همکاری میان افراد» (پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر ،گریفین ،و پاشور،
2017؛ لیو ،آبه ،کائو ،لیو ،اوکی ،پارک ،و ساردقنا)2015 ،؛ « -11ارتقا توان آموزشی و علمی
افراد» (صائمی ،فتحی واجارگاه ،عطاران و فروغی ابری1393 ،؛ پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر،
گریفین ،و پاشور)2017 ،؛ « -12استفاده از پژوهش روایتی مشارکتی» (مکگراو ،درسدن،
گیلبرتسون و بیکر2017 ،؛ سلند2017 ،؛ پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر ،گریفین ،و پاشور،
2017؛ کالرک2016 ،؛ گلومبک و جانسون2004 ،؛ بات و ریموند)1989 ،؛ « -13ارایه روایت-
های تجربی به عنوان محور تدریس» (عطاران و عبدلی1391 ،؛ سلند2017 ،؛ کریگ2011 ،؛
چان2006 ،؛ گلومبک و جانسون2004 ،؛ رشتون)2004 ،3؛ « -14فهم و درک زندگی معلم در
مدرسه» (لی و لوگان2017 ،4؛ راگونادن2015 ،5؛ چوی2013 ،6؛ گلومبک و جانسون2004 ،؛
رشتون2004 ،؛ بات و ریموند.)1989 ،
بر طبق یافتههای هر کدام از پژوهشهای مذکور ،میتوان به پیامدهای تلفیق
اتوبیوگرافی معلمان با ویژگیها و شرایط شبکههای اجتماعی مجازی از منظری خاص نگاه کرد.
از این جهت شبکه اجتماعی مجازی از منظر یک مکانیزم ارتباطی که میتواند با روند گسترش
دامنهدار اطالعات هماهنگ باشد و دسترسی سریع و آسان به اطالعات را فراهم نماید ،برای
همرسانی اتوبیوگرافی معلمان به منظور بهرهمندی از تجربیات خود آنان در برنامههای آموزش
ضمن خدمت معلمان مناسب دیده شد .توجه به این مسئله ،ایجاب میکرد ویژگیها و شرایط به
اشتراکگذاری اتوبیوگرافی معلمان از طریق شبکه اجتماعی مجازی بررسی و استنتاج گردیده و
مدلی مشخص به منظور چگونگی استفاده از آنها در آموزش معلمان ارایه شود .با ذکر دالیل
فوق ،اندیشه تلفیق اتوبیوگرافی معلمان با ویژگیها و شرایط شبکه اجتماعی مجازی ،در راستای
جست و جوی راههای رشد و توسعه حرفهای معلمان ،ایده جدیدی است .در این ایده ،برداشت از
معلم به عنوان یک شخص در فر ایند توسعه و بالندگی خود ،مورد توجه است .برای فهم بهتر این
ایده ،نیازمند بررسی و استنتاج ویژگیها و شرایط اشتراکگذاری اتوبیوگرافی معلمان از طریق
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شبکه اجتماعی مجازی است .بر اساس مسائل مطرح شده ،هدف پژوهش حاضر طراحی مدل
همرسانی تجربه زیسته در قالب اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی ،برای آموزش معلمان
بود.
روششناسی
روش این پژوهش ،با استفاده از تعامالت انسانی و یادداشتهای میدانی در یک اجتماع
گفتمانی آموزش معلمان به صورت روایت پژوهی بود« .زمانی که پژوهشگر برای برقراری پیوندی
نزدیک با مشارکت کنندگان امکان مییابد و زمانی که مشارکت کنندگان داستانهایی میگویند
که در آنها شرح وقایع در گذر زمان وجود دارد ،پژوهش روایتی بسیار کمککننده است»
(کرسول 502 ،2012 ،و  .)508از آنجایی که در این پژوهش ،به مدت سه ماه با مشارکت
کنندگان پژوهشی سپری شده است و همین امر زمینه برقراری پیوندی نزدیک با مشارکت
کنندگان را فراهم ساخته است پس در این جا چنین پژوهشی کاربرد دارد .مشارکت کنندگان
پژوهشی در هر نشست روایتهایی از آنچه در فرایند همرسانی اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی
مجازی را تجربه کردهاند ارائه میدهند که در گذر زمان از رویدادها را در خود دارد .در این
روش ،تالش میشود تا از طریق روایتهایی که مشارکتکنندگان بیان میکنند تجربه آنان در
همرسانی اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی درک شود .برخورداری از چنین مشخصاتی،
مسیر پژوهش را برای کاوش در دنیای ذهنی و تجارب معلمان و استخراج نگرش آنها هموار
نمود؛ و دست یابی به دادههای مناسب و قابل اعتماد را برای تبیین همرسانی اتوبیوگرافی
معلمان در شبکه اجتماعی مجازی ،به منظور بهره مندی از تجربیات خود آنان در آموزشهای
ضمن خدمت میسر ساخت .از طرفی با نظر به پرسش تحقیق حاضر  -مدل مطلوب همرسانی
اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی برای آموزش معلمان چیست؟ -به لحاظ تازگی و جدید
بودن آن ،ابهامات زیادی وجود داشت و در دانش موجود برای تبین این مسئله کاستی و خال
احساس میشد ،لذا برای بررسی این زمینه و موقعیت خاص از استراتژی "نظریه زمینهای" که
توسط گالسر و استراوس )1999( 1معرفی شده است ،استفاده شد .چرا که با استفاده از این
روش ما توانستیم به سمت دادههای واقعی این جایی و و اکنونی برویم .از طریق این روش کار
گردآوری دادهها از متن روایتهای معلمان ،حسب تحلیل آنها هدایت شد و بسط پیدا کرد و کار
تحلیل نیز طی روند تکوین و تکمیل و اشباع دادههای حاصل از روایتهای معلمان پیش رفت.
جامعه پژوهش ،شامل آن دسته از معلمان آشنا به شرححال نویسی و اتوبیوگرافی بود که
تجربه نگاشت تجارب خود در برنامههایی چون «معلمپژوهنده»« ،درسپژوهی»« ،خاطرهنویسی»
و «وبالگنویسی» را داشتند .در این پژوهش گردآوری دادهها بااستفاده از نمونهگیری نظری
صورت گرفت« .چارچوب نمونه در پژوهش نظریه زمینهای به جای این که معرف آماری باشد،
Glaser & Strauss
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هدفمند و نظری است .هدفمند بدین معنا که بتواند حسب موضوع و مسئله و موقعیت تحقیق،
گروههای هدف اطالع رسان را تعریف بکند ،از آنها که درگیر و حامل انواع تجربههای زیسته و
اندیشیده در موقعیت بودهاند و هستند .نظری بودن نمونه نیز به این معنی که کفایت الزم را
برای این که ما را به سطح اتنزاع نظری برساند ،دارا باشد» (فراستخواه .)135 ،1395 ،بر همین-
مبنا در این پژوهش نیز حجم نمونه به اشباع نظری سواالت مورد بررسی بستگی داشت و اشباع
نظری با انتخاب  18نفر از معلمان حاصل شد.
کار جمعآوری دادهها در جریان اجرای یک برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان به مدت
 3ماه طول کشید .بدین ترتیب که در موقعیت عمل ،با ایجاد شبکهای از معلمان در تلگرام ،ابتدا
از معلمان مشارکتکننده خواسته شد در اوقات فراغت خود در ارتباط با برنامه آموزش ضمن
خدمت معلمان -که مربوط به موضوع «درسپژوهی» میشد تجارب زیسته خود را در محیط
اجتماعی مجازی در قالب اتوبیوگرافی روایت کنند .به طوری که در این اجتماع ،گفت و شنود
آگاهانهای راجع به موضوع «درسپژوهی» توسط مشارکت کنندگان صورت گرفت و آنان با خود
زیستنگاری در محیط تلگرام ،تجارب زیسته خود را به اشتراک گذاشتند و در باره آنها به تبادل
نظر پرداختند .به این ترتیب ،در پی ایجاد یک موقعیت عمل و تجربه همرسانی اتوبیوگرافی
معلمان در محیط تلگرام ،دادهها از طریق مراجعه مستمر و خواندن خط به خط متن گفت و
شنودها و روایتهای معلمان ،و نیز تأمالت شخصی پژوهشگر در روند همرسانی اتوبیوگرافی
معلمان در محیط مجازی ،حاصل شدند.
برای بررسی روایی پژوهش حاضر از معیارهای به کارگرفته شده در مطالعات کیفی
استفاده شد .از جمله به منظور بهبود صحت معیار اعتبار (قابل قبول بودن )1پژوهش از روش-
های :بازبینی و تطبیق توسط مشارکتکنندگان؛ بازبینی و بررسی توسط همکار؛ مشارکتی بودن
پژوهش؛ درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با موضوع و شرکتکنندگان و بررسی مداوم دادهها؛
استفاده شد .همچنین به منظور ارزیابی معیار انتقالپذیری( 2قابلیت انتقال) یافتهها ،یافتههای
پژوهش حاضر با  5تن از معلمانی که در تحقیق مشارکت نداشتند ،در میان گذاشته شد .بدین
ترتیب آنها یافتهها را با تجربه خودشان بررسی کردند.
3
در ارتباط با همارزی روایی و پایایی« ،هاوپفل  ،اساس نظرات در باره پایایی در تحقیق
کیفی را با نقل قول از گوبا و لینکولن ،بدین صورت خالصه مینماید :از آنجایی که روایی بدون
پایایی نمی تواند وجود داشته باشد ،نشان دادن وجود اولی برای اثبات دومی کافی است» (فیضی،
و سرکیسیان14 ،1387 ،؛ خسروی .)179 ،1387 ،با این حال ،در طول پژوهش برای «بهبود
1
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3
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قابلیت اطمینان 1که معادل پایایی در پژوهشهای کمی است ،از روش حسابرسی 2فرآیند و
نتیجه تحقیق» (طباطبایی ،حسنی ،مرتضوی ،و طباطباییچهر )667 ،1392 ،استفاده شد .به این
ترتیب که از طریق نشان دادن مسیر تصمیمات پژوهشگر و همچنین قرار دادن تمامی دادههای
خام و تحلیل شده ،کدها ،مقولهها ،فرآیند مطالعه ،اهداف اولیه و سؤالها در اختیار  3نفر از
معلمان پژوهشگر قرار گرفت ،و با حسابرسی دقیق آنان درستی گامهای پژوهش و ثبات و
استحکام یافته ها معلوم شد .همچنین در این راستا ،در چند نوبت تصمیمات و اقدامات پژوهشگر
در قالب گزارش پژوهشی به اساتید راهنما و مشاور ارایه شد و از نظر فرایند و نتیجه مورد مطالعه
و بازبینی عالمانه ایشان قرار گرفت .این اقدامات ،شناخت پژوهشگر از نقش خود و درگیرشدن
وی در پژوهش و عمل بر اساس آن از طریق نتایج تحقیق را نشان داد.
یافتهها
مجموعه دادههای جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه و پاالیش مداوم آنها به شیوه استراوس و
کوربین ( )1998و یافتههای حاصل از کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی ،در قالب  116نکته و مضمون کلیدی،
 42مفهوم و  20مقوله سازماندهی شدند .سپس ارتباط مقولهها به صورت محوری برقرار شد و مقولهها به صورت
شبکه با هم در ارتباط قرار گرفتند .در نهایت با استفاده از مقولههای انتزاعی به دستآمده در مرحله قبل ،الگوی
نهایی تدوین شد .در این مرحله مقولههای عمده در قالب الگوی کدگذاری حول مقوله هسته به یکدیگر ارتباط داده
شدند .به طوری که از ارتباط بین  20مقوله عمده و اتصال آنها به  5کد انتخابی به منظور بیان روابط میان مقوالت
عمده ،مدل تصویر  1به دست آمد.

Consistency or Dependability
Audit

1
2
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تصویر  .1مدل بصری نظریه زمینهای «همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی مجازی»

بعد از ارایه مدل بصری در تصویر  ،1در تبیین ابعاد تشکیلدهنده مدل و روابط بین
مقولهها و مفاهیم تشکیلدهنده آن ،مجموعهایی از قضایای نظری «همرسانی اتوبیوگرافی معلمان
در شبکه اجتماعی مجازی» به شرح زیر حاصل میشود:
.1مولفههای «کاهش فاصله بین نظر و عمل تربیتی» و «رهایی از کسالتآوری روشهای سنتی
دورههای آموزشی» شرایط علّی برای "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی"
هستند .در اینجا شرایط علّی منحصر به این نمیشود که معلمان را فقط برای استفاده از فضای
مجازی ترغیب کند و مقصود این نیست که صرفا استفاده از فضای مجازی به کاهش فاصله بین
نظر و عمل تربیتی و نیز غلبه بر کسالتبار بودن روشهای سنتی بیانجامد .از آنجایی که استفاده
از روشهای مرسوم سنتی و الگوهای تکذهنی و تکگفتاری در دورههای رسمی و کلیشهای و
بیاعتنایی به تجربه زیسته معلم و مسائل مربوط به کالس او ،انگیزه معلمان را برای بکارگیری
دانش دریافتشده از آموزشهای مذکور در موقعیت تدریس و یادگیری کالس درس خودشان،
کاهش میدهد .لذا کسالتآور بودن این دورهها و بیفایده بودن مباحث نظری دلیل موجه و
خوبی برای استفاده از مشارکت معلمان و روایت تجربه زیستهشان میتواند باشد .به همین دلیل
رهایی از این شرایط کسالتبار و بیفایده ،یک علت موثر برای رویآوردن آنان به اتوبیوگرافی و
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نوشتن از احواالت و نیازهایشان در ارتباط با مسائل عینی و واقعیتهای عمل تربیتی در کالس
درس خواهد بود .و البته در میان بهره برداری از فضای مجازی به دلیل اینکه می تواند با روند
گسترش دامن ه دار اطالعات هماهنگ باشد و دسترسی سریع و آسان به اطالعات را فراهم نماید،
در اشتراکگذاری تجربههای زیسته معلمان نقش مهمی را بازی کند.
.2از طریق "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی" (پدیده) :بیان روشنی در فهم
عمل تربیتی (تفسیرتجربه) وجود دارد؛ نوشتن ،به عنوان برنامه درسی (پیوند تجارب زیسته با
برنامه درسی) مطرح است؛ یاددهی – یادگیری جریانی درونی است؛ "تصور" مفهومی مهم در
یادگیری معلم است؛ یادگیری "باهمدیگر" صورت میگیرد.
.3مولفههای «مدیریت تسهیم دانش» « ،تشکیل گروه مطالعه»« ،آموزش و یادگیری گروهی» و
«حصول و ارایه دانش بر مبنای پژوهش روایتی» ،چهار مقوله راهبردی هستند که از
"اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی" منتج میشوند.
.4مولفههای «رهایی فرد از رسمیت» و «رهایی فرد از زبان رسمی و غالب» به عنوان متغیرهای
زمینهساز (تحت شرایط خاص) بر راهبردها تأثیرگذارند.
.5مولفههای «ارتباط غیر عاطفی» و «یادگیری غیر مشاهدهای» به عنوان متغیرهای بازدارنده
(تحت شرایط عمومی) بر راهبردها تأثیرگذارند.
.6و در نهایت با به خدمت گرفتن راهبردهای منتج شده از "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی
شبکه اجتماعی" پیامدهایی مانند :بیان آزاد حقیقت درون ،رویش اندیشه ،فراخاندیشی ،پرورش
همکاری و بازسازی تجارب را در پی خواهد داشت.
بیان روایت مدل «همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی مجازی»
مقوله محوری (پدیده اصلی):

بر مبنای این مدل ،پدیده "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی" به
عنوان مقوله محوری اساس فرآیند است.
روایتهای زیر حاصل معنایابی و تحلیل اطالعات به دست آمده از گفت و شنودهای
معلمان در نشستهایی است که به ویژگیهای پدیده اتوبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی
مجازی پرداخه شده است .طبق این روایتها از طریق اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی
شبکه اجتماعی:
 -1معلم در انتقال تجارب زیسته خود ،فهم خود را از عمل تربیتی با بیانی روشن و
ساده ارایه میدهد و به تفسیر تجربیات خود میپردازد .در این ارتباط یکی از معلمان (شماره )3
استفاده از اتوبیوگرافی را موقعیت مناسبی برای بیان تجربیات و فهم آنها میداند .او میگوید:
«اتوبی وگرافی در شبکه اجتماعی موقعیت خوبی است؛ ما میتوانیم تجارب زیسته خود را با
جزئیات بیان کنیم .وقتی به وضوح تجربیات خود را بیان میکنیم ،هدف این است که عالوه بر
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فهم آنها ،به صورت واضح و روشن نیز انتقال یابند و به همان روشنی هم همکاران دریافت
نمایند .زمانی که تجربیاتم را در قالب اتوبیوگرافی به اشتراک میگذاشتم ،تالشم این بود که فهم
خود را از رویدادهای کالس درس ،طوری ب ه همکاران منتقل کنم که هیچ پیچیدگی در آن
نباشد .منظورم این است که تالش برای بیان ساده و روشن تجربیات ،فهم و تفسیر آنها را آسان
میکند.»...
 -2معلم با نوشتن ،به جست و جو برای فهم و معنی از تجارب زیسته رهنمون میشود و
بههمراه سایر معلمان با مطالعه نوشتههای همدیگر ،با فهم نحوه تفکر ،احساس و عمل معلم به
تجزیه و تحلیل تجربه مشترک و سهیمشده معلمان میپردازد .همچنین وی از طریق نوشتن
زندگی خود در کالس را به تصویر میکشد و فرصتی برای درک معانی زندگی مییابد؛ در این
ارتباط ،معلم شماره  7میگوید« :اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی یک فرصت برای فهم برنامه
درسی پیش رویمان است؛ با استفاده از آن میتوانیم در باره اهدافی که در کالس درس دنبال
میکنیم ،چیزهایی که آموزش میدهیم و نحوه یادگیری در کالس درس ،بیندیشیم .زمانی که
تجربه زیسته در کالس درس را مینویسم ،به جست و جو میپردازم و به آگاهیها و بینشهایی
دست می یابیم .و زمانی که به تجارب زیسته خود باز میگردم ،آنها را درک و فهم میکنم .در
واقع ،به عبارتی می توانم بگویم که زندگی خود را در کالس درس بررسی و مطالعه میکنم و به
درک بهتری از رفتارها و فعالیتهای خود در کالس میرسم .از طرفی هر زمان به اتوبیوگرافی
میپردازم ،اتفاقات کالس درس و دانش تعلیم و تربیت در ارتباط با هم فهمیده میشوند .به
اعتقاد من ،با این روش از نزدیک واقعیتهای زندگی در کالس درس فهمیده میشود و
پیچیدگیهای عمل تربیت را به وضوح میبینیم و درک میکنیم .»...معلم شماره  3در تایید
صحبتهای همکارش میگوید ....« :با اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی تالش میکنیم به درک
بهتری از زندگی حرفهای خودمان در کالس درس برسیم و فهم درستی از آن داشته باشیم.»...
یکی از معلمان که در اینجا معلم شماره  8معرفی میشود« ،نوشتن را فرصتی برای فهم و ارایه
تجارب مشترک» میداند و میگوید« :وقتی مینویسم متوجه میشوم چیزهای جدیدی از محیط
آموزشی کشف میشود و الزم میبینم فهم خودم را به سایر همکاران منتقل کنم؛ به همین
جهت از شیوه نوشتن به شکل داستانی برای روایت اتفاقات کالس درس استفاده میکنم ،و با
بازگو کردن تجاربم ،موضوعات مربوط به تدریس و یادگیری بهتر درک میشوند .»...معلم شماره
 « :9زمانی که همکاری ،اتوبیوگرافی میکند و آن را به اشتراک میگذارد ،نحوه تفکر او پی می-
بریم ،احساسات و عمل او را میفهمیم و در تجربه او سهیم میشویم و در واقع تجارب
مشترکمان را مورد تحلیل قرار میدهیم .»...معلم شماره  10در بخشی از سخنانش میگوید« :با
نوشتن بخشهایی از زندگی خود در کالس ،تصویری روشن از زندگی حرفهای خودمان را باز
نمایی میکنیم و به کمک آن ،تجربیاتمان را درک و فهم میکنیم.»...
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 -3در این فرایند ،یاددهی– یادگیری جریانی درونی است .یکی از معلمان نظر خود را
این طور بیان میکند« :از صحبتهای قبلی این طور برداشت میشود که در اتوبیوگرافی ،معلم از
راه بازاندیشی در شرححال خودش ،به جست و جو برای درک تجربههای گذشته میپردازد و به
نکاتی از زندگی و شخصیت خود پی میبرد .به نظر من در چنبن موقعیتی ،معلمی که با خود
صادق است ،خودش را ملزم میکند که رشد کند و زندگی حرفه ای خود را ارتقاء ببخشد .در این
صورت است که من به عنوان یک معلم ،با تمرکز به تجربه زیسته خود ،به غنا و تقویت آن می-
پردازم و حس مسئولیت در من تقویت میشود( »...معلم شماره  .)5معلم دیگری ادامه میدهد :
«یعنی به این ترتیب میتوانیم بگوئیم اتوبیوگرافی زمینه تغییر و تحول را در ما فراهم میکند و
این یک امر درونی است ،چون درک و فهم ما را از تجربه زیسته بازتاب میدهد و چیزی از بیرون
به ما تحمیل نمیشود .به همین دلیل من نتیجه عمل و فرآیند اتوبیوگرافی را فهم تجارب
زیستهام میدانم( »...معلم شماره .)11
" -4تصور" مفهومی مهم در یادگیری معلم است .در این خصوص یکی از مشارکت-
کنندگان (معلم شماره  )5میگوید ...« :هر وقت اقدام به نگارش تجاربم میکنم ،از قوه تصور و
تخیل حتما استفاده میکنم .همان طور که اشاره شد در فرایند خود زیستنگاری ،فهم تجارب
زیسته از درون شخص باز تاب میشود و به این ترتیب زمینه تغییر و تحول در او فراهم میشود.
در این راستا گذشته را تصور میکنیم و به تحلیل تجارب زیسته میپردازیم و ازگذشته درس
میگیریم و از طرفی با تجسم آینده امیدوارکننده در قبال وضعیت فعلی ،به شناخت و فهم
درستی از موقعیت و شرایط کنونی خود دست مییابیم و در نتیجه میتوانیم با دیدگاه و تفکر
خود در جهت تغییر و تحول گام برداریم.»....
 -5یادگیری "باهمدیگر" صورت میگیرد .در این ارتباط یکی از معلمان (شماره  )12به
«یادگیری مشارکتی» اشاره میکند و میگوید« :نظر من این است که در فرایند انتقال تجارب
زیسته از طریق اتو بیوگرافی ،فضا برای یادگیری مشارکتی فراهم میشود .بهطوری که در گفت و
گو و مباحثه ،شخص معلم نقش یادگیرنده را بازی میکند و با تعامل و یادگیری مشارکتی،
خودش را پرورش میدهد .»...معلم شماره « :13در این وضعیت هم فرصت میکنیم در آگاهی-
های همدیگر سهیم شویم و با همدیگر یاد بگیریم .در این صورت ،این گونه نخواهد بود که
یاددهنده باشند و برخی دیگر یادگیرنده؛ همه باهمدیگر یاد میگیریم بنابراین از تجارب هم به
منظور آموزش همدیگر بهره میبریم .»...
شرایط علی:
مطابق این مدل ،مولفههای «کاهش فاصله بین نظر و عمل تربیتی» و «رهایی از
کسالتآوری روشهای سنتی دورههای آموزشی» شرایط علی مهمی هستند که معلمان را به
روایت تجربههای زیستهشان راغب میکنند .در این ارتباط یکی از مشارکتکنندگان در این
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پژوهش به عنوان معلم شماره  1از وضعیت منفعلبودن و کنشپذیری صرف در آموزشهای
حضوری میگوید ...« :در دورهها یی که به صورت ضمن خدمت شرکت کردم  ...شرکتکنندگان،
آموزشها را یک طرفه دریافت میکردند و عمدتا منفعل عمل میکردند .مطالب صرفا به شکل
نظری ارایه میشد و هر آنچه ارایه میشد ،ما به شکل فرایند بخشنامهای دریافت میکردیم و با
یک آزمون ،دوره را به پایان میرساندیم .»...همچنین یکی دیگر از مشارکتکنندگان به عنوان
معلم شماره  2از کاهش انگیزه در کاربست مباحث دریافتشده از آموزشهای حضوری دورههای
ضمن خدمت میگوید« :بیفایدهبودن مباحث نظری اصلیترین علتی است که انگیزه ما را نسبت
به استفاده از دورههای آموزش حضوری کم میکند .»...به زعم او رهایی از این شرایط ،یک علت
موثر برای رویآوردن معلمان به روایت تجربههای زیستهشان میتواند باشد .معلم شماره « :1االن
شرایط تغییر کرده ،در گذشته امکانات محدود بود ،وسایل و امکانات ارتباطی مثل االن نبود،
آموزش به صورت حضوری و عمدتا با روش سنتی ،مرسوم بود» .او در بخش دیگری از سخنانش،
یکی دیگر از دالیل استفاده از روایتهای معلمان را در برنامههای آموزش معلمان «رهایی از
کسالتآوری و بیفایده بودن مباحث نظری در دوره های مذکور» بیان میکند و میگوید« :با
استفاده از اتوبیوگرافی ،معلم تجارب خود را متناسب با فهمی که از نظریهها دارد بیان میکند ...
نتیجهاش حداقل این میشود که با مباحث نظری منفعالنه برخورد نمیکنیم و از بیفایده بودن
آنها و کسالتآور بودن این دورهها رها میشویم» .معلم شماره  2در صحبتهای خود از فایده-
مندی اتوبیوگرافی یاد میکند و اظهار میکند« :موقعی که به اتوبیوگرافی میپردازیم ،شکل ارایه
مطالب عوض میشود و شرایط به گونهای دیگر میشود؛ طوری که نیازها و تمایالت واقعی را
منعکس میکنیم .در این صورت است که میتوانیم با استفاده از مباحث نظری به تبیین و
توضیح آنها بپردازیم  .»...معلم شماره « :4در دورههای آموزش حضوری از نظریههای تربیتی
گفته میشود ،اما معلم در پیوند آنها با عمل تربیت توفیق چندانی ندارد .و این مسئله میتواند
معلم را به روایت تجربههای زیستهاش در قالب اتوبیوگرافی ترغیب کند تا نظریه تربیتی که به آن
باور داشته و آن را در دنیای واقعی کالس درس به کار گرفته است را روایت کند .».معلم شماره
« :3به این علت اتوبیوگرافی در ش بکه اجتماعی را قبول دارم که به واسطه آن دنیای واقعی
کالس درس از زبان خود معلمان بازتاب میشود .به همین دلیل ،من نیز جریان تربیت را از دید
خودم بیان می کنم و مسائل را به صورت واقعی و ملموس از طریق شبکه اجتماعی به سایر
همکاران ارایه میکنم .»...به اعتقاد معلم شماره  ،4پرداختن به دغدغههای واقعی در کالس درس
و مسائل عینی تعلیم و تربیت یکی از دالیلی است که میتواند اتوبیوگرافی را برای روایت تجربه-
های زیسته معلم و اشتراکگذاری آن توجیه کند .او میگوید« :با این روش تعلق خاطر بیشتری
به محتوای آموزشی پیدا میکنیم ،چون محتوا در ارتباط با مسائل واقعی و ملموس است« .معلم
شماره  ...« :5شیوه اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی به ما امکان میدهد که به مسائل واقعی
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تربیت بیشتر تامل و تفکر کنیم ،و از وابستگی به مباحث نظری بکاهیم» .معلم شماره « :5در
دورههای آموزشی ،معلمان اغلب نسبت به طرح مسائلی که از واقعیتهای کالس درس دور
باشند ،بیرغبتند .»...معلم شماره  6در این رابطه میگوید« :اتوبیوگرافی از جمله راههایی است
که از طریق آن میتوانیم به ارایه مهارتهای معلمی بپردازیم .از نظر من در قیاس با دانش نظری
که در دانشگاه و یا در دورههای آموزش کسب کردهایم ،تعلق و وابستگی به دانش عملی بیشتر
است .اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی ایده خوبی است که دانش عملی و مهارتهای معلمی در
آن به اشتراک گذاشته میشود»...
به این ترتیب برمبنای اظهارات معلمان ،با کاهش وابستگی به مباحث نظری و رهایی از
کسالتآوری روشهای سنتی دورههای آموزشی ضمن خدمت ،نقش حساس و بیهمتای
معلمان در تولید دانش تربیتی از طریق اتوبیوگرافی به دیگران انتقال مییابد؛ چرا که به کمک
همرسانی اتوبیوگرافی معلمان ،آنها به مطالعه تجربه زیستشده یکدیگر میپردازند؛ و از این
طریق ،معلمان میتوانند «دانش تولید شده در جریان عمل تربیتی» را به اشتراک گذاشته و
امکان استفاده از آن را در جهت بازاندیشی در باره برنامه درسی و تدریس به دست آورند ،و در
جهت بالندگی حرفهای خود گام بردارند.
زمینه:
در این مدل مولفههای «رهایی فرد از رسمیت» و «رهایی فرد از زبان رسمی و غالب» به
عنوان متغیرهای زمینهساز (تحت شرایط خاص) بر راهبردها تأثیرگذارند.
با معنایابی و تحلیل اطالعات به دست آمده از گفت و شنودهای معلمان ،به شرایط
محیطی خاصی اشاره شده است که زمینهساز اقدام معلمان به اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی
مجازی در دورههای آموزش ضمن خدمت میتواند باشد .شرایطی که معلمان تسلیم محض
محتوای آموزش رسمی نمیشوند .به دیگر سخن از زبان تخصصی و دشوار فهم نظریهها دوری
میکنند و عالقهمند هستند تا واقعیتهای عمل تربیت در کالس درس را به زبان بیتکلف و
پیرایه همرسانی کنند و بهدور از رسمیت و بدون رو دربایستی حقایق و واقعیتهای زندگی در
کالس درس را به اشتراک بگذارند و به گفت و گو باهم بپردازند .در این ارتباط معلم شماره  8در
بخش مهمی از صحبتهایش میگوید ...« :من هرگاه برای همکاران تجربیاتم را مینوشتم ،با این
که وسواس نوشتن داشتم ،ولی فکر میکردم واقعیتها را باید گفت ،به همین خاطر سعی می
کردم مطالب خود را با بیانی ساده برای همکاران بنویسم .»...یکی از همکاران (معلم شماره  )2از
او میپرسد« :شما به واقعیتها اشاره میکنید؟ چه چیزی مورد نظر شماست؟» .معلم شماره 8
در جواب میگوید« :منظورم اتفاقاتی است که در کالس درس میافتد .رفتارهای دانشآموزان و
کالس هر چیزی که به فرایند تعلیم و تربیت در کالس مربوط می شود .من به نظریه هایی که
در کتاب ها در مورد تعلیم و تربیت نوشته شده بی اعتنا نیستم ،اما آنها نمی توانند به نیاز های
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واقعی ما پاسخ الزم بدهند .چون ما با واقعیت های دور و برمان زندگی میکنیم .»...در ادامه
صحبت های معلم شماره  ،8همکار دیگری میگوید« :موقع نوشتن تجربیاتم در فضای مجازی،
میتوانم راحت و با زبان ساده واقعیتها را بیان کنم ،به آنچه در کالس درس میگذرد سطحی
نگاه نمیکنم و احساس میکنم نسبت به اتفاقات دور و برم هوشیارترم ،منظورم اینه که در این
حالت می توانم تجاربی را که در کالس درس حاصل میشود را نقد کنم ،منظورم همان تجارب
زیسته است( »...معلم شماره  .)14برخی از معلمان معتقد بودند که اگر اتوبیوگرافی در شبکه
اجتماعی خوب جا بیفتد ،برای همرسانی تجارب زیسته ،شرایط ویژهای فراهم میشود .آنها
نظرشان این بود که در این شرایط ،تجارب زیسته با زبان ساده و بدون پیچیدگیهای زبان زسمی
آموزشی به اشتراک گذاشته می شود و همرسانی تجارب زیسته به راحتی صورت میگیرد .در این
خصوص معلم شماره  15میگوید« :االن که به جزییات نوشتههای خودم و همکاران محترم دقت
میکنم ،حالت صریحبودن و بیتکلفبودن را در بیان نظرات بهوضوح میبینم ،از این جهت نظرم
این است که مطالبی که به صورت رسمی در دوره های ضمن خدمت ارائه میشود به اندازه
تجربیات شخصی معلمان ،واقعیتهای کالس را نشان نمیدهند .از طریق محتوای آموزشهای
رسمی ما مطالب را به صورت نظری و تئوری دریافت میکنیم ،ولی بین آنها و شرایط واقعی
کالس فاصله است .در نتیجه میبینیم که در کاربرد نظریهها موفق عمل نمیکنیم .طوری که اگر
دقیق این موضوع را بررسی کنیم ،به عقیده من کاربرد نظریهها در موقعیت کالس ناچیز بوده
است.»...
شرایط مداخلهگر:
در این مدل ،مولفههای «ارتباط غیر عاطفی» و «یادگیری غیر مشاهدهای» به عنوان
متغیرهای بازدارنده (تحت شرایط عمومی) بر راهبردها تأثیرگذارند.
معلمان به شرایطی اشاره کردند که تحت آن شرایط اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی
مجازی توام با موانع و چالش هایی صورت میگیرد .یکی از معلمان که در زمینه آموزش در
محیط مجازی تجربه دارد ،میگوید ...« :در محیط مجازی با چالشهایی روبرو هستیم؛ از
تعامالت انسانی دور شدن یک ضعف مهم آموزش در محیط مجازی است .انتقال احساسات بی-
واسطه نیست و به همین دلیل نیازهای عاطفی برآورده نمیشود .مثال صمیمیت را نمیتوانیم
آنگونه که در محیط واقعی تجربه میکنیم ،در محیط مجازی هم آنگونه تجربه کنیم؛ یا احترام
گذاشتن واحساس ارزشمند بودن را( »...معلم شماره  .)5معلم دیگری در تایید صحبتهای
همکارش میگوید« :موقعی که به اتوبیوگرافی همکاران در محیط مجازی رجوع میشود ،تعامل و
ارتباط افراد همانند محیط واقعی مشاهده نمیشود .الزمه یک ارتباط صمیمی و راحت بین
همکاران ،شناخت داشتن از خلق و خوی همدیگر است .وقتی این شناخت حاصل نشود ،چگونه
میتوان انتظار داشت ارتباط صمیمی بین آنها بر قرار شود؟ در انتقال احساسات معموال اشخاص،
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شادی و نشاط و یا ناراحتی خود را بروز می دهند .ولی این قبیل موارد در محیط مجازی به
وضوح قابل لمس و مشاهده نبود( »...معلم شماره  .)12یکی دیگر از همکاران به مورد دیگری
اشاره میکند و میگوید« :معموال در محیط واقعی برای انتقال پیام از زبان بدن نیز کمک می-
گیریم .خوب ،این امکان ،در محیط مجازی وجود نداشت .امکان استفاده از زبان اشاره و عالئم در
محیط مجازی میسر نبود در چنین شرایطی ،حالتهای مثل خستگی ،خندیدن و سرحالی خود
را نمیتوانیم منتقل کنیم و امکان برقرای ارتباط چهره به چهره از راه تماس جشمی کاهش می-
یابد( »...معلم شماره  .)8همکار دیگری میگوید« :در این شرایط نمیتوانیم اشتیاق و هیجان یک
شخص نسبت به موضوعی را به خوبی تشخیص دهیم و نمیتوانیم استرس که به شخص وارد
می شود و یا اضطراب او را به وضوح حس کنیم و یا عصبانیت و یا غم اشخاص را بهوضوح
ببینیم و یا میزان بی تفاوتی آنها را تشخیص دهیم( »...معلم شماره  .)13معلم شماره  ،6ضمن
تکرار برخی از موارد مطرح شده ،میگوید« :حین اتوبیوگرافی در محیط تلگرام ،از مشاهده
رفتارهای عینی و ملموس همدیگر و همجنین مشاهده حاالت و کیفیات رفتارها بی نصیب بودیم.
در صورتی که در محیط واقعی و غیر مجازی ما میتوانیم از طریق مشاهده رفتار همدیگر به
یادگیری بپردازیم و طبق بحث یادگیری مشاهدهای امکان سرمشقگیری و مشاهده پیامدهای
رفتاری ،یعنی تقویت یا تنبیه را تجربه کنیم»...
راهبردها:
با معنایابی و تحلیل اطالعات به دست آمده از گفت و شنودهای معلمان ،به شیوههای
عمل خاصی (راهبردها) اشاره شده است که در پاسخ به پدیده اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی
مجازی صورت میگیرند.
 -1اول اینکه از طریق راهبرد «مدیریت تسهیم دانش» معلم با اشتراکگذاری تجربههای
اصیل خود در دانش حرفهای تولیدشده سهیم میشود؛ و با پرهیز از مصرفکننده یکسویه
نظریهها و دانش تربیتی تولیدشده در دانشگاهها ،به بهبود اشتراک دانش عملی و نظری کمک
مینماید .همچنین از میزان تشریک دانش با همکاران بازخورد میگیرد و باز خورد میدهد.
همچنین در ارزشیابی از دانش عملی تولیدشده مشارکت میکند و در حین اشتراکگذاری دانش
عملی به میزان مشارکت همکاران در تسهیم دانش نظارت میکند .یکی از معلمان اظهار میکند:
«در فضای مجازی ،اشتراکگذاری اتوبیوگرافی را به شکل خاص و ممتاز میبینیم؛ از این طریق
دیگران را در دانش حرفهای خود سهیم میکنیم و ضمنا از دانش حرفهای دیگران نیز سهم می-
بریم .نتیجهاش این میشود که همکاران به بهبود دانش عملی و حرفهای همدیگر کمک میکنند.
با این کار ،صرفا مصرفکننده دانش نظری و آموختههای دانشگاهی نیستیم و در تولید دانش
حرفهای نقش داریم( »...معلم شماره  .)7یکی از معلمان میگوید« :با اتوبیوگرافی در فضای
مجازی ،همکاران را برای تولید و سهیم کردن دانش عملی و تربیتی دعوت میکنیم و به این
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ترتیب با به اشتراکگذاری دانش در شبکه اجتماعی ،بازخوردهای الزم را میگیریم و در قبال آن
پاسخ الزم را هم میدهیم( »...معلم شماره  .)16یکی دیگر از معلمان میگوید« :حتی میتوان
گفت این بازخوردها در شبکه اجتماعی ,میزان مشارکت ما در تولید و سهیم شدن در دانش
عملی همدیگر را نشان میدهد و هر کسی میتواند ببیند تا چه اندازه تجربیات زیسته او مورد
توجه سایر همکاران بوده است .همچنبن با مطالعه اتوبیوگرافی همکاران ،درباره دانش عملی
تولید شده قضاوت و ارزشیابی کرد و نظرات انتقادی در تایید یا رد آن و همچنین اصالح آن ارایه
داد( »...معلم شماره .)9
 -2دوم اینکه با «تشکیل گروه مطالعه» ،معلم به عنوان همکار پژوهشی ،به همراه اعضا
گروه تجارب زیسته خود را به منظور نقد و بررسی به اشتراک میگذارند و به مطالعه و تبادل نظر
در باره بهبود دانش عملی و حرفهای میپردازد .به نحوی که به همراه سایر همکاران با بازاندیشی
در باره تجارب زیسته ،به تقویت توان آموزشی و پژوهشی همدیگر کمک میکنند .معلم شماره
 « :17میتوان شاهد شکل گیری یک گروه مطالعه در فضای مجازی بود .به این دلیل که همانند
گزارشهای پروژههای اقدامپژوهی و درسپژوهی معلمان ،با نوشتن تجربه زیسته خود که حاصل
دانش و اقدامات ما در کالس است ،سایر همکاران را سهیم کردهایم .در مواقعی شاهد بودیم که
همکاران با مطالعه اتوبیوگرافیها ،همانند همکاران پژوهشی به نقد و بررسی تجارب زیسته می-
پرداختند؛ هر همکاری با اشتیاق مطلب خودش را ارائه میکرد ،و به نظرات سایرین هم اهمیت
میداد .»...معلم شماره  « :13اگر خوب به اتوبیوگرافی همکاران در شبکه اجتماعی توجه کنیم،
اعضا گروه به مطالعه و تبادل نظر درباره بهتر شدن کار و بهبود دانش عملی و حرفهای تاکید
داشتند و تالش بر این بوده که توانمندیهای خود را در زمینه های مختلف آموزشی و تربیتی
تقویت کنند .همکاری و کمک به همدیگر کامال در نوشتهها و رفتارهای همکاران نشان میدهد
که نسب ت به تجارب زیسته یکدیگر ارزش قائلند و در نتیجه هر کس در خصوص تجارب زیسته
خود سعی میکند دوباره بیندیشد.»...
 -3سوم اینکه با راهبرد «آموزش و یادگیری گروهی» تجربیات معلم و سایر اعضا گروه
در تعامل با هم قرار میگیرند .معلم به ارایه محتوا برای سایر اعضا گروه میپردازد و با ارایه
تجارب زیسته خود ،بحث را به شکل کاربردی پیش میبرد .و برای بهبود کیفیت آموزش و
یادگیری ،از چالش استقبال میکند .به همراه سایر اعضا زمینه تاثیرگذاری بر تحول فرهنگی و
آموزشی را فراهم میکنند .معلم شماره  18میگوید « :بحث و تبادل نظر بین افراد از خود
اطالعات مهم تر است؛ چون تجربیات و محتوای ارایه شده منجر به تعامل افراد در گروه میشود و
بحث در باره تجارب زیسته ،کاربردی میشود .و لذا دسترسی به نظرات و دانش عملی همکاران
میسر میشود  .»...معلم شماره  ،4اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی را تکمیلکننده
آموزشهای حضوری ضمن خدمت میداند و میگوید ...« :مثل همین االن که ما دوره آموزشی
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میبینیم ،میتوانیم برای کاربردی کردن این آموزشها ،تجربههای زیسته خود را در شبکه
اجتماعی به اشتراک بگذاریم .االن هم در واقع همین کار را انجام میدهیم؛ بعنی آموزشهایی که
در این دوره میبینیم ،در کالس درس خودمان به کار میبندیم و در محیط مجازی به شکل
اتوبیوگرافی مطرح میکنیم .به نظر من این کار ،ما را به رو در رو شدن با چالشها و مسائل
آموزشی و یادگیری ترغیب میکنند؛ طوری که شاهد استقبال همکاران برای پیگیری کیفیت در
آمو زش ها در مدارس بودیم .به نظر من این کار به تحول در مباحث فرهنگی و آموزشی کمک
میکند.»...
 -4و چهارم اینکه از طریق راهبرد «حصول و ارایه دانش بر مبنای پژوهش» ،دو امر مهم
صورت میگیرد :اول اینکه به نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته میشود؛ و دوم ،دانش بر
مبنای پژوهش در کالس درس ارایه میشود؛ یکی از مشارکتکنندگان ،در این ارتباط گفت...« :
اول اینکه همکاران به توصیف و تحلیل تجربههای زیسته خود میپردازند ،و حتی از نقد آنها
استقبال میکنند و خود نیز فعاالنه در نقد آنها مشارکت میکنند .این اقدام به خودی خود
روحیه انتقادپذیری را در ما تقویت میکند و به این ترتیب تجارب خود را ارزیابی کرده و
اشتباهاتمان را میبینیم .عالوه بر این عالقهمند میشویم که در کالس کنجکاوی کنیم و
وضعیت موجود در کالس درس را به تصویر بکشیم و ضمن توصیف آن از وضعیت موجود انتقاد
کنیم .این یک فرص ت خوبی برای دوباره اندیشیدن در باره برنامه درسی و تدریس است تا برای
بهبود وضعیت فکر کنیم…» (معلم شماره  .)1همکار دیگری چنین میگوید« :توجه کنیم که
اتوبیوگرافی همکاران ،از تجارب زیسته واقعی در کالس درس حاصل میشود .اگر معلم
جستجوگر نباشد و با امر تحقیق و جستجوگری آشنایی نداشته باشد ،نمیتواند دانش عملی و
حرفه ای خود را ارائه کند .چرا که این دانش نتیجه بررسی وتالش آگاهانه معلم است .بنابراین
نوشتن تجارب توسط معلم حاصل بررسی و مطالعه عمیق معلم از رویدادها و اتفاقات است در
این راستا معلم به ارائه دانشی میپردازد که از تسلیم محض بودن در برابر آموزشهای نظری آزاد
است .این دانش میتواند مبتنی بر اقدام پژوهی باشد( »...معلم شماره .)11
پیامدها:
در نهایت مطابق این نظریه ،معلمان به آثار و نتایجی اشاره کردند که با به خدمت گرفتن
راهبردهای منتج شده از "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی" بدست آورده-
اند.
 -1مطابق نظر مشارکتکنندگان ،یکی از پیامدهای به خدمت گرفتن راهبردهای منتج
شده از "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی" ،بیان آزاد حقیقت درون است .در
این ارتباط یکی از معلمان میگوید« :از دید من ،شخص در جلسات رسمی حضوری به آن
صورت که دلش میخواهد ،برای بیان نظراتش ،خود را آزاد نمیبیند .برخی از مسائل در مدرسه
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وجود دارد که روایت آنها به شیوه اتوبیوگرافی برایم راحتتر است .میتوانم احساساتم را نسبت
به آنها ابراز کنم و از ضعفها و کاستیهای موجود در مدرسه و از نیازها و توقعی که از کالس
درس و تعلیم و تربیت دانش آموزان دارم ،آزادانه بنویسم( »...معلم شماره  .)2در پیرو نظر معلم
شماره  ،2یکی دیگر از معلمان میگوید« :نوشتن تجارب زیست شده ،نگاهم را نسبت به کار
تعلیم و تربیت دقیقتر میکند ،به طوری که تمامی باورها و نگرشم را درباره مدرسه ،کالس
درس و تدریس و یادگیری آزادانه بیان میکنم ،در صورتی که در جلسات رسمی حضوری به آن
صراحت و راحتی نمیتوانم آنها را روایت کنم( »...معلم شماره  .)18سایر معلمان مطالبی کم
وبیش مشابه آنچه گفته شد ،بیان کردند و حاصل نظرات آنها این بود که معلمان با اتوبیوگرافی
در شبکه اجتماعی ،می توانند احساسات و توقعاتشان را نسبت به امر تعلیم و تربیت آزادانه
مطرح کنند و از اعتقاد درونیشان به اوضاع مدرسه ،مسائل کالس درس و مباحث تدریس و
یادگیری پرده بردارند.
 -2پیامد دیگر ،رویش اندیشه است .یکی از معلمان میگوید« :با رجوع به گذشته و
روایتها از تجارب زیست شده ،مسائل مربوط به کالس درس را مرور میکنم و درباره آنچه در
گذشته اتفاق افتاده تامل و فکر میکنم .میبینم که چه کارهایی کردهام و چه ابتکاراتی برای حل
مسائل در کالس درس داشتهام و با یادآوری آنها بواسطه اتوبیوگرافی ،به راهحلهای جدید فکر
میکنم و برای عملی ساختن ایدههایی که به ذهنم میرسد ،تصمیم میگیرم» (معلم شماره
 .)10معلم شماره  7به همکارش میگوید  ...« :معلم میتواند در باره تعلیم و تربیت ایده و حتی
نظریه بدهد» .معلم شماره  10پاسخ میدهد ...« :همزمان با اتوبیوگرافی جزئیات تجربه زیست
شده مورد بازبینی و تحلیل قرار میگیرد و بعد از آن به یک جمعبندی و باوری میرسیم که
حاصل فهم ما از آن تجربه است .من فکر میکنم با اتوبیوگرافی کردن ،ضمن نقد رفتارها و
اتفاقاتی که در کالس درس رخ داده است ،گامی فراتر میگذاریم و برای آموزش و یادگیری موثر
در کالس اندیشه و تالش بیشتری میکنیم.»...
 -3پیامد بعدی ،فراخاندیشی است؛ طبق اظهارات معلم شماره  7و معلم شماره  10در
بند باال ،میتوان گفت که معلم از طریق اتوبیوگرافی دید خود را نسبت به وقایع کالس درس
خود وسعت میبخشد و از محدودنگری فاصله میگیرد و به فراخاندیشی سوق پیدا میکند .از
تحلیل صرف دور میشود و به ترکیب تمایل پیدا میکند؛ و از انتقاد صرف فاصله میگیرد و به
پیشراندن آموزش و یادگیری اقدام میکند.
 -4یکی دیگر از پیامد ها ،پرورش همکاری است .همانطور که یکی از معلمان میگوید:
« ...آثار اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی قابل مالحظه است .در این روش شرایطی فراهم شد که با
همکاری ،اجتماع معلمان در محیط مجازی شکل گرفت و در ارتباط با مسائل و زمینههای حوزه
کاری خودشان با همدیگر گفت و گو و تعامل کردند .در این شرایط با یادگیری موثری که برای
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پرورش همکاری و تعامل در میان معلمان صورت گرفت ،بارها شاهد این بودیم که هر موقع یکی
از همکاران مطلبی را به اشتراک میگذاشت ،بازخوردی بود که او به بحثها در گروه نشان می-
داد( »...معلم شماره .)15
 -5پیامد مهم دیگر اینکه معلم ضمن اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی به بازسازی
تجارب میپردازد .در این خصوص یکی از معلمان میگوید « :من معتقدم اتوبیوگرافی در شبکه
اجتماعی می تواند منجر به این شود که هر کدام از ما با بازبینی تجاربمان ...تصمیم میگیریم
نسبت به بهبود روند تدریس و یادگیری اقدام کنیم .وقتی نوشتههای خودم و همکاران را در
محیط مجازی میخوانم ،برای بهبود وضعیت کالس درسم از آنجه که هست ،به سراغ اشتباهات
و کاستیهایی که وجود دارد میروم و در خصوص آنها ،راهحلهای مختلف را پیشبینی می-
کنم( »...معلم شماره .)3
بحث و نتیجهگیری
نتایج برآمده از فرایند تحلیل نشان میدهد -1 :اشتراکگذاری و تولید دانش میان افراد
یکی از مولفههای مهم تلفیق اتوبیوگرافی معلمان با ویژگیها و شرایط شبکههای اجتماعی
مجازی است .این یافته با نتایج پژوهشهای اخیر (نظیر مکگراو ،درسدن ،گیلبرتسون و بیکر،
2017؛ لیو و همکاران2015 ،؛ تون -لیندزی و همکاران )2015 ،سازگار است -2 .فرایند،
یاددهی -یادگیری جریانی درونی است و معلم در فهم خود از تجربه زیسته به کشف معانی
زندگی در خود میپردازد؛ همان گونه که نتایج تحقیقاتی چند (نظیر :راگونادن2015 ،؛ چوی،
2013؛ و بات و ریموند )1989 ،فهم و درک رشد معلم و بهبود مدرسه از منظر زندگی و دوران
شغلی معلمان را مورد تایید قرار دادهاند .همچنین در این راستا طبق یافتههای لی و لوگان،
 2017و گلومبک و جانسون ( ) 2004تجربیات حاصل از گفتمان ایجاد شده از تالقی دانش
تجربی و تخصصی معلمان به درک آنان از خودشان به عنوان معلم و تدریسشان منجر میشود .و
در تحقیق رشتون ( )2004استفاده از روایت پژوهی برای فهم دانش عملی ،مورد توجه واقع شده
است -3 .در جریان همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی مجازی ،یادگیری "باهم-
دیگر" صورت میگیرد .همانطور که در پژوهشهایی نظیر مکگراو ،و دیگران ( )2017و
گلومبک و جانسون ( )2004مولفه تعامل و تجارب یادگیری مشارکتی مورد توجه واقع شده است
و در تحقیق صائمی و همکاران ( )1393بهکارگیری شبکههای اجتماعی در آموزش برای پیشبرد
توان آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان ،یک ضرورت دانسته شده است -4 .در ارتباط با
راهبردهای «مدیریت تسهیم دانش»« ،تشکیل گروه مطالعه»« ،آموزش و یادگیری گروهی» و
«حصول و ارایه دانش بر مبنای پژوهش» ،در برخی پژوهشها (از جمله ،لیو و همکاران2015 ،؛
تون -لیندزی و همکاران2015 ،؛ جانکو )2012 ،به مولفه «مدیریت تسهیم دانش» توجه شده
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است .در پژوهش گریفیث و لیئنج ( )2008تشکیل گروه مطالعه و ترویج پروژههای مبتنی بر
تحقیق و به اشتراکگذاری دانش حاصلشده از آن از قابلیتهای شبکههای اجتماعی مجازی بر
شمرده شده است؛ و در پژوهشهایی (نظیر :سلند2017 ،؛ پارکر ،موریاور ،میتون کوکنر،
گریفین ،و پاشور2017 ،؛ کالرک )2016 ،پژوهش روایتی مشارکتی مورد توجه واقع شده است.
همچنین در برخی پژوهشها از جمله کالرک ( ،)2016سوانتو ( ،)2015لیو و همکاران ()2015
سودمندی فناوریهای ارتباطی جدید در «آموزش و یادگیری گروهی» تایید شده است-5 .
اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه های اجتماعی ،متاثر از شرایطی چون «کاهش فاصله
بین نظر و عمل تربیتی» و «رهایی از کسالتآوری روشهای سنتی دورههای آموزشی» است .این
موارد با دیدگاههای برخی پژوهشها از جمله مکگراو ،درسدن ،گیلبرتسون و بیکر (،)2017
سلند ( ،)2017زرقانی و همکاران ( )1395سازگار است .در این راستا اولسون ( )2000در مطالعه
خود ،پیوند دادن دانش شخصی و حرفهای در مورد تدریس از طریق روایتپژوهی را مطرح کرده
است  -6اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی ،نتایجی مانند :بیان آزاد حقیقت
درون ،رویش اندیشه ،فراخاندیشی ،پرورش همکاری ،بازسازی تجارب را در پی خواهد داشت .در
برخی از تحقیقات (نظیر لیو ،و دیگران2015 ،؛ و لیائو ،و دیگران )2015 ،از مولفه «پرورش
همکاری» به عنوان پیامد استفاده از محیط شبکه های اجتماعی مجازی یاد شده است .همچنین
طبق برخی دیگر از تحقیقات (تون -لیندزی ،رودز ،و لوزانو2015 ،؛ اجان و هارت شورن2008 ،؛
لوکر و پترسون )2008 ،برخورداری از تنوع امکانات فنی شبکههای اجتماعی در آموزش ،منجر
به افزایش خالقیت و بهبود کیفیت آموزش میشود که این پیامدها را میتوان در ارتباط با
مقولههای بازسازی تجارب ،بیان آزاد حقیقت درون و رویش اندیشه مورد توجه قرار داد.
همچنین پژوهش عطاران و عبدلی ( ،)1391کریگ ( ،)2011شرف )2008( 1مقوله بازسازی
تجارب را به نحوی مورد توجه قرار دادهاند.
با نگاهی به ادبیات موضوع و تحلیل یافتههای این پژوهش و با بررسی دیدگاههای مرتبط
با این قلمرو ،به نظر میرسد که نظریۀ شکلگرفته در این مطالعه ،بیشترین قرابت را با دیدگاه
ریچارد بات و دانیل ریموند داشته و از سوی آن حمایت میشود ،آنها بر این باورند از طریق
مطالعه اتوبیوگرافی مشارکتی معلمان میتوان نحوه تفکر ،احساس و عمل معلمان را فهمید؛
عالوه بر این ،پژوهشهایی نیز جنبههای دیگری از نظریۀ شکل رفته در این مطالعه را تأیید می-
کنند :محققانی چون مایکل کانلی ،2جین کالندینین ، 3فریما الباز ،4جنبه دانش عملی معلمان را
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مطالعه کردهاند (فتحی واجارگاه .)169 ،1386 ،طبق نظر آنها ،معلمان میتوانند با اتوبیوگرافی،
زندگی خود در کالس را ب ه تصویر بکشند ،و برای دستیابی به درک و فهم و معنی از تجربه خود
تالش کنند و به استخراج معنا از تجربه شخصی از طریق فرایتد تفکر و تامل بپردازند .از جمع
بندی بحث و بررسی پژوهشهای گذشته میتوان نتیجه گرفت :ایده ایجاد اجتماع گفتمانی
آموزش معلمان و بازتاب روایتهای آنان راجع به دانش معلم ،و مسائل شخصی و حرفهای در
زمینههای آموزشی از طریق تلفیق اتوبیوگرافی معلمان با ویژگیها و شرایط شبکههای اجتماعی
مجازی برای فهم و درک زندگی معلم در مدرسه تایید میشود.
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