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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. 

keywords: sharing, autobiography, 

teachers, virtual social networks, grounded 

theory 
 

 

                                                 
 tahmasb.kavousi@gmail.comارزمی . دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خو 1
 effatabbasi@gmail.com ی . دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزم  2
  attaran_m@yahoo.com.دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی  3
 h.ali.tmu@gmail.comوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی . وه علدانشیار گر 4

https://cstp.khu.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=tahmasb.kavousi-ATSIGN--GMMAAIL-.com&a_ordnum=3033


خواه ینیحس ی، دکتر محمدعطاران ، دکتر عل ی، دکتر عفت عباس یطهماسب کاوس  

 1398 پاییز و زمستان، 20، شماره 10ل ، ساعات برنامه درسی آموزش عالیدوفصلنامه مطال                     86

 

 

 مقدمه
دمت معلمان در های آموزشی ضمن خیکی از مسائل اساسی که در روند اجرای برنامه
ی مرسوم سنتی اهشود، استفاده از روشسطح منطقه، استان و حتی کشور، به تجربه مشاهده می

ها است که معموال یک نفر به عنوان مدرس گفتاری در این آموزشتک و ذهنیو الگوهای تک
از الگوهای ها، در این آموزشکند. حوزه دانش خود برای معلمان تشریح و ارایه میمطالبی را در 

ر موجود د یو الگوها هانظریهاز  بیشتر اوقاتجمعی دور شده و ذهنی و خردتعاملی و میان
-به انتقال دست آوردو  استفاده شده ر است،های دیگکه حاصل تجارب کشور یها و مقاالتکتاب

رای ب تجربیات خود معلمان این در حالی است که از و شودمی دیگران بسنده های تجربه شده
-هباین مسئله انگیزه معلمان را برای  غفلت شده است.های آموزشی مذکور در دوره استفاده

تدریس و یادگیری کالس درس ها در موقعیت  شده از این آموزشدریافت دانشکارگیری 
درسی و تدریس در باره برنامه و تغییر اندیشیبازجه برای دهد؛ و در نتیخودشان، کاهش می

های زیادی برای آموزش معلمان تدارک دیده شده دوره .گیردانب معلمان صورت نمیتالشی از ج
ها، معلمان به ین آموزشسیستم آموزش و پرورش سنتی مورد انتظار بوده است. در ا و تحول در

شوند؛ اما در عین های خود یادگیرندگان تشویق میر قابلیتهای جدید و مبتنی باستفاده از روش
ف یک ضعمسئله گیرد. این های سنتی صورت میها با استفاده از روشاین دورهحال اجرای 

های ضمن خدمت معلمان گرفتار در یک توان گفت آموزشن منظر مییاجدی است و از 
با ای گسترش یافته تدریس دانش حرفهیا  اگر آنها قادر به اتصال دانش جدید و پارادوکس است.

ها به ای ارایه شده در دورهان از تدریس نباشند، دانش حرفهدانش روایتی آزمون نشده خودش
  (.2000، 1)اولسون یت باقی خواهد ماندعقصورت نظریه دور از متن و مو

-مک ؛1393 ،صائمی، فتحی واجارگاه، عطاران و فروغی ابری)نظیر:  های گذشتهپژوهش
والتونن، کوکونن،  ؛2016 ، 4؛ کالرک2017، 3؛ سلند2017، 2، گیلبرتسون و بیکردرسدن گراو،

ل از تجارب زیسته را در صاهای حکاربرد روایت (2015، 5کونتکانن، سورمنن، دیلون و سوانتو
ها با تگذاری این روایو از منظر آنها برای اشتراک اندمورد توجه قرار داده های آموزشیبرنامه

  .ی تاکید شده استامروز ارتباطی هایمکانیزم هایامکانات و قابلیت استفاده از
های ی دورهاربمی زمکانیدر حد آموزش  استفاده از فناوری درولی در میدان عمل شاهد  

هستیم. از جمله مصادیق آن شده دیگران های تجربهآوردها و دستظریهدر قالب ن ارایه محتوا
تفاده اسبه نحو شایسته خود معلمان شده زیستتجربیات  از ضمن خدمت است کهی هاآموزش
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-میان و زمان دیگر، الگوهای تعاملی از هر بیشامروز  دنیای درخور آموزشی فرهنگ. شودنمی
و  یادگیری فعال و اکتشافی .کندو فرهنگی را طلب می اجتماعی و یادگیری جمعی خرد و ذهنی

 تعامالت و طریق از تنها ارتباطات امروزی، و متحول اطالعات ایاهفض با اثربخش متناسب

 و خودتأملی خوداظهاری امکان گفتگو و و و بحث یاددهی و یادگیری هایطرف ترکامل کتمشار

 کند.می پیدا بسط آموزشی امکان یهاطیحدر م
-که می های اجتماعی مجازیاستفاده از بستر شبکه های نظریمولفه ترینمهم از برخی

-توان در پژوهشک نمایند، میتوانند به مسئله همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در این پژوهش کم
 گراو،مک)« اصد آموزشیقمقابلیت استفاده برای » -1های نظیر: . مولفههای گذشته یافت

 والتونن، کوکونن، کونتکانن، سورمنن، دیلون؛ 2016؛ کالرک، 2017، گیلبرتسون و بیکر، درسدن
؛ (2008 ، 2گریفیث و لیئنج؛ 5201، 1لیو، آبه، کائو، لیو، اوکی، پارک، و ساردقنا؛ 2015و سوانتو، 

؛ 2016)کالرک، « رییگآموزش و یاد شخص محور و هپیچید مشارکت در ماهیت زمینه» -2
 «تدریس و یادگیری روند بهبود» -3(؛ 1989، 4بات و ریموند ؛2004، 3گلومبک و جانسون

 ، 6ترسونلوکر و پ؛ 2008 ، 5اجان و هارت شورن؛ 2017، گیلبرتسون و بیکر، درسدن گراو،مک)
 ،شورناجان و هارت؛ 2016کالرک، « )یآموزشهای برنامهمکمل » -4؛ (2000اولسون، ؛ 2008
اور، میتون کوکنر، گریفین، پارکر، موری« )و تولید دانش میان افراد ریگذااشتراک» -5(؛ 2008

و  ،رودز لیندزی، -؛ تون2015لیو، آبه، کائو، لیو، اوکی، پارک، و ساردقنا، ؛ 7201، 7و پاشور
وز و نوم  ؛2010 ،11مزمن و آسلیول؛ 2011، 10راتم و فیرپو؛ 2012، 9جانکو؛ 2015، 8لوزانو
 -انگلیش و دانکن؛ 2009 ، 15شرودر و گرینبو ؛2009، 14سلوان ؛2009، 13بوش ؛2009، 12تاونر
لیو، آبه، کائو، لیو، اوکی، پارک، و ساردقنا، « )و ارتقا یادگیرییل تسه» -6(؛ 2008، 16هاول

ی ریتجارب یادگتعامل و » -7(؛ 2011، 17الو و الفی؛ 2015، و لوزانو ،لیندزی، رودز -؛ تون2015
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؛ گلومبک و 2016؛ کالرک، 2017اور، میتون کوکنر، گریفین، و پاشور، پارکر، موری)« یمشارکت
، و لوزانو ،لیندزی، رودز -تون)« و بهبود کیفیت آموزش خالقیت افزایش» -8 (؛2004جانسون، 

غنا بخشیدن به محیط تنوع و » -9(؛ 2008 ،لوکر و پترسون؛ 2008 ،اجان و هارت شورن؛ 2015
محیط » -10(؛ 2006،  2؛ چان2015، 1و هوانگ ،لیائو، هوانگ، چن؛ 2016کالرک، )« گیریدای

اور، میتون کوکنر، گریفین، و پاشور، پارکر، موری)« افرادان یادگیری موثر پرورش همکاری می
توان آموزشی و علمی  ارتقا» -11(؛ 2015یو، آبه، کائو، لیو، اوکی، پارک، و ساردقنا، ل؛ 2017

اور، میتون کوکنر، پارکر، موری؛ 1393 ،صائمی، فتحی واجارگاه، عطاران و فروغی ابری« )داافر
، درسدن گراو،مک)« استفاده از پژوهش روایتی مشارکتی» -12(؛ 2017گریفین، و پاشور، 

اور، میتون کوکنر، گریفین، و پاشور، ؛ پارکر، موری2017؛ سلند، 2017و بیکر، گیلبرتسون 
-ارایه روایت» -13(؛ 1989بات و ریموند،  ؛2004؛ گلومبک و جانسون، 2016 ،ک؛ کالر2017

؛ 2011؛ کریگ، 2017سلند، ؛ 1391لی، و عبد عطاران« )های تجربی به عنوان محور تدریس
فهم و درک زندگی معلم در » -14(؛ 2004، 3؛ رشتون2004ن، ؛ گلومبک و جانسو2006چان، 

؛ 2004گلومبک و جانسون،  ؛2013، 6؛ چوی2015، 5دنانوراگ ؛2017، 4لی و لوگان) «مدرسه
  . (1989بات و ریموند، ؛ 2004رشتون، 

تلفیق پیامدهای توان به می، مذکورهای پژوهشم از های هر کدابر طبق یافته
 .نگاه کردز منظری خاص ا های اجتماعی مجازیشبکه ها و شرایطویژگی ن بااتوبیوگرافی معلما

تواند با روند گسترش مییک مکانیزم ارتباطی که ز منظر اجتماعی مجازی ا از این جهت شبکه
برای ید، ریع و آسان به اطالعات را فراهم نمادار اطالعات هماهنگ باشد و دسترسی سدامنه

آموزش های در برنامه مندی از تجربیات خود آنانبه منظور بهره لماناتوبیوگرافی مع همرسانی
ها و شرایط به ویژگی کردایجاب می توجه به این مسئله، دیده شد. بسمناخدمت معلمان  ضمن

و  اجتماعی مجازی بررسی و استنتاج گردیده گذاری اتوبیوگرافی معلمان از طریق شبکهاشتراک
با ذکر دالیل  .ها در آموزش معلمان ارایه شوداستفاده از آن ص به منظور چگونگیمدلی مشخ

 شبکه اجتماعی مجازی، در راستای ها و شرایطویژگی فی معلمان باارفوق، اندیشه تلفیق اتوبیوگ

است. در این ایده، برداشت از ایده جدیدی ای معلمان، توسعه حرفه و های رشدجست و جوی راه
ایند توسعه و بالندگی خود، مورد توجه است. برای فهم بهتر این معلم به عنوان یک شخص در فر

گذاری اتوبیوگرافی معلمان از طریق ها و شرایط اشتراکتاج ویژگینتایده، نیازمند بررسی و اس
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طراحی مدل  حاضر پژوهش هدف ه،شد مطرح مسائل اساس بر است. شبکه اجتماعی مجازی
آموزش معلمان  برای ،یمجاز یاجتماع شبکه دری فوگرایاتوب قالب در ستهیز تجربه یهمرسان

 . بود

 شناسی روش
های میدانی در یک اجتماع و یادداشته از تعامالت انسانی داروش این پژوهش، با استف

 پیوندی پژوهشگر برای برقراری که زمانی»گفتمانی آموزش معلمان به صورت روایت پژوهی بود. 

گویند می هاییداستان که مشارکت کنندگان زمانی یابد وامکان می کنندگان مشارکت با نزدیک
« است کنندهکمک بسیار روایتی پژوهش دارد، وجود ناوقایع در گذر زم آنها شرح  که در

با مشارکت  سه ماه به مدت پژوهش، این در که (. از آنجایی508و  502، 2012کرسول، )
مشارکت  با نزدیک قراری پیوندیبر زمینه امر همین و سپری شده است پژوهشی کنندگان
 مشارکت کنندگان دارد. دربکار پژوهشی چنین این جا در پس است ساخته فراهم را کنندگان

فرایند همرسانی اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی  در آنچه از هاییروایت نشست در هر پژوهشی
 در این .خود دارد در را رویدادها از زمان گذر در که دهندمی اند ارائهکردهمجازی را تجربه 

 در تجربه آنان کنندیم نبیا کنندگانمشارکت هایی کهطریق روایت از تا شودتالش می روش،

برخورداری از چنین مشخصاتی،  .درک شودهمرسانی اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی 
ها هموار معلمان و استخراج نگرش آن تجاربژوهش را برای کاوش در دنیای ذهنی و مسیر پ

افی گرویاتوب یهمرسانهای مناسب و قابل اعتماد را برای تبیین نمود؛ و دست یابی به داده
 هایآموزشدر  به منظور بهره مندی از تجربیات خود آنان ی،مجاز یاجتماع شبکه معلمان در

 یهمرسانمدل مطلوب  - حاضر تحقیق پرسش به با نظر . از طرفیمیسر ساخت خدمت ضمن
و جدید  گیبه لحاظ تاز -ی برای آموزش معلمان چیست؟مجاز یاجتماع شبکه افی دراتوبیوگر

زیادی وجود داشت و در دانش موجود برای تبین این مسئله کاستی و خال ات ما، ابهآن بودن
که  "اینظریه زمینه"از استراتژی  موقعیت خاص برای بررسی این زمینه و، لذا شدمیاحساس 

استفاده شد. چرا که با استفاده از این  شده است، معرفی( 1999) 1توسط گالسر و استراوس
کار این روش طریق  از. برویم واقعی این جایی و و اکنونیهای دهادبه سمت  توانستیمما  روش

شد و بسط پیدا کرد و کار آنها هدایت  حلیلهای معلمان، حسب تها از متن روایتگردآوری داده
 های معلمان پیش رفت.های حاصل از روایتو تکمیل و اشباع داده تحلیل نیز طی روند تکوین

که  بودحال نویسی و اتوبیوگرافی از معلمان آشنا به شرح هجامعه پژوهش، شامل آن دست
« نویسیخاطره»، «پژوهیرسد»، «هپژوهندمعلم»هایی چون تجربه نگاشت تجارب خود در برنامه

گیری نظری بااستفاده از نمونه هاگردآوری داده پژوهش در این ند.شترا دا« نویسیوبالگ»و 
ای به جای این که معرف آماری باشد، نظریه زمینه شچارچوب نمونه در پژوه»صورت گرفت. 

                                                 
1 Glaser & Strauss 
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ئله و موقعیت تحقیق، هدفمند و نظری است. هدفمند بدین معنا که بتواند حسب موضوع و مس
های زیسته و ها که درگیر و حامل انواع تجربههای هدف اطالع رسان را تعریف بکند، از آنگروه

به این معنی که کفایت الزم را  بودن نمونه نیز یاند و هستند. نظراندیشیده در موقعیت بوده
-بر همین (.135، 1395خواه، )فراست« برای این که ما را به سطح اتنزاع نظری برساند، دارا باشد

بستگی داشت و اشباع  بررسی مورد سواالت نظری اعبه اشب نمونه مبنا در این پژوهش نیز حجم
 .نفر از معلمان حاصل شد 18نظری با انتخاب 
ها در جریان اجرای یک برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان به مدت آوری دادهکار جمع

ای از معلمان در تلگرام، ابتدا ر موقعیت عمل، با ایجاد شبکهماه طول کشید. بدین ترتیب که د 3
کننده خواسته شد در اوقات فراغت خود در ارتباط با برنامه آموزش ضمن مان مشارکتاز معل

تجارب زیسته خود را در محیط  شدمی« پژوهیدرس»که مربوط به موضوع  -نامخدمت معل
کنند. به طوری که در این اجتماع، گفت و شنود اجتماعی مجازی در قالب اتوبیوگرافی روایت 

توسط مشارکت کنندگان صورت گرفت و آنان با خود « پژوهیدرس»ضوع ای راجع به موآگاهانه
ها به تبادل به اشتراک گذاشتند و در باره آن راتجارب زیسته خود  ،منگاری در محیط تلگرازیست

 موقعیت عمل و تجربه همرسانی اتوبیوگرافینظر پرداختند. به این ترتیب، در پی ایجاد یک 

ها از طریق مراجعه مستمر و خواندن خط به خط متن گفت و دهمعلمان در محیط تلگرام، دا
ی پژوهشگر در روند همرسانی اتوبیوگرافی ز تأمالت شخصینهای معلمان، و شنودها و روایت

 معلمان در محیط مجازی، حاصل شدند.
گرفته شده در مطالعات کیفی حاضر از معیارهای به کاربرای بررسی روایی پژوهش 

-از روش ( پژوهش1به منظور بهبود صحت معیار اعتبار )قابل قبول بودنجمله از استفاده شد. 
؛ بازبینی و بررسی توسط همکار؛ مشارکتی بودن کنندگانسط مشارکتیق توبطینی و ت: بازبهای

ها؛ بررسی مداوم داده کنندگان وکتو شر موضوع با پژوهشگر مدت طوالنی پژوهش؛ درگیری
های ها، یافته)قابلیت انتقال( یافته 2پذیریور ارزیابی معیار انتقالبه منظاستفاده شد. همچنین 

که در تحقیق مشارکت نداشتند، در میان گذاشته شد. بدین  معلمانی از نت 5 پژوهش حاضر با
 کردند.سی برر خودشان تجربه با ها راها یافتهترتیب آن

رات در باره پایایی در تحقیق ، اساس نظ3هاوپفل»ارزی روایی و پایایی، در ارتباط با هم
نماید: از آنجایی که روایی بدون ا و لینکولن، بدین صورت خالصه میکیفی را با نقل قول از گوب

)فیضی، « ستتواند وجود داشته باشد، نشان دادن وجود اولی برای اثبات دومی کافی اپایایی نمی
بهبود »برای  پژوهش طول در(. با این حال، 179، 1387؛ خسروی، 14، 1387و سرکیسیان، 

                                                 
1 Credibility 
2 Transferability 
3 Hoepfl 
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فرآیند و  2حسابرسی شهای کمی است، از روکه معادل پایایی در پژوهش 1قابلیت اطمینان
به این  استفاده شد. (667، 1392 ،چهرطباطبایی، حسنی، مرتضوی، و طباطبایی) «تحقیق نتیجه

 هایمامی دادههمچنین قرار دادن ت پژوهشگر و تصمیمات مسیر دادن طریق نشانب که از ترتی

نفر از  3 اختیار رد سؤالها و اولیه مطالعه، اهداف ها، فرآیندمقوله کدها، شده، خام و تحلیل
های پژوهش و ثبات و آنان درستی گام دقیق حسابرسی با گرفت، و معلمان پژوهشگر قرار

ت پژوهشگر ها معلوم شد. همچنین در این راستا، در چند نوبت تصمیمات و اقداماهاستحکام یافت
جه مورد مطالعه یتدر قالب گزارش پژوهشی به اساتید راهنما و مشاور ارایه شد و از نظر فرایند و ن

ش خود و درگیرشدن و بازبینی عالمانه ایشان قرار گرفت. این اقدامات، شناخت پژوهشگر از نق
 طریق نتایج تحقیق را نشان داد. ژوهش و عمل بر اساس آن ازوی در پ

 هایافته
س و وامداوم آنها به شیوه استرفرایند مقایسه و پاالیش  طی از آوری شده پس های جمعمجموعه داده

نکته و مضمون کلیدی،  116 و انتخابی، در قالب باز، محوری هایهای حاصل از کدگذاریو یافته( 1998کوربین )
ها به صورت وری برقرار شد و مقولهها به صورت محسپس ارتباط مقوله .مقوله سازماندهی شدند 20مفهوم و  42

آمده در مرحله قبل، الگوی های انتزاعی به دستاز مقوله هدارتباط قرار گرفتند. در نهایت با استفا شبکه با هم در
مقوله هسته به یکدیگر ارتباط داده  الگوی کدگذاری حولهای عمده در قالب یی تدوین شد. در این مرحله مقولهنها

 مقوالت نمیا روابط بیان منظور به انتخابی کد 5 به آنها اتصال و عمده مقوله 20 بین ارتباط ازکه  به طوری شدند.
 . آمد دست به 1 تصویر مدل ،عمده

                                                 
1 Consistency or Dependability 
2 Audit 
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 «وبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی مجازیسانی اتهمر»ای . مدل بصری نظریه زمینه1  تصویر

روابط بین  ومدل دهنده عاد تشکیلاب در تبیین، 1 تصویر در بصری مدلبعد از ارایه 
همرسانی اتوبیوگرافی معلمان » ایی از قضایای نظریمجموعه، آنه نددهو مفاهیم تشکیلها مقوله

 :دشوحاصل میزیر به شرح « در شبکه اجتماعی مجازی
های سنتی آوری روشرهایی از کسالت»و « کاهش فاصله بین نظر و عمل تربیتی»های مولفه.1

 "شبکه اجتماعیی ازاتوبیوگرافی معلمان در فضای مج"شرایط علّی برای  «آموزشیهای دوره

شود که معلمان را فقط برای استفاده از فضای شرایط علّی منحصر به این نمیر اینجا د هستند.
فاصله بین  به کاهش فضای مجازیاستفاده از صرفا مقصود این نیست که ی ترغیب کند و مجاز

استفاده نجایی که آ از نجامد.بیاهای سنتی روش بار بودنو نیز غلبه بر کسالت تربیتی نظر و عمل
و  ایهای رسمی و کلیشهدر دورهگفتاری تک و ذهنیهای مرسوم سنتی و الگوهای تکاز روش

کارگیری برای برا معلمان  انگیزه ،اومعلم و مسائل مربوط به کالس  یستهز به تجربهایی اعتنبی
خودشان، س درهای مذکور در موقعیت تدریس و یادگیری کالس شده از آموزشدانش دریافت

دلیل موجه و فایده بودن مباحث نظری ها و بیآور بودن این دورهلذا کسالت .دهدکاهش می
دلیل به همین . تواند باشدمیشان مشارکت معلمان و روایت تجربه زیستهاده از تفاسبرای  خوبی

 اتوبیوگرافی و به آنانآوردن ، یک علت موثر برای رویفایدهبار و بیکسالت رهایی از این شرایط
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 کالس در یتیترب عمل هایتیواقع عینی و مسائلدر ارتباط با هایشان نوشتن از احواالت و نیاز
تواند با روند می  به دلیل اینکهفضای مجازی بهره برداری از البته در میان  و .خواهد بود درس

 را فراهم نماید،ت عاه دار اطالعات هماهنگ باشد و دسترسی سریع و آسان به اطالگسترش دامن
 های زیسته معلمان نقش مهمی را بازی کند.گذاری تجربهدر اشتراک

)پدیده(: بیان روشنی در فهم  "شبکه اجتماعیان در فضای مجازی اتوبیوگرافی معلم"از طریق .2
درسی )پیوند تجارب زیسته با  شتن، به عنوان برنامهتجربه( وجود دارد؛ نوعمل تربیتی )تفسیر

 در مهم مفهومی "تصور" است؛ درونی جریانی یادگیری –رسی( مطرح است؛  یاددهی د مهبرنا
 گیرد. صورت می "دیگرباهم" یادگیری است؛ معلم یادگیری

و « آموزش و یادگیری گروهی»، «تشکیل گروه مطالعه» ، «مدیریت تسهیم دانش»های مولفه.3
از  کههستند مقوله راهبردی ر ، چها«حصول و ارایه دانش بر مبنای پژوهش روایتی»
  شوند.میمنتج  "اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی"

به عنوان متغیرهای  «رهایی فرد از زبان رسمی و غالب»و « رسمیتی فرد از رهای»های مولفه.4
  ند.بردها تأثیرگذاربر راه( تحت شرایط خاصساز )زمینه

به عنوان متغیرهای بازدارنده  «ایاهدهیادگیری غیر مش» و «یارتباط غیر عاطف»های مولفه.5
 ند.بر راهبردها تأثیرگذار (تحت شرایط عمومی)

اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی "با به خدمت گرفتن راهبردهای منتج شده از  هایتدر نو .6
دیشی، پرورش نانند: بیان آزاد حقیقت درون، رویش اندیشه، فراخی ماپیامدهای "شبکه اجتماعی

 سازی تجارب را در پی خواهد داشت.همکاری و باز

 «ه اجتماعی مجازیهمرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبک»بیان روایت مدل 

 مقوله محوری )پدیده اصلی(:
به  "که اجتماعیاتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شب"، پدیده مدلبر مبنای این 

 .تاسعنوان مقوله محوری اساس فرآیند 
ی از گفت و شنودها آمده دست به اطالعات تحلیل و معنایابی حاصل زیر هایروایت

پدیده اتوبیوگرافی معلمان در شبکه اجتماعی های ویژگی هایی است که بهمعلمان در نشست
یوگرافی معلمان در فضای مجازی اتوباز طریق  ها طبق این روایت پرداخه شده است.مجازی 

 :شبکه اجتماعی
بیانی روشن و  فهم خود را از عمل تربیتی با در انتقال تجارب زیسته خود، معلم -1 

( 3در این ارتباط یکی از معلمان )شماره  .پردازدیات خود میتفسیر تجرب دهد و بهساده ارایه می
گوید: داند. او میها مییان تجربیات و فهم آناستفاده از اتوبیوگرافی را موقعیت مناسبی برای ب

توانیم تجارب زیسته خود را با وگرافی در شبکه اجتماعی موقعیت خوبی است؛ ما میبیتوا»
کنیم، هدف این است که عالوه بر ضوح تجربیات خود را بیان میجزئیات بیان کنیم. وقتی به و
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د و به همان روشنی هم همکاران دریافت ها، به صورت واضح و روشن نیز انتقال یابنفهم آن
ه فهم گذاشتم، تالشم این بود کتراک میکه تجربیاتم را در قالب اتوبیوگرافی به اش نیمانمایند. ز

ه همکاران منتقل کنم که هیچ پیچیدگی در آن رس، طوری بهای کالس دخود را از رویداد
ها را آسان تجربیات، فهم و تفسیر آنساده و روشن ظورم این است که تالش برای بیان نباشد. من

 . «کند...می
شود و نوشتن، به جست و جو برای فهم و معنی از تجارب زیسته رهنمون میمعلم با   -2

نحوه تفکر، احساس و عمل معلم به با فهم  دیگر،های همتهلعه نوشبا مطا همراه سایر معلمانبه
پردازد. همچنین وی از طریق نوشتن ن میشده معلماتجزیه و تحلیل تجربه مشترک و سهیم

این در یابد؛ و فرصتی برای درک معانی زندگی می کشدکالس را به تصویر می درد زندگی خو
ر شبکه اجتماعی یک فرصت برای فهم برنامه بیوگرافی داتو»گوید: می 7، معلم شماره ارتباط

ره اهدافی که در کالس درس دنبال توانیم در بامان است؛ با استفاده از آن میدرسی پیش روی
دهیم و نحوه یادگیری در کالس درس، بیندیشیم. زمانی که که آموزش می ییهاکنیم، چیزمی

هایی ها و بینشپردازم و به آگاهیست و جو مینویسم، به جیسته در کالس درس را میتجربه ز
کنم. در ها را درک و فهم میگردم، آنیابیم. و زمانی که به تجارب زیسته خود باز میدست می

کنم و به توانم بگویم که زندگی خود را در کالس درس بررسی و مطالعه مییواقع، به عبارتی م
طرفی هر زمان به اتوبیوگرافی  رسم. ازر کالس میهای خود ددرک بهتری از رفتارها و فعالیت

شوند. به ط با هم فهمیده میپردازم، اتفاقات کالس درس و دانش تعلیم و تربیت در ارتبامی
شود و های زندگی در کالس درس فهمیده میاز نزدیک واقعیتش رواعتقاد من، با این 

در تایید  3معلم شماره «. کنیم...بینیم و درک میهای عمل تربیت را به وضوح میپیچیدگی
کنیم به درک با اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی تالش می».... گوید: های همکارش میصحبت

«. م و فهم درستی از آن داشته باشیم...درس برسی سکالای خودمان در بهتری از زندگی حرفه
برای فهم و ارایه  ن را فرصتینوشت»شود، معرفی می 8یکی از معلمان که در اینجا معلم شماره 

محیط  شوم چیزهای جدیدی ازنویسم متوجه میوقتی می»گوید: داند و میمی« تجارب مشترک
یر همکاران منتقل کنم؛ به همین ا به سار دمبینم فهم خوشود و الزم میآموزشی کشف می

کنم، و با ه میجهت از شیوه نوشتن به شکل داستانی برای روایت اتفاقات کالس درس استفاد
معلم شماره «. شوند...بازگو کردن تجاربم، موضوعات مربوط به تدریس و یادگیری بهتر درک می

-گذارد، نحوه تفکر او پی میمیاشتراک ه ب کند و آن رازمانی که همکاری، اتوبیوگرافی می» : 9
 اقع تجاربشویم و در وفهمیم و در تجربه او سهیم میبریم، احساسات و عمل او را می

با »گوید: میدر بخشی از سخنانش  10معلم شماره  «.دهیم...مشترکمان را مورد تحلیل قرار می
ای خودمان را باز ی حرفهدگزنکالس، تصویری روشن از هایی از زندگی خود در خشنوشتن ب

   «.کنیم...و به کمک آن، تجربیاتمان را درک و فهم می کنیمنمایی می
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یکی از معلمان نظر خود را . یادگیری جریانی درونی است –ند، یاددهیدر این فرای -3
 ازشود که در اتوبیوگرافی، معلم ین طور برداشت میهای قبلی ااز صحبت»کند: این طور بیان می

پردازد و به های گذشته میحال خودش، به جست و جو برای درک تجربهاندیشی در شرحاه بازر
برد. به نظر من در چنبن موقعیتی، معلمی که با خود پی میخود  شخصیت نکاتی از زندگی و

ندگی حرفه ای خود را ارتقاء ببخشد. در این کند که رشد کند و زصادق است، خودش را ملزم می
-ه زیسته خود، به غنا و تقویت آن میکه من به عنوان یک معلم، با تمرکز به تجرب ستا صورت

دهد : (. معلم دیگری ادامه می5)معلم شماره « شود...یت میحس مسئولیت در من تقو پردازم و
کند و زمینه تغییر و تحول را در ما فراهم می توانیم بگوئیم اتوبیوگرافییعنی به این ترتیب می»
دهد و چیزی از بیرون تجربه زیسته بازتاب می مر درونی است، چون درک و فهم ما را ازک ای ینا

دلیل من نتیجه عمل و فرآیند اتوبیوگرافی را فهم تجارب  ه همینشود. ببه ما تحمیل نمی
 (.11)معلم شماره « دانم...ام میزیسته

-یکی از مشارکت وصدر این خص. مفهومی مهم در یادگیری معلم است "ورتص" -4
کنم، از قوه تصور و هر وقت اقدام به نگارش تجاربم می ...»گوید: می (5معلم شماره کنندگان )

رب نگاری، فهم تجاکنم. همان طور که اشاره شد در فرایند خود زیستل حتما استفاده میتخی
شود. فراهم می اور شود و به این ترتیب زمینه تغییر و تحول داب میزیسته از درون شخص باز ت

پردازیم و ازگذشته درس کنیم و به تحلیل تجارب زیسته میدر این راستا گذشته را تصور می
و از طرفی با تجسم آینده امیدوارکننده در قبال وضعیت فعلی، به شناخت و فهم یم گیرمی

و تفکر  اهدگتوانیم با دییابیم و در نتیجه میی خود دست میدرستی از موقعیت و شرایط کنون
 «. خود در جهت تغییر و تحول گام برداریم....

به  (12)شماره  انمعلمی از در این ارتباط یکگیرد. صورت می "دیگرباهم"یادگیری  -5
تجارب  نظر من این است که در فرایند انتقال»: گویدکند و میاشاره می« رکتییادگیری مشا»

طوری که در گفت و شود. بهری مشارکتی فراهم میگیادزیسته از طریق اتو بیوگرافی، فضا برای ی
مشارکتی،  مل و یادگیریکند و با تعاگیرنده را بازی میقش یادگو و مباحثه، شخص معلم ن

-کنیم در آگاهیدر این وضعیت هم فرصت می: »13معلم شماره «. دهد...خودش را پرورش می
ین صورت، این گونه نخواهد بود که ا درای همدیگر سهیم شویم و با همدیگر یاد  بگیریم. ه

م به ین از تجارب هگیریم  بنابرادیگر یاد میهمنده؛ همه باباشند و برخی دیگر یادگیریاددهنده 
 ...«.بریم دیگر بهره میمنظور آموزش هم

 شرایط علی:
رهایی از »و « له بین نظر و عمل تربیتیکاهش فاص»های مطابق این مدل، مولفه

که معلمان را به شرایط علی مهمی هستند  «آموزشیهای های سنتی دورهروشی آورکسالت
کنندگان در این در این ارتباط یکی از مشارکت .کنندمیراغب  شانهای زیستهتجربه روایت



خواه ینیحس ی، دکتر محمدعطاران ، دکتر عل ی، دکتر عفت عباس یطهماسب کاوس  

 1398 پاییز و زمستان، 20، شماره 10ل ، ساعات برنامه درسی آموزش عالیدوفصلنامه مطال                     96

 

 

های ی صرف در آموزشپذیربودن و کنشوضعیت منفعلاز  1 پژوهش به عنوان معلم شماره
 ،کنندگانیی که به صورت ضمن خدمت شرکت کردم ... شرکتاهدر دوره»... گوید: حضوری می

مطالب صرفا به شکل  کردند.میکردند و عمدتا منفعل عمل ها را یک طرفه دریافت میآموزش
کردیم و با می ای دریافتشد، ما به شکل فرایند بخشنامهشد و هر آنچه ارایه مینظری ارایه می

کنندگان به عنوان یکی دیگر از مشارکتهمچنین . «...دیمناسریک آزمون، دوره را به پایان می
های های حضوری دورهاز آموزشه شدمباحث دریافت از کاهش انگیزه در کاربست 2 معلم شماره

ما را نسبت  ترین علتی است که انگیزهبودن مباحث نظری اصلیفایدهبی»گوید: میضمن خدمت 
به زعم او رهایی از این شرایط، یک علت «. کند...میم ک های آموزش حضوریبه استفاده از دوره

االن : »1 معلم شماره. تواند باشدمی شانهای زیستهتجربه روایتبه آوردن معلمان موثر برای روی
اطی مثل االن نبود، شرایط تغییر کرده، در گذشته امکانات محدود بود، وسایل و امکانات ارتب

او در بخش دیگری از سخنانش، «. آموزش به صورت حضوری و عمدتا با روش سنتی، مرسوم بود
رهایی از » های آموزش معلماننامهدر بر را های معلماندیگر از دالیل استفاده از روایتی یک

با »گوید: می و کندبیان می« فایده بودن مباحث نظری در دوره های مذکورآوری و بیکسالت
کند ... ها دارد بیان می، معلم تجارب خود را متناسب با فهمی که از نظریهه از اتوبیوگرافیاستفاد
فایده بودن کنیم و از بیالنه برخورد نمیشود که با مباحث نظری منفعاش حداقل این مینتیجه

-های خود از فایدهدر صحبت 2 معلم شماره«. شویمها رها میبودن این دوره آورها و کسالتآن
پردازیم، شکل ارایه موقعی که به اتوبیوگرافی می»کند: کند و اظهار میمندی اتوبیوگرافی یاد می

شود؛ طوری که نیازها و تمایالت واقعی را ر میدیگای شود و شرایط به گونهمطالب عوض می
از مباحث نظری به تبیین و توانیم با استفاده کنیم. در این صورت است که میمنعکس می

های تربیتی های آموزش حضوری از نظریهدر دوره: »4معلم شماره ...«. ها بپردازیم توضیح آن
تواند و این مسئله میتربیت توفیق چندانی ندارد. شود، اما معلم در پیوند آنها با عمل گفته می

ترغیب کند تا نظریه تربیتی که به آن  اتوبیوگرافی اش در قالبهای زیستهروایت تجربه معلم را به
معلم شماره  .«باور داشته و آن را در دنیای واقعی کالس درس به کار گرفته است را روایت کند.

ای واقعی بکه اجتماعی را قبول دارم که به واسطه آن دنیبه این علت اتوبیوگرافی در ش: »3
دلیل، من نیز جریان تربیت را از دید  شود. به همینکالس درس از زبان خود معلمان بازتاب می

کنم و مسائل را به صورت واقعی و ملموس از طریق شبکه اجتماعی به سایر خودم بیان می
های واقعی در کالس درس پرداختن به دغدغه، 4م شماره به اعتقاد معل«. کنم...همکاران ارایه می

-تجربهرا برای روایت  واند اتوبیوگرافیتو مسائل عینی تعلیم و تربیت یکی از دالیلی است که می
با این روش تعلق خاطر بیشتری »گوید: او می توجیه کند.آن گذاری و اشتراک های زیسته معلم

معلم ». ا در ارتباط با مسائل واقعی و ملموس استون محتوکنیم، چبه محتوای آموزشی پیدا می
دهد که به مسائل واقعی ما امکان می در شبکه اجتماعی به شیوه اتوبیوگرافی: »... 5شماره 
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در : »5معلم شماره  «.تربیت بیشتر تامل و تفکر کنیم، و از وابستگی به مباحث نظری بکاهیم
های کالس درس دور ه طرح مسائلی که از واقعیتهای آموزشی، معلمان اغلب نسبت بدوره

هایی است توبیوگرافی از جمله راها»گوید: در این رابطه می 6معلم شماره «. رغبتند...باشند، بی
های معلمی بپردازیم. از نظر من در قیاس با دانش نظری توانیم به ارایه مهارتن میکه از طریق آ

ایم، تعلق و وابستگی به دانش عملی بیشتر کسب کردهموزش های آکه در دانشگاه و یا در دوره
های معلمی در دانش عملی و مهارت است. اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی ایده خوبی است که

 «شود...آن به اشتراک گذاشته می
رهایی از به این ترتیب برمبنای اظهارات معلمان، با کاهش وابستگی به مباحث نظری و 

همتای بی و حساس نقش ضمن خدمت، های آموزشیهای سنتی دورهشروی آورکسالت
یابد؛ چرا که به کمک فی به دیگران انتقال میاتوبیوگرا تربیتی از طریق دانش معلمان در تولید

؛ و از این پردازندمیشده یکدیگر زیستبه مطالعه تجربه همرسانی اتوبیوگرافی معلمان، آنها 
را به اشتراک گذاشته و « نش تولید شده در جریان عمل تربیتیاد»توانند طریق، معلمان می

ره برنامه درسی و تدریس به دست آورند، و در بازاندیشی در باامکان استفاده از آن را در جهت 
 ای خود گام بردارند.جهت بالندگی حرفه

 زمینه:
به  «و غالبرهایی فرد از زبان رسمی »و « رهایی فرد از رسمیت»های مولفه مدلدر این 

  ند.بر راهبردها تأثیرگذار( تحت شرایط خاصساز )های زمینهعنوان متغیر
به شرایط  ،از گفت و شنودهای معلمان آمده دست به عاتاطال تحلیل و معنایابیبا 

اقدام معلمان به اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی ساز که زمینه استشده محیطی خاصی اشاره 
تواند باشد. شرایطی که معلمان تسلیم محض مت میش ضمن خدهای آموزمجازی در دوره

ها دوری خصصی و دشوار فهم نظریهتشوند. به دیگر سخن از زبان محتوای آموزش رسمی نمی
تکلف و های عمل تربیت در کالس درس را به زبان بیمند هستند تا واقعیتکنند و عالقهمی

های زندگی در بایستی حقایق و واقعیتبدون رو دردور از رسمیت و پیرایه همرسانی کنند و به
در  8در این ارتباط معلم شماره د. نکالس درس را به اشتراک بگذارند و به گفت و گو باهم بپرداز

نوشتم، با این گاه برای همکاران تجربیاتم را میمن هر»... گوید: هایش میبخش مهمی از صحبت
به همین خاطر سعی می ، ها را باید گفتدم واقعیترککه وسواس نوشتن داشتم، ولی فکر می

از ( 2یکی از همکاران )معلم شماره . «...بنویسمکردم مطالب خود را با بیانی ساده برای همکاران 
 8معلم شماره «. ؟ چه چیزی مورد نظر شماست؟کنیدمیها اشاره شما به واقعیت»پرسد: میاو 

آموزان و افتد. رفتارهای دانشت که در کالس درس میاسمنظورم اتفاقاتی »گوید: در جواب می
ط می شود. من به نظریه هایی که وتربیت در کالس مرب کالس هر چیزی که به فرایند تعلیم و

اعتنا نیستم، اما آنها نمی توانند به نیاز های در کتاب ها در مورد تعلیم و تربیت نوشته شده بی
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در ادامه «. کنیم...با واقعیت های دور و برمان زندگی می واقعی ما پاسخ الزم بدهند. چون ما
ع نوشتن تجربیاتم در فضای مجازی، قمو»گوید: ، همکار دیگری می8صحبت های معلم شماره 

گذرد سطحی ها را بیان کنم، به آنچه در کالس درس میوانم راحت و با زبان ساده واقعیتمیت
برم هوشیارترم، منظورم اینه که در این تفاقات دور و کنم نسبت به اکنم و احساس مینگاه نمی

نقد کنم، منظورم همان تجارب  ار ودشحالت می توانم تجاربی را که در کالس درس حاصل می
ه اگر اتوبیوگرافی در شبکه (. برخی از معلمان معتقد بودند ک14)معلم شماره « زیسته است...

شود. آنها ای فراهم میزیسته، شرایط ویژه همرسانی تجاربی خوب جا بیفتد، برای اجتماع
های زبان زسمی ن پیچیدگیونظرشان این بود که در این شرایط، تجارب زیسته با زبان ساده و بد

گیرد. در این شود و همرسانی تجارب زیسته به راحتی صورت میآموزشی به اشتراک گذاشته می
های خودم و همکاران محترم دقت نوشته االن که به جزییات»گوید: می 15خصوص معلم شماره 

نظرم ینم، از این جهت بوضوح میبودن را در بیان نظرات بهتکلفبودن و بیکنم، حالت صریحمی
شود به اندازه این است که مطالبی که به صورت رسمی در دوره های ضمن خدمت ارائه می

های . از طریق محتوای آموزشدهندهای کالس را نشان نمیتجربیات شخصی  معلمان، واقعیت
اقعی وکنیم، ولی بین آنها و شرایط رسمی ما مطالب را به صورت نظری و تئوری دریافت می

کنیم. طوری که اگر ها موفق عمل نمیبینیم که در کاربرد نظریهکالس فاصله است. در نتیجه می
 موقعیت کالس ناچیز بودهها در دقیق این موضوع را بررسی کنیم، به عقیده من کاربرد نظریه

 .«...است

 گر:شرایط مداخله
به عنوان  «ایر مشاهدهغییادگیری »و « ارتباط غیر عاطفی»های مولفه، مدلدر این 

 ند. بر راهبردها تأثیرگذار (تحت شرایط عمومیهای بازدارنده )متغیر
تماعی اتوبیوگرافی در شبکه اج تحت آن شرایطمعلمان به شرایطی اشاره کردند که 

زش در که در زمینه آمویکی از معلمان گیرد. مجازی توام با موانع و چالش هایی صورت می
هایی روبرو هستیم؛ از ... در محیط مجازی با چالش: »گویددارد، می بهمحیط مجازی تجر

-یط مجازی است. انتقال احساسات بیتعامالت انسانی دور شدن یک ضعف مهم آموزش در مح
توانیم شود. مثال صمیمیت را نمیبه همین دلیل نیازهای عاطفی برآورده نمی واسطه نیست و

کنیم، در محیط مجازی هم آنگونه تجربه کنیم؛ یا احترام میآنگونه که در محیط واقعی تجربه 
های صحبتدر تایید معلم دیگری (. 5)معلم شماره ...« گذاشتن واحساس ارزشمند بودن را

شود، تعامل و ی همکاران در محیط مجازی رجوع میکه به اتوبیوگرافی موقع: »گویدهمکارش می
شود. الزمه یک ارتباط صمیمی و راحت بین ینماد همانند محیط واقعی مشاهده ارتباط افر

ی این شناخت حاصل نشود، چگونه خوی همدیگر است. وقت و همکاران، شناخت داشتن از خلق
ن آنها بر قرار شود؟ در انتقال احساسات معموال اشخاص، توان انتظار داشت ارتباط صمیمی بیمی
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ین قبیل موارد در محیط مجازی به ا شادی و نشاط و یا ناراحتی خود را بروز می دهند. ولی
یکی دیگر از همکاران به مورد دیگری  (.12)معلم شماره ...« وضوح قابل لمس و مشاهده نبود

-واقعی برای انتقال پیام از زبان بدن نیز کمک می معموال در محیط»گوید: کند و میاشاره می
ستفاده از زبان اشاره و عالئم در ا گیریم. خوب، این امکان، در محیط مجازی وجود نداشت. امکان

های مثل خستگی، خندیدن و سرحالی خود محیط مجازی میسر نبود در چنین شرایطی، حالت
-هره از راه تماس جشمی کاهش میچاط چهره به توانیم منتقل کنیم و امکان برقرای ارتبرا نمی
توانیم اشتیاق و هیجان یک یدر این شرایط نم»گوید: (. همکار دیگری می8)معلم شماره « یابد...

توانیم استرس که به شخص وارد را به خوبی تشخیص دهیم و نمی شخص نسبت به موضوعی
وضوح  یا غم اشخاص را به نیت وشود و یا اضطراب او را به وضوح حس کنیم  و یا عصبامی

ضمن  ،6شماره (. معلم 13)معلم شماره « یا میزان بی تفاوتی آنها را تشخیص دهیم... ببینیم و
حین اتوبیوگرافی در محیط تلگرام، از مشاهده »گوید: تکرار برخی از موارد مطرح شده، می

ت رفتارها بی نصیب بودیم. رفتارهای عینی و ملموس همدیگر و همجنین مشاهده حاالت و کیفیا
به  یق مشاهده رفتار همدیگرطرتوانیم از در صورتی که در محیط واقعی و غیر مجازی ما می

گیری و مشاهده پیامدهای ای امکان سرمشقگیری بپردازیم و طبق بحث یادگیری مشاهدهیاد
 «رفتاری، یعنی تقویت یا تنبیه را تجربه کنیم...

 راهبردها:
های از گفت و شنودهای معلمان، به شیوه آمده دست به اطالعات تحلیل و معنایابی با

اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی پاسخ به پدیده  که در شده استها( اشاره عمل خاصی )راهبرد
 د. نگیرمجازی صورت می

های گذاری تجربهبا اشتراکمعلم « مدیریت تسهیم دانش»اول اینکه از طریق راهبرد  -1
سویه یک کنندهشود؛ و با پرهیز از مصرفسهیم می شدهای تولیدحرفه دانش دراصیل خود 

ها، به بهبود اشتراک دانش عملی و نظری کمک در دانشگاهو دانش تربیتی تولیدشده ها نظریه
دهد. گیرد و باز خورد مینماید. همچنین از میزان تشریک دانش با همکاران بازخورد میمی

گذاری دانش کند و در حین اشتراکشده مشارکت میاز دانش عملی تولید همچنین در ارزشیابی
کند: یکی از معلمان اظهار می کند.انش نظارت میارکت همکاران در تسهیم دعملی به میزان مش

بینیم؛ از این طریق گذاری اتوبیوگرافی را به شکل خاص و ممتاز میدر فضای مجازی، اشتراک»
-ای دیگران نیز سهم میکنیم و ضمنا از دانش حرفهای خود سهیم میدیگران را در دانش حرفه

کنند. ای همدیگر کمک میهبود دانش عملی و حرفهکاران به بشود که هممی اش اینبریم. نتیجه
اهی نیستیم و در تولید دانش های دانشگکننده دانش نظری و آموختهبا این کار، صرفا مصرف

در فضای با اتوبیوگرافی »گوید: (. یکی از معلمان می7لم شماره )مع «ای نقش داریم...حرفه
کنیم و به این نش عملی و تربیتی دعوت میای تولید و سهیم کردن دامجازی، همکاران را بر
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گیریم و در قبال آن های الزم را میخوردگذاری دانش در شبکه اجتماعی، بازترتیب با به اشتراک
توان حتی می»گوید: (. یکی دیگر از معلمان می16)معلم شماره  «.دهیم..پاسخ الزم را هم می

شارکت ما در تولید و سهیم شدن در دانش ر شبکه اجتماعی, میزان مگفت این بازخوردها د
تواند ببیند تا چه اندازه تجربیات زیسته او مورد دهد و هر کسی میعملی همدیگر را  نشان می

مچنبن با مطالعه اتوبیوگرافی همکاران، درباره دانش عملی توجه سایر همکاران بوده است. ه
تایید یا رد آن و همچنین اصالح آن ارایه  کرد و نظرات انتقادی در تولید شده قضاوت و ارزشیابی

 (.9)معلم شماره  «داد...
، معلم به عنوان همکار پژوهشی، به همراه اعضا «گروه مطالعهتشکیل »دوم اینکه با  -2

به مطالعه و تبادل نظر  گذارند ومنظور نقد و بررسی به اشتراک می زیسته خود را به گروه تجارب
به نحوی که به همراه سایر همکاران با بازاندیشی  پردازد.میای و حرفهبهبود دانش عملی باره  رد

معلم شماره کنند. همدیگر کمک میو پژوهشی  یتوان آموزشدر باره تجارب زیسته، به تقویت 
گیری یک گروه مطالعه در فضای مجازی بود. به این دلیل که همانند توان شاهد شکلمی» : 17

پژوهی معلمان، با نوشتن تجربه زیسته خود که حاصل پژوهی و درسامهای اقدهای پروژهگزارش
ایم. در مواقعی شاهد بودیم که دانش و اقدامات ما در کالس است، سایر همکاران را سهیم کرده

-سی تجارب زیسته میرها، همانند همکاران پژوهشی به نقد و بران با مطالعه اتوبیوگرافیهمکار
، و به نظرات سایرین هم اهمیت کرداشتیاق مطلب خودش را ارائه می باپرداختند؛ هر همکاری 

اگر خوب به اتوبیوگرافی همکاران در شبکه اجتماعی توجه کنیم، : »13معلم شماره «. داد...می
 ای تاکیدگروه به مطالعه و تبادل نظر درباره بهتر شدن کار و بهبود دانش عملی و حرفهاعضا 

های خود را در زمینه های  مختلف آموزشی و تربیتی وده که توانمندیداشتند و تالش بر این ب
دهد ها و رفتارهای همکاران نشان میتقویت کنند. همکاری و کمک به همدیگر کامال در نوشته

ت به تجارب زیسته یکدیگر ارزش قائلند و در نتیجه هر کس در خصوص تجارب زیسته که نسب
 «...کند دوباره بیندیشد.می خود سعی
تجربیات معلم و سایر اعضا گروه  «آموزش و یادگیری گروهی»با راهبرد  سوم اینکه -3

با ارایه پردازد و یگروه م برای سایر اعضا ارایه محتوا معلم به گیرند.در تعامل با هم قرار می
آموزش و  بود کیفیتهو برای ب برد.تجارب زیسته خود، بحث را به شکل کاربردی پیش می

زمینه تاثیرگذاری بر تحول فرهنگی و کند. به همراه سایر اعضا استقبال میچالش  از، رییادگی
راد از خود ظر بین افبحث و تبادل ن» : گویدمی 18معلم شماره  کنند.آموزشی را فراهم می

شود و د در گروه میتر است؛ چون تجربیات و محتوای ارایه شده منجر به تعامل افرااطالعات مهم
شود. و لذا دسترسی به نظرات و دانش عملی همکاران در باره تجارب زیسته، کاربردی میبحث 

کننده تکمیلاتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی مجازی را  ،4معلم شماره ...«. شود میسر می
آموزشی  مثل همین االن که ما دوره»... گوید: داند و میهای حضوری ضمن خدمت میآموزش
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شبکه  های زیسته خود را درها، تجربهنیم برای کاربردی کردن این آموزشاتوبینیم، میمی
که  هاییدهیم؛ بعنی آموزشاجتماعی به اشتراک بگذاریم. االن هم در واقع همین کار را انجام می

شکل و در محیط مجازی به بندیم بینیم، در کالس درس خودمان به کار میدر این دوره می
ها و مسائل ، ما را به رو در رو شدن با چالشکنیم. به نظر من این کاراتوبیوگرافی مطرح می

گیری کیفیت در کنند؛ طوری که شاهد استقبال همکاران برای پیآموزشی و یادگیری ترغیب می
زش ها در مدارس بودیم. به نظر من این کار به تحول در مباحث فرهنگی و آموزشی کمک آمو
 «.کند...می

دو امر مهم  ،«حصول و ارایه دانش بر مبنای پژوهش»که از طریق راهبرد و چهارم این -4
دانش بر  دوم،و شود؛ نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته میبه  کهاول این گیرد:صورت می

»... : گفت ارتباطدر این  ،کنندگانمشارکتیکی از شود؛ پژوهش در کالس درس ارایه می بنایم
ها پردازند، و حتی از نقد آنهای زیسته خود میصیف و تحلیل تجربهاول اینکه همکاران به تو

کنند. این اقدام به خودی خود ها مشارکت میکنند و خود نیز فعاالنه در نقد آناستقبال می
کند و به این ترتیب تجارب خود را ارزیابی کرده و پذیری را در ما تقویت میانتقاد روحیه

شویم که در کالس کنجکاوی کنیم و مند میعالوه بر این عالقه بینیم.مان را میتباهاتاش
وضعیت موجود در کالس درس را به تصویر بکشیم و ضمن توصیف آن از وضعیت موجود انتقاد 

ت خوبی برای دوباره اندیشیدن در باره برنامه درسی و تدریس است تا برای کنیم. این یک فرص
توجه کنیم که »گوید: (. همکار دیگری چنین می1)معلم شماره « …فکر کنیمبهبود وضعیت 

شود. اگر معلم زیسته واقعی در کالس درس حاصل میاتوبیوگرافی همکاران، از تجارب 
تواند دانش عملی و تجوگری آشنایی نداشته باشد، نمیا امر تحقیق و جسب جستجوگر نباشد و

وتالش آگاهانه معلم است. بنابراین سی ره این دانش نتیجه برحرفه ای خود را ارائه کند. چرا ک
مطالعه عمیق معلم از رویدادها و اتفاقات است در  سی ورنوشتن تجارب توسط معلم حاصل بر

های نظری آزاد که از تسلیم محض بودن در برابر آموزش پردازداین راستا معلم به ارائه دانشی می
 (.11)معلم شماره  «بر اقدام پژوهی باشد...تواند مبتنی است. این دانش می

 پیامدها:
با به خدمت گرفتن معلمان به آثار و نتایجی اشاره کردند که در نهایت مطابق این نظریه، 

-بدست آورده "فضای مجازی شبکه اجتماعی اتوبیوگرافی معلمان در"راهبردهای منتج شده از 
  اند.

اهبردهای منتج به خدمت گرفتن رپیامدهای یکی از کنندگان، مطابق نظر مشارکت -1
در . ، بیان آزاد حقیقت درون است"اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی"شده از 

رسمی حضوری به آن لسات از دید من، شخص در ج: »گویدمی این ارتباط یکی از معلمان
رسه یند. برخی از مسائل در مدبخواهد، برای بیان نظراتش، خود را آزاد نمیصورت که دلش می
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توانم احساساتم را نسبت ها به شیوه اتوبیوگرافی برایم راحتتر است. میوجود دارد که روایت آن
از نیازها و توقعی که از کالس  های موجود در مدرسه وها و کاستیها ابراز کنم و از ضعفبه آن

معلم ر پیرو نظر د(. 2)معلم شماره ...« سمدرس و تعلیم و تربیت دانش آموزان دارم، آزادانه بنوی
نوشتن تجارب زیست شده، نگاهم را نسبت به کار »گوید: ، یکی دیگر از معلمان می2شماره 

نگرشم را درباره مدرسه، کالس کند، به طوری که تمامی باورها و تر میتعلیم و تربیت دقیق
به آن که در جلسات رسمی حضوری  کنم، در صورتیدرس و تدریس و یادگیری آزادانه بیان می

سایر معلمان مطالبی کم . (18)معلم شماره « توانم آنها را روایت کنم...صراحت و راحتی نمی
که معلمان با اتوبیوگرافی وبیش مشابه آنچه گفته شد، بیان کردند و حاصل نظرات آنها این بود 

ادانه به امر تعلیم و تربیت آز در شبکه اجتماعی، می توانند احساسات و توقعاتشان را نسبت
ئل کالس درس و مباحث تدریس و شان به اوضاع مدرسه، مسامطرح کنند و از اعتقاد درونی

 گیری پرده بردارند.یاد
با رجوع به گذشته و »گوید: مییکی از معلمان  .پیامد دیگر، رویش اندیشه است -2

ه آنچه در کنم و دربارس را مرور میتجارب زیست شده، مسائل مربوط به کالس در ها ازروایت
ام و چه ابتکاراتی برای حل بینم که چه کارهایی کردهکنم. میگذشته اتفاق افتاده تامل و فکر می

های جدید فکر حلاتوبیوگرافی، به راهام و با یادآوری آنها بواسطه مسائل در کالس درس داشته
)معلم شماره « گیرمرسد، تصمیم مینم میهایی که به ذهکنم و برای عملی ساختن ایدهمی
باره تعلیم و تربیت ایده و حتی  تواند درمعلم می ...»گوید : به همکارش می 7(. معلم شماره 10

ان با اتوبیوگرافی جزئیات تجربه زیست همزم... »دهد: پاسخ می 10معلم شماره «. نظریه بدهد
رسیم که باوری میبندی و از آن به یک جمع گیرد و بعدشده مورد بازبینی و تحلیل قرار می

کنم با اتوبیوگرافی کردن، ضمن نقد رفتارها و م ما از آن تجربه است. من فکر میحاصل فه
یری موثر گریم و برای آموزش و یادگذااتفاقاتی که در کالس درس رخ داده است، گامی فراتر می

 «.کنیم...می یتالش بیشتراندیشه و در کالس 
در  10و معلم شماره  7طبق اظهارات معلم شماره  ت؛اندیشی اسفراخامد بعدی، پی -3

که معلم از طریق اتوبیوگرافی دید خود را نسبت به وقایع کالس درس  گفت توانبند باال، می
از  کند.اندیشی سوق پیدا میبه فراخگیرد و فاصله می محدودنگریاز  بخشد وخود وسعت می

گیرد و به کند؛ و از انتقاد صرف فاصله میمی ود و به ترکیب تمایل پیداشتحلیل صرف دور می
  کند.راندن آموزش و یادگیری اقدام میپیش

گوید: میمعلمان همانطور که یکی از  .یکی دیگر از پیامد ها، پرورش همکاری است -4
با طی فراهم شد که یآثار اتوبیوگرافی در شبکه اجتماعی  قابل مالحظه است. در این روش شرا»...

های حوزه در محیط مجازی شکل گرفت و در ارتباط با مسائل و زمینه معلمان، اجتماع همکاری
که برای کاری خودشان با همدیگر گفت و گو و تعامل کردند. در این شرایط با یادگیری موثری 
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هر موقع یکی پرورش همکاری و تعامل در میان معلمان صورت گرفت، بارها شاهد این بودیم که 
-ها در گروه نشان میگذاشت، بازخوردی بود که او به بحثطلبی را به اشتراک میاز همکاران م

 (.15)معلم شماره « داد...
تماعی مجازی به بازسازی معلم ضمن اتوبیوگرافی در شبکه اج پیامد مهم دیگر اینکه -5

بکه معتقدم اتوبیوگرافی در ش من»گوید : در این خصوص یکی از معلمان می .پردازدتجارب می
گیریم تصمیم می جاربمان...تواند منجر به این شود که هر کدام از ما با بازبینی تاجتماعی می

خودم  و همکاران را در  هایگیری اقدام کنیم. وقتی نوشتهتدریس و یادنسبت به بهبود روند 
 که هست، به سراغ اشتباهاتخوانم، برای بهبود وضعیت کالس درسم از آنجه محیط مجازی می

-بینی میهای مختلف را پیشحلروم و در خصوص آنها، راههایی که وجود دارد میو کاستی
 (.3)معلم شماره « کنم...

 
 گیری نتیجهو  بحث

 و تولید دانش میان افراد ریگذااشتراک -1دهد: نشان می برآمده از فرایند تحلیل نتایج
های اجتماعی شبکه ها و شرایطویژگی ق اتوبیوگرافی معلمان باتلفیهای مهم مولفهیکی از 

، گیلبرتسون و بیکر، درسدن گراو،مک نظیر)ی اخیر هانتایج پژوهش این یافته بامجازی است. 
فرایند،  -2 سازگار است. (2015و همکاران،  یندزیل -؛ تون2015، و و همکارانلی  ؛2017

به کشف معانی به زیسته و معلم در فهم خود از تجریادگیری جریانی درونی است  -یاددهی
؛ چوی، 2015همان گونه که نتایج تحقیقاتی چند )نظیر: راگونادن، پردازد؛ زندگی در خود می

زندگی و دوران  از منظر بهبود مدرسه ومعلم  فهم و درک رشد( 1989؛ و بات و ریموند، 2013
لی و لوگان، های فتهچنین در این راستا طبق یااند. همرا مورد تایید قرار داده معلمان شغلی
( تجربیات حاصل از گفتمان ایجاد شده از تالقی دانش 2004و گلومبک و جانسون ) 2017

شود. و و تدریسشان منجر می تجربی و تخصصی معلمان به درک آنان از خودشان به عنوان معلم
شده  اقعمورد توجه وم دانش عملی، ( استفاده از روایت پژوهی برای فه2004تحقیق رشتون )در 

-باهم"در شبکه اجتماعی مجازی، یادگیری  معلمان اتوبیوگرافی یهمرساندر جریان  -3 است.
و  (2017) گرانو دی گراو،مکنظیر  ییهاپژوهشدر طور که همانگیرد. صورت می "دیگر

 واقع شده استوجه مورد ت تعامل و تجارب یادگیری مشارکتیمولفه ( 2004گلومبک و جانسون )
های اجتماعی در آموزش برای پیشبرد کارگیری شبکهبه (1393) و همکاران صائمیقیق و در تح

ط با در ارتبا -4. ت دانسته شده استتوان آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان، یک ضرور
و « آموزش و یادگیری گروهی»، «گروه مطالعهتشکیل »، «مدیریت تسهیم دانش» هایراهبرد

؛ 2015، و همکارانلیو از جمله، ها )در برخی پژوهش، «ر مبنای پژوهشحصول و ارایه دانش ب»
توجه شده « مدیریت تسهیم دانش»مولفه به ( 2012جانکو، ؛ 2015و همکاران،  لیندزی -تون
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های مبتنی بر ترویج پروژهو  تشکیل گروه مطالعه( 2008) گریفیث و لیئنج ژوهشپدر است. 
مجازی بر  های اجتماعیشبکههای از قابلیت شده از آنصلگذاری دانش حابه اشتراک و تحقیق

اور، میتون کوکنر، ؛ پارکر، موری2017سلند، )نظیر:  هاییدر پژوهشو  است؛شده شمرده 
مورد توجه واقع شده است.  پژوهش روایتی مشارکتی (2016؛ کالرک، 2017گریفین، و پاشور، 

 (2015و همکاران ) لیو (،2015سوانتو ) (،2016کالرک ) ها از جملههشهمچنین در برخی پژو
 -5تایید شده است. « آموزش و یادگیری گروهی»های ارتباطی جدید در سودمندی فناوری

کاهش فاصله »شرایطی چون ، متاثر از ه های اجتماعیاتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبک
این  .است« های آموزشیی دورههای سنتروشآوری کسالتز رهایی ا»و « بین نظر و عمل تربیتی

(، 2017) گیلبرتسون و بیکر، درسدن گراو،مکها از جمله برخی پژوهشهای دیدگاه موارد با
( در مطالعه 2000اولسون ) ر است. در این راستاسازگا (1395زرقانی و همکاران )(، 2017سلند )

پژوهی را مطرح کرده وایتدر مورد تدریس از طریق ر ایخود، پیوند دادن دانش شخصی و حرفه
نتایجی مانند: بیان آزاد حقیقت  ،اتوبیوگرافی معلمان در فضای مجازی شبکه اجتماعی -6است 

بازسازی تجارب را در پی خواهد داشت. در  اندیشی، پرورش همکاری،درون، رویش اندیشه، فراخ
پرورش »از مولفه  (2015، و دیگرانلیائو،  و؛ 2015، و دیگرانیو، ل برخی از تحقیقات )نظیر

به عنوان پیامد استفاده از محیط شبکه های اجتماعی مجازی یاد شده است. همچنین « همکاری
؛ 2008 ،اجان و هارت شورن؛ 2015، نوو لوزا ،لیندزی، رودز -تونطبق برخی دیگر از تحقیقات )

ر آموزش، منجر های اجتماعی دت فنی شبکهبرخورداری از تنوع امکانا( 2008 ،لوکر و پترسون
توان در ارتباط با ها را میکه این پیامد شودو بهبود کیفیت آموزش می خالقیت به افزایش

 یشه مورد توجه قرار داد.و رویش اندبیان آزاد حقیقت درون های بازسازی تجارب، مقوله
مقوله بازسازی  (2008) 1شرف (،2011کریگ ) (،1391و عبدلی ) همچنین پژوهش عطاران

 اند.ب را به نحوی مورد توجه قرار دادهتجار
 های مرتبطدیدگاه بررسی با و این پژوهش هاییافته تحلیل و موضوع ادبیات به با نگاهی

 دیدگاه با را قرابت بیشترین این مطالعه، در رفتهگشکل یۀنظر که رسدمی نظر به این قلمرو، با
شود، آنها بر این باورند از طریق می تحمای آن سوی و از داشته دریچارد بات و دانیل ریمون

فهمید؛  توان نحوه تفکر، احساس و عمل معلمان رامی مطالعه اتوبیوگرافی مشارکتی معلمان
-می این مطالعه را تأیید در رفته شکل نظریۀ های دیگری ازهایی نیز جنبهپژوهشالوه بر این، ع

، جنبه دانش عملی معلمان را 4فریما الباز ، 3، جین کالندینین2کانلیمحققانی چون مایکل  کنند:

                                                 
1 Scheref 
2 Micheal Connelly 
3 Jean Clandinin 
4 Freema Elbaz 
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توانند با اتوبیوگرافی، (. طبق نظر آنها، معلمان می169، 1386اند )فتحی واجارگاه، مطالعه کرده
ه تصویر بکشند، و برای دستیابی به درک و فهم و معنی از تجربه خود زندگی خود در کالس را ب

از جمع ی از طریق فرایتد تفکر و تامل بپردازند. ستخراج معنا از تجربه شخصتالش کنند و به ا
اجتماع گفتمانی ایده ایجاد توان نتیجه گرفت: های گذشته میبندی بحث و بررسی پژوهش

ای در های آنان راجع به دانش معلم، و مسائل شخصی و حرفهآموزش معلمان و بازتاب روایت
های اجتماعی ها و شرایط شبکهویژگیبا  اتوبیوگرافی معلمانتلفیق از طریق  های آموزشیزمینه

 .شودفهم و درک زندگی معلم در مدرسه تایید می برای مجازی

 
 

 ابع:من
، 94و  93 ،ی. ماهنامه نگرش راهبردیفیک قیتحقدر  یی( و رواییای(. مفهوم اعتبار )پا1387م. ) ،یخسرو
171- 184. 
 یکردی: روتیریدر مد یفیپژوهش ک ی(. روش شناس1395س. م. و آذر، ع.  ) ،یفرد، ح.، الوان ییدانا

 .یجامع. تهران: صفار و اشراق
 یعمل و ی(. ارتباط دانش نظر1395پور، ن. ) یب. و موس ،یورک یم.، شعبان ،یخندق نیاع.، ام ،یزرقان

 .68-46(, 1)6, تیو ترب میتعل ینامه مبان. پژوهشیبرنامه درس یاجرا یها میمعلمان در پارادا
 یدرس یزیبرنامه ر یالگو نی(. تدو1393ا. ) ،یابر یواجارگاه، ک.، عطاران، م. و فروغ یح.،  فتح ،یصائم
آموزش  یراهبــردها یوهشپژ-ی. دوماهنامه علمدیاسات یآموزش و بهساز یبرا یبر شبکه اجتماع یمبتن

 .198-191(، 3)7 ،یدر علوم پزشک
 یارتقا دقت علم یبرا یی(. راهبرد ها1392چهر، م. ) ییح.، و طباطبا ،یپ.، مرتضو ،یا.، حسن ،ییطباطبا
 .670 -663(، 3)5 ،یخراسان شمال ی. مجله دانشگاه علوم پزشکیفیک قاتیدر تحق

، «معلم کی یها تیکوچ رو: روا ریمدرسه عشا یریادگیگ فرهن(. »1391م. ) ،یم.، و عبدل عطاران،
 .64 -45(؛ 25) 7 ران،یا یعات برنامه درسفصلنامه مطال

 .ژیی. تهران: انتشارات آدیجد یها تیهو یبه سو ی(. برنامه درس1386واجارگاه، ک. ) یفتح
 ی)گراندد تئور هیپا بر هیبر نظر دیبا تاک ،یدر علوم اجتماع یفیک قی(.روش تحق1395م. ) فراستخواه،

GTM.تهران: انتشارات آگاه .) 
. یفیک قیتحق یدر روش ها تیفیک یها اریمع لیوتحل هی(. تجز1387آ. ) ان،یسیک.، و سرک ،یضیف
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