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چکیدُ :هؼلواى دز جاهؼًِ ،قؽ هْوی دز تققیا ازشؼآفسیٌی اش عسییا اًتقیال هییاّین ٍ بوی

تیِ

فساگیساى دز ؾکل دّ هغالة دزیافت ؾدُ دازًد .اهسٍشُ دیگس ًقؽ هؼلواى تٌْا اًتقیال هغالیة ًیػیت
چسا بِ ایؿاى فساتس اش آى ه تایػت دز زاغتای اّداف جاهؼِ قدم تسدازًد ٍ تِ آهَشؼ هغالة تپسداشًد .اش
آًجا بِ اًجام ایي ًقؽ تا دزگیس ؾدى هؼلواى تا هػائل اجتویاػ ااقیل هی ؾیَد ججاًػیَى،)2009 ،
تستیت داًؿجَ-هؼلواى تاید تِ ؾیَُ ای تاؾد بِ هَضَػات هستَط تِ اجتواع دز ایؿاى ًْادیٌِ ؾَد ،تا دز
آهَشؼ ّای خَد ایي هَازد زا دز ًظس داؾتِ تاؾٌد .اّویت هَضَع اش آى جْت اغت بِ هساایل هتتلی
4

تستیت داًؿجَ-هؼلواى بِ ؾاهل «هؼلواى تِ ػٌَاى فساگیساى« ٍ »3آهَشؼ تِ ػٌَاى هییاًج گیتیازی »
ه تایػت تا اغتٌاد تِ تؼسی جدید آهَشؼ دز تسًاهِّای آهَشؾ داًؿجَ-هؼلواى قسازگیسد .اش ایي زٍ دز
ایي ًَؾتِ دز پ آى ّػتین بِ تِ ازائِ عسح تستیت داًؿجَ-هؼلواى تپسداشین بِ تا تْسُگیسی اش اقیَل ٍ
هساال زیچازدش 5ج ٍ )1998جاًػَى 6ج )2009تْیِ ٍ تدٍیي ؾدُ اغت .دز ایي عسح ،هػائل هتتلیی دز
هَزد دٍزُّای آهَشؾ داًؿجَ-هؼلواى ٍ هؼلواى ه غسح ؾدُ اغیت بیِ تیِ تقیب ٍ تسزغی ّیس بیدام
ه پسداشین ٍ غپع تس اغاظ آى عسح ٍ هدل ًْای دٍزُّیای آهیَشؼ هؼلین دز زاغیتای اقیَل ت یَزی
اجتواػ  -فسٌّگ ازائِ ه ؾَد.
کلیدٍاژُّب :داًؿجَ-هؼلن ،دٍزُ تستیت هؼلن ،ت َزی اجتواػ  -فسٌّگ

 .1داًؿجَی دبتسی آهَشؼ شتاى اًگلیػ داًؿگاُ ؾیساش جًَیػٌدُ هػ َل)
hussein.meihami@yahoo.com
 .2بازؾٌاظ ّواٌّگ ٍ ًظازت ،پطٍّؽ ٍ تسًاهِزیصی ،تٌیاد ًتثگاى اغتاى فازظ
3. Teachers as learners of teaching
4. Teaching as a dialogic mediation
5. Richards
6. Johnson
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 .1هقدهِ
ت ؾ

هدزغاى ٍ هؼلواى ًقؽ اقل زا دز پیؿثسد اّداف آهَشؾ دز جاهؼِ دازًد .هؼلواى دز

جاهؼِ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ بؿَز ،چساؽ زاُ زا تِ دغت داؾتِ ٍ تِ زاٌّوای داًؽپطٍّاى دز جاهؼِ
آهَشؾ

بؿَز ه پسداشًد .اش ایي زٍ ،هؼلواى ی

جاهؼِ تٌْا تِ گػتسؼ ػلن ٍ داًؽ

ًو پسداشًد ،شیسا تأثیس آىّا فساتس اش ایي اهَز اغت .ایي تداى هؼٌاغت بِ ی
تأثیسات ػویا ٍ هْو دز شًدگ

اجتواػ  ،فسٌّگ

هؼلن ه تَاًد

ٍ هْوتس اش ّوِ ،تیکس داًؽآهَش خَد

داؾتِ تاؾد .هؼلواى دز جاهؼِ ای بِ دازای زٍاتظ پیچیدُ اقتكادی ،اجتواػ ٍ فسٌّگ اغت،
ًقؽ هْو دز آگاُ غاشی ٍ آهادُ ًوَدى داًؽآهَشاى تسای ٍزٍد تِ جاهؼِ زا دازًد.
یک اش هػائل ٍ هؿکالت بِ ه تَاى دز آهَشؼ ٍ پسٍزؼ تػیازی اش بؿَزّا دید ایي اغت
بِ هؼلواى گاُ تِ تأثیس ػویق بِ ه تَاًٌد تس داًؽآهَشاى داؾتِ تاؾٌد اؾساف باهل ًدازًد ٍ
خَد زا تِ ػٌَاى گػتسؼ دٌّدُ داًؽ ٍ ًِ تأثیسگراز دز دیگس جٌثِّای داًؽآهَشاى
ه ؾٌاغٌد .اال آىبِ تا تسزغ ایي هَضَع ه تَاى تِ ایي ًتیجِ زغید بِ تأثیسی بِ ی
جولِ هؼلن تس ؾٌاخت 1داًؽآهَش دز هػائل هتتل

دازد ،گاّ

قاتل قیاظ تا دیگس اػضای

جاهؼِ ًیػت .تا تَجِ تِ آًچِ بِ گیتِ ؾد ه تَاًین تِ اّویت تاالی تسًاهِّای تستیت هؼلن
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پ تثسین بِ ه تَاًد داًؿجَ-هؼلواى ٍ ّنچٌیي هؼلواى زا تا آهَشؼّای هؤثس ٍ ضسٍزی دز
ًیل تِ اّداف گیتِ ؾدُ بو

بٌد .ایي تسًاهِّا بِ گاُ تِ ػٌَاى تسًاهِّای ضوي خدهت اش

آىّا یاد ه ؾَد ه تَاًٌد زاُ گؿای هػائل ٍ هؿکالت هؼلواى دٍزُّای هتتل

تاؾٌد .دز ایي

ًَؾتاز تِ ازائِ ػَاهل ه پسداشین بِ تا بٌاز ّن قساز دادى آىّا ه تَاًین تِ آهَشؼ هؼلن ،تا
زٍیکسد اجتواػ  -فسٌّگ دغت یاتین.
پطٍّؿگساى دز اهس تستیت هؼلن جبَهازاٍادیَلَ )2012 ،3تس ایي تاٍزًد بِ تسًاهِّای تستیت
هؼلن ه تایػت دازای ٍیطگ ّای غاشهاىدّ ؾدُای تاؾٌد تا داًؿجَ-هؼلواى ٍ هؼلواى تتَاًٌد
ًْایت تْسُ آهَشؾ زا اش ایي تسًاهِّا تثسًد .ایي هَازد بِ دز اداهِ تِ تسزغ آىّا ه پسداشین
1. Cognitive
2. Teacher education
3. Kumaravadivelu
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تساغاظ زٍیکسد اجتواػ  -فسٌّگ جٍیگَتػک  )1987 ،1قاتل تسزغ ٍ ازشیات ه تاؾد .زٍیکسد
اجتواػ  -فسٌّگ تس ا یي هَضَع اغتَاز اغت بِ افسادی بِ دز ی
شًدگ ه بٌٌد دز آى اجتواع ٍ دز تؼاهل تا دیگساى ،هػائل هتتل

جاهؼِ دز بٌاز دیگساى
زا یاد ه گیسًد .تِ ػثازت

دیگس ،یادگیسی تس اغاظ زٍیکسد اجتواػ  -فسٌّگ اش تیسٍى فسد ججاهؼِ) ؾکل گسفتِ ٍ غپع
دز دزٍى ؾتف ًْادیٌِ ه ؾَد.
آىچِ تساغاظ اقَل زٍیکسد اجتواػ  -فسٌّگ

ه تَاى ًػثت تِ یادگیسی دز غغَح

هتتل گیت ،هثٌا قساز گسفتي جاهؼِای اغت بِ افساد دز آى شًدگ ه بٌٌد ٍ دز آى تِ اًتقال ٍ
ابتػاب هیاّین ه پسداشًد .ایي اهس دز هَزد هؼلواى بِ هػ َلیت آهَشؼ ٍ پسٍزؼ زا دز ّس
جاهؼِ تس ػ ْدُ دازًد ًیص ٍجَد دازد .تا تَجِ تِ ایي اهس ،هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى ه تایػت دز
تسًاهِ ّای تستیت هؼلو

ؾسبت بٌٌد بِ دز زاغتای چگًَگ

اغتیادُ ٍ اًتقال هَضَػات

اجتواػ  -فسٌّگ آهَشؼ تثیٌٌد.
ت َزی اجتواػ  -فسٌّگ

بِ دز شهیٌِّای ػلو

ّنچَى اًػاىؾٌاغ  ،شتاىؾٌاغ

بازتسدی ،زٍاىؾٌاغ ٍ آهَشؼ ٍ پسٍؼ افساد هَزد اغتیادُ قساز ه گیسد ،چؿناًداش یادگیسی
اًػاى زا تِ ػٌَاى ی

فؼالیت اجتواػ پَیا تؼسی ه بٌد ٍ فؼایتّای اجتواػ زا دز یادگیسی
2

اًػاىّا تػیاز هْن ٍ هؤثس ه داًد جزٍگاف  49 : 2003 ،جاًػَى .)1 :2009 ،دیدگاُ اجتواػ -
فسٌّگ تِ فؼالیت ّای اجتواػ ٍ فسٌّگ تِ ػٌَاى فسایٌدّای ضسٍزی بِ اش عسیا آى ؾٌاخت
اًػاى ؾکل ه گیسد ٍ باهل ه ؾَد ًگاُ ه بٌدّ .نچٌیي دیدگاُ اجتواػ  -فسٌّگ تس ًقؽ
ػاهلیت اًػاً دز فسایٌد زؾد تأبید دازد .تس ایي اغاظ زؾد ؾٌاخت دز هؼلواى ه تَاًد اش
ػَاهل خازج ٍ اجتواػ ًاؾ ؾَد بِ تِ قَزت فسدی ٍ تساغاظ ًیاشّای فسدی تِ قَزت
تَه تاشغاشی ه ؾَد ججاًػَى.)2 :2009 ،
 :1-1هعلوبى بِ عٌَاى فراگیراى
اش دیدگاُ ت َزی اجتواػ  -فسٌّگ  ،زؾد ؾٌاخت هؼلواى اش عسیا فؼالیتّای اجتواػ قَزت
ه گیسد .ایي تداى هؼٌاغت بِ زٍؼ تیکس ،گیتگَ ٍ تسخَزد تا هػائل هتتل

ه تَاًد دز زؾد
1. Vygotsky
2. Rogoff
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ؾٌاخت هؼلواى اثسگراز تاؾد .تس ایي اغاظ ّس جاهؼِای تس اغاظ تازیخ ٍ فسٌّگ بِ دازد،
دازای ی

ًَع خاـ اش جاهؼِ تجست

1

اغت بِ هؼلواى دز تؼاهل تا آى ،هػائل هتتل

زا یاد

ه گیسًد .ایي ًکتِ ًیص قاتل ازائِ اغت ،بِ هؼلواى بِ خَد زٍشگازی زا دز هدازظ تِ ػٌَاى
داًؽآهَش تَدُاًد اش ایي هقیظ تأثیس پریسفتِاًد.
فسایٌد یادگیسی هؼلواى دز جاهؼِ تس اغاظ ی

زًٍد خاـ پیؽ ه زٍد .اش ایي زٍ ،دزًٍ یا

تاعٌ  2بسدى هغالة دز اٍلَیت قساز دازد .دزًٍ غاشی هغالة تِ ایي هؼٌاغت بِ هؼلن ه تَاًد
هغالة زا اش جاهؼِ دزیافت بٌد ٍ تا بو

اتصازّای هتتل بِ دز هَضَع هَزد تقب بازگاُّای

تستیت هؼلن اغت تِ هٌاغة غاشی 3آى تپسداشد ججاًػَى .)2009 ،دز ایي قَزت ًقؽ دٍزُّای
ضوي خدهت ٍ آهَشؼّای تستیت هؼلن تػیاز هْن خَاّد تَد .اش دیدگاُ ت َزی اجتواػ -
فسٌّگ ایي دٍزُّا تِ هثاتِ «ًاایِ زؾد هجاٍزّ »4ػتٌد بِ ه تَاًٌد آهَختِّای اجتواػ زا
تسای هؼلواى هٌاغةغاشی بٌٌد ٍ دز ًْایت تِ دزًٍ ؾدى آى بو

بٌٌد.

 :2-1آهَزش بِ عٌَاى هیبًجیگفتبری
تس اغاظ ت َزی اجتواػ  -فسٌّگ  ،آهَشؼ ٍ پسٍزؼ دز بل ٍ آهَشؼ دز جصءّ ،س دٍ ًو تَاًٌد
قسفاً تِ اًتقال هػائل آهَشؾ تپسداشًد ججاًػَىٍ .)64 :2009 ،لص 5ج )2002آهَشؼ ٍ پسٍزؼ زا
تِ ػٌَاى اتصازی تسای زؾد فْن ٍ ؾکل دٌّدُ ذّي ؾتف ه داًد .اال تاید تِ ایي ًکتِ اؾازُ
بسد بِ ایي هَضَع ،تا زٍاتظ دٍعسفِ ٍ گاُ چٌد عسفِ دز هقیظ آهَشؾ تِ دغت ه آید .اش ایي
زٍ ،آهَشؼ دز هقیظّای هتتل آهَشؾ زا ه تَاى تِ ػٌَاى فسایٌد گیتگَی داًػت بِ دز آى
هؼلواى ٍ فساگیساى تِ تاشآهَشی ٍ تاشؾٌاغ هغالة ه پسداشًد بِ دز ایي فسایٌد گیتاز ًقؽ
هیاًج دازد جبازپَ 66 :2003 ،6بَشٍلیي .)15 :2003 ،7دز آهَشؼ تِ ػٌَاى هیاًج گیتازی
هؼلواى دز فسایٌدی هؿازبت تِ هیَْم غاشیّای جدید ه پسداشًد ٍ اش ایي زٍ تس تَاًای ّای
1. Community of practice
2. Internalization
3. Appropriation
4. Zone of proximal development
5. Wells
6. Karpov
7. Kozulin
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خَد دز شهیٌِ آهَشؼ ه افصایٌد .اگس دٍزُّای ضوي خدهت ،ایي هَازد زا دز ًظس تگیسًد ،ه -
تَاًٌد تِ قَزت فسدی تِ ّس هؼلن بو

بٌٌد چسا بِ ّس هؼلن دازای ؾسایظ ٍیطُای دز بالظ-

ّای خَد ّػتٌد بِ هیَْم غاشیّای هتتلی زا ه علثد.
ٍ .2یژگیّبی برًبهِّبی تربیت هعلن :رٍیکرد اجتوبعی -فرٌّگی
تا تَجِ تِ آىچِ گیتِ ؾد ،دٍزُّای ضوي خدهت تسای هؼلواى ٍ آهَشؼّای داًؿجَ-هؼلواى
ه تایػت ٍیطگ ّای داؾتِ تاؾٌد ،تا تتَاًٌد هَجة زؾد ؾٌاخت هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى
ؾًَد .دز اداهِ تِ ازائِ هَازدی اش ایي ٍیطگ ّا ه پسداشین:
 1-2بَهی بَدى 1برًبهِ تربیت هعلن
تسًاهِ تستیت هؼلن تَه اغت .ایي اهس تدیي هؼٌاغت بِ هؼلواى دز هٌاعا هتتل

جغسافیای

بِ دازای ٍیطگ ّای هسدمؾٌاغ  2هتتلی ّػتٌد ،تاید تا تَجِ تِ آى ٍیطگ ّای خاـ تقت
تؼلین قساز گیسًد جبَهازاٍادیَلَ .)1 :2012 ،ایي اهس ّواىعَز بِ گیتِ ؾدً ،ؿأت گسفتِ اش
تیاٍت دز ٍیطگ ّای هسدمؾٌاغ

خاـ ی

ًاایِ قَزت ه پریسد .ایي ٍیطگ ّای هسدم-

ؾٌاغ  ،فسٌّگ 3زا ًیص دزتسه گیسد ،بِ خَد ػاهل هْو دز آهَشؼ ٍ پسٍزؼ اغت .تؼازی
تػیازی تسای فسٌّگ ازائِ ؾدُ اغت بِ ایي خَد ًؿاى دٌّدُ ًثَد ی

تؼسی

ٍااد ٍ خاـ

تسای فسٌّگ اغت .ایي اهس خَد تِ خاعس تؼدد دز فسٌّگّای اغت بِ دز بسُ خاب ٍ تیي
اًػاىّای هتتل

ٍجَد دازد .اش ایي زٍ ،تسًاهِّای تستیت هؼلن ه تایػت اقل فسٌّگ ٍ تَم زا

دز ًظس تگیسًد ٍ تس اغاظ تیاٍتّای هَجَد تِ ازائِ تسًاهِّای تَه تپسداشًد.
 2-2تدریجی بَدى 4برًبهِ تربیت هعلن
دٍهیي ػاهل هْو بِ دز تسًاهِّای تستیت هؼلن تاید هَزد تَجِ قساز گیسد تدزیج تَدى ایي
تسًاهِّا اغت .تدزیج تَدى تِ ایي هؼٌا اغت بِ هؼلواى تا ؾسبت دز ی

دٍزُ اش ایي تسًاهِّا،

1. Localized
2. Ethnography
3. Culture
4. Step-wised
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ًو تَاًٌد تِ اد ًْای تغییس دز تَاًای ّای هَزد تقب تسًاهِ تستیت هؼلن دغت پیدا بٌٌد .ایي
اهس تِ ایي دلیل اغت بِ تسًاهِّای تستیت هؼلن ،دازی قػوتّای هتٌَػ ّػتٌد بِ هؼلواى
تاید دز ّوِ ایي قػوتّا ؾسبت ًوَدُ ،تَاًای ّای آهَشؾ خَد زا افصایؽ دٌّد .ایي قػوتّا
ؾاهل هساال ت َزی ،1هساال غاشهاً

2

ٍ هساال ػول

3

اغتّ .نچٌیي ه تَاى گیت بِ تس

اغاظ اقَل زٍیکسد اجتواػ  -فسٌّگ یادگیسی دز جاهؼِ تِ قَزت آً ٍ دز لقظِ اتیاق
ًو افتد تلکِ تِ قَزت تدزیج ٍ تا تَجِ تِ هَقؼیتّای جدید دز اال ایجاد ؾدى اغت.
 1-2-2هراحل تئَری برًبهِ تربیت هعلن
هستثظ تا تسًاهِ تستیت هؼلن ّواًٌد اغکلت غاختواً

ت َزی ّای هتتل

ّػتٌد بِ تِ آى

تَاًای هاًدگازی ه دٌّد .تِ یقیي ،تدٍى ایي اغکلت ػولیات بِ تَغظ هؼلواى دز بالظّای
هستَط اًجام ه ؾَد ؾکٌٌدُ تَدُ ٍ هَفقیتآهیص ًتَاّد تَد .هقكَد اش هسالِ ت َزی فساّن-
غاشی تػتسّای آهَشؾ دز جٌثِّای ّنچَى هْازتّای ازتثاع  ،4داًؽ هَضَػ  ،5تَاًای
اغتدالل آهَشؾ

6

ٍ داًؽ هقیغ جهتٌ ) 7اغت جزیچازدش .)1998 ،پع اش دزیافت اعالػات

الشم دز ایي هَازد هؼلواى قادز خَاٌّد تَد تا ت َزیّای هَزد ًیاشؾاى زا تسای بالظّای خَد
فساّن غاشًد ٍ اش ایي زٍغت بِ ه تَاًٌد ؾالَدُ ت َزی بالظّای خَد زا تؿکیل دٌّد .ایي اهس
ه تایػت تِ قَزت تدزیج اًجام تپریسد تا هؼلواى ٍ داًؿجَ هؼلواى تتَاًٌد ت َزیّای هتتل
زا هَزد تسزغ ٍ خَدازشیات قساز دٌّد.
 2-2-2هراحل سبزهبًی برًبهِ تربیت هعلن
هٌظَز اش هساال غاشهاً  ،ایجاد اًتتابّای

تسای هؼلواى اغت .ایي هساال تِ آؾٌاغاشی ٍ

تَاًوٌدغاشی هؼلواى تا اًتتابّای هستثظ تا ت َزیّای آهَشؼ بو

ه بٌد .ایي هسالِ اش

1. Theoretical
2. Organizational
3. Practical
4. Communication skills
5. Subject matter knowledge
6. Pedagogical reasoning
7. Contextual knowledge
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تسًاهِ آهَشؼ هؼلنّ ،واًٌد پل اغت بِ هؼلنّا زا اش هقیظ ت َزی تِ هقیظ ػول زٌّوَد
ه بٌد .دز ایي هسالِ ،هؼلواى اش تاب تیکس اًتقادی 1تِ هػائل ٍ تاالخف ت َزیّای تسزغ ؾدُ
دز هسالِ اٍل ه پسداشًد ٍ چیػت آىّا زا تا اًتتابّای بِ دازًد ،هَزد تسزغ قساز ه دٌّد.
ایي تداى هؼٌا اغت بِ دز ایي هسالِ تِ هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى آهَشؼّای دادُ ه ؾَد بِ
دز ًْایت آىّا زا تا اغتساتطیّای آؾٌا ه غاشًد بِ تا اغتیادُ اش آىّا ه تَاًٌد تِ تسزغ
اًتقادی اش ت َزیّای آهَشؼ دادُ ؾدُ تپسداشًد .ایي اغتساتطیّا بِ باهالً تِ قَزت تَه ،
تدزیج ٍ تساغاظ ت َزیّای آهَشؼ دادُ ؾدُ اغت تِ هؼلواى ٍ داًؿجَ هؼلواى ایي اهکاى زا
ه دّد تا خَد تِ ازشیات ٍ تْثَد فؼالیتّای بالظ خَد تپسداشًد.
 3-2-2هراحل عولی برًبهِ تربیت هعلن
دز ایي هسالِ ،هؼلواى تِ قَزت ػول تِ اًجام تکٌی ّا ٍ زٍؼّای آهَشؾ ه پسداشًد .دز
ایي هسالِ هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى ب ِ اش لقاػ هثااب ت َزی ًگاُ ٍ داًؽ خَت

بػة

بسدُاًد ٍ اًتتاب ّای هَجَد زا دز هسالِ پیؽ هَزد تسزغ اًتقادی خَد قساز دادُاًد ه تَاًٌد
تِ زٍؼّای اتداػ خَد تا تَجِ تِ ؾسایظ هقیغ -تَه دغت تصًٌد .آىّا تا دز ًظس گسفتي
ؾسایظ داًؽآهَشاى اش هٌظس دیگسی تِ زٍؼغاشی تسای بالظ خَد ه پسداشًد.
 1-3-2-2اصل اقدام پژٍّی 2برًبهِ تربیت هعلن
اًجام پطٍّؽ ،غثة پَیای ی

غیػتن ه ؾَد ٍ هَجثات تْثَد ؾسایظ ٍ ایجاد زاّکاز جدید

تسای هؿکالت زا فساّن ه غاشد .دز تقب تستیت هؼلن ًیص ه تَاى اًجام پطٍّؽ زا اش هْنتسیي
قػوتّای تسًاهِ داًػت .ایي تتؽ اش تسًاهِ آهَشؼ هؼلن ،تِ دًثال آى اغت تا هؼلواى زا تِ
پطٍّؿگساً تثدیل بٌد بِ پیَغتِ دز اال اًجام تأهل آهَشؾ  3اش ؾیَُ آهَشؾ خَد تاؾٌد ٍ
دزقدد تْثَد ؾسایظ بالظ خَد تسآیٌد .ایي اهس ه تَاًد اش آى جْت هْن تاؾد بِ هؼلن-
پطٍّؿگس 4ه تَاًد تا اغتیادُ اش تَاًای پطٍّؿ خَد دز ؾسایظ خاـ ػکع الؼولّای ٍیطُ ٍ
1. Critical thinking
2. Action research
3. Reflection
4. Teacher-researcher
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هٌاغث اًجام دّد .ػالٍُ تس اّویت تاالی اقدام پطٍّ دز تسًاهِّای تستیت هؼلن جهقود آقای ،
 ،)1395ایي هَضَع ه تَاًد هؼلواى ٍ داًؿجَ -هؼلواى زا دز زاغتای اغتیادُ اش دیگس پطٍّؽّا
بِ هستثظ تا فسایٌد آهَشؾ ایؿاى ه تاؾٌد یازی زغاًٌد.
 2-3-2-2اصل کبرگرٍّی 1برًبهِ تربیت هعلن
ایي قػوت اش تسًاهِ تستیت هؼلن ،دزقدد آى اغت تا تس اغاظ زٍؼّای هَجَد آهَشؾ اش جولِ
زٍؼ بٌیساًػ

2

هیاى هؼلواى ّن اًدیؿ

ایجاد ًواید ،تا اش ایي عسیا تِ ّنافصای

داًؽ

هؼلواى دز هَزد هػائل هستَط تِ آهَشؼ تپسداشد .دز ایي دٍزُّا هؼلواى ه تَاًٌد تا ّودیگس دز
هَزد هؿکالت ٍ هػائل هؿتسک ٍ گاُ خاـ تقب بٌٌد ٍ اش ایي عسیا تِ ّودیگس دز زٍیازٍی
تا هػائل ٍ هؿکالت بو

بٌٌد .تقبّای گسٍّ ه تَاًٌد هَجة افصایؽ قدزت تیکس هؼلواى

ٍ داًؿجَ -هؼلواى ؾًَد .تس ایي اغاظ ،داًؿجَ-هؼلواى ه تَاًٌد هساال قثل
ت َزیّا ،اقدام پطٍّ

ٍ هسالِ ػول

بِ ؾاهل

اغت زا هَزد تقب ٍ گیتَگَ قساز دٌّد تا تِ ازائِ

زاّکازّای جدید دز ایي زاغتا ًائل آیٌد.
 .3ارائِ طرح تربیت هعلن
تا تَجِ تِ اّویت باز هؼلواى دز جاهؼِ اهسٍشی ٍ تا تَجِ تِ هػائل بِ پیؿتس تَضیح دادُ ؾد،
پطٍّؿگساى دزقدد آى تَدًد تا تِ ازائِ عسح هسالِای تستیت هؼلن تپسداشد .ایي عسح ،اش آًجا بِ
تِ قَزت ٍ دز چٌدیي جلػِ تسگصاز ه ؾَد تِ ایي ًام خَاًدُ ؾدُ اغت .تا ػول ؾدى ایي
عسح ،بلّیِ هؼلواى هقاعغ هتتل

تقكیل اػن اش اتتدای  ،هتَغغِ اٍل ٍ دٍم ه تَاًٌد دز ایي

هساال ؾسبت بسدُ ،اش آى تْسُ تثسًد .الگَی بل اش ایي عسح دز ؾکل  1ازائِ ؾدُ اغت.

1. Peer-doing
2. Conference based approach
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ؾکل  .1عسح جاهغ تستیت هؼلن

ّواىعَز بِ دز ؾکل ه تَاى دید ،یک

اش ٍیطگ ّای اقل

تسًاهِ ایي اغت بِ تِقَزت

هسالِای تسگصاز ه ؾَد ٍ دز آى هؼلواى ٍ داًؿجَ هؼلواى دز تواه هساال ؾسبت ه بٌٌد.
هؼلواى پع اش گرزاًدى ایي هساال ه تَاًٌد تِ تَاًای تسقسازی ازتثاط تیي ت َزی ٍ ػول 1دز
بالظّای خَد دغت یاتٌد .دز ایي قَزت ه تَاًٌد تِ داًؽ ػول ؾتك  2دغت یافتِ ٍ آى زا
دز بالظّای خَد هَزد اغتیادُ قساز دٌّد .ایي داًؽ ػول  -ؾتك اش آى جْت هَزد اّویت
اغت ،بِ هؼلواى ه تَاًٌد تا اغتیادُ اش ؾسایغ بِ دز آى قساز دازًد تِ اًجام ػکعالؼول تا
هػائل بِ دازًد ،تپسداشًد جزیچازدش .)35-33 :1998 ،تساغاظ عسح تاال هَازدی بِ هَزد تَجِ
ت َزی اجتواػ  -فسٌّگ

اغت اًجام ه پریسد .دز ایي عسح ،هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى ،دز

فسایٌدی قساز ه گیسًد بِ دز ازتثاط هػتقین تا جاهؼِ آىّا ٍ تاالخف جاهؼِ آهَشؾ آىّا قساز
دازد .ایي عسح تِ دٍزُّای ضوي خدهت تِ ػٌَاى اًتقال هیاّین تتكك ًگاُ ًو بٌد تلکِ
آىّا زا تِ ػٌَاى ایجاد فسایٌدی ه تیٌد بِ هَجة تؼاهل داًؿجَ-هؼلواى ٍ هؼلواى تا هقیظ
آهَشؾ خَد ه ؾَد .تس اغاظ آًچِ بِ گیتِ ؾد ،تسای اًجام آهَشؼّا ًیاشهٌد ازائِ بازگاُّای
ّػتین بِ دز اداهِ تِ ًقَُ تسگصازی ّسبدام ه پسداشین.

1. Praxis
)2. Personal Practice Knowledge (PPK
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 1-3ضیَُ اًجبم کبرگبُّب
ایي تسًاهِ تستیت هؼلن ًِ تٌْا تسای هؼلواى هسابص اغتاىّا ،تلکِ تسای هؼلواً
ؾْسغتاىّای اغتاىّای هتتل

بِ دز

هؿغَل تِ فؼالیت ّػتٌد عساا ٍ تسًاهِزیصی ؾدُ اغت .اش

ایي زٍ هاّیت تَه تسًاهِ قاتل هؿاّدُ اغت ٍ تقلیل ًیاش هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى تِ ٍغیلِ
تین پطٍّؿ تِ اًجام خَاّد زغید.
 1-1-3بررسی ٍ تحلیل ًیبز هعلوبى بِ ٍسیلِ تین پژٍّص
قثل اش آىبِ تسًاهِ دز هسبص اغتاى ٍ چِ دز ؾْسغتاىّای اغتاى تسگصاز ؾَد ،تین پطٍّؽ تِ
تسزغ هػائل بل آى هسبص ه پسداشًد تا تتَاًد تسًاهِ بل زا بِ دز تاال جؾکل  )1تِ بلّیات آى
پسداختین ،تسای آى هسبص تَه غاشی بٌٌد .ایي اهس اش چٌد جْت هَزد اّویت اغت :اٍل آىبِ
هؼلواى تِخاعس ؾسبت دز یکػسی اش دٍزُّای ضوي خدهت بِ تِ ٍغیلِ ازگاىّای دیگس تسگصاز
ؾدُ اغت ،دازای داًؽّای هتیاٍت ًػثت تِ غِ هقَلِ ت َزی ،غاشهاى ٍ ػول ّػتٌد .تا دز ًظس
داؾتي ایي اهس ها ه تَاًین ًػثتّای آهَشؾ تسًاهِ زا دز ایي غِ هقَلِ تغییس دّین .تسای
هثال ،اگس هؿتف ؾَد بِ دز یک اش ؾْسغتاىّا هؼلواى هغالة ت َزی تػیازی زا فساگسفتِاًد
ه تَاى ٍشى تیؿتسی زا تِ دٍ هسالِ غاشهاى ٍ ػول اختكاـ داد .ػالٍُ تس ایي ،چَى ایي تسًاهِ
تِ قَزت هٌغقِای ٍ تَه تسًاهِزیصی ؾدُ اغت ،تین پطٍّؽ ه تَاًٌد هؿکالت تَه ّس
هٌغقِ زا هَزد تسزغ

قساز دٌّد ٍ دزقدد ازائِ زاّکازّای ػولیات

تسای ال آى هؿکالت

تسآیٌد.
 1-1-1-3چگًَگی برآٍرد اطالعبت بِ ٍسیلِ تین پژٍّص
تین یا بازگسٍُ پطٍّؿ تا هکاتثات بِ تا آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ّس ًاایِ ٍ هٌغقِ اًجام ه دّد،
اعالػات تِ دغت ه آٍزدّ .وچٌیي اگس هؼلواى دٍزُ ،تِ قَزت خَدجَؼ دز تسًاهِ ؾسبت
ًوایٌد تسای آىّا پسٍفایل تؿکیل دادُ ه ؾَد تا ّن تِ اعالػات الشم تسای تَه غاشی تسًاهِ
تستیت هؼلن دغت یاتین ٍ ّن دز اًتْای باز ،گصازؾ دز اختیاز هؼلواى ٍ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ آى
هٌغقِ اش زًٍد اًجام عسح دز هساال هتتل قساز دّینّ .نچٌیي تین پطٍّؿ اًجام پطٍّؽّای
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آهَشؾ زا تسػْدُ دازد ٍ گصازؾات خَد زا دز اختیاز غاشهاىّای هستَعِ ،اش جولِ آهَشؼ ٍ
پسٍزؼ قساز ه دّد .ایي تین ّنچٌیي آهادگ دزیافت ٍ اًجام پسٍضُّای تؼسی

ؾدُ اش غَی

آهَشؼ پسٍزؼ زا دازد.
 2-1-3کبرگبُّب ٍ سیویٌبرّبی برًبهِ تربیت هعلن
 1-2-1-3سیویٌبرّب ٍ کبرگبُّبی هربَط بِ تئَریّبی آهَزضی
دز ایي غسی اش غیویٌازّای آهَشؾ

بِ اَل هػائل ت َزی اًجام خَاّد ؾد ،تِ تسزغ

ت َزیّای آهَشؾ پسداختِ ه ؾَد .ایي تسزغ ّا تا هَازدی ّنچَى هیَْم ػلن-پطٍّؽ 1آغاش
ه گسدد بِ ًگاُ بل ػلو ٍ پطٍّؿ تِ هقَلِ آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ٍ تؼلین ٍ تستیت دازدّ .ن-
چٌیي غیویٌازّای تا هَضَع ت َزیّای آهَشؾ ٍ ؾیَُ ػولیات بسدى آىّا هَزد تقب قساز
ه گیسد .پع اش آى اش هیصاى غیویٌازّا بن ه ؾَد ٍ آهَشؼّا تیؿتس تس اغاظ اقَل بازگاّ
پیؽ ه زًٍد .ؾاید یک اش هْنتسیي تیاٍتّای ایي عسح تستیت هؼلن تا غایس عسحّا تَجِ تِ
ٍجِ بازگاّ دز تتؽ آهَشؼ دز هَزد هػائل ت َزی اغت .دز ایي تتؽ اش تسًاهِ ،هؼلواى تِ
توسیي تس زٍی ت َزی ازائِ ؾدُ ه پسداشًد ،تا تا هیَْم هؼلن ت َزیپسداش 2آؾٌا ؾًَد .تسایي
اغاظ هؼلواى ه تَاًٌد تسای هقیظّای آهَشؼ خَد بِ ّواى بالظّای ایؿاى اغت دغت تِ
اتداع ت َزی تصًٌد .هیَْم هؼلن ت َزیپسداش بِ دز هقاتل هیَْم هؼلن اغتیادُ بٌٌدُ اش ت َزیّای
ازائِ ؾدُ تَغظ پطٍّؿگساى قساز ه گیسد تِ هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى ایي اهکاى زا ه دّد تا
خَدؾاى تس اغاظ ت َزیّای

بِ فساگسفتِاًد ٍ هػائل ٍ هؿکالت

بِ دز بالظّا هؿاّدُ

بسدُاًد ت َزی پسداشی بٌٌد.
تسخ

3

اش پطٍّؿگساى جتَهاظ ٍ پسیٌگ  2004 ،شًدهقدم ٍ هیْو  )2016 ،تس ایي تاٍز

ّػتٌد بِ هؼلواى تٌْا هػ َل آهَشؼ هغالة ًیػتٌد ٍ ه تایػت تا جدیت تِ تسزغ هػائل ٍ
هؿکالت بالغ

خَد تپسداشًد تا تتَاًٌد آىّا زا تسعسف غاشًد .دز اًجام ایي باز هؼلواى ٍ

داًؿجَ-هؼلواىً ،یاشهٌد آى ّػتٌد تا داًؽ باف ًػثت تِ ت َزیّای آهَشؾ داؾتِ تاؾٌد.
1. Science-research conception
2. Teacher-theorization
3. Thomas & Pring
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الیع 1ج )2001تیاى ه دازد بِ ؾکاف تیي آىچِ پطٍّؿگساى ٍ ًظسیِپسداشاى تِدغت ه آٍزًد
تا هػائل ٍ هؿکالت بالظ ّای دزظ زا تسعسف غاشًد ،تا آًچِ هؼلواى خَد دز بالظّایؿاى
هؿاّدُ ه بٌٌد ،تػیاز هتیاٍت اغت .اش ایي زٍ الیع ج )2001تیاى ه دازد بِ هؼلواى خَد
ه تایػت تِ ت َزیپسداشی تسای ال هؿکالت بالظّایؿاى تسآیٌدّ .نچٌیي تس اغاظ گیتِ
فٌػلَ 2ج )1987بِ دز بتاب  Breaking Rulesازائِ ه بٌد ،هؼلواى ه تایػت تِ دًثال
زٍؼ ّای جایگصیي بِ تَغظ ایؿاى ٍ تس اغاظ هػائل ٍ هؿکالت بِ دز بالظّایؿاى هؿاّدُ
بسدُاًد تاؾٌد.
ّواىعَز بِ گیتِ ؾد دز عسح بًٌَ

تستیت هؼلن بازگاُّای

تِ آهَشؼ ت َزیّای

آهَشؾ اختكاـ پیدا بسدُ اغت بِ ایي بازگاُّا تا تقب تس زٍی ؾکافّای تیي آًچِ ت َزی
پسداشاى ٍ هؼلواى هؿاّدُ ه بٌٌد اداهِ ه یاتد .ایي هػألِ اش آى جْت اّویت دازد بِ دز ایي
تتؽ اش بازگاُ ّای آهَشؼ ت َزی ها تِ دًثال آى ّػتین تا تیکس اًتقادی هؼلواى زا تْثَد
تثتؿین تا تتَاًٌد تِ تسزغ ت َزیّای بِ تِ ایؿاى آهَشؼ دادُ ؾدُ تپسداشًد .اّویت ایي اهس
زا ه تَاى تِ دٍ قَزت تیاى بسد :اتتدا آىبِ هؼلواى تِ ػوا ت َزیّای ازائِ ؾدُ دغت پیدا
ه بٌٌد ٍ چیػت ّس ت َزی زا ه فْوٌدّ .نچٌیي تا تِبازگیسی تیکس اًتقادی خَد دز تسزغ
ت َزیّا ،اش لقاػ ؾٌاخت دز اغتیادُ اش ت َزیّای هتتل تَاًاتس ه ؾًَد.
هْنتسیي هَضَػات ت َزی بِ هؼلواى دز بازگاُّا ٍ غیویٌازّا تا آى آؾٌا ه ؾًَد ػثازتٌد اش:
ال  :ت َزیّای هستَط تِ هْازتّای آهَشؾ جؾاهل ت َزیّای اًتتاب فؼالیت ،تکلی ٍ )...
هْازتّای آهَشؾ ػثازت اغت اش آى اتؼاد اش آهَشؼ بِ ه تایػت دز دایسُ ؾٌاخت ّس هؼلو
تدٍى دز ًظس گسفتي هَضَػ بِ آهَشؼ ه دّد ٍجَد داؾتِ تاؾد جؾَلوي .)2 :1987 ،3ایي
تتؽ ؾاهل اًتتاب فؼالیت ّای آهَشؾ ً ،قَُ فساّن غاشی تػتسّای جدید جْت یادگیسی
فس اگیساى ،تسزغ هیصاى یادگیسی فساگیساى ٍ ًقَُ ازائِ تاشخَزد تكقیق تِ فساگیساى ه تاؾد.

1. Ellis
2. Fanselow
3. Shulman
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ب :ت َزیّای هستَط تِ هْازتّای ازتثاع

جؾاهل ت َزیّای اًتتاب اغتساتطی ،تسقسای

زپَزت ٍ 1ازتثاط )....
یک اش ٍیطگ ّای هؼلواى خَب داؾتي هْازتّای ازتثاع قَی اغت .داؾتي هْازتّای
ازتثاع خَب ه تَاًد هؼلواى ٍ داًؿجَ هؼلواى زا دز ازائِ تْتس هثااب دزغ بو

بٌدّ .ن-

چٌیي تساغاظ گیتِ زیچازدش ج )1998داؾتي هْازتّای ازتثاع خَب بِ جصئ اش آى هْازت-
ّای باله اغت ه تَاًد هؼلواى زا دز اتتاذ اغتساتطیّای ازائِ هغلة یازی زغاًد .ایي اهس اش
آى جْت اّویت دازد بِ هؼلواى ه تَاًٌد اش اغتساتطیّای باله هتتل

تا فساگیساى اغتیادُ

بٌٌد.
ج :ت َزیّای هستَط تِ داًؽ هَضَػ جؾاهل ت َزیّای تْیِ ٍ تدٍیي هغالة دزغ  ،2آشهَى
غاشی ٍ 3ادازُ بالظ).... 4
داًؽ هَضَػ دز تقب تستیت هؼلن ػثازت اغت اش هیاّین تتكك  ،ت َزیّا ٍ داًؽ
هستَط تِ تْیِ ٍ تدٍیي هغالة دزغ  ،آشهَىغاشی ٍ ادازُ بالظ بِ هؼلواى زؾتِّای هتتل
تا بلیات آى آؾٌا ه ؾًَد .یادآٍزی ایي ًکتِ اّویت دازد بِ دز ایي عسح داًؽ هَضَػ تِ
هغالث بِ هؼلواى ه تایػت آهَشؼ دٌّد اعالق ًو ؾَد.
د :ت َزیّای هستَط تِ اغتدالل ٍ تكوینگیسی آهَشؾ جؾاهل ت َزیّای تیکس اًتقادی ٍ)...
تِ تیاى زیچازدش ج )1998هیاّین اغتدالل ٍ تكوینگیسی آهَشؾ تس زٍی هْازتّای ؾٌاخت
پیچیدُای توسبص دازد بِ دزتسگیسًدُ هْازت ٍ تکٌی ّای آهَشؾ
تكوینگیسی آهَشؾ ٍ هْازتّای آهَشؾ تاید دز ی

زاغتا ٍ تا ی

ه تاؾد .اغتدالل ٍ

غسػت پیؽ تسدُ ؾًَد تا

زؾد آهَشؾ دز تسًاهِّای تستیت هؼلن تِ ٍقَع تپیًَدد .دز ایي قَزت اغت بِ هْازتّای ال
هػألِ دز هؼلواى ٍ داًؿجَ هؼلواى ًْادیٌِ خَاّد ؾد ٍ ایؿاى تس ایي اغاظ ه تَاًٌد تِ ال
هؿکالت آهَشؾ بالظّای خَد تپسداشًد.

1. Rapport
2. Material design
3. Assessment and testing
4. Class management
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ح :ت َزیّای هستَط تِ داًؽ هقیغ جهتٌ ) جؾاهل ت َزیّای جاهؼِ ؾٌاغ  ،فابتَزّای
غي ٍ اًگیصُ ٍ )....
هػائل ػلو پیَغتِ دز اال تغییس ّػتٌد ٍ هؼلواى تاید تِ عَز هداٍم خَد زا تسٍشزغاً
بٌٌدّ .ن چٌیي داؾتي داًؽ هقیغ ًػثت تِ هػائل پیساهَى دز ّس زؾتِ ه تَاًٌد هؼلواى زا
دز ازائِ تْتس هغالة یازی زغاًد .دز تتؿ بِ هستَط تِ ت َزیّای داًؽ هقیغ جهتٌ ) اغت،
تِ هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى آهَشؼّای دز زاغتای چگًَگ اغتیادُ ٍ تِبازگیسی ایي داًؽ
دز بالظّایؿاى دادُ ه ؾَد.
 :2-2-1-3کبرگبُّبی هربَط بِ هراحل سبزهبًی برًبهِ تربیت هعلن
ّواى عَز بِ قثالً گیتِ ؾد ،هساال غاشهاً آهَشؼ هؼلن ؾاهل ازائِ ّدفّا ٍ اًتتاب هؼلواى
دز تسزغ زٍؼّا ٍ تکٌی ّای آهَشؾ اغت .آًچِ دز ایي هسالِ تاید تِ آى دقت بسد ایي
اغت بِ دز بازگاُّای هستَط تِ هساال غاشهاً  ،هؼلواى تا تؼداد شیادی اش ّدفّای آهَشؾ ٍ
زٍؼّا ٍ تکٌی ّای زغیدى تِ ایي ّدفّا آؾٌا ه ؾًَد .دز ایي هساال اغت بِ هؼلواى تا دز
بٌاز ّن قساز دادى ایي تکٌی ّا ٍ ت َزیّای بِ دز هسالِ اٍل آهَختِاًد ،ه تَاًٌد تِ فْن
ػویق اش ّس تکٌی

تسغٌد .ایي بازگاُّا تِ قَزت آؾٌا غاشی هؼلواى تا تؼداد شیادی اش اّداف

آهَشؼ ٍ زٍؼّای دغتیات تِ آىّا اًجام ه ؾَد.
ػودُ بازگاُّای ایي هسالِ ؾاهل هَازد شیس خَاّد تَد:
 تؼازی اّداف آهَشؾ جؾاهل تسزغ اّداف آهَشؾ اش هٌظسّای هتتل اغت)
 زٍؼّا ٍ تکٌی ّای دغتیات تِ اّداف آهَشؾ هتتل
 چگًَِ تسای اّداف آهَشؾ هَزد ًظسهاى تکٌی

ٍ زٍؼ تیاتین

 چگًَِ تسای اّداف آهَشؾ هَزد ًظسهاى تکٌی

ٍ زٍؼ تػاشین

 3-2-1-3کبرگبُّبی رٍش پژٍّص
دز ایي بازگاُ ّا هؼلواى تا چیػت پطٍّؽ تِ عَز بل آؾٌا ه ؾًَد ٍ هثاً پطٍّؿ زا
آهَشؼ ه تیٌٌد .پع اش آى آًْا تِ قَزت تتكك ٍازد ایغِ پطٍّؽّای هستثظ تا آهَشؼ ٍ
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پسٍزؼ ٍ تؼلین ٍ تستیت ه ؾًَد .آًْا دز ایي بازگاُّا تا اًَاع اقدام پطٍّ

آؾٌا ه ؾًَد.

هؼلواى دز ایي بازگاُّا تا هیَْم آهَشؼ تاشخَزدی 1آؾٌا ه ؾًَد ٍ دز ه یاتٌد بِ چگًَِ
ه تَاى تا اغتیادُ اش ایي زاّکاز تِ باّؽ هؿکالت خَد دز بالظّای دزظ پسداخت.
هْنتسیي هغالث بِ دز بازگاُّای زٍؼ پطٍّؽ تا آى آؾٌا ه ؾًَد ػثازتاًد اش:
 چیػت پطٍّؽ
 زٍؼؾٌاغ پطٍّؽ ٍ هػتٌد غاشی ػلو
 زٍؼؾٌاغ پطٍّؽ دز اقدام پطٍّ
 پطٍّؽ ٍ هیَْم آهَشؼ تاشخَزدی
 4-2-1-3کبرگبُّبی هربَط بِ هراحل عولی
اًتظاز ه زٍد ٍقت هؼلواى تِ ایي هسالِ اش هساال تستیت هؼلن ه زغٌد اش داًؽ خَت ًػثت
تِ ت َزیّای آهَشؾ  ،اّداف آهَشؾ ٍ زٍؼّای زغیدى تِ آىّا ٍ ّنچٌیي زاتغِ پطٍّؽ تا
هػایل آهَشؾ داؾتِ تاؾٌد .تا تِ ایي هسالِ هؼلواى تا اغتیادُ اش قدزت تیکس اًتقادی خَد
ت َزیّا ٍ اّداف آهَشؾ

شیادی زا تِ ّوساُ زٍؼّای هتتل

زغیدى تِ آى اّداف هَزد

تسزغ قساز دادُ اًد ٍ تا تَجِ تِ آؾٌای تا زٍؼ پطٍّؽ ٍ هیَْم آهَشؼ تاشخَزدی ه تَاًٌد
زٍؼّای هَزد ًظس زا تسای بالظ خَد تسگصیٌٌد ٍ ات
تپسداشًد .دز بازگاُّای

بِ دز هسالِ ػول

تِ ازایِ زٍؼّای آهَشؾ

خَد

آهَشؼ هؼلن تسگصاز ه ؾَد هؼلواى تِ توسیي

چگًَِ اًجام دادى ایي هساال ه پسداشًد.
هْنتسیي بازگاُّای ایي هسالِ ؾاهل هَزاد شیس اغت:
 چٌد ٍجْ تَدى تکٌی ّا ٍ زٍؼّای آهَشؾ دز ػول
 تغییس تکٌی ّا ٍ زٍؼّای آهَشؾ دز ؾسایظ خاـ
 تْثَد تکٌی ّا ٍ زٍؼّای بِ جَاتگَی ؾسایظ بالظ ًیػتٌد

1. Reflective teaching
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 3-1-3هرحلِ جوع بٌدی
دز هسالِ جوغ تٌدی ،هؼلواى تِ تسزغ

هساال هتتلی

ه پسداشًد .اش ایي زٍ ایي هؼلواى ه تَاًٌد خَد تِ عساا

بِ دز عسح تا آى غسٍباز داؾتٌد
ٍ تسًاهِزیصیّای

دز ایي زاغتا

تپسداشًد .آًچِ هد ًظس اغت ایي اغت بِ هؼلواى تؼد اش اتوام ایي تسًاهِ تِ تسًاهِزیصاى آهَشؾ
تسای خَد دز غغح بَچ  1تثدیل ؾًَد ٍ تِ قَزت هداٍم تِ عسح تسًاهِّای آهَشؾ ٍ اًجام
آى ّا تپسداشًد تا تاشگ ٍ پَیای تدزیع خَد زا ایؼ ًوایٌد .اش ایي زٍ دز هسالِ جوغتٌدی
اَل ایي هػائل تقب ٍ گیتگَ خَاّد ؾد .دز ایي هسالِ تِ هاّیت بازگسٍّ تسًاهِ آهَشؼ
هؼلن ًیص پسداختِ خَاّد ؾد.
 .4فَاید ٍ ضرٍریبت اًجبم طرح
دز غالّای اخیس ،پطٍّؿگساى اَشُ تستیتهؼلن تِ ایي اقل تأبید داؾتِاًد بِ ه تَاى تا اًجام
هسالِای فؼالیتّای آهَشؾ

تسًاهِّای تستیتهؼلن زا پستازتس اش قثل بسد ،تا تسایي اغاظ

هؼلواً تستیت ًوَد بِ اش لقاػ ػلو ٍ ػول تَاًوٌدتس تاؾٌد .تس اغاظ آًچِ زؾیدی ٍ هیْو
ج )2017اتساش ه بٌٌد ایي ًَع آهَشؼ ه تَاًد هٌجس تِ تؼاهالت تیي هؼلواى ٍ غاخت َّیت
اسفِ ای ایؿاى ؾَد .عسح تستیت هؼلن بِ بِ دز ایي ًگازؼ تِ ازائِ آى پسداختِ ؾد دز ایي
زاغتا قدم تس ه دازد ٍ تالؼ ه بٌد تا هثاً بل زا ّن تكَزت ػلو ٍ ّن ػول اقالح ًواید.
ضسٍزت اًجام ایي عسح ؾاهل هَازدی ّنچَى تَه ًثَدى تسًاهِّای بًٌَ ً ،ادیدُ گسفتي
ًیاشّای هؼلواى ،تَجِ ًکسدى تِ اقدام پطٍّ دز تسًاهِّای تستیتهؼلن ٍ  ...اغت .دز عسح ااضس
تا اغتیادُ اش هاّیت تدزیج تستیتهؼلن باغت ّای تسًاهِّای قثل دیدُ ؾدُ ٍ غؼ ؾدُ
اغت تا دز زاغتای تْثَد ؾسایظ اقدام ؾَدّ .نچٌیي تا ازائِ بازگاُّای دز غِ تتؽ ت َزی،
غاشهاً ٍ ػول غؼ ؾدُ اغت تا تِ تقَیت هْازتّای دیگسی اش جولِ هْازتّای آهَشؾ ،
ازتثاع  ،ال هػألِ ٍ  ...پسداختِ ؾَد .ها تس ایي تاٍزین بِ تا اغتیادُ اش عسح ااضس ه تَاى
هؼلواى ٍ داًؿجَ-هؼلواى زا دز تػتسی باهالً ًیاش-هقَز ٍ تَه دز زاغتای غیاغتّای بل
آهَشؼ ٍ پسٍزؼ تستیت بسد.
1. Micro
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قدرداًی ٍ تطکر
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