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تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی بر شایستگی
1

عمل فکورانه

Explaining Practical Knowledge (Skills and Activities) of Teacher
Educators based on Reflective Practice Competency

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29 ]

M.Gasemi, G.HajiHosseinNejad (Ph.D),
N.Musapour (Ph.D), A.HosseiniKhah
(Ph.D),
Abstract: The purpose of this study is to
explain the practical knowledge (skills and
activities) of a teacher educator based on the
excellence of exercise. The research method is
synthesis research, interpreting and analyzing
the opinions of the thinkers and teachers of the
elite in the field of teacher education and based
on the tacit action. The results of this study
revealed that the determination of practical
knowledge, "Group collaboration", "Learning
and teaching courses" and "Teachers'
individual talents and abilities" will form the
basis of "individual talent and abilities along
with
teamwork".
"Social
formations",
"specialized
organizations",
"school
formations" and "supra-school associations"
will
form
the
principle
of
"heterogeneousorganizations".
"Classroom
Experiences", "Developing the Quality of
Educational Experiences", "Decision Making
and Practice in Situation," "Educational
Position Based Problem" and "Learner-Learner
Interaction" will form the basis of the
"Educational Position Analysis"."Practicing
action," "Creating educational change," will
form the principle of "expanding thinking in
action."
Keywords: practical knowledge curriculum,
teacher educator, competencie’s reflective
Practice.

، 3 دکتر غالمرضا حاجیحسیننژاد،2مریم قاسمی
5
 دکتر علی حسینیخوا، 4دکتر نعمتاله موسیپور
 برهاف تبیای دنشاش لی ا:چکیه ذژوهش حرضا
:بی قع م قبتنا با:ِ ت:(قهریتهر و فعرهی هر) آقوزشگ
،  یو ذاژوهش ت ییاا. شر ستگ لیل فکوینش نس
نت نشف ااینفن و:یسا شتا: بار ب، سنتز ذژوه نسا
:بی قع م و قبتن با:بی دی حوزۀ ت:بزیگر تع یم و ت
 آشچا. فا: و تل یال راویت گ:لیل فکوینش تیسای
شتر ج ذژوهش تعیای دنشاش لی ا شاار ق دهاف ها
ی و: «دویههری آقوزش اردگی،» وه:«هیکرییهری گ
» دی قع یا:اردده » و «نساتعفند و تونشار هاری فا
دی:ی نرل «نستعفند و تونشر هاری فا:قوجب شکلگی
 «تااکلهاری. وها » نسا:دی هنری هیکارییهاری گ
-  «تاکلهری قفیس،»  «تاکلهری تخصص،» نجتیرل
ی:ن قفیس نی» قوجاب شاکلگیا:نی» و «تاکلهری ف
بیارت قساتایم: «تج. نرل «تاکلهری شرقتجرشس» نس
،» بیاارت آقوزش ا: «توسااعک هییی ا تج،»ه ا د دید
: «قسال قبتنا با،» ی و لیل دی قوقعیا:«تصییمگی
»شاافه و ارد دهناافه:بیت ا » و «تعرقاال ردگی:قوقعی ا ت
. بیت » نس:ی نرل «تل یل قوقعی ت:قوجب شکلگی
ی:بیت » قوجب شکلگیا: ت: «ن جرد تغیی،» «لیل لرهیرش
.  دی لیل» نس:نرل «بسط تیک
: آقوزشاگ، شرقاک دیسا:کلیهواژگان دنشاش لی ا ب
 شر ستگ لیل فکوینش،بی قع م:ت
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مقهمه
نزآشجر ه

یسره

دنشاگرههری ت:بی قع م ،ت:بی قع م فکوی نس ،

نر

ت:بی قع ی ه شگ:ش قوهف ،فعرل و شاردنش دنید و ن
قونجه بر قوقعی هر ،قعرش
قتیروت نز ن

تونشر

گوشرگو نز آ هر بسرزد و بر رویتبنفیهری بف ع و

قعرش  ،ب خ ق ینهکریهری جف فی شرئل شود و دیشهر

ذیرقفهر بتونشف ن

بر سنجش

یوشف ین قویدسنجش و نیز رب ق:نی دهف و ب:نی لیل دی آ نفه و

تأقل بیات :قهیر شود .لیل فکوینش ک ف:ن نف ردگی:ی نس
شسب

ین دنید تر بتونشف دی

بر هسب بینش جف ف

ب خود و نلیرل خود ،ه نز ط :ق تج:ب هسب ق شود (قز :و2000،1؛ بو ف و

فرهس1983 ،2؛ بود1993 ،3؛ ج:و س )1992 ،4و نغ ب شرقل نیز رب و ب:یس ف:ضیرت
نز نلیرل یوزق:ه نس
قوقعی

و تیر ل ب خودآگره و نیز رب نشتاردی ذرسخهری خود دی

لیل ین شرقل ق شود .لیل فکوینش ب لنون نسرد هو

تأقل ب :لی ک:د و نقفنم ین قوجب ق شود (قک ه  .)2008،5جه

ح:ف نی نس

ه

آقردهسرزی ق:بیر

ب لنون یهب:ن قؤث :دی تع یم و ت:بی  ،نستردن دنشاگره و سیرس گرنین قتعهف و یشف
و توسعک یهب:ن آقوزش

قتبل :دی زقین هری بهبود تع یم و ت:بی  ،ب:شرق ی زی

نست:نتژ ک و توسعک شهردی تع یم و ت:بی
شیرز ب آقوز

و سر  :شیرزهری حیرت ق :بیس

و هسب قفیک ،هیچنی نخر قجوز دی حوزۀ تع یم و ت:بی

نس

تر نز

دنشش ،دی سیرس گرنیی آقوزش ،

تل یل دندههر ،حل قسرئل آقوزش و ب:شرق ی زی دیس و آقوزش دی نیتبرط بر شت- :
هری تع یم و ت:بی

بر تی:هز ب :دویههر

هسرش ه قوفق ب دی رف

ن

غن نز گیتیر و ذ:وژههری ل ی بسرزد.

گونهینرق نز دنشاگرههر و ق:نهز ت:بی قع م ق شوشف،

یوب (و :نستری یو نس ؟ جی ک ذیش یو قبهم نس ) یشف قع ی دی قنرطق قتیروت
1

Mezirow
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3
Boud
4
Jarvis
5
McKay
2

44

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

قتارضیر  ،قتخصصین

شارد و نستونی دی سرخ

و کم،

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

بر برف هری قخت ف ف:هنگ ق شوشف .ن
و قلاق نس

ب:شرق جه

آقردهسرزی نستردنش ذو ر ،فکوی

ه برلث تلول جرقعک ح:ف نی شوشف .آقوزشگ:ن شترم ت:بی قع م

هاوی ه بر ت:بی قع یر شر ست دیونقع زقین سرز ذ:وی
نی خونهنف بود ه ب ذ:وی

و ت:بی

شگ:ش فعرل و شاردنش دنید و ن

و آقردهسرزی نف:ند ف:هیخت -

شسل آ نفه خونهنف ذ:دنخ  .ت:بی قع ی ه

تونشر

ین دنید تر بتونشف دی قونجه بر قوقعی هر،

قعرش گوشرگو نز آ هر بسرزد و بر رویتبنفیهری بف ع و قتیروت نز ن
خ ق ینهکریهری جف فی شرئل شود و دیشهر
قویدسنجش و نیز رب

قعرش  ،ب

بر سنجش ذیرقفهر بتونشف ن

یوشف ین

ق:نی دهف و ب:نی لیل دی آ نفه و تأقل بیات :قهیر شود.

قتارضیرش ه دنینی قفیک تخصص نز دنشاگرههری قعتب :برشنف ،ق تونشنف گونهینرقک
قهریت تع یم و ت:بی

ین دی رف

هننف .نلضری هیل ل ی دی ه :قنطا قتعهف ب آقرده

ه:د ق:بیرش هستنف ه قردی ب ذرسخگو
قوفای

ب شیرزهری ف:نگی:ن قتنوع خود برشنف و نز

ردگی:ی ردگی:شفگر خود نطیینر ذیفن هننف.

بیان مسئله
نگ :ک ب:شرقک دیس

ب دیست

ب قخرطب نینئ شاود ،خوب ر نیزشینف بود آ

تیروت ز ردی شفنید .آقوزشگ:ن ت:بی قع م دی ف:ن نف تفی س قجبوی ب توج همزقر
ب دو قوضوع نسرس دی لیل تفی س هستنف .نبتفن آقوز
(« )2012آقوز

خود لیل تفی س ب دنشاجو قع یر نس  .ب زلم نیشاتر
دی حایا

یفتری تخصص شفهنی نس

ه دی ذ:تو نهفن

خرص ط:حی زی گ:د فه و شرقل فعرهی هر و یو هری تفی س نس
یسیف ب نهفن

ه ب قنتوی

آقوزش دی ه د ب وقوع ق ذیوشفد .هم یو هری تفی س و هم

فعرهی هری آقوزش

نشونع گوشرگوش

دنید .ینههریهری تلایق و هرو  ،سخن:نش

هنی:نشس ،بلث و تفی س شیر ا  ،شیوش هر
دف

لین

و

نز یو هری تفی س هستنف .هیچنی

فی مهر ،نج:نی آزقر شهر ،قارهفه و فئو ،تعرقل بر ب:شرق هری هرقپیوت:ی،
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قسرف:تهری ل ی و حضوی دی سخن:نش هر نزجی فعرهی هری آقوزش ب شیری ق -
یوشف».
و ش تنهر قلتونی

نسترد ت:بی قع م ر :شت :نز قلتون دی حرلِ آقوز ِ «قع ی » نس

ل ی ب ک «تفی س» ین تفی س ق هنف و دنشاجو قع یر شیز ل وه ب :ردگی:ی قلتونی
ک تیر ز لیفه

تفی س شفه ،بر ف ب ردگی:ی تفی س و ف تع یم قاغول برشنف و ن

بی شلوۀ هری قفیسر ت:بی قع م بر شلوۀ لی ک:د سر  :نلضری هیل ل ی دنشاگره
نس  .ن

تیر ز بسیری ذ:نهیی

ین قاخص ق هنف .ن

نس

و ض:ویت شیرز ب آقردهسرزی قفیسر ت:بی قع م

قهم دیگرشت و تری خچک آقوز

یسیفه و ب شرم دنشاس:نهری لره

قاغول ب فعرهی

لره هاویقر ب نشجرم ق -
بودهنشف ه نث :نسرتیف آ دی

ت:بی قع یر قربلتوج نس « .طبق قردۀ ( )7قرشو نستا ل دنشاس:نی لره ب وزنیت
ف:هنگ نجرزه دنده شف ه تر ذرشزده شی :قع م و قتخصص خریج نز هاویهری نت :ش،
آهیر  ،ف:نشس  ،سوئیس و قیرهک قتلفۀ آق :کر و نشگ یس و ن ترهیر ب:نی نحتیرجرت
دنشاس:نی لره نزهلرظ تفی س قوند و ینهنیر

فن و تع ییرت نستخفنم شیر ف و ب

ن :نشیرش ه ونجف ش:ن ط الزم بودشف ،حق تافم دنده شود»( .ق:هز ذژوهشهری قج س
شوینی نس ق  .)1338 ،دی آغرز تأسیس دنشاس:نی لره  ،نهث :نستردن خریج و فاط
شُ شی :آشر
آقوز وذ:وی

ن :نش

بودشف .نستردن

ن :نش

جف ف ن :ن سهم بزیگ

ن

قوسس  ،دی ذر گرنیی ف:هنگ و

ب لهفه دنشتنف ،ن

نستردن لره قارم بر

هری و ح:ف خو ش ت:بی

هننف (قعتیفی.)1377 ،

بروجود تأهیف دی گ:وه هیرهنگ ب:شرق ی زی ت:بی قع م دی سرل ( ،1371قصوبرت
س

و ذنجیی

ذیانهرد ت:بی

ج سک گ:وه هیرهنگ

ب:شرق ی زی ت:بی قع م) قبن

ب :ض:ویت و

آقوزشگ :و نسترد قتخصص ت:بی قع م ،ب:شرق ی زی دی جه

ت:بی

نسترد و آقوزشگ :قتخصص ت:بی قع م نز ق زوقرت و نرول قهم دی شترم ت:بی قع م
فکوی بوده نس
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شر ستگ تیرم تونشستنف دبی:نش ن :نش  ،قس یر  ،ل ق قنف ب تع یم و ت:بی

و قس ط ب:

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

نسترد ت:بی قع م ق تونشف قع م فکویی ت:بی
بتونشف یو هری ذژوها دی تع یم و ت:بی

هنف ه ضی آقوز ِ فک :ه:د ،

ین شیز آقوز

دهف .تفی س نو ب :ذر ک

سؤنلهری چرهشب:نشگیز و قوقعی هری قبهم نستونی برشف و ب دنشاجوقع م ف:ر
ین حل شیر ف .دی ن

شود تر ط:نح و تصییمگی:ی شیوده و قسل

دنده

شیوه ل وه ب:

شنیف  ،قؤهی هری قهی هیچو قارهفه ،ذ:سش ،تیک ،:هروشگ:ی ،آزقر ش و نستفالل
قویدتوج ق:نی ق گی:د تر ف:نگی:ن نز هیر نبتفنی تلصیل ب تونشینفی تیسی :و
قضروت و شت :ذ:دنزی قجهز شوشف .قوضولرت دیس نز سوی نسترد و حت خو ِد
ف:نگی :ب رویت ک قسل و قوقعی

قبهم ط:ح ق شود و ف:نگی:ن ب رویت گ:وه
جه ِ حل قاک ت لین  ،خونهنف

ر ف:دی ب هاف قیرهیم و ینهحلهری لی

ذ:دنخ  .چنرشچ بروی دنی م ه دنشش نز ط :ق ندغرم لیفی آقوز هری دنشاگره و
زقین هری ح:ف نی دی جرقعک ردگی:شفه (بر برف
تأقل و نشت:نک قنربع و ب :نسرد ک هف
 .)2007نق:وزه ،دی هرهجهر و دنشاگرههر

ف:هنگ و قل ) ،بر تعرقل ،هیکریی،

قات:ک سرخت شفه نس

(ذرهو

و ذ:نت،1

نز جهر قرشنف (هرهج جویجیر ،2دنشاگره

دوقینیو  ،3دنشاگره شویت :ه :ندو ،4هرهج تع یم و ت:بی
دنشاگره هنسر ،6دنشاگره شویت وس  ،7هرهج تع یم و ت:بی
دنشاگره نگوستر ،10دنشاگره ه س ،11:دنشاگره سن

دنشاگره هوو ،5هرهج برگ ول
نق :کر ،8دنشاگره ونهفستر،9

هلو ،12دنشاگره هسترل هریوهینر)13
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گونه و دیجک ف:ن قهریت ب شرم «گونه قفیس  »Ed.s1دی تع یم و ت:بی  ،ب نف:ندی
نلطر خونهف شف ه ب لنون قتخصص تع یم و ت:بی
ذرسخگو

جه

ب تارضری یو ب یشف قع ی دی ق:نهز ت:بی قع م بر توج ب برف -

هری قخت ف ف:هنگ
نف:ندی نس

و یهب:ی و ینهنیر

آقوزش ،

ب:شرق جه

نشتغرل خونهنف دنش  .ن

و آقردهسرزی

ت:بی

ه دنینی قفیک تخصص نز ک دنشاگره قعتب :ر دنشاگره خصور بوده

و بر نخر گونهینرقک قهریت نستردی و ینهنیر

و یهب:ی آقوزش دی تع یم و ت:بی ،

ق تونشنف ونجف ش:ن ط تفی س دی شترم ت:بی قع م و برلث تلول جرقعک ح:ف نی تع یم
شوشف .ب:شرقک دیس

و ت:بی

دویۀ آقوزش

ن

شرقل لی ک:د برهین

و نیتبرط

چریچوب شت:ی و ف سی ینهنیری آقوزش دی لیل ،نز ط :ق ت:هیب نز دویههری هری
و فعرهی

قبتن

قهریت

نس  .ن

ب :لی ک:د نس  ،ب طوییه قردی ب توسعک شر ستگ هری الزم ف:ن
ب:شرق ط:نح شفه جه

ف:ر

هسب تج:بک لی

دی تع یم و

ت:بی  ،ذیوشف تلویی و لیل ،ک تج:بک کپریچ دی حل قاکل و تصییمگی:ی ،هسب
تج:ب دی قلیط ردگی:ی جه

آزقر ش ن فههری جف ف ،یو هر و نست:نتژیهری

همخط :و قلیط حیر ت  ،ذر نی ب:نی نیز رب شارط قوت ح:ف نی و شیرزهری توسعک
بیات :نس
ن

(هرین 2و هیکرین .)2017 ،

ب:شرق بر به:هگی:ی نز قفل هوه:ت 3نجرزه ق دهف تر هریآقوزن بر ب:شرق ی زی

خود ،ج وت :نز زقر بر ندنقک هری تیرموق

ب نشت:نکگرنیی قوفای هر دی ذژوهش و لی ک:د خود بر نستردن و

قتخصصر تع یم و ت:بی  ،بر ش:ه

دی شاس هری تخصص  ،بر گیتگو و ط:ح ن فههر

و یو هری گوشرگو دی قوضولرت ل ی و تخصص  ،ب تکییل و نفزن ش تج:بیرت
ردگی:ی دی دنخل و خریج نز ه د دید بپ:دنزشف .ب زلم شوهی
ت:بیت و برویهری نسرس و نست:نتژیهری تفی س ه جه

4

( ،)2005دیود

آقردهسرزی ردگی:شفگر
1

Education Specialist
Kara.D
3
Cohort Study
4
Shulman
2
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بپ:دنزشف و جه

دی قوقعی

ردگی:ی ،ب تکییل ب:شرق

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

ق:نی دنیشف ،دی سطوح قخت ف «ق تونشنف» و «بر ف» قتیر ز برشنف .ن

دیود ت:بیت

دنینی س بعف نسرس نشف


بعف نول سرختری لییق (قجیول نی نز برویهر و چگوشگ ب دس

آوید

دنشش)


بعف دوم سرختری ضین (قجیول نی نز برویهری ق:بوط ب شگ :هری ح:ف -
نی ،نیز هر و نختیرینت)



بعف سوم سرختری آشکری (ینههر

ه دی آ آقوز

و ردگی:ی یخ ق دهف)

نبعرد نول و دوم ،ب هلرظ شت:ی وجود دنید ،دیحره ه بعف سوم «بعف لی یرت»
نس

و ن فههری ق:بوط ب هسب دنشش و شگ :هری ح:ف نی ،نیز هر و نختیرینت ین

لی

بعف بر توریف سرختریهری لییق و ضین قبتن ب :ب:شرقک ح:ف -

ق هنف .دی ن

نی لی

نز ط:نح ب:شرق هری ذاتیبرش ف:نهم ق -

(قتضی لیل ح:ف نی) ،شیوش هر

شود .هف

نر  ،تاکیل جرقع نی ردگی:شفه قلوی و دنینی لی ک:د ح:ف نی نس

توسعک دنشش بنیرد

و هیچنی دنشش لییق برهف

دیزقینک تع یم و ت:بی

بر

بیر حل

قسرئل ضین و ذیاب:د لیل نس .
سرختری لییق 1تع یم و ت:بی  ،ب لنون نر ت:
خونهف ه:د (الو و وشگ ،)1991 ،2:بنرب:ن

ه یف ف:هنگآقوزی دی جرقع لیل
ب:شرق ی زی دی جه

ف:هنگآقوزی

هری ح:ف نی لی ک:دی جه

تبف لشف

ردگی:شفگر ب ک جرقع نز لیلهننفگر

ح:ف نی ط:نح شفه نس  .ردگی:شفگر بر ف رد بگی:شف ه ب:نی تبف لشف ب بخا نز
ک جرقعک ح:ف نی ،بر ف ب طوی همزقر دی جونقع ح:ف نی قل
ط :ق کپریچگ
دنشش بنیرد

لیفی بی

دیگی :برشنف و نز

آقوز هری دنشاگره و زقین هری ح:ف نی ،بر توسعک

و دنشش لییق دی برف

قنطا نی خرص و برهف

حل قاک ت و قسرئل

قتفنول بپ:دنزد.
Deep Structure
Lave & Wenger

1
2
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ردگی:شفگر و قبفل شف آشر ب قلاار آقوزش ط:نح ق شود ،دیحره ه ب:شرق -

دو فص نرقک شت :و لیل دی ب:شرقک دیس  ،شیریه  ،12سرل شام ،ذر یز و زقستر 1397

سرختری ضین

1

(شر آشکری) سرختری ضین

نختیرینت ح:ف نی نس

و شر آشکری شرقل شگ :هر ،نیز هر و

(بو  .)1990،2:ردگی:شفگر بر نستیرده نز ق:بیر و نسرتیف

گوشرگو قتوج ق شوشف ه دنششهر

ق آویشف ر:فرً نز سطوح خرر

ه ب دس

شیستنف ،ب ک نز یونبط دی دنخل و خریج ه د دید ن جرد ق شوشف.
سرختری آشکری 3بروجود چنی چریچوبهر

دی ردگی:ی تخصص ح:ف  ،تیر ز بی

سرختریهری لییق و ضین دی لیل ،لی ً تصنع نس  ،ز :ن ن
ب طوی قنطا

قیرهیم شی تونشنف

نز کف گ :جفن د فه شوشف .سرختری آشکری شرقل (قلیط ردگی:ی

ت:هیب ( ،)4جرقع لیل )5و (سنجش )6نس .
قلیط ردگی:ی ت:هیب  ،ت ییا نس
ف:هنگ جرقع (گ:نهرم .)2005 ،7بنرب:ن

نز فعرهی هری ردگی:ی ،قبتن ب :زقین و برف
ب حیظ قوقعی هری ح:ف نی و نینئک زقین -

هری قطرهع  ،لیل و برزترب ردگی:یهری دنشاگره ِ نشجرمشفه ،دی قلیط و قوقعی
لی ک:دی ذ:دنخت ق شود و دیشتیج برلث گست:

آقوز

دویههری آقوزش  ،سیینریهر و قلیطهری ردگی:ی نجتیرل

ح:ف نی خونهف شف.
آش

 ،ردگی:شفگر ین

ف:نت :نز تعرق ت هملیق خونهف ب:د و ف:هنگ هیکریی ین بر نینئک ف:ر هر و فعرهی -
هر

ه شیرزقنف تلایق ،هیکریی ،نشت:نک و تیک :لیفی نس

ین ن جرد ق هنف .چنی

فضر  ،هیکرییهری گ:وه و نشت:نک دنشش دی گ:وه ین تسهیل ه:ده و چرهشهر
نلضری ک ح:ف ب:نی نتصرل دنششذر و هری لی

ب ح:فک یوزنش خود دنیشف ین

ب چرهشهر ین ب:نی ردگی:شفگر و ق:بیر  ،بر ن جرد

ف:ر هر و تطبیق قتفهر و یو هر ،شیر

ق سرزد.

1

Implicit Structure
Boyer
3
Surface Structures
4
Blended Learning Environment
5
Community of Practice
6
Assessment
7
Graham
2
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ذاتیبرش ق هنف و ینه ذرسخگو

ه

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

جرقع لیل ب:شرق هری قجرزی و حضویی دنشاگره ه ت ییا نز ردگی:ی دنشاگره و
هری ح:ف نی نس  ،قهمت:

و ه یفیت:

جزء ب:شرقک ردگی:ی ح:ف نی لی

جرقعک قجرزی ن جردشفه ب:نی ردگی:شفگر دی گ:وههری ل ی  ،قل
ندنقک گیتگوهر دی خریج نز تنتییرت ه د یسی و حیر

جه

نس .
ب:گزنیی

نز ق:بیگ:ی بر هیکریی و

ب نشت:نکگرنیی قنربع و ذاتیبرش نز هیکرین ق برشف و نجرزه ق دهف تر بر ف:نهم شف
ف:ر هری ردگی:ی غی:یسی

و قفنوم ،ش:ه هننفگر دی طول سرل ب

کف گ:

دست:س دنشت برشنف و قلفود ب زقر  ،تری خ و فرر شبرشنف (گ :سو و هرشوهر،1
 .)2002هیچنی نز لردنت ذهن قهم ب:نی سرختری ضین  ،نزجی تیک ،:تأقل ،لیل
فکوینش  ،ف:نشنرخ  ،وضوح بیر و قوضع ردگی:ی قفنوم ذاتیبرش ق هنف.
سنجش نقتلرشرت قافقرت و ذر ر شرقک نشتهر
تع یم و ت:بی

نس

سنگ بنر

(هرتز .)1997 ،2نقتلرشرت قافقرت

ب:نی نخر دیجک نستردی دی
شونهفی نینئ ق هنف ه

قتارضیر دی سطح قربل قبوه نز تج:ب و تخصص دی یشتک نشتخرب خود یسیفه برشنف
و نتیرم قوفای آقیز آشر ین ب ح:ه

دی ق:ح ک شهر

قردی ق سرزد .ب:شرقک لی ک:د

ح:ف نی ب ه :دو آزقو قافقرت و تج:ب  ،ب چام سنفی ق شگ:د ه برلث بهبود و
گست:

ر حی هری ح:ف نی ق شود.

نستیرده نز آقوز هری ت:بیت ب لنون چریچوب بلث و گیتگو دیبریۀ برویهر و
نز ط :ق ف:آ نف شنرسر

برویهر و نلتاردنت دی قوید چگوشگ ب دس

آوید دنشش

(سرختری لییق) ،شگ :هری ح:ف نی قویدشت ،:نیز هر و نختیرینت (سرختری ضین ) و
شیوههر

ه آقوز

و ردگی:ی دی آ یخ ق دهف (سرختری آشکری) نشجرم خونهف

گ:ف  .بزیگر و نشف اینفن بنرق دی حوزۀ تع یم و ت:بی  ،بر توج و س:هوح ق:نی
دند شر ستگ «لیل فکوینش » ب لنون نسرد هو
نقفنم ین قوجب ق شود ،ب تبیی دنشش لی

ح:ف نی ،ه تأقل ب :لی ک:د و

(چنرشک شوهی نز آ ب شرم سرختری
Garrison & Kanuka
Katz

1
2
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قیرهیم ذر نی دی خصوص دیجک لی ک:د ح:ف نی ین نجتنربشرذر  :ق هنف و ن

لیل

دو فص نرقک شت :و لیل دی ب:شرقک دیس  ،شیریه  ،12سرل شام ،ذر یز و زقستر 1397

ذژوهش ق:نی

آشکری آقوز هری ت:بیت شرمب:ده نس ) ذ:دنخت نشف ه قبنری نسرس ن
خونهف گ:ف .
سؤال پژوهش
آقوزشگ :شترم ت:بی قع م ن :ن ب :قبنری هفنم دنشش لی

-

(قهریتهر و فعرهی هر)

ق تونشف آقوزشگ :قنرسب ب:نی ت:بی قع م قبتن ب :شر ستگ لیل فکوینش برشف؟

روش پژوهش
جه

ذرسخگو

ب سؤنل ذژوهش ،نز یو

ذژوهش ت ییا

سنتز ذژوه نستیردهشفه

نس  ،هرن بر ب:یس شت:نت نشف اینفن و بزیگر تع یم و ت:بی  ،ب :لیل فکوینش دی
ت:بی قع م و هریگزنی فکوی دی برف
و دی ذ

قفنق دقیق هل نسنرد ،بر نستیرده نز یو

ذر :ف  .دی ن
و ت:بی

ت:بیت ت:بی قع م ،تیسی :و تل یل رویت گ:ف

قبتن

 ،)1859جوز

ینستر ،نز قیر د فگرههری قط:ح و نشف اینفن بنرق ه دی حوزۀ تع یم
ب :لیل فکوینش فعرهی

دنشتنف ،د فگرههریِ «جر د و

شونب ،)1909-1988( 2دوشرهف شو

( ،)1942نهیوت آ زش ،)1933-2014( 5:قر کل هرش
 ،)1933وس

هفگرنیی ،طبا بنفی رویت
1

(-1952
4

3

( ،)1930-1997قرهس و قن

6

( ،)1956و یرم ی ف-2015( 7

شرل )1973( 8و جوزه ذرچکو ذ: :ن )1949( 9و  ».....قویدقطرهع و تأقل

1

Dewey
Schwab
3
Schon
4
Van Manen
5
Eisner
6
Connelly
7
Reid
8
Null
9
pereira
2
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ق:نی گ:ف .

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

گزارش یافتهها
ت

شف تر برقطرهعک وسیع و لییق دی قنربع و قطرهب نشف اینفن و بزیگر تع یم و

ت:بی

ه دغفغک قع ی بر یو ک:د شر ستگ لیل فکوینش ین ب تصو  :هایفه بودشف،

گزنیههری قابول و نحکرم ب:آقفه نز دنشش لی

(قهریتهر و فعرهی هر) ب:شرقک دیس

آقوزشگ :ت:بی قع م ین نستخ:نج ه:ده ،سپس ب ش:ح و تل یل گزنیههری شر ستک
ب:آقفه نز دنشش لی

(قهریتهر و فعرهی هر) ذ:دنخت ن م .ذس نز نستخ:نج قؤهی هری

ب:آقفه نز آ  ،بر حر

لیل حررل نز و ژگ هری لیل

قونید دنینی هیپوشرش  ،نورر

آقوزشگ :ت:بی قع م ،شار دنده خونهف شف.

فکوینش دی چگوشگ دنشش لی

جفول شیریه ( )1گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)
گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)

انهیشمنهان با
رویکرد عمل
فکورانه

 .1تیک :فکوینش  ،دی قرهی

جر د و ،

حل قسل نس .

1933

 .2تیک :فکوینش ب آزقر ش ینهحلهر قنج :خونهف شف.
 .3تیک :فکوینش ب :نسرد دنشش ذیای و قارهفۀ فع  ،ذیانهردهر ر ینهحلهر
نینئ ق دهف.
 .4جه

ب هریگی:ی لیل فکوینش  ،ب:گزنیی دویههری آقردهسرزی آقوزشگ:ن ،

قع یر  ،شرظ:ن  ،ب:شرق سرزن دیس و دنشاجو ر تلصی ت تکیی
 .5آقوز هری لی

ض:ویی نس .

تج:ب قستایی نز ه د دید ،ه ب طوی نث:بخش بر قسرئل

 .6آقوز هری لی

سبب نفزن ش هییی

1970

تج:ب ب:نی تا :برً ه :یو فند ه د دید

ق شود.
 .7ه :د فگره قیک نس

قست زم لکسنهعیل قتیروت ب قسل برشف.

 .8تأقل نشتاردی بیات :برزگا

قفنم ف:د ب دیک خود

نز قسل قویدب:یس نس .

 .9نف:ند ب :یوی ینههری خودشر و ینههری د گ:ن دی شلوۀ د ف قوضولرت ،تأقل

قرهس و قن ،
1977

ق هننف.
 .10ت

قع م ب:نی نشجرم بهت:

قوقعی

ردده  -ردگی:ی نس .

نلیرل قیک بر دی شت :گ:فت فرهتویهری خرص

 .11قع م بر ف خوب فک :هنف تر خوب تفی س هنف.

قر کل هرش ،
1980

 .12ب:نی ن نک خوب فک :هنف بر ف یوحیک برزنشف ارش ذژوها دنشت برشف.
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ب:شرقک دیس نیتبرط دنید ،ین ف:نهم ق هنف.

جوز

شونب،

دو فص نرقک شت :و لیل دی ب:شرقک دیس  ،شیریه  ،12سرل شام ،ذر یز و زقستر 1397
گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)

انهیشمنهان با
رویکرد عمل
فکورانه

 .13ن

شاط ش:وع ب:نی نلیره نس

ه قربل دفرع برشف.
ه دی آ ق:نی دنیشف.

 .14ذر ک لیل قع یر ک قضروت آش نز قنتوق نی نس

 .15الزقک چنی د فگره ب آقوز  ،شیرزقنف ن جرد زقین و قلیط قتیروت نس .

نهیوت آ زش،:

 .16ف:آ نف تصییمگی:ی نز ذیش تعیی شافه ،ذترشسیلهری بسیری ز ردی ق ط بف.

1983

 .17آشیتگ نزجی و ژگ هری خرص قسرئل لی

دی قوقعی

نس .

 .18ب شتی نزجی و ژگ هری خرص قسرئل لی

دی قوقعی

نس .

دی قوقعی

 .19نبهرم نزجی و ژگ هری خرص قسرئل لی

جوزه ذ: :ن،
1984

نس .

 .20ف:آ نف لیل فکوینش شرقل ق:نحل نسرس نحسرد و ندینک قاکل دی قوقعی
شرخوشر نف نس .
 .21رددهنفۀ هن:قنف دی ه د دید ب ذه

ردگی:شفه قعنر ق بخاف.

 .22آقوزشگ:ن نز شاش قنتالهننفۀ قیرهیم و قطرهب ل ی ب ف:نگی:ن  ،ف:نت :یفت و
دی ف:آ نف آقوز

و تفی س ب لنون لرقل و هریگزنی فکوی ظره :ق شوشف.

 .23تفی س هن:ی نس

نهیوت آ زش،:

ه هف هری آ نغ ب دی حی ف:آ نف و لیل ب وجود ق -

1986

آ نف.
 .24ن

هف هر دی تعرقل بر ردگی:شفگر ب دس

ق آ ف.

 .25دی تأقل دی لیل ،هیچ زقرش ب:نی قفم ب لاب و تأقل وجود شفنید.
 .26تأقل ب :لیل و ب:نی لیل ب سر ب:گا

دوشرهف شو ،
1987

ب ک یو فند نس .

 .27دی دشیری ونقع لیل ،قسرئل خودشر ین ب هریگزنی ل:ض شی هننف.
1992

شوشف.
 .29تأقل نشتاردی ف:ن نفی نس
نشتخرب نز بی نیز هر

ه ط آ ف:د ینه ب:نی کپریچ ه:د و ر

ه دی قوقعی

هستنف ،ق ربف.

 . 30لیل فکوینش شیرز ب تاکیل ک نجتیرع جف ف و نبزنیهری جف ف نیتبرط بی
نلضری آ نجتیرع دنید.
 .31دی قؤث:ت:

حره

بر ف ب وسیعت:

طیف نز گز ن هری لیل نشف ا شود.

 .32هرشرلهری جف فی ب:نی ق:تبط ه:د قجیول هر
قفنید نز کط:
 .33ن جرد گ:وههر

و قتخصصر تلایق دی ط:

د گ :قویدشیرز نس .

بر شیر نفگرش نز هیک نف:ند ه قسرئل و ینهحلهری بف ل ین

قویدبلث ق:نی دهنف ،ض:ویی نس .

54
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 .28بر ف قسرئل نز قوند «قوقعی

قسل دنی» ه شرقاخص و گیجهننفه هستنف سرخت

دوشرهف شو ،

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...
گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)

انهیشمنهان با
رویکرد عمل
فکورانه

بر شیر نفگرش نز هیک نف:ند ه بر ق:نی دند قسرئل و ینهحلهری

 .34ن جرد گ:وههر

بف ل دی قع:ض د ف هیگر  ،دی شکل بخا نز نجتیرل هوشینف شاش ن یر هننف،
قویدشیرز نس .
 .35نجتیرع د گ :قویدشیرز ب:نی ب:شرق ی زی دیس  ،قتاکل نس

نز قع یر  ،شرظ:ن و

 .36نجتیرع د گ :قویدشیرز ب:نی ب:شرق ی زی دیس  ،قتاکل نس

نز شرظ:ن و قف :ن

قف :ن ک قفیس .
ک شترم آقوزش دی سطح ف:نت :نز قفیس .
 .37نجتیرع د گ :قویدشیرز ب:نی ب:شرق ی زی دیس  ،قتاکل نس

نز شیر نفگر
جوز

قع یر  ،شرظ:ن و ب:شرق سرزن دیس دی تیرم حوزههری قوضول .
 .38نجتیرع د گ :قویدشیرز ب:نی ب:شرق ی زی دیس  ،قتاکل نس

نز شیر نفگر و

قتخصصر دی ب:شرقک دیس  ،یون شنرس  ،جرقع شنرس  ،قف :

و ق ی:وهری

شونب،
1996

قوضولرت دیس .
 .39ب:گزنیی دویۀ دوسره آقردهسرزی قع یر  ،شرظ:ن  ،ب:شرق سرزن دیس و
ل وم ت:بیت ب:نی ب هریگی:ی هن:هری لیل فکوینش ،

دنشاجو ر تلصی ت تکیی
نس .

 .40آقوز هر تج:بک قستایی نز ه د دید هستنف.
 .41هف

لیل فکوینش ذیفن ه:د ینهحل خ قرش ب:نی قسرئل لی

ب:شرقک دیس
و یرم ی ف،

نس .
 .43ب:نی حل قاک ت ب:شرقک دیس فاط دنشش شت:ی هرف شیس .
 .44بر ف ب س:نغ یوش یف

ه ب دنشش شت:ی و لی

 .45بی دنشش یو نی و دنشش لی

تیروت قرئل ق شود.
هستنف.

و یرم ی ف،

قوید تأهیف نس .

2006

 .46قسرئل ب:شرقک دیس نز جنس لی
 .47دی یو ک:د لی

لفم قطعی

 .48دی یو ک:د لی

لفم تعیی قوید تأهیف نس .

 .49یو ک:د لی

بر قرهی

توأقر توج دنشت برشف.

قسرئل ب:شرقک دیس سرزگریت :نس .

 .50نشتتری ق یود آقوزشگ:ن  ،ذژوهاگ:نش برشنف ه قهریتهری لیل ح:ف نی ین
دنین برشنف.
 .51آقوزشگ:ن نز توهیف و تفو

ب:شرقک دیس بر ف هی:نه سیستم برشنف.
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 .42نز بی چریچوبهری ذیانهردی بهت:

ین قبنری لیل ق:نی دهنف.

1999

دو فص نرقک شت :و لیل دی ب:شرقک دیس  ،شیریه  ،12سرل شام ،ذر یز و زقستر 1397
گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)

انهیشمنهان با
رویکرد عمل
فکورانه
وس

 .52آقوزشگ:ن تر نج:نی ب:شرقک دیس بر ف هی:نه سیستم برشنف.
 .53آقوزشگ:ن حت دی تعیی سیرس هری آقوزش بر ف هی:نه سیستم برشنف.

شرل،

2011

 .54دی ب :شرقک دیس قبتن ب :لیل فکوینش آقوزشگ:ن بر ف قس ط برشنف و بتونشنف
بی آشچ نشتارل دنشش ل ی و هن :تفی س و آقوز
 .55قوقعی

نس

تونز ب:ق:نی هننف.

شاش بسیری قهم و نسرس دنید.

 .56دی بست :قوقعی

و زقین قسل تع :ف ق شود.

 .57قسل ونبست ب هیر قوقعی

وس

قعن دنی و حل ق شود.

 .58هی نف:ند بر ف ب طوی قتعردل دی نج:نی ب:شرقک دیس شاش ن یر هننف.

شرل،

2011

جفول ( )2شرح و تحلیل از گزار های مقبول برآمه از دانش عملی (مهارتها و فعالیتها)
شرح و تحلیل از گزار های مقبول برآمه از دانش

مؤلفههای برآمه

عملی

اوصاف عمل
حاصل از تحلیل
گزار های
مستخرج

هیکرییهری گ:وه

ب:گزنیی دویههری آقردهسرزی ض:ویی نس

نستعفند و تونشر -

ب:گزنیی دویۀ دوسره آقردهسرزی ب:نی ب هریگی:ی

دویههری آقوزش

هری ف:دی دی هنری

هن:هری لیل فکوینش

ردگی:ی و ردده

هیکرییهری

ف:دی قع ی
شیرز ب تاکیل ک نجتیرع جف ف نیتبرط بی نلضری آ

تاکلهری نجتیرل

نجتیرع
نجتیرع قتاکل نز شیر نفگر و قتخصصر دی ب:شرقک
دیس  ،یون شنرس  ،جرقع شنرس  ،قف :

تاکلهری تخصص
تاکلهری

و ق ی:وهری

شرقتجرشس

قوضولرت دیس قویدشیرز نس .
هرشرلهر

ب:نی ق:تبط ه:د قجیول نی نز قع یر ،

شرظ:ن و قف :ن قفنید بر قتخصصر تلایق نس .
نجتیرع قتاکل نس
قویدشیرز نس .

56
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ذیفن ه:د ینهحل خ قرش ب:نی قسرئل لی

ب:شرقک دیس

نستعفند و تونشر هری

گ:وه

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...
شرح و تحلیل از گزار های مقبول برآمه از دانش

مؤلفههای برآمه

عملی

اوصاف عمل
حاصل از تحلیل
گزار های
مستخرج

نجتیرع قتاکل نز شرظ:ن و قف :ن ک شترم آقوزش دی
سطح ف:نت :نز قفیس قویدشیرز نس .
آقوز هری لی

تاکلهری ف:ن قفیس -
نی

تج:بک قستایم نز ه د دید ین ف:نهم

ق هنف.

تج:بیرت قستایم
ه د دید

تج:ب دی ه :یو فند ه د دید

سبب نفزن ش هییی
ق شود.

توسعک هییی

تج:بیرت

ت:بیت

آقوزش

نغ ب دی حی ف:آ نف و لیل ب وجود ق آ نف.

تصییمگی:ی و لیل دی
قوقعی

زقرش ب:نی قفم ب لاب و تأقل وجود شفنید.
قسرئل نز قوند «قوقعی

تل یل قوقعی

لیل قبتن ب :قوقعی

قسل دنی» سرخت شوشف.

ت:بیت
دنشش لی

دی تعرقل بر ردگی:شفگر ب دس

دی ف:آ نف آقوز

ق آ ف.

و تفی س ب لنون لرقل و هریگزنی

تعرقل ردگی:شفه و
رددهنفه

فکوی ظره :ق شوشف.
دی ه د دید ب ذه

ردگی:شفه قعنر ق بخاف.

فاط دنشش شت:ی ین هرف شی دنشف.

بسط تیک :دی لیل

لیل لرهیرش

خوب فک :ه:د ین قوجب خوب تفی س ه:د ق دنشف.
ب :یوی ینههری خود و ینههری د گ:ن دی شلوۀ د ف
شیرزقنف ن جرد زقین و قلیط قتیروت نس .
بر دی شت :گ:فت فرهتویهری خرص قوقعی

وقوع تغیی :ت:بیت
ردده -

ردگی:ی نس .

گزنیههری قابول ب:آقفه نز دنشش لی

(قهریتهر و فعرهی هر) ه ب :نسرد د فگرههر و

نشف ا هری نشف اینفن بر یو ک:د «لیل فکوینش » سنتز شفه نس  ،دی جفول ( )1دی
 55گو فه:س

شفه و دی جفول ( )2دی  21گو ب ش:ح و تل یل نز گزنیههری

قابول ب:آقفه نز دنشش لی

(قهریتهر و فعرهی هر) ذ:دنخت شفه نس  .ذس نز

نستخ:نج قؤهی هری ب:آقفه نز آ  ،دی  14گو  ،بر حر

قونید دنینی همذوشرش ،
57
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قوضولرت ،تأقل ق هننف.
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نورر

لیل حررل نز و ژگ هری لیل فکوینش دی چگوشگ دنشش لی

قضیو نر

دی چهری

(نستعفند و تونشر هری ف:دی دی هنری هیکرییهری گ:وه  -تاکلهری

شرقتجرشس -تل یل قوقعی

ت:بیت  -بسط تیک :دی لیل) فه:س

شف.

نتیجهگیری و بحث و بررسی دربارۀ نتایج
آشچ نز شتر ج ذژوهش نز تعیی دنشش لی
هری گ:وه »« ،دویههری آقوزش

حررل گ:د فه شار ق دهف ه «هیکریی-

ردگی:ی و ردده » و «نستعفند و تونشر هری ف:دی

قع ی » قوجب شکلگی:ی نرل «نستعفند و تونشر هری ف:دی دی هنری هیکرییهری
گ:وه » خونهف شف .ذیانهرد شوآب جه

ب هریگی:ی هن:هری لیل فکوینش  ،ب:گزنیی

دویههری آقردهسرزی آقوزشگ:ن  ،قع یر  ،شرظ:ن  ،ب:شرق ی زن دیس
ت:بی قع م نس  .ب:نی دنشاجو ر ت:بی قع م ،ن

بفن قعنرس

و دنشاجو ر

ه ذژوهشهری آ نفۀ

آ هر دی یون شنرس ت:بیت  ،ف سیک تع یم و ت:بی  ،جرقع شنرس تع یم و ت:بی
آ  ،نگ :ب طوی نث:بخش ت:ی ب :قسرئل نسرس و ذر فنی تع یم و ت:بی
آقوزشگ:ن شترم ت:بی قع م خونهف آقوخ

و قرشنف

قتی:هز شود و ب

ه دی قبرل دنشاجو ر آ نفه ه ب آ هر

تفی س خونهنف ه:د ،چ وظر ی خونهنف دنش  .ب:نی قع یر  ،سرزشفگر ب:شرقک دیس
و د گ :نف:ند شزد ک ب ه د دید ،چنی

آقوز هر

نهیی

و ژهنی دنید .ن

دیس نیتبرط دنید ،ین ف:نهم ق هنف ،ب ک سبب نفزن ش هییی

تج:ب ب:نی تا :برً ه:

یو فند ه د دید ق شود .نز ط :ق چنی آقوز هر  ،تلایارت ت:بیت دیشهر
سی

ب

بهبود قفنوم قفنید ذیش ق یوشف.
«تاکلهری نجتیرل »« ،تاکلهری تخصص »« ،تاکلهری قفیس نی» و «تاکل-

هری ف:ن قفیس نی» قوجب شکلگی:ی نرل «تاکلهری شرقتجرشس» خونهنف شف .دویه-
هری آقوزش  ،سیینریهر و قلیطهری ردگی:ی نجتیرل آش
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آقوز هر ش تنهر تج:بک قستایی نز ه د دید ،ه ب طوی نث:بخش بر قسرئل ب:شرقک

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

تعرق ت هملیق خونهف ب:د و ف:هنگ هیکریی ین بر نینئک ف:ر هر و فعرهی هر
شیرزقنف تلایق ،هیکریی ،نشت:نک و تیک :لیفی نس
نستیرده نز شت :ک فع

ه

ن جرد ق هنف .دویههری قجرزی بر
و شرقل و ژگ هر

ق:بوط ب ط:نح و نینئک قلتونی آش

قرشنف ف:مهری قتعفد نز تعرقل همزقر (قوی ،)2007 ،1ف:ر هری قک:ی ب:نی تأقل
(آ نسویت و هو زو ،)2003 ،2دیک قیرهیم و قهریتهر و حیر

نز تنوع سبکهری

ردگی:ی نز ط :ق فعرهی هر (سپفن و هیکرین  ،)2006 ،3قنربع چنفیسرش نی (قویشو و
(قکتری و نُهرش .)2005 ،5:نز لردنت

ونهفد )2005 ،4و ف:ق هری قخت ف نیز رب

ذهن قهم ب:نی سرختری ضین  ،نزجی تیک ،:تأقل ،لیل فکوینش  ،ف:نشنرخ  ،وضوح
بیر و قوضع ردگی:ی قفنوم ذاتیبرش ق هنف .چنی فضر  ،هیکرییهری گ:وه و
نشت:نک دنشش دی گ:وه ین تسهیل ه:ده و چرهشهر
دنششذر و هری لی

ه نلضری ک ح:ف ب:نی نتصرل

ب ح:فک یوزنش خود دنیشف ین ذاتیبرش ق هنف و ینه ذرسخگو

ب چرهشهر ین ب:نی ردگی:شفگر و ق:بیر  ،بر ن جرد ف:ر هر و تطبیق قتفهر و یو هر،
شیر

ق سرزد.

«تج:بیرت قستایم ه د دید»« ،توسعک هییی
لیل دی قوقعی »« ،قسل قبتن ب :قوقعی

و نسرس
قوقعی

دنید .دی بست :قوقعی

ت:بیت » و «تعرقل ردگی:شفه و رددهنفه»

ت:بیت » خونهف شف .قوقعی

و زقین قسل

شاش بسیری قهم

تع :ف ق شود و ونبست ب هیر

قعن دنی و حل ق شود (شرل .)2011 ،دی دشیری ونقع لیل ،قسرئل خودشر ین

ب هریگزنی ل:ض شی هننف ،ب ک بر ف آ هر نز قوند «قوقعی

قسل دنی» ه شرقاخص و
1

Moor
Ainsworth & Loizou
3
Cepeda
4
Moreno & Valdes
5
Mc tighe & Oconner
2
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قوجب شکلگی:ی نرل «تل یل قوقعی

تج:بیرت آقوزش »« ،تصییمگی:ی و
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گیجهننفه هستنف سرخت شوشف .بنر ب گیتک شو ( )1992ف:د بر ف زقر  ،ب:نی شگره ه:د
و ب:دبریی ،ب:نی شنیف ِ آشچ قوقعی

ب نو ق گو نف ،دنشت برشف و برزذر :شفه برشف تر

نجرزه دهف ه تج:بک غی:قنتت:ه ب ط:فش بیر ف .ذس نز ق:ح ک توریف ونید ق:ح ک
د گ:ی ق شود و بر قار سک د فگرههری گوشرگو ب چریچوببنفی ر رویتبنفی
قسل

ق ذ:دنزد .ن

جنب نز تأقل ین تأقل قار س نی ق شرقیم .آقوزشگ:ن نز آوید

د فگرههری گوشرگو ب قوقعی

قبهم لیل سود ق ب:شف .وقت ه نز د فگرههری د گ:ی

قسل قویدب:یس ق:نی ق گی:د ،قعرش قتیروت هاف ق شود ه دی غی :ن
آ قعرش ین نز دس

رویت

خونهیم دند.

«لیل لرهیرش »« ،ن جرد تغیی :ت:بیت » قوجب شکلگی:ی نرل «بسط تفکر در عمل»
خونهف شف .شو ( )1987،1992ب و ژه ب :یوی توسعک تیک :قر دیبریۀ نهیی

و نستیرده

نز لیل فکوینش تأثی:گرنی بوده نس  .شو بر تأهیف ب :دنشا ه دی لی ک:د هن:قنفنش
آقوزشگ :و هریگزنی قره :رف

ق شود ،ن

قسل ین ط:ح شیود ه هریگزنین قره:

دیحره ه دی حی نشجرم لیل هستنف ،قردی ب تأقل ب :لیل ق برشنف .ن
گوش نی هن:قنفی نس

ه تل

تأقل قست زم

لنون «هن :رویتبنفی قسل »« ،هن :بفنه ذ:دنزی» و

«هن :نج:ن» قویدبلث ق:نیگ:فت نس .

آقوزشگ:ن بهت :ق آقوزشف و بر شگره دقیق ب دنشاجو -قع یر و هریهری آ هر و ب
نشت:نکگرنیی آشچ آ هر ق بیننف و نشجرم ق دهنف ،بهت :ق آقوزنشنف (دنیهینگ -هرقوشف،1
 .)8 1999ندبیرت تأقل ،س سطح ین شنرسر

ه:ده نس

نوهی

سطح ق:بوط ب

توریف و گزنی ده وقر ع و نینئک دال ل ،توجی وقوع آ هر و جستجوی بهت:

شیوه

Darling-Hammond
60
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آقوزشگ:ن دنشاگره برقطرهعک لییق ،لیل دی قوقعی  ،تأقل و هیکریی بر د گ:

تبیین دانش عملی (مهارتها و فعالیتها) آموزشگر تربیتمعلم مبتنی...

نس  .شو نوهی ق:ح ک تأقل دی گی وگوی فکوینش بر قوقعی

ین «هاف »1ق دنشف.

دی ق:ح ک هاف ،ف:د ب ت:تیب لیل ق هنف تر بعض نز ذف فههری غرقض ین برقعن
هنف .بنرب:ن  ،تأقل بر توریف قوقعی

ش:وع ق شود .دی ن

ق:ح ف:د ط ف:ن نف

لا ش «قاخص ه:د قسل » قوضول ین ه بر ف قوید تأقل ق:نی گی:د تعیی ق هنف.
شو ( )1983ف:ن نف «قاخص ه:د قسل » ین ف:ن نفی توریف شیوده ه ط آ قر
ت صییی ین ه بر ف گ:فت شود ،نهفنف ین ه بر ف ب آ شرئل شو م و وسر

ه بر ف

نشتخرب شود ین قاخص ق هنیم .دی دشیری ونقع لیل ،قسرئل خودشر ین ب هریگزنی
ل:ض شی هننف ،ب ک بر ف آ هر نز قوند «قوقعی

قسل دنی» ه شرقاخص و گیجهننفه

هستنف ،سرخت شوشف ( .)40بنر ب گیتک شو ( )1992ف:د بر ف زقر  ،ب:نی شگره ه:د و
ب:دبریی ،ب:نی شنیف آشچ قوند قوقعی

ب نو ق گو نف ین دنشت برشف و برزذر :شفه

برشف تر نجرزه دهف ه تج:بک غی:قنتت:ه ب ط:فش بیر ف .ذس نز ق:ح ک توریف ونید
ق:ح ک د گ:ی ق شود و بر قار سک د فگرههری گوشرگو ب چریچوببنفی ر رویت-
بنفی قسل ق ذ:دنزد .سطح دوم ،دنشش قب
ق:ح نز تأقل ط

ین دی وضعی

بل:نش تل یل ق هنف .ن

ک ف:ن نف جستجو ،ب قعن دیک و نلیرل دنشش جف ف و ب نحتیرل

ز رد ب دنشاجو -قع یر هیک ق هنف تر جهر ین ب رویت قتیروت نز ط :ق آ ببیننف
تأقل زقرش نتیرق ق نفتف ه هریگزنی بر دی شت :گ:فت و ب:یس و قضروت دی قوید
دنشش قب

و وضعی

گرم ب:ق دنید .دی ن

فع

و برتج:ب ب ن جرد ینهحلهری جر گز

سطح ،قیرهیم ذیای

و ینهحلهری جف فی جه

ذرسخهری لی

نحتیره نقفنم و

ر جف ف ب:یس شفه و ف:ضی هری جر گز
ب:نی قونج بر قاک ت نینئ ق شود.

قرشنف شوشت و شا :قج ت ،تعرقل و گیتگو بر دوستر نشتاردی ر حضوی دی ج سرت
Discovery
Strampel & Oliver

1
2
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گ:وه و ر شبک هری خرص .دی ن

ق:ح نز تأقل ،ف:د ب دشبرل جس وجو ب:نی فهم

شاط شت :د گ:ن ق برشف ه حت قیک نس

بر شت:نت خود

قخرهف برشف .وقت ه

نز د فگرههری د گ:ی قسل قویدب:یس ق:نی ق گی:د قعرش قتیروت هاف ق شود ه
دی غی :ن
سوقی

رویت آ قعرش ین نز دس
سطح ،قرهی

خونهیم دند.
(هرل )1997 ،1ه دی حوزههری

«نشتاردی» لیل فکوینش نس

نجتیرل  ،سیرس و ف:هنگ ب طوی گست:ده ب :رددهنفه ،ردگی:شفه ،شتر ج ردگی:ی و
فعرهی هری ردگی:ی تأثی :ق گرنید (بود .)1999 ،2تأقل نشتاردی؛ ن

سطح ،دو سطح

نول و دوم ین قوید تأهیف ق:نی ق دهف وه قعیریهری نخ ق ین شیز قفشت :دنید (گویو
زن خن1991 ،3:ب شال نز ذفیو) .هیچنی قضروتهر
فعرهی

ح:ف آ ر لردالش و قنصیرش و نشسرش نس

ب لیل ق آوید قبن ب :ن ه

ر خی .:دی ن

سطح ،تأثی :هیکرین ،

جرقعک گست:دهت :و زقینک سیرس  ،تری خ و نقتصردی ب :آقوزشگ ،:قوید تأقل ق:نی ق -
گی:د (هرهتو و نسیی  .)1995،4تأقل نشتاردی ب لنون سوقی جنبک تأقل ،شتر ج ب:یس
دقیق ک قسل ین ه تل

د فگرههری چنفگرش شکلگ:فت نس  ،توریف ق هنف .ه:

د فگره بر شتیج گی:یهری قتیروت تنرسب دنید و ه:هفنم قیک نس
نهعیل قتیروت ب قسل برشف .تأقل نشتاردی بیات :برزگا

قست زم لکس-

قفنم ف:د ب دیک خود

ط آ ف:د ینه ب:نی کپریچ ه:د و ر نشتخرب نز بی نیز هر

ه

ه دی قوقعی

هستنف ذیفن ق شیر ف؛ ب لبریتد گ ،:ف:د بر شگره ب قوضوع تأقل نز د فگرههری قخت ف،
ق تونشف قضروت ه:ده و نز بی نلیرل قخت ف دس

ب نشتخرب بزشف ،ر آشچ هاف

ه:ده ین ب گوش نی کپریچ سرزد تر ب دیک جف ف و بهت:ی نز قسل شرئل شود .تأقل
1

Hall
Boud
3
Gore&Zeichner
4
Neville Halton&David Smith
2
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ب شفیت ب ینهحل سردهنی ختم ق شود ،ب ک دی بیات :قونید جه
سؤنالت جف فت :و دیک یشف رفت ت ،:ذر ر ق ربف .دی حایا

تأقل بیات،:

د فگره شو بر دی

ب:گ:فت س بعف توریی  ،قار س نی و نشتاردی تأقل ،د فگره وسیعت:ی دی قوید شلوۀ
قونجه بر قوقعی
قوقعی

ین نینئ ه:ده نس

ق سرزد .دی ط

ن

ه ط آ ف:د ین دیگی :گیتگوی فکوینش بر

ف:ن نف ،ف:د ق خونهف بر قاخص ه:د قسل

توریف قوقعی  ،قوضوع ین نز ک قوقعی
دشبرل ط :ا ب:نی چریچوببنفی قوقعی

تل
جف ف نس

و بر

ش:ن ط ذیچیفه خریج سرزد و ب
تر ینههر

ب سوی ینهحل برز

هنف .آ هر ب :یوی ینههری خودشر و ینههری د گ:ن دی شلوۀ د ف قوضولرت تأقل
ق هننف .بر د فگره وسیع
قوقعی

ه ف:د دیشتیجک تأقل ب :یوی د فگرههری گوشرگو دی

ذیفن ق هنف ،تصو  :بزیگت:ی نز قسل نی ه بر آ قونج نس

آوید و دیشهر

ب دس

بر قضروت دی قوید د فگرههری گوشرگو و ینهحلهر

ق -

ه آ د فگره

ذیانهرد ق هننف ،ب تأقل خو ش ندنق ق دهف .ردگی:شفگر دی نیتارء نز سطح نول ب
سطوح برالت :ب ردگی:ی لییقت :و تونشر
هرقل ه یک زقین هر

توسع  ،تجز وتل یل سیستیرتیک و دیک

ه دی آ ق:نی دنیشف ،دس

ق ربنف؛ جهر فک:ی خود ین نز ط :ق

توسعک دنشش ،قهریتهر و قنربع ب:نی ردگی:ی بیات :و قستی :گست:

ق دهنف.

.1

بر توج ب نهیی
ت:بی

آقوزشگ :قتخصص ونجف ش:ن ط شترم ت:بی قع م ن :ن  ،دنشاگره ت:بی قع م،

خود دی ت:بی
.2

ت:بی قع م دی شترمهری آقوزش و لفم وجود دویههر

جه

و نج:نی دویههری آقوزش ت:بی

نسترد نقفنم شیر ف.

دویههری ت:بی ِ نستردِ ت:بی قع م ق تونشف ب دو رویت ،دویههری دهت:ی و
دویههری ذسردهت:ی دی دنشاگرههری ت:بی قع م نج:ن شود.
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بی قع م ق زم ب هسب:نهز و دنشاگرههری ت:قتارضیر تفی س و نستردی دی ق
بی قع م:نسترد ت

.3

بی: ق گرینشف دویههری آقوزش ت:ر حی هری قفیس نز ط
.شوشف

ه ذیانهرد

نس

ن:و نج

نح هری ه:و ط

بی قع م:نز قفیسر دی دنشاگرههری ت

بی قع م دنینی نسنرد برالدست:ت

هیک و حیر

.4

ق شود چنی نسنردی جه
.شود

هاوی شیز تفو
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