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 1حسینی فرشته آل

 

تحقيقي تربيتي است كه بتواند با عمل تربيت ربط یابد. خواه این رابطه توسط یك نظریة  تربيتةي  ر   »

رك چةارچوبي بةراي   سطوحي از كلّيّت باشد، یا توسط بسط تجربه براي آگاهاندن عمل، یا توسةط تةدا  

هاي خاص، یا توسط ارزیابي نقا ان  عمل،  هاي موقعيت پژوهي به عنوان ابزاري براي كاوش ویژگي كنش

كند این یك سؤال هميشگي اسةت. امةا،  و نكتةه از نظةر مةن       ها كه خو  آشكار ميیا توسط هم  این

تحقية   رگيةر باشةند  و  و ،     روشن است: اول اینكه معلمان ناگزیر باید شخصاً از نز یةك  ر رراینةد  

، ص 1891)اسةتنااو،،  « محققان باید خو شان را براي عامالن توجيه كنند، نه عامالن براي محققان

111.) 

 

 

 

 

 

 مقدمه

پةر ازي بةا نذةوو، و  انشةمندي       ر شرق انگلستان، نظریه 1آنگليا (، استا  رقيد  انشگاه ایست1892-1821) 2الرنس الكساندر استنااو،

شكل معنوي  ر آثار علمي توسط محققان شاغل  ر پارا ایم عملي )كةار و    ب ميراث  ر حوزة مطالعات تربيتي است. ميراث او هم بهصاح

(، و هم بةه شةكل مةا ي    2012  اليوت و نوریس، 2009  نوریس، 2009كرنان    مك1881  اليوت، 1881، 1899  را اك، 1891كميس، 

برنامةه  رسةي   او بيش از هر جاي  یگر مطالعات  ساز جریانهاي  هاي نوآورانه و نظریه شو . ایده مي حذظ معلمان محق  ر مدار، توسط 

 و تربيت معلم را مواج كر ه است.

اهل انگلستان  ر زمينة  برنامةه  رسةي و تربيةت معلةم  ر بسةتر تحةوالتي         ساز جریاناین مقاله به معرري  ستاور هاي استا  تربيت     

توجه از ایةن جریةان از نظریةات اسةتنااو،  ربةارة       پدید آور . بخشي قابل« عملي»خروشنده  انشگاهي به نا   جریان پر از  كه یك مي

( 1898(، و تةدریس )اسةتنااو،،   1891  1891(، تحقية  تربيتةي )اسةتنااو،،    1891  1891  1819ریزي  رسي )اسةتنااو،،   برنامه

بخةش  ر كالدةد    هةایي رو   استعدا   رخشان او  ر آن صرف گر ید، و به رسوخ ایةده  توجه از گير . نظریاتي كه بخشي قابل سرچشمه مي

( 1891) محةور  تدریس تحقية  و  (1891) معلم به منزل  محق (، 1891) ریزي  رسي ررآیندمحور برنامههایي چون  مدرسه انجاميد. ایده

مناسدت نيست، اگةر مقدمة     گيرند. از این رو بي گيزه و رو  ميكه همچنان  انشگاه و مدرسه، محق  و معلم، و تحقي  و تدریس از آناا ان

نوشت  قدیمي  ر باب تدریس را مقدم  معرري او و نظریاتش كنم. زیرا تدریس همواره  ر صدر عالی  تحقيقاتي او قرار  اشةت.   یك  ست

هةاي تةاریخي    نوشةته  آثارش برخي  سةت   ر پژوهشگاهي كه خو  وي بنيانگذارش است،  ر بين شماري از 4 ر آرشيو مقاالت استنااو،

                                                 
  Falehoseini@yahoo.com                                                                                                                              دکتری فلسفه تربیت. 1

2. Lawrence Alexander Stenhouse 

3. University of East Anglia (UEA) 
4. Lawrence Stenhouse Papers 

 44/24/4931 تاریخ پذیرش و انتشار: 42/24/4932تاریخ دریافت: 

Figure 1: Lawrence Stenhouse 
 (Source: Center for Applied Research in 
Education [CARE] Annual Report 2012-13) 

mailto:falehoseini@yahoo.com
https://www.uea.ac.uk/
https://www.uea.ac.uk/education/research/care/resources/archive/lawrence-stenhouse
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گيةري   كنند. مذاهيمي كه هةم تاحةدو ي سرمنشةک شةكل     بيش از سایرین  ر آناا جلب توجه مي شوند كه مذاهيمي بدون تاریخ یارت مي

لستان آغازگرش  هند كه وي  ر انگ آررین را نشان مي پر ازش بو   هم سرچشم  جریاني تحول  هند كه او ایده هایي نارذ را نشان مي ایده

كنند كه او بنيانگةذارش بةو . اسةتنااو،  ر     را توجيه مي 1(CARE) مركزي براي تحقيقات كاربر ي  ر تربيتبو ، و هم رلسذ  وجو ي 

 نویسد: مي 1اي بر تحقي   ر باب تدریس مقدمه

كند، ارزش گذتن  اشةته   ه بدان  اللت ميرواج ندار ، اما شاید گرایشي ك« نظری  تربيت»همچون « نظریه تدریس»گرچه كاربر  عدارت »

نحو تنگاتنگ به كار معلم  ر كال، ربط  ار . عدارتِ اصل ربط با عمةل را بةه    اي از  انش بگوید كه به خواهد از پيكره باشد. این عدارت مي

نحو تنگاتنگ  ، و به اند ل[  رنياميختهنحو شایسته ]با عم هایي كه اغلب به هاي مختلف جلب كنم، رشته بر  تا نظرها را به سام رشته كار مي

اند. باید براي تذكر  قي  علمي ] ر این زمينه[ كوشيد، اما این كوشةش  ر اینجةا  رون یةك اصةل زاهدانةه صةورت        ] ر آن[ كاربر  نيارته

 ( )تکكيدها از من است(.1)استنااو،، ؟ ص « اي بدون ربط وجو  ندار  گير : هيچ  قت علمي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7اصل ربط با عمل

اش را با اتكا بدان به ثمر برساند، همان اصلي اسةت   ، كوشش علمي9«اصل زاهدانه»خواهد به كمك یك  اي كه استنااو، مي اصل عالمانه

« ربةط بةا عمةل   »بدان ورا ارانه پایدندند. این جریان با پایدندي به اصلي كةه اسةتنااو،   « عملي»هاي جریاني موسو  به  كه هم  مشرب

برنامةه  شو   تحوالتي را  ر حوزة تحقيقةات تربيتةي،     هد و به جریاني خروشان بدل مي هایي متنوع را  ر خو  جاي مي خواند، گرایش يم

(  ر انگلسةتان پةس از گذشةت    1880است. بيسي ) 8پژوهي پارا ایم كنشگيري  ترین آن شكل آور  كه مام و تربيت معلم پدید مي رسي 

اشكال (  ر آمریكا آن را یكي از 1881بر ، و شورت ) نا  مي سه پارا ایم تحقيقات تربيتياز آن به عنوان یكي از  حدو   و  هه از آغازش،

كند. استنااو، این جریان را  ر انگلستان و كشورهاي متحةدش از جملةه اسةتراليا بةه واسةط  اسةتذن        معرري ميبرنامه  رسي پژوهش 

 كند.   نمایندگي مي 10كميس

                                                 
5. Centre for Applied Research in Education (CARE) 

6. An Introduction to the Study of Teaching – Chapter 1, A Point of View and a Strategy  

7. Principle of relevance to practice 

8. Ascetic principle 
 پژوهی. کنش برد: پارادایم اثباتی، تفسیری و از سه پارادایم تحقیقات تربیتی نام می ساختن تربیت از طریق تحقیقای با عنوان  ( در مقاله0991. مایکل بیسی )9

10. Stephen Kemmis 

https://www.uea.ac.uk/education/research/care
https://www.uea.ac.uk/documents/4059364/4994243/Stenhouse-An+Introduction+to+the+Study+of+Teaching-Chapter+1.pdf/9e9f1a62-ea51-47b0-b91d-a2211484948e
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كنةد:   كنةد، تةا جةایي كةه ا عةا مةي       شو  كه عيار تحقي  تربيتةي را تعيةين مةي    ا عمل براي استنااو، به اصلي تددیل مياصل ربط ب    

(. پس، احتماالً محققي پرهيزكار است كه با التزا  بدین اصل 111، ص 1891« )تحقيقي تربيتي است كه بتواند با عمل تربيت ربط یابد»

را  ر  انشكدة تربيةت و  مركز تحقيقات كاربر ي  ر تربيت و  به  ليل پایدندي خالصانه بدین اصل، از عمل تربيت نپرهيز . استنااو، خ

. مكةاني كةه بةا گذشةت     CAREگذاري كر . پژوهشگاهي كه نا  اختصاري معنةا اري  ار :   آنگليا پایه العمر  انشگاه ایست یا گيري ما ا 

اي كةه او   الگي به علت سرطان، با وجو  محققاني متعاد به اصل اخالقي زاهدانهاش  ر پنجاه و شش س بيش از سه  هه از مرگ زو هنگا 

منظور  ستيابي به  ، به«ربط با عمل»بُر ، یعني  اي كه او به كار مي كر ، یعني توجه به عمل، و با تكيه بر اصل تحقيقاتي عالمانه توصيه مي

پابرجا باقي مانةده اسةت. شةاید    تحقيقات كاربر ي  ر تربيت مركزي براي  شایست  مقا  تحقيقات تربيتي، همچنان 11اعتدار و  قت علميِ

اي بةدون   هيچ  قت علمي»واقعاً پذیررتند و باور كر ند  11و نایگل نوریس 12اي چون جان اليوت به این  ليل كه وارثان و محققان برجسته

( از عمل تربيتةي وجةو  نةدار   و هةيچ خلوصةي بةراي       care) توجه و مراقدت  هيچ اصالتي براي تحقي  تربيتي بدون «ربط وجو  ندار 

تصةورش   محقة  با او وجو  ندار . معلمي كه استنااو، همواره  ر مقةا    همكاري( به معلم و care) توجه و اهميتمحق  تربيتي بدون 

برپةا  ات كاربر ي  ر تربيةت  مركزي براي تحقيق(. پس، 1898یارت )استنااو،،  قابل پيشررت ميتحقي  اش را بر پای   كر ، و تدریس مي

 (.1891)استنااو،، « سنت تحقي  مشاركتي با معلمان»كر  تا به گذت  خو ش سنتي را بنيا  ناد: 

 معلم به منزلة محقق

 14«جندش»انگلستان برخاست و  ر كمتر از یك  هه به یك  10اواخر  ه  برنامه  رسي از  رون اصالحات « معلم به منزل  محق »ایدة 

 یابند. شواب مي 11«عملي»گيري ایدة معلم به منزل  محق  را  ر  ( زمين  شكل1891كار و كميس )بدل شد. 

این واقعيت  ار  كه شواب و استنااو، هر  و از سخنگویان عملي بو نةد: هةر  و تشةخيا  ا نةد كةه الز  اسةت معلمةان  ر مقةا          »... 

« هاي عملي صةورت بگيةر    بر اسا،  انش و تجرب  آناا و مقتضيات موقعيتها  ریزي  رسي محور باشند  و قضاوت كنندگان  ر برنامه عمل

 (.19، ص 1891)كار و كميس، 

HCP علو  انسانيبرنامه  رسي پروژة استنااو، با هدایت    
( نقشي محوري  ر این جندش  اشت. نقةش محةوري او   1892-1819) 11

گران، تحول را  ر تغيير محتةوا جسةتجو    .  ر حالي كه اصال ررایندبه  حتوامریزي  رسي بو : از  كننده  ر برنامه به  ليل یك عطف تعيين

ریزي  رسةي واكةنش نشةان     به ویژه نسدت به  و راهدر  برنامه HCPكر ند، استنااو، تحول را با تغيير ررایند همدسته یارت. او  ر  مي

  ا :

 تکكيد  اشت، سو مند تشخيا ندا  و به جایش راهدر ي  آموز اول، رویكر ي كه بر اصال  محتوا بر اسا، نيازها و عالی   انش

آور .  19محور را پيشناا  كر   راهدر ي كه ميان تدریس و تحقي  پيوندي ناگسستني برقرار كر  و تحقي  را به  رون كال، ررایند

 (.1819)استنااو،،  به رسميت شناخته شد به منزل  محق شد، بلكه معلم  19محور تناا راهدر  تدریس پژوهش بدین ترتيب، نه

                                                 
11. Rigour 

مركةز تحقيقةات   گةذار   ، رئيس ساب  و از محققةان و اعضةاي بنيةان   UEAگليا آن  انشگاه ایست العمر  انشكده تربيت و یا گيري ما ا استا  بازنشست   John Elliottجان اليوت . 12

وابسةته   IJLLSپژوهي و مطالعات یةا گيري   المللي  ر، مجل  بينير و سر ب WALSپژوهي  انجمن جااني  ر،رئيس كنوني  آنگليا،  ر  انشگاه ایست CAREكاربر ي  ر تربيت 

 شناسند. علم ميپژوهي و تدریس  ر حوزة برنام   رسي و تربيت م اش  ر زمين  كنش به انجمن مذكور است. او را با كارهاي برجسته

، رئيس ساب   انشةكده و از محققةان و اعضةاي كنةوني مركةز تحقيقةات       UEAآنگليا  العمر  انشگاه ایست ، استا   انشكده تربيت و یا گيري ما ا Nigel Norrisنایگل نوریس .  11

اش  ر زمينة  ارزشةيابي  ر حةوزة برنامة   رسةي       المللةي  هةاي ملةي و بةين    است. او را با پةروژه  مجل  تربيت كمدریجآنگليا و نيز سر بير   ر  انشگاه ایست CAREت كاربر ي  ر تربي

 .شناسند مي

14. Movement  
15. ‘The Practical’ 

 امل  رو، انگليسي، تاریخ، جغراري، مطالعات  یني و مطالعات اجتماعي بو . . این پروژه ش11
17. The classroom strategy of enquiry 

18. Enquiry-based 

https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/john-elliott
https://www.uea.ac.uk/education
https://www.uea.ac.uk/education/research/care
https://www.uea.ac.uk/education/research/care
https://www.uea.ac.uk/education/research/care
http://www.walsnet.org/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=IJLLS
https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/n-norris
http://www.educ.cam.ac.uk/research/cje/
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 آميز مسائل علو  انساني،   و ، با ترجم  هدف به اهداف ررتاري مخالذت كر  و آن را به  الیلي چند، از جمله ماهيت پيچيده و جدل

شدة ناایي، راهدر ي  یگر را براي  سو مند تشخيا ندا . او به جاي ایجا  رابط  منطقي ميان هدف و ررتارهاي از پيش تعيين

(، بدین ترتيب، استذا ه از 1891هدف به عمل پيشناا  كر : برقراري رابط  منطقي ميان ررایند كال، و هدف )استنااو،، ترجم  

برانگيز علو  انساني را براي پيگر  هدف مور  تکكيد قرار  ا .  موا  و راهدر هاي تدریس، همچون بحث و گذتگو براي مسائل مناقشه

نوشت،  HCPكه پس از رراغت از  18(1891)ریزي  رسي  و برنامهبرنامه  رسي اي بر تحقي   همقدمخو ش  ر معرورترین كتابش، 

 معرري كر .برنامه  رسي  تحولعامل و  21هاي ررتاري الگوي هدفریزي  رسي خواند، و بدیلي براي   ر برنامه 20الگوي ررایند  آن را

را  ر تربيت معلم  معلم به منزل  محق كنند، هم ایدة   اللت مي« ایندرر»به « محتوا»گيري استنااو، كه به چرخش از  هر  و موضع    

ریزي  رسي را. زیرا بادو  رراینةد    ر برنامه محوري پارا ایم مدرسه  ر تحقيقات تربيتي را، و هم پژوهي پارا ایم كنشكنند، هم  تقویت مي

 هةد. از ایةن رو، راهدةر ي كةه      انجةا  مةي    ر مدرسةه حقة   تربيت )شامل تدریس، یا گيري، ارزشيابي( كاري است كه معلم  ر مقةا  م 

ساز تحوالتي عمي   ر تربيت معلةم شةد و هةم موجةب قةوا        خواند، هم زمينه مي راهدر  پژوهش كال،  ر،( آن را 1819استنااو، )

 ریزي  رسي.   ر برنامه محوري مدرسهپارا ایم 

رةر  و نوآورانةه ارزیةابي     سئله و نحوة ارتداط نظریه بةا عمةل، منحصةربه   (  یدگاه استنااو، را  ر عوض كر ن صورت م1881كميس )   

كند. زیرا او بو  كه تشخيا  ا ، بادو ي پایدار  ر كيذيت تربيت مستلز  تحقيقات كوچك مقيا، و محلي معلمان محق  اسةت، نةه    مي

دار، صرراً امري مربوط بةه تغييةر  ا ن منةابع  ر    پذیر  كه تحول  ر م هاي  رسي كالن مقيا،. پس، نمي ریزي لزوماً تحقيقات و برنامه

مةدیران آموزشةي،     ارایةي  ستر، معلمان است، یا تغيير  ا ن آنچه معلمان باید انجا   هند )الدته چنانچه اعمال و وظةایف معلمةان را   

 هاي عالي آموزش و پرورش، یا وزراي آموزش و پرورش  ر نظر بگيریم(.  هيئت

هاي علمي مدارعانش رقط یك ایةده   پر ازش، و ریاضت به  ليل تكيه بر اصل ربط با عمل، پرهيزكاري ایده« محق  معلم به منزل »ایدة    

هةاي   باقي نماند، بلكه با پر ازش، بسط و كاربر  به جریاني بدل شد كه مرزهاي جغراريایي را  رنور ید، و اصالحاتي را نةه رقةط  ر حةوزه   

 ات تربيتي و تربيت معلم بریتانيا، بلكه  یگر كشورها پدید آور .سياست تربيتي، برنام   رسي، تحقيق

خوانم،  ( شارت  ار . آن را شدح مي1191) 22«معلم پژوهنده»شو  كه به  مشاهده مي« معلم به منزل  محق » ر ایران، شدحي از ایدة    

ومي حامل رو  اولي است. الدته رقدان این رو  را نداید یةك  ها با اطمينان ا عا كنم،  زیرا شواهدي كاري نيارتم كه بتوانم با استنا  بدان

نقصان به حساب آور ، به شرطي كه مذاو  ابداعي ما اصالً روحي  اشته باشد.  رخصوص این نيز شةواهدي  ر  سةت نيسةت. منظةور از     

مسةتنداتي از ایةدة   وزش و پةرورش  پژوهشگاه مطالعةات آمة  شواهد، وجو  تحقيقاتي مستقل است كه این ایده از آن جان گررته باشد.  ر 

 هةد، از ظاةور    شةو  كةه تعدا شةان نشةان مةي      یارت مي -و نه هيچ طر  تحقيقاتي یا گزارش علمي-نامه  ر قالب شيوه« معلم پژوهنده»

بحةث و  « تةدریس ركورانةه  »یا « معلم ركور»گذر . همچنين،  ر  انشگاه از ایدة  ناگااني این مذاو   ر مدار، كشور كمتر از  و  هه مي

شك مدارعاني  ر وزارت آموزش و پرورش و  انشگاه  ار . اما،  ر آثار  انشگاهي انةدكي كةه    كند، این مذاو  بي شو  كه تکیيد مي مي  راع

. به عدارتي، ر  پاي اسةتنااو،  ر اینجةا   21شوند، اغلب به سایر نمایندگان سرشنا، این جریان استنا  شده است  ر این زمينه یارت مي

خوانند اركنةده شةده باشةد. امةا،      مي« پژوهي اقدا »یا « معلم پژوهنده»هاي او بر آنچه  اي از ایده چند ممكن است سایهشو . هر یارت نمي

 بندي نشده است.  رستي مذصل پر ازش به شناختي  ر نز  مذاو  هاي رلسذي و معررت بدون ریشه« معلم پژوهنده»بدون شك 

 

                                                 
19. An Introduction to Curriculum Research and Development (1975) 

20. Process Model 

21. Objectives Model 

22. Teacher Researcher 

؛ و  Teacher Classroom Research:Reflections on a Nation-Wide Experience( 0333وان نمونه نک: محمود مهرمحمدی ). به عن23

  نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائة برنامة درسی تربیت معلم فکور( 0331محمدرضا امام جمعه و محمود مهرمحمدی )

http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&fkeyid=&siteid=75&pageid=353
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/804304
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 محور تدریس تحقیق

اي هرچند گةذرا بةه    بيرون آمد. اشاره HCP( همچون ایدة معلم به منزل  محق  از  رون 1891)استنااو،،  42محور تدریس تحقي ایدة 

اسةتنااو،  ر   كمةك كنةد.   محةور  تةدریس تحقية   و  معلم به منزل  محقة  تواند به رام باتر  نظر استنااو،  ر باب ماهيت تدریس مي

هةایي قابةل یةا گيري اسةت كةه بةا        بحث كر ه است. پيشةه، ماةارت   21پيشه( از تدریس به عنوان یك 1899) معلماني براي تما  رصول

شةو . ایةن    اي برطد  معيارهایي انجةا  مةي   شو . تدریس  ر كسوت یك پيشه مثل هر پيشه آميز  و بدین طری  شخصي مي مي 21سدك

اي اسةت كةه    یس تربيت است. تدریس پيشهگوید. زمين  معنایي تدر مي 29«زمين  معنایي»آورند كه او بدان  اي را پدید مي معيارها زمينه

توان روراً حكم كر  كه تدریسي خوب اسةت   كنند. بنابر این، مي یابد، و با معيارهاي تربيتي  ربارة آن قضاوت مي  ر زمين  تربيت معنا مي

كنةد و حكمةي  یگةر     يكه براسا، معيارهاي تربيتي انجا  شو . اما استنااو، به  ليل طوراني بو ن عرص  اجتمةاعي تربيةت  رنةگ مة    

كند، زیرا ایدة تربيت و معيارهایش را به حةد   او از حكم قاطع اجتناب مي«. تدریسي خوب است كه به سوي بادو  تدریس باشد»كند:  مي

 تراشي كنند.   یابد كه براي رسيدن هر تدریسي به مقا  خوب مانع كاري ررازجو و بلندپرواز مي

يست،  رنتيجه، تدریسي خوب است كه به سوي بادو  تدریس باشد.  اللت آن این است كه باید پس، هيچ تدریسي به حد كاري خوب ن»

 (. 218، ص 1899)استنااو،، « ها چون امري تجربي ]قابل تحقي  و آزمون[ نگریست. به هم  تدریس

ا از قضاوت و صدور حكةم  ربةارة عمةل    گر  ر عمل تربيت ر كننده است كه نظر  انشگاهيان نقا  و مداخله این حكم از این جات تعيين   

شةو  مگةر بةا     شو  مگةر توسةط معلةم  ر مقةا  محقة   و ميسةر نمةي        كند. بادو ي كه ميسر نمي تدریس به نحوة بادو  آن معطوف مي

 تجدیدنظر  ر كاركر  تحقي  تربيتي و جلب همكاري معلم. این همكاري مستلز  آن نيست كةه رةوراً تقسةيم كةار شةو ، و  انشةگاهيان      

تحقي  كنند و معلمان اجرا، تا تدریس  ر مسير پيشررت قرار بگير . بلكه مستلز  این است كه  ر  رج  اول بپذیریم، تدریس بةه منزلة    

ور نيز ماهيتاً یك محق  است. معلم الز  است محق  باشد، از آن روي كه  یك پيشه ماهيتاً با تحقي   ربارة عمل  رآميخته است، و پيشه

خواهند  ر ررایند بادو بخشي به عمل تدریس مداخله كننةد، بایةد وار  همكةاري بةا معلةم       كر ه است. اگر  انشگاهيان ميتدریس پيشه 

صورت كةه بةراي  یگةر همكةاران خةو   ر  انشةگاه توجيةه          ورِ محق  توجيه كنند.  رست به همان شوند، و خو  را براي این معلمِ پيشه

ایجةا   »طور كه قدالً اشاره شةد همةين امةر اسةت:      همان CAREز تحقيقات كاربر ي براي تربيت مرككنند.  ر واقع، رلسذ  وجو ي  مي

 (. 1891)استنااو،، « سنت تحقي  مشاركتي با معلمان

هاي تربيتي به كار بر . شواهد حاكي  هاي استنااو، با همان محكي آزمو ه شدند كه خو  وي براي نظریه  ر خاتمه باید بگویم، نظریه   

اند. زیرا امةروزه هةزاران معلةم محقة   ر      اند و به مقا  شایست  تربيتي رسيده از آزمون عملي خو  سربلند بيرون آمده آناا آن است كهاز 

بخشةند. مةا نيةز بةا      اي خویش، رشد و شكورایي حرر  معلمي را تحق  مةي  پژوهي، ضمن رشد حرره سراسر جاان با روي آور ن به كنش

 گذارند، قا ریم تدریس خوب را از بد تشخيا بدهيم.         ان محق  با عمل خو  برجا ميمعيارهایي كه این معلم
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