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 1مبتنی بر دیدگاه دونالد آلن شون معلمتیتربرویکردهای برنامه درسی 

 

 16/10/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                     1/8/1398تاریخ دریافت: 

 

 2ینقد علژیال حیدری 

 مقدمه

ست که  آمادگی معلمان بیشتر مبتنی یهابرنامهمنطق در قرن بیستم  کار سنت آن را (1987)3کلیباردبرسنت برنامه درسی بوده ا

نیز ییییر  این ستتنت6به اقتدتتاد عتتنعتی 5راستتتای ییییر اقتدتتاد آمریزا ات اقتدتتاد  ابستتته به کشتتا رتیدر  نامدیم4اجتماعی ییآ

ستم،حاکم بود. یهاارتش دهندهانعزاس   داکردهیپ سفه مدیریت علمی در ا ایل قرن بی عنعت یأثیر  7فل بر ماهیت کار در یجارت   

با    ایر برای انجازموتش کارگران آ   یرکوچکبحث اعتتلی این فلستتفه  ز ز یجزیه   ایر کارگران کار انه به قطعات  گذاشتتت.

شگران .بودکارآمدیرین ر ش ممزن  عنعتی ایخاذ کرده   آن را دراین ایده  8آموت سبتاً جدید یطبیق دادند. را ات مدیریت  ستری ن  ب

عفات     ایر یک معلم  عنوانبهادگیری ی دریس  ی یحقیقات در مورد سایی عینی  شنا شد یا به  یک ر ش علمی در نظر گرفته 

 مبتنی بر یحقیق به آنان در نظر یهاهیر آموتش   ایر رفتاری   انتقال قوانین    عنوانبهنیز  معلمانتییرب. کارآمد   مؤثر بپرداتد

  (.9،1990   یستون)تایخنر گرفته شد

سین مثابهبهمعلمان  یم هاآنبود که دیگران  ارج ات کالس درس ات  ییهاتیفعا انجاز  اًعرف هاآنار که کبودندهایی یزن

ستند عالح یربیتی  . وا شارکت مثابهبهینها معلمان را  بود که 10به پایینی -باالنیز ر یزردهایی ر یزردهای ا غیرفعال در  کنندگانم

عمیق یر ثأییحت  معلمتییرب   سیدر یدر11"یأمل"یحت عنوان یا مللنیبشتترایطی حرکت  نیدر چن.(2008،تایخنر)گرفتیمنظر 

مانند ستتراستتر جهان ات  یدیکار استتای  (1983) شتتون"13کارگزار فزور"انتشتتار کتاب،(1933)دیویی"12میشتتیاندیمچگونه "کتاب

در سراسر جهان به بحث درباره چگونگی آماده    آموتشگرانگسترش یافت  (1971)ار پا در 15ماسهابر (  1973) در برتیل14فریره

 .به معلمان فزور پردا تند شدنلییبدسا تن دانشجو معلمان برای 

 شون عمل فکورانه  16شهودی-مدل تجربی

 "فزورکارگزار "مبدع مفهوز عنوانبهبیشتتتتر ا  بود.  الق   نوآ ر ا عادهفوقیک متفزر (1930-1997)د نا د آ ن شتتتون

پوالنی  "17دانش ضمنی"یئوریات   بعدها بوده  منطقی ییگرایجربه رییأثیحت  ا  یه یهاآموتش در (1992)شوناست. شدهشنا ته
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 یأثیریربیت نیز  در دیویی پژ هش نظریه.(2،1161:2017)رامژپذیرفته استتت رییأثنیز 1باستتتانن فیلستتوت ییییر یونا هراکلیتوس  

سفی عمده ست یهاشهیاندآثار    بر فل شته ا سا ه که کندیم ا هار عراحتاً ا .شون دا ساس بر 1955 سال در را  ود دکترای ر  ا

 است: کردهاعالح ود را د باره  یهادهیاسال بعد  30نوشته    (1938) نظریه دیویی
غیرقابل  1950که در بخش فلستتفه دانشتتگاه هار ارد ات ا استت  دهه  یاحرفهاکنون بر استتاس مطا عات یجربی عمل  "

دی  ویش ات نظریه پژ هش دیویی را ارائه  شخ سیر  ستفاده بود.... یف سیر من  "عمل فزورانه"که در آن  کنمیما  ییأملات یفزر یف

 (.123: 1992ن،)شودیویی است

این نوع ."ذهن   یوجه جدی   مدا ز به آن رستتو ه دچر اندن "فرایندی ذهنی استتت شتتامل "ییأملیفزر "دیویی اتنظر

 موردانتقادبه  ردگرایی   پایبندی به عقالنیت فنی  اتحدشیباما به د یل ایزای  استتتتبودن آن ر شتتتمند دقیق    متمرکز،فزر ی

  نتیجه "شتتوندینمیید أی هاهیفرضتتهمیشتته "کهیدرحا .دارد شتتدهنیییعیأمل هدت نهایی ات پیش نقد ا ل اینزه .استتت قرارگرفته

   افتهیکاهشباید (.در این مدل، شتتتک   یردید 114: 1933دیویی،)یک فرضتتتیه باشتتتد"دیییأعدز"ممزن استتتت ییأملپژ هش 

 (.3،2015)ایبغماندینمقطعی انجاز شود.هیچ جایی برای عدز اطمینان باقی  طوربه یریگجهینت

ع اتمندینکه  یا قفه"یا"شوک"یأمل باد ز، سایی موقعیت  رییو شنا ست   ، ر نیاتا(.12: 1933 )دیویی،شودیمآغات "4ا

ه به مانند مواردی ک ییهاتیموقعاشیاء یا بنابراین درباره آن یقین ندارد. ییأمل واهد بود که پژ هشگر موضوع یأمل  ز ماً موضوعی 

ستند یهاارتشهنجارها    شک   اجتماعی مربوط ه ست هرگز در ،رندیگینمقرار  مزث یا  قفه یا حظه یا    یردید  مورد ممزن ا

 .(12، 1933)دیوییمورد سؤال قرار نگیرند"دیویی"مدل

 .را در جهت جدید پیش برد هاآن کرد  طرح  باهما ا  یه  ود ر یهادغدغهبستتتیاری ات "کارگزار فزور"در کتابشتتتون  

 یهامهارتکه ناشی ات عدز یطابق بین نیاتهای متخددان   (3:1983)شون،است"یاحرفهبحران اعتماد به دانش " نقطه شر ع ا 

ست  آمدهدستبه سنتی ا سلطه ا گویشون  اتنظر  ات طریق فرایندهای آموتش  سمعرفت" آنچه  ی یا"عقالنیت فنی"یحت   یشنا

یمیأکید  رانِیستتتختگبر حل مستتتئله ابزاری با استتتتفاده ات یئوری   یزنیک علمی  ،قرار داشتتتته  نامدیم پوتیتیویستتتتی عمل

شارهاست، ریپذامزانیحت عقالنیت فنی  کهری بین ا زامات عمل   ر یزردهایی نابراب به عراحتاً شون(.21:1983،)شون"کند  کردها

ست   ستنوعی ات یدریس نتیجه این کار  معتقد ا ستقیم عمل به پردا تن  یجابهکه  ا ساس علم بر پایه   ،یاحرفهنیاتهای م ی   ا

 (.2017،رامژ)کندیمدقیق آن یأکید 

سله شون در اتنظر سانی" "کمترین ارتش را داردعمل "، ردگرایی-یزنیزی مرایبسل  باالیرین مقاز مختص نظریه   ک

یمعمل را باتساتی  یشناسمعرفت "ات این نظر شون(.5،1989:72لای   راس)مونب"دهندیمانجاز  پرداتانهینظر که یحقیقات است

 (.71:1989 ،ی   راسلا)مونب"کندیم ود نسبت به نظریه  ارج  یرنییپا  آن را ات  ضعیت پست/ کند

عله تمانی بین عمل   کنند، یأملدر عمل  یوانندیماران شون همچنین با طرح این ایده که کارگز سئله فا سعی در حل م

با یک معضتتتل بیرن   بارکیدر ر یزرد دیویی باید عملی را که یأملی پژ هشتتتگر  کهیدرحا .مل در ر یزرد عقالنیت یزنیزی داردیأ

یمبه نظر به مرحله نهایی  ود برسد،د باره به عمل باتگردد، ییأملا گوی  کهیهنگاممواجه شده بود به حا ت یعلیق درآ رد   فق  

 .(1987:26ن،)شو نامیده است"6در تمان حال عمل"راآنچه شون آن ،کندیم یأملدر جریان عمل  که کارگزار فزور شون رسد
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 معلمتیتربو کاربست آن در  در دیدگاه شون شدهمطرحعمده  مفاهیم

 هریش یزیربرنامه   یدرمانر ان مدیریت، معماری، مهندسی، است: کرده یقسیم دسته پن  به یطورکلبه را مشاغل شون

ما،داد جای مجموعه این در یوانینم را معلم کار که یأ  ی نظریه اعتتتل به یوجه با ا  ایحرفه عمل جوهره را عمل در ملکه 

مفاهیم  شتتون یهااستتتداللمحور اعتتلی  (.215 :1388)ایر انی،استتت شتتدهرفتهیپذ نیز یمعلم حرفه درباره ا  یهادگاهید،داندمی

 است."3در عمل یأمل" "2دانش در عمل"،"1دانش ضمنی"

 : (بررسی دقیق عمل شاغالن ) یشناسمعرفتالف( 

   کنندیمجهان را یجربه   حس  هایاحرفهعمل بود   این اساس همه کارهای ا  بود: چگونه  یشناسمعرفتشون شیفته 

ست این کار را بهتر انجاز دهند. چگونه ممزن شی دا سمعرفترباره شون یالش کرد پژ ه .برای این کار ا  به عمل انجاز دهد یشنا

 ،دهندیم، برنامه ریزان   مدیران عمالً انجاز ، مهندستتتیندرمانگرانر ان ، معماران -آنچه که بر ی ات شتتتاغالن ستتتی دقیقبرر

 .(1983 ن،)شوپردا ت

عی سمعرفتنوعی ،متمایز بود ات ا گوی یزنیزیکه ات دانش  شون برای کسب نوع  ا ن ارائه داد که اعتبار ایعملی  یشنا

سمعرفت شی ات  یشنا شهودی» یا «هیخدص  یژ»نا ست  «فرآیندهای هنری ،  سعه ات طریق عمل  یاحرفهکه متخددان ا یمیو

که این دانش ضمنی است   در ا گوهای عمل  آن است، اغلب دشوار است.فرض ح این دانشات نظرشون یوضی.(49:1983)شون،دهند

   نهفته است.داریم ، سر کار هاآنچیزهایی که با اط با   احساس ما در اریب

 دانش در عملب( 

دص"لدانش در عم"  س  متخ ست که یو شی عموماً  شدهسا تهماهر   بایجربه  یاحرفه دانش عملی ا ست؛چنین دان ا

 "قادر به بیان عتتریح آن نیستتتیم معموالً   میدهیم  ماهرانه ات عملزرد نشتتان  ودجوش ما آن را با استتتفاده ".ضتتمنی استتت

 ات عمل ستتا ته یا ،در عملدانش . به یوعتتیر این دانش پردا ت یوانیم،یأملات طریق مشتتاهده    ،حالنیباا (.25:1987)شتتون،

 ،مستتئله یابیتیموقعشتتون  اتنظر.ابدیینمکاهش  هاهیر به قوانین    یراحتبهپویا   موقعیتی استتت،،عال ه بر این.شتتودیمباتستتاتی 

انجاز دادن فعا یت   مربیگری یأکید   استتتطهبهدر یربیت کارگزار فزور باید بر یادگیری  بنابراین، استتتت. "ملیأ"موضتتتوع اعتتتلی 

 منظوربهیان در آن گفتگو بین دانشتتجویان   بین مربی   دانشتتجو که دهدیمیمرین عملی را ارائه  شتتونبرای یحقق این هدت،.کرد

یم یستتاتهیشتتبتند که عمل را هستت ییهایجربهدانشتتجویان درگیر عملی، در آموتش.شتتودیمیقویت "یأمل در عمل"اریقاء مهارت

 (.37:1987)شون،شوندینمموجود در دنیای  اقعی ر بر      طرات هایپریحواس،اما با فشارها،کنند

 مل در عملتأج( 

 طوربهیأمل در عمل  منظوربهکارگزاران (.54:1983،)شوناست"انجاز کاری در حین انجاز آن"رددر مو یفزردر عمل،یأمل 

در عمل  یأمل(.55:1983)شتتون،کنندیمآگاهانه عمل  ود در حین کار،عمل "مشتتاهده"یا"فزر کردن"،"یوجه کردن" شتتنا تی با

ستد"یک شه "عملی داد  ست که ری سطگیبدر ا شوار    ی ا شرای  یأملشور   حرارت عمل، حظه د ،جان د باره گرفتن با ییییر 

   ر حیب در عمل ات جنس عقالنیت فزری ستترد، یأملبداهه    طر بودن دارد. یدر جستتتجو   -  نامنظم فردمنحدتتربه -ی ناگهان

شزاف رینظمنفک ات عمل  ست. یکا بد عیر  طورهماندر عمل، یأملنی شون یو دربه،ات کندیمکه  ن جا،بودن   عدز یعین فردمنح

 نمایشتتتی هنرمندانه استتتتبلزه  ،نیستتتت شتتتدهآمو تهدر عمل یزنیک  یأمل – زدیانگیبرمرا  یا بداهگیف   ردیگیمد باره 

سی (.2015)ایبغ، ست سنتی   یهامقو هبه "کندیم یأملکه در عمل ک سته نی ت ابلزه یک یئوری جدید  ،ثابت یئوری   یزنیک  اب

 (.2017،رامژ)ساتدیم فردمنحدربهمورد 
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 اعضای هیات   هادانشزدهبر عهده  اًعرفحاکی ات آن است که یوسعه دانش جدید یدریس  نیز معلمتییربدر مل أیمفهوز 

شگاهعلمی  ست هادان ست که معلمان نیز نی سعه  یوانندیمدارند که  ییهاهینظر،بلزه پذیرش این  اقعیت ا پایه دانش عمومی به یو

 (.11993ن اسمیت   الیتل،کاکرد)نیدریس  وب کمک کن درباره عمل

 :داشت  واهد معلم برای کارکرد چهار عمل در یأمل

  ،آمو ته دیگران ات که دانشی نقد - ا ر 

 ، ودش یررسمیغ یهاهینظر نقد - ب

 (،دهدیم یشزیل را معلم ملییأ  ود مجموعه ، ود ج   ب مورد) آن رفتاری یجلی   عمل بررسی   یحلیل - ج 

 .شودیم آغات مسئله یعریر با که ههمواج مورد مسئله برای حلراه یافتن -د 

   یحلیل ،یعریر تیرا،هستتتتند اندیشتتتیدن هایمهارت در اقع که طلبدیم معلم در را ییهامهارت عمل در ملییأ چنین 

شاره مهمی عندر به ایحرفه آموتش برای شون مدل.شودیم شامل را اطالعات ارتشیابی شه :دارد ا  این در  ی هرچند.ملیأ   اندی

   مهم بستتیار عندتتری نیز یربیتی عمل در آن اعتتول   یدریس در که گفت یوانیم جرئتبه اما،استتت نزرده اشتتاره یدریس به امر

 .(216 :1388)ایر انی،است ضر ری

 جود  بستتتیاری موفق یهاکییزنبگیرد،  ود به را"یأمل" اص  یژگی یدریس عمل اینزه برای انددادهیحقیقات نشتتتان 

کار  یهاپوشتتهدر ،دانشتتجویانی که این  احد درستتی را گذراندند.کنش پژ هی اشتتاره کرد به یحقیقات یوانیم هاآن اتجملهدارد.

ب ،کسب دانش   معرفت   کسیگذارارتشگوناگون  یهاوهیش  ند کنش پژ هی را  ود هدایت کردندپیشرفت بیشتری داشتند،فرای

یا  کندیمرا یشتتتویق  کاریاتهمعلمان کار، یهاپوشتتته.(2،1997)آنتونک   همزارانیجربه را با یزدیگر به اشتتتتراک گذاشتتتتند

ست شانمهم   معنادار  ویش را که  یهاسا تهد شد  دهندهن ستآن یاحرفهر شه.یزجا جمع کنند،ها  ییأملکار یک جزء  یهاپو

 مؤثریدریس  یهاتیفعا کند که کداز  یأملرا ارائه دهد باید بر این نزته  هادادهکه کداز  ردیگیمتیرا هر تمان معلم یدتتمیم ،دارد

 (.1998  همزاران،3)هرست؟بودند   چرا

شجو معلمانبرای یر ی  یأمل در بین  شدهیطراح یهاتیفعا ات  یامجموعههم،(1985)4کایهگن عیر  دان  کندیمرا یو

شر ع یزا یر که ابتدا با  ساده  شجویان به  یأمل باید  ی اتنظر شودیمکویاه    در مورد  ود   یجربیات  فزر کردنبا  ادار کردن دان

ش شود.ات دان سته  ود آغات     فزر کردهاریباطی  ود  یهاسبک   هامهارتهترین ب درباره چگونگی یادگیریکه  شودیمجویان  وا

در مورد کمک احستتاس  ود  کنند   یأمل یدریس درباره  ود یآموتدانشیجربیات د ران  با یوجه به.اهدات  ود را در نظر بگیرند

 ر یدادها نیز بپرداتند.بت   ضب  در جریان کار میدانی به ث .همچنینرا بیان کنند یدر کارگر هکمک گرفتن  کردن  

 دانشتتجو معلمان هیل ات.برای اریقاء یأمل در ستتطوح مختلر اجرا شتتود یواندیم( نیز 1986)5ر یزرد مطا عه موردی هیل

یعامل دانشتتجویان با مورد  اص  نشتتان داد که هاافتهی واستتت یا یحقیقات عمیقی در مورد پیشتترفت تبان یک کودک انجاز دهند.

یم  اکتشتتتافات  ود را  هایدیناام ،ها اکنشکه دانشتتتجویان در آن  یااههیستتت. کندیم ود یجربیات عینی برای یأمل فراهم 

برای را گر هی   حل مستتئله  لی یحلهییجز  تمینه  افزار یگذاراشتتتراکامزان به  ستتمینار ای برای یأمل استتت ستتیله،ستتندینو

 .کندیمفراهم دانشجویان 

 فکورانهعمل 

با کارگزاران یا  کاریاتهفردی مبتدیان ستتتنجش میزان همخوانی بین عملزرد  راهی برای عنوانبهشتتتون عمل فزورانه را 

کاربستتت دانش در عمل استتت که یحت  ٔ  نهیدرتمشتتون عمل فزورانه بررستتی عمیق یجارب فرد  اتنظرشتتاغالن موفق معرفی کرد.

                                                           
1 Cochran-Smith. 
2 Antonek, J.L., et al. 

 
4 Korthagen,  
5 Hill  
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ه در مل   عمل فزورانأاعتتطالحات ی (2012)1فارل اتنظر..(1996)شتتون،شتتودیمرشتتته انجاز  یاحرفهنظارت   راهنمایی مربیان 

هیچ یأکید کردند، (1991)تایخنر یاباچنیک  .انددرآمدهاجباری یا یقریباً جزء اعطالحات ا زامی  هستند کهپرطرفدار  قدرآنآموتش 

 .معلمان فزور نیستبگوید ا  نگران آماده سا تن   جود ندارد که آموتشگری

ستا ردهای  ستی در ید ین اهدات   د ست که معلمان بای شنا ت ا سطح  اهری جنبش عمل فزورانه دربردارنده این  در 

 (.2008،تایخنر)باشند حضورداشتهی اعالح مدرسه داشته   در نقش رهبرکار  ود همراه با دیگران نقش فعا ی 

 وانعنبه آموتشتتگران.استتت شتتدهلییبد استتتاندارد مفهوز یک به معلمتییرب یهابرنامه در فزورانه عمل یرییب همین به

  ود یهاکالس در عملی عتتورتبه اندآمو ته که را ییهاییئور کنند یا یرغیب را دانشتتجو معلمان یوانندیم نقش ا گوی   محقق

   مربیان با را  ود یدریس راهبردهای   آ رده کالس به را  ود میدانی یجربیات گزارش یوانندیمنیز  دانشجو معلمان.کنند استفاده

سهم شارکتی مدل این.کنند یحلیل شانیهایکال دی ملأت،فزورانه عمل م شجویان شخ شدیم غنا را  ویش عملزرد بر دان    بخ

 .(1996 ،2سوری یاال)کنندیم دریافت  ود یکارآموتش اعالح چگونگی مورد در شانیهایکالسهم ات ییهاشنهادیپ دانشجویان

 د  همزاران درگیری   مربیگری .شتتودیم استتتفاده  دمت حین    دمت ات پیش یدریس ستتطح د  هر در فزورانه عمل

 را آموتشتتگران نقش 1993 ستتال مطا عه در3ا جانن .شتتودیم دیده  دمت ات پیش ستتطح در اغلب که استتت فزورانه عمل ات جنبه

سعه چگونگی مورد در راهنما عنوانبه شجو در فزورانه یدریس التز یهامهارت یو سی معلمان دان شان  یهاافتهی کندیم برر یما  ن

 در  ود یجربیات مورد در بحث   ر تانه دانشتتجویان،گفتگوهای شتتخدتتی یاریخچه ات استتتفاده با یوانندیم آموتشتتگرانکه  دهد

  .بخشند بهبود را  ود عملزرد   کرده یأمل  ود یجارب بر کنند کمک دانشجویان به بزرگ   کوچک یهاگر ه

شد هم، (1996)4تسالر   کتل شجو یاحرفه ر شتارهای یحلیل .قراردادند موردمطا عه را سوز سال معلمان دان  یأملی نو

شجویان داحبه    دان شان فزورانه اعمال تمینه در هاآن بام ستفاده داد ن شجو معلمان ،هایکالسهم یأملی یهاگر ه ات ا  به در را دان

 یوسعه مشارکتی سبک   کندیم یشویق یدریس مورد در  ود شدهنیییع پیش ات یهادگاهید   موجود یهاییئور کشیدن چا ش

 .شود  اقع مفید بسیار هاآن  دمت د ران طول در یواندیم که کندیم ا گوساتی هاآن برای را یاحرفه

 شون  یهاشهیاندمبتنی بر  معلمتیترب یهابرنامهطراحی 

 نا ر کمبری  طرح .اندرفتهیپذ معلمان برای یاحرفه آموتش مبنای عنوانبه را شون دیدگاه کمبری  دانشگاه اندیشمندان

 شدان گیرند.می کار به را قوانین هنرمندانه   هستند  ود  اص   شخدی دانش دارای یاحرفه افراد که است گرایی حرفه ینوعبه

 آموتش در سطح ارهچ اعتقاد این اساس بر .است ایشان عقل   یجارب ات بر استه یهاقضا ت ات یرکیبی نیز ایشان شخدی

 :شودیم پیشنهاد یاحرفه

 کالس در مستقیم یجربه :مستقیم عمل( ا ر 

 آموتشیکارگاه  یا کالس در منفک آموتش :میرمستقیغ عمل( ب 

  هاآن بستن کار به   عمل اعول نقادانه مطا عه :عملی اعول( ج 

 (.219: 1388)ایر انی،مبنایی یحقیق   نظریه سایه در آن اعول   عمل نقادانه مطا عه :یارشته نظریه( د

 یپرداتهینظر را آن جوهره کهاست  PGCE5عنوان با معلمتییرب برای ارشد کارشناسی برنامه داراینیز  آکسفورد دانشگاه

سفورد طرح .داندیم عملی عل یک حد در معلمان ایحرفه آموتش برای شون دیدگاه ات آک ست گرفته بهره ا سفورد.ا  برنامه در آک

 .تندیم معلمان دانشجو یربیت به دست ،یزدیگر با هماهنگ ،مدرسه در حضور   کالس در حضور ات یرکیبیبا   ود یاحرفه آموتش

   دارد ا تداص درسی موضوعات یدریس ر ش به درسی برنامه.عمومی برنامه   درسی برنامه:گیردمی عورت برنامه طی د  آموتش

                                                           
1 Farrell, T.  
2 Syrjala, L. 
3 Ojanen, S. 
4 Kettle and Sellars 
5 Post Graduate Certificate of Education 
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 دانشتتجو به دانشتتگاه در نیز راهنما استتاییدآن  عال ه بر .شتتودمی انجاز مدرستته در راهنمایان کمک به   استتت یزستتان همه برای

 .است شدهانجاز قبلی هماهنگی اسایید   مربیان میان بارهنیدرا .دنکنمی کمک بارهنیدرا

 هایبرنامه   مستتتائل کلیات به یوجه با   مدرستتته نهاد در معلمان دانشتتتجو اجتماعی   فردی یربیت برای عمومی برنامه

   یساتزپارچهی ایبرنامه چنین نتای  نییرمهم ات .است مدرسه شرای  به بسته   متنوع،برنامه این .است شدهیطراح مدرسه درسی

 یموقعیت دانش   یدانشگاه دانش یعنی دانش نوع د  هر شنا تن رسمیت به   دانشگاه   مدرسه مهم نهاد د  میان بخشی ایدال

 (.221: 1388)ایر انی،است مدرسه مربیان   معلمان

 

 انتقادات 

فردی دارد.   شتتون ر یزردی کامالً عمل در دیدگاهاین استتت که  کندیممطرح  (2012)1یشتتلرف که  ییهاینگرانیزی ات 

شتتون فاقد بستتتر     بر ی ات کارهای هستتتند. افراد نیز کارگزاران فزوراستتت؛ فردی اًعمدی دهدیمدر عمل که  ی ارائه  یهاییئور

 عنوانبهفریره عمل را ":دیگویم   کردهانتقادی فریره مقایستتته یربیت  باکاردر عمل را  یأملنیومن  ،مثالعنوانبه. ستتتتتمینه ا

سیل ایجاد یحوالت اجتماعی،حتی انقالبی در نظر  فرایندی با ساتمان  در عمل شون یأمل .ردیگیمپتان سیل ییییر کارگزار    نیز پتان

ما  ات آن هستتتتند را  به چا ش  ییهابخشرا که کارگزار   ستتتاتمان  یاجامعهکه  شتتتودینمفرایندی مطرح  عنوانبهرا دارد ا

سوگیری فردگرایانه احتمال م2008تایخنر) اتنظر (.2،1994:90)نیومن"بزشد سا تاری کار( با این  معلمان کم  واجهه   ییییر ابعاد 

 اند.م باقی  واهد بد ن ییییرتمینه کار معلمان همچنان  در اقع بیتی معلمان نیز یضعیر  واهد شد.  دستیابی به اهدات یر هشد

هایی ات نوشتتته اعی ات طرق مختلر قابل دفاع استتت.قدرت   یحوالت اجتموضتتوعات یعنی عدز پردا تن شتتون به این م

ضعیت پایدار"مانند ست که  ی نگرانی "3فرایر ات   شخص ا شتم سی دا سیا ضوعات  ات آ رین  یزیدر عراحتبها   .تیادی برای مو

به عدز پردا تن شون پاسخ به انتقاد  در4همزارش نیرج  رما .های ساتمانی به این موضوع پردا ت ود با ایده چهارچوب یهاکتاب

نه قدرت اسلحه کشیدن  -درت عالقه داشت عمیقاً به مسائل مربوط به ق]د نا د آ ن شون[5دان":ات  ی دفاع کردقدرت، یهاییایپو

عواقب آن  اعی عمل کنیم.  یهار شبه  کندیمبلزه یک فرز  ریر ات قدرت فزری که ما را درگیر کرده   مجبور  به ر ی کسی،

 . 6(1998:9)ریچموند   همزاران،"اشزال متعارت قدرت  طرناک هستند انداتهبه

 یریگجهینتو  یبندجمع

انجاز   ایر  اص بوده    دارعهدهبودند که  ییهانییزنستتت مثابهبهمعلمان اجتماعی  ییکار آمبتنی برستتتنت  معلمتییرب در

 ب ایفستتیر جدیدی ات آن را در ق دیویی ییأملشتتون با ا هاز ات ایده یفزر  بودند.غیرفعال در اعتتالحات یربیتی  یکنندگانمشتتارکت

سی  نیبنابرا .مفهوز عمل فزورانه ارائه کرد شون  معلمتییربدر مدل برنامه در  ییهاهیظرناین  اقعیت که معلمان نیز مبتنی بر آراء 

یقویت به   یواندیمهمچنین  ،شتتدهرفتهیپذ ،به یوستتعه پایه دانش عمومی درباره فعا یت یدریس  وب کمک کند یواندیمدارند که 

یادگیری ،مستتتئله یابیتیموقعای این نظریه در یحقیقایی همچون پیامدهمنجر شتتتود.هم معلمان   دانشتتتجو معلمان  ییأملیفزر 

سطهبه شون،عملییمرین    مربیگری،یت انجاز دادن فعا   ا )آنتونک کار  یهاپوشه   کنش پژ هی:نظیردیگری  یحقیقات  (،1987)

 یآموتدانشدر مورد  ود   یجربیات  ود با در نظر گرفتن یجربیات د ران  فزر کردن ادار کردن دانشجویان به  ،(1997  همزاران،

   ر یزرد مطتتا عتته موردی ،(1985،کتتایهگن)،ر یتتدادهتتا   ضتتتب    ثبتتت یدر کتتارگر هگرفتن    کمتتککمتتک کردن  ود،

ستفاده،(1996 سوری یاال،)فزورانه عمل مشارکتی مدل ،(1986،هیل)سمینار شجویان،گفتگوهای شخدی یاریخچه ات ا    ر تانه دان

                                                           
1 Fischler 
2Newman   
3 Beyond the Stable State 
4 Niraj Verma 
5 Don 
6 Richmond, Sanyal, Rodwin, Fischler & Verma 
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 ستتالرت   کتل)هایکالستتهم یأملی یهاگر ه ات استتتفاده ،(1993بزرگ)ا جانن،   کوچک یهاگر ه در  ود یجربیات مورد در بحث

  .فزور باشند معلمتییربگواهی بر کاربرد نظریه شون در  یوانندیماست که  شدهیبررس(1996،
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