رّش تذریس هبتٌی بر یبدیبرُب
یبصیبعی یَ هثبثَ عّف یبصگیغی ّتضعیؾ ثغایي تبکیضصاعص کَ صاًق آهْػاى ثغهمضاع ػیبصی اػاُالػبت تـلَ یبثٌضّکٌتغل
آگبُبًَ ای ثغفغایٌضیبجغیبى ُبی یبصگیغیلبى صاكتَ ثبكٌض .یبصؿپبعی یبدفظ کغصى چیؼی اؿت کَ صعُْل ػًضگی ُویلَ
ُوغاٍ هبؿت  .اػ لذظَ تْلض  ،یکضًیب هوٌْػبت ّصؿت ؿبستَ ّعّیضاصُب صعثغاثغ صیضگبى کبلغاع هی گیغًض  .افؼّى ثغایي
 ،ثـیبعی اػػٌبهغ هْجْص صعصًیبی هب ،اػؿْی کـبًی کَ پیق اػهب ثْصٍ اًض ً ،بم گظاعی كضٍ اًض  .هبهججْعین تؼضاص
ػیبصی ّاژٍ یبصثگیغین ّ ،آى ُب عاثباكیبء  ،عّیضاصُب  ،اػوبلّ ،کیفیتی کَ آى ُب صاعًض اعتجبٍ صُین  .ثَ صیگغ ؿشي ،
هبثبیضػثبى هؼٌب صاعی عا ثیبهْػین.
صعُغػهیٌَ ّدْػٍ ی ػلوی ّتذویلی الػم اؿت تؼبعیف ّ ّاژٍ ُبی هغثٍْ ثَ آى عاثیبهْین  .ثغای اًجبم صاصى ػولیبت
هغثٍْ ثَ كیوی ثبیض اؿبهی ػٌبهغ كیویبیی عافغا ثگیغین ّّیژگی ُبیـبستبعی آى ُب عا ثیبهْػین  .صعهِبلؼَ ی یک لبعٍ
 ،ثبیضاؿبهی کلْعُب ّ ،یژگی ُبی ػوض ی جغغافیبیی  ،تبعیز اًـبى ُبی آى ُب عاثَ یبصثـپبعین .یبصگیغی یک ػثبى
سبعجی ُن هـتلؼم فغاگیغی همضاع ػیبصی اػ ّاژگبى اؿت ّ ،اژگبًی کَ صاعای جلٍْ ّ هضای هتفبّتی ُـتٌض
هِبلؼَ صعثبعٍ ی دبفظَ صاعای گظكتَ ای ُْالًی اؿت  .ثبایي ُوَ ُ ،ضف صاكتي ًظغیَ ای ّاح ّ عًبیت ثشق ٌُْػ
ثغآّعصٍ ًلضٍ اؿت ّ ،لی پیلغفت ُبیی هْعت گغفتَ اؿت  .كوبعی اػاهْل تضعیؾ ثَ لوض آهْػف عاُجغصُبی
یبصؿپبعی ّکوک ثَ صاًق آهْػاى ثغای هِبلؼَ اثغگظاع ،تضّیي كضٍ اؿت.
ثغ ای ًوًَْ  ،صاًق آهْػاى ثغای فغاگیغی هِبلجی تغغیت هی گغصًض کَ هْعص تبکیض هؼلن لغاعهی گیغًض  .تْجَ ُن صع
یبصؿپبعی هْاص یبصگیغی اثغ گظاع اؿت  .اػهیبى هْاصی ک ثَ صاًق آهْػاى اعائَ هی كْص  ،آى صؿتَ هْاص ثغای یبصؿپبعی
ثغگؼیضٍ هی كًْض کَ جلت تْجَ کغصٍ ثبكٌض .ئبػةیي هْاص یبصؿپبع كضٍ  ،آى ُبیی یبصآّعی هی كًْض کَ ثَ اًضاػٍ کبفی
صعطُي هغّع كضٍ ثبكٌض.
دبفظَ کْتبٍ هضت صعثیلتغ هْاعص ثبتجبعة دـی گًْبگْى اعتجبٍ صاعص  .آى گبٍ کَ  ،یک كیلَ هبء اللؼیغ عا هی ثیٌین ،
اهکبى صاعص هؼٍ  ،عًگ ُّؼن آى عاثَ یبصثیبّعین  .ثغای یبصآّعی هْاصیبصگیغی صع ثلٌض هضت هی تْاًین آى ُبعاثغدـت
ػهبى عّیضاصُب ؿبػهبى ثضُین  .ثغای هثبل  ،ثغای فغاگیغی ّیژگی ُبی عّاى كٌبستی اًـبى  ،صّعٍ ػًضگی اّعاتمـین
ثٌضی هی کٌین ّثغای ُغثشق اػػًضگی چٌض كبسن اهلی صعًظغ هی گیغین یبثغای یبصگیغی تبعیز کلْع  ،آى عاصّعٍ
ثٌضی هی کٌین.
هٌبثغ ػلوی ّثبّعُبی ػوْم هغصم ًلبًگغ آًٌض کَ یبصؿپبعی  ،ثغای اثغ ثشق ثْصى طُي ثـیبع دیبتی اؿت  .یبصؿپبعی
ّیبصآّعی ثیق اػ آى کَ فؼبلیتی غیغ اثغ ثشق ثبكٌض ّاًفؼبلی تلمی كًْض  ،هـتلؼم پی گیغی ّکٌق فؼبالًَ ای اؿت .
تْاًبیی صعیبفت ّ ،صعُن آهیؼی هؼٌب صاع اُالػبت ّ ،ؿپؾ  ،ثبػیبثی آى ُب  ،دبهل یبصگیغی ّیبصؿپبعی هْفك اؿت .
صعُغدبل  ،یبصگیغًضگبى ثبیض تْاًبیی یبصؿپبعی سْصعا تمْیت کٌٌض تبثتْاًٌض آًچَ عافغا هی گیغًض  ،صعآیٌضٍ ای ًؼصیک تغ
یبصّعتغ ثَ یبص آّعًض.

یک الگْی یبدیبر  :رّش اتصبل کلوَ
صعُی صٍ ؿبل اسیغ تذمیمبت ػیبصی صع ثبعٍ ی عّف اتوبل کلوَ هْعت گغفتَ اؿت ً .تیجَ ایي تذمیمبت صؿتبّعصُبی
ػلوی كوگیغی صعثبعٍ ی یبصؿپبعی اؿت  .صؿتبّعصُبی ػلوی صعایي ػهیٌَ  ،كغایَ عاثغای تضّیي ؿیـتوؾ ثَ ّجْص هی
آّعًض کَ عٌُوْصُبیی عاثغای ُغادی آهْػكی  ،تضعیؾ ّیبصگیغی اعائَ هی صُض .عّف اتوبل کلوَ صاعای صّ فغى
اؿبؿی اؿت :
ً-1شـت آى کَ صاًق آهْػ هْاصیبصگیغی هؼلْم عاثبهْاص یبصگیغی ًبآكٌب اعتجبٍ هی صُض  -2 .صّم آى کَ  ،صاًق آهْػ
اعتجبُی عاصعهی یبثض کَ ثب آى ثَ هْاصیبصگیغی ًب آكٌب ّجضیض هؼٌب هی صُض  .ثغای هثبل  ،آى گبٍ کَ تکلیف  ،یبصگیغی ّاژٍ
ُبی جضیض ػثبى سبعجی اؿت  .اتوبل هضاُب عاثب ّاژٍ ُبی اًگلیـی پیًْض هی صُض ّ .صعصعجَ صّم  ،اتوبل ّاژٍ جضیض
عاثب هؼٌبی آى اعتجبٍ هی صُض.

آهْزش الگْی اتصبل کلوَ
ػوضٍ تغیي کبع هؼلن ایجبص ػهیٌَ ّآهبصگی اؿت  .پیًْض ّایجبص اتوبل ّ ،صعثغسی هْاعص تْلیض هْاص آهْػف صیضاعی ،
یبکبعثبصاًق آهْػاى اػػوضٍ ی فؼبلیت ُبیی اؿت کَ هؼلن ثبیض اًجبم صُض  .آى گبٍ کَ  ،هِبلت هْعصًظغ ثغای اعائَ آهبصٍ
ثبكض  ،هلکل اعائَ صعثیي ًشْاُض ثْص  .صعاصاهَ ًوًَْ ای اػکبعثغص عّف اتوبل کلوَ عا هالدظَ سْاُیضکغص ً .وًَْ
دبًغ ،هغثٍْ ثَ سبًن كبغلی اؿت کَ صعایبالت هتذضٍ ػًضگی هی کٌض  .اتوبل ّاژٍ ُب صعایي توغیي  ،اتوبل فْتیک یب
آّا كٌبستی اؿت.
سبًن كبغل  ،صعثبعٍ فؼبلیت عّػاًَ اف هذجت هی کٌض  .اػسْاة ثیضاع هی كْم (  ،) I got uoثبؿغػت ثَ ُجمَ پبییي
هی عّم (  ( I ran downstairs ) . I ranهي هی عّم ) ّتوْیغ کبعتًْی آى ثَ  ( I ranایغاى ) ّهل اؿت .
ؿپؾ  ،ظغف ُب عااػجبظغفی ( rack

) ثغهی صاعم ُ I rack .وغاٍ ثبتوْیغهغثٍْ ثَ  (I raqػغاق ) ّهل

اؿت  .آى گبٍ غظای ثچَ ُب (  ) Seriosعاصعکبؿَ هی عیؼم ّآهبصٍ هی کٌنّ Serios .توْیغ آى ثَ ( ؿْعیَ )
ّهل اؿت  .كیلَ هغثب ( ًّ ) Jam jar ofبى لٌضی عّی هیؼ لغاع هی صُن ُ jar of jam .وغاٍ ثبتوْیغ هغثٍْ
ثَ  ( Jordanاعصى ) ّهل اؿت  .ثغای سْصم یک چبی ّیک ًوف لیوْ(  ) Lemonآهبصٍ هی کٌن Lemon .
ّتوْیغ هغثٍْ ثَ آى ثَ  (Lebanonلجٌبى ) اتوبل صاعص ّ . . .
هْاعص ی کَ اعائَ كض  ،اتوبل ُبی آّا كٌبستی اًض کَ ُوغاٍ ثبتوبّیغ  ،ثَ صاًق آهْػاى کوک هی کٌٌض تب ّاژٍ ُبی جضیض
عاثب ّاژٍ ُب ّیب ػجبعت ُبیی کَ هی صاًٌض اعتجبٍ صٌُض  .اگغچَ  ،تي هضا همضاعی كْر ُجؼبًَ ّغیغ م ىُمی ثَ ًظغهی
عؿض ّ ،لی ثَ ایي اعتجبٍ عّكي کوک هی کٌض.
تؼبعیف ّهفبُین ؿْصهٌض ثغای کبعثغص الگْی یبصیبع :هفبُیوی کَ صع ػیغ هی آیض ثَ هلبثَ اهْل ّ فًٌْی ثغای اعتمبی
ؿِخ دبفظَ ی هب ثغای یبصگیغی هْاص آهْػكی اؿت  .گبُی  ،پیق اػآى کَ ثتْاًین چیؼی یبایضٍ ای عاثَ یبص ثـپبعین  ،ثبیض
ثَ هْاص تْجَ ًلبى صُین ّتوغکؼ کٌین .

 هلبُضٍ ثغای کـت آگبُی اّلیَ  ،ثـیبع دیبتی اؿت. تضاػی اهل ثٌیبصیي دبفظَ آًـت کَ  « ،كوبهی تْاًیض ُغ اُالػبتی عاثَ یبص ثـپبعیض  ،اگغآى عاثب چیؼی کَپیلتغ آهْستَ ایض اعتجبٍ صُیض .» .ثغای هثبل  ،ثَ هٌظْع کوک ثَ صاًق آهْػ ثغای تلفظ  ، Pieceهؼلن هی
تْاًض ثَ هثبثَ ػبهل تـِیل کٌٌضٍ  ،اػ لِؼَ  A piece of pieاؿتفبصٍ کٌض .افؼّى ثغایي  ،هبصعثیلتغ
هْاعصًیبػ ثَ یبصؿپبعی كوبعػیبصی اػ ایضٍ ُب صاعین  .ثغای کبعثغص ّثِغ گیغی ثیلتغ اػ یک ؿیـتن دبفظَ ای
کَ کبعثغص پظیغی هضاّهی صاكتَ ثبكض اؿتفبصٍ هی کٌین .
 ؿیـتن ّاژٍ جبًلیي ؿیـتن دبًغ  ،عّكی ثغای هذـْؽ کغصى ّهؼٌب صاعکغصى هفِْم ًبهذـْؽ اؿت  .ایي کبع ،ثـیبع ؿبصٍ اؿت  .لَ یک کلوَ یبػجبعتی کَ اًتؼاػی یب ًبهذـْؽ هی ًوبیض  ،صعًظغ ثگیغیض ّثَ چیؼی فکغ
کٌیض کَ كوبعاثَ یبص آى هی اًضاػص یبتوْیغی صعطٌُتبى ایجبص هی کيص  .ػهبًی عاثَ یبصآّعیض کَ ػبصت صاكتیض
ثگْثجض « اػاّسْاُن سْاؿت » تبثتْاًیض اؿتبى آطعثبیجبى غغثی عاثَ یبص ثـپبعیض  .اگغ هی سْاُیض ًبم
 ( Swedenؿْئض ) عاثَ یبص ؿپبعیض  ،اهکبى صاعص اػ ّاژٍ ی  ( Swett Denغبعًلیي ) اؿتفبصٍ کٌیض ّ .
...

هراحل اجرای الگْی تدریس یبدیبر
الگْی تضعیؾ یبصیبع صاعای چِبع هغدلَ اؿت  .ایي الگْ ثغهجٌبی آثبع ػلوی ّتجغثی کـبًی چْى پغؿلی  ،لْیي ،
ُّوکبعاى تضّیي كضٍ اؿت.هغادل چِبعگبًَ الگْی یبصیبع ػجبعتٌض اػ :


هرحلَ ًخست  :تْجَ بَ هْاد یبدگیری

صعایي هغدلَ ًیبػ اؿت یبصگیغًضٍ ثغهْاصیبصگیغی هتوغکؼ كْص ّآى ُب عاهْعص هالدظَ لغاع صُض ،ؿپؾ آى ُب عاثَ
تغتیجی ؿبػهبى صُض کَ ثَ یبصگیغی هِبلت کن كْص  .ثَ ُغعّی  ،صعهغدلَ دبًغ  ،ثبیض ثغ عّی ایضٍ ُب ًّوًَْ ُب
یبهفبُین هتوغکؼ كض .سَ کلیضى ثَ ػیغ هفبُین اهلی یک هتي یکی اػ عاٍ ُبی توغکؼ کغصى اؿت .فِغؿت کغصى
ّكغح ًکتَ ُبی اهلی یب هفبُین ًیؼ اػعّف ُبی صیگغ توغکؼ اؿت .ؿغاًجبم ایي کَ  ،تفکغ صلی ّژعف ثغعّی
هْاص یبصگیغی  ،همبیـَ ی ایضٍ ُب  ،تؼییي اعتجبٍ ثیي ایضٍ ُب ُن ثغایجبص توغکؼ کوک هی کٌض.


هرحلَ دّم  :ایجبدارتببط

آى گبٍ کَ ،هْاصی کَ ثبیض فغاگغفتَ كْص عّكي كضًض ّهْعص اعػكیبثی لغاع گغفتٌض  ،اػفٌْى یبصؿپبعی ّ دبفظَ ای
هتفبّت ثبیض ثغای ایجبص اعتجبُبت ثَ هٌظْع فغاگیغی هْاص آهْستٌی اؿتفبصٍ گغصص .صعایي هغدلَ هی تْاى اػفًْی ً ،ظیغ
اتوبل کلوَ ّ ،اژٍ جبًلیي ّ ،اژٍ کلیضی ّ  . . .ثِغٍ گغفت.



هرحلَ سْم  :بسط تصبّیر حسی

ّلتی کَ اعتجبٍ اهلی هلشن گغصیض  ،هی تْاى ثَ غٌی ؿبػی توبّیغ افؼّص .ایي کبععاثبیض صاًق آهْػاى ثَ ػِضٍ
ثگیغًض  .صاًق آهْػاى ثبیض هلؼم گغصًض ثغای ثَ یبصؿپبعی هفبُین اػ توبّیغ هٌذک ّ تؼجت ثغاًگیؼ ثِغٍ ثگیغًض .ثغای
هثبل  ،ثغای یبصؿپبعی صّّاژٍ ًبهغتجَ ثَ ُن « هْعچَ » ّ « ثٌضثبػی » هی تْاى توْیغ « هْعچَ صعؿیغک ثٌضثبػی
هی کغص » عاایجبص کغص.


هرحلَ چِبرم  :توریي فراخْاًی

صعهغدلَ چِبعم اػصاًق آهْػاى صعسْاؿت هی كْص ثَ توغیي فغاسْاًی یبصگغفتَ ُبیلبى الضام کٌٌض .توغیي ثبػسْاًی
هْاعصیبصگیغی تبجبیی ثبیض اصاهَ یبثض کَ فغاگیعی ثَ ُْع کبهل عّی صُض.
هٌِمی ّ ػملی پژُّق ،آگبُی ّ ّلْف کبهل ًیـت  .ایي الگْ ثبػث تمْیت اؿتضالل فغاگیغاى ،كٌبست هفبُین ،فغًیَ ُب
ّ آػهْى آى ُب صع صاًق آهْػاى

هی كْص ّ هٌجغ ثَ یبصگیغی ّ تمْیت هِبعت ُبی جغیبى ػلوی ،کبّكگغی سالق

،اؿتمالل صع یبصگیغی ،تذول اثِبم ّ هْلتی ثْصى صاًق صع صاًق آهْػاى هی كْص .

اُذاف آهْزش بَ ضیٍْ کبّضگری
اؿبؽ آهْػف کبّكگغی ثغ تْاًوٌض ؿبستي فغاگیغاى ثغای عؿیصى ثَ پبؿز ؿْاالتی اؿت کَ ثب آى هْاجَ هی كًْض  .ایي
ًْع آهْػف عّدیَ کبّكگغی عا صع صاًق آهْػاى تمْیت هی ًوبیض .
ُضف کلی آهْػف کبّكگغی ،کوک ثَ كبگغصاى اؿت تب صع سْص ً ،ظن ػملی ّ هِبعت ُبی الػم ثغای ایجبص ؿْال ّ
تذمیك ،ثغای پبؿز ثَ آى ُب عا هجتٌی ثغ کٌجکبّی سْص ثَ ّجْص آّعًض  .ػیغا صع ایي عّف اػ كبگغصاى سْاؿتَ هی كْص
کَ ،اػ سْص ؿْال کٌٌض ،ثب هـئلَ صعگیغ كًْض ،اُالػبت الػم عا گغصآّعی کٌٌض ،هِبلت گغصآّعی كضٍ عا اًـجبم صٌُض ّ
ثَ کلف پبؿز ثغؿٌض .
ة تجغثَ ّ تْلیض صاًق جضیض اؿت
 جْیؾ ّّیل (ُ )1992ضف ًِبیی الگْی کبّكگغی تلْیك صاًق آهْػاى ٍ،ثٌبثغایي هغادتًب تأکیض ثغ آگبٍ كضى ّ تـلَ یبفتي ثغ فغایٌض کبّكگغی صاعص.
-

ؿبچوي ُوچْى ثغًّغ ّ تبثب ،اػتمبص صاعص کَ كبگغصاى هی تْاًٌض اػ جغیبى کبّكگغی  ،آگبٍ كًْض ّ عّف ُبی
ػلوی عا ثِْع هـتمین ثیبهْػًضُ.وۀ هب اغلت ثَ ُْع كِْصی ثَ کبّكگغی هی پغصاػین .لیکي ؿبچوي
ثبكی .
م
ادـبؽ هیکٌض هب ًوی تْاًین ثَ تذلیل ّ تْؿؼَ تفکغ سْص ثپغصاػین هگغ آى کَ سْص اػ آى آگبٍ

ؿبچوي ،ػمیضٍ صاعص کَ هِن اؿت کَ صاًق آهْػاى ثَ ایي ًگغف ثغؿٌض کَ ؿغتبؿغ صاًق آػهبیلی ّ هْلتی اؿت.ثَ
ػجبعت صیگغ صاًلوٌضاى ثَ اعائَ ًظغیَ ُب ّ تًْیذبت هی پغصاػًض.صع ؿبل ُبی ثؼض ،ایي صاًق ُب ثَ ّؿیلۀ ًظغیَ ُبی
جضیض کٌبع گظاعصٍ هی كًْض ػیغا جْاة ُب ُوْاعٍ لِؼی ّ ٍ هیلگی ًیـتٌض  .هب ُوْاعٍ هی تْاًین صع تًْیذبت سْص
کبهل تغ ّ هجغة تغ كْین .اغلت هـبئل اػ تًْیذبت ثَ ظبُغ صعؿت ثغسْعصاع هی ثبكٌض  .كبگغصاى ثبیض اثِبهبتی عا کَ
کبّكگغی ّالؼی صع پی صاعص تلشین صاصٍ ّ ثب آى عادت ثغسْعص کٌٌض  .آًبى ُوچٌیي ثبیض آگبٍ ثبكٌض کَ ًظغ فسن صّم

ثَ تکویل تفکغ هب کوک هی کٌض  .عكض صاًق تْؿَ کوک ّ ًظغیبت ُوکبعاى صع هْعتی آؿبى هی گغصص کَ ثتْاًین
ًظغیبت آًبى عا تذول کٌین .

ًظریَ سبچوي در هْرد کبّضگری آى است کَ :
-1

كبگغصاى ّلتی کَ ثب هـئلَ كگفت آّعی هْاجَ كًْض ثَ کبّكگغی هی پغصاػًض .

 -2آًبى هی تْاًٌض ًـجت ثَ عاُجغصُبی تفکغ سْص آگبٍ كًْض ّ تذلیل آًِب عا یبص ثگیغًض .
 -3عاُجغصُبی جضیض عا هی تْاى ثِْع هـتمین آهْست ّ ثَ عاُجغصُبی هْجْص صاًق آهْػاى افؼّص .
 -4کبّكگغی هجتٌی ثغ هـبػضت گغُّی ثَ عكض تفکغ ّ كٌبست صاًق آهْػاى کوک هی کٌض .

سبختبر الگْی کبّضگری :
الگْی کبّكگغی اهْالً یک الگْی صاًق آهْػ هذْع اؿت ّ هْلؼیت ُبی فغاُن كضٍ ثغای آهْػف ثبیض هْلؼیتی
ثبكض کَ صع آى تذیغ ّ ػضم تؼبصل صاًق آهْػاى پبیَ ّ اؿبؽ فؼبلیت ُبی آهْػكی عا تلکیل صُض  .کٌق ّ ّاکٌق هؼلن ّ
صاًق آهْػاى هویوبًَ ،هلبعکتی ّ صلیك ثْصٍ ُ،غ ًْع اظِبع ًظغ ّ یب اثغاػ ػمیضٍ ای ثَ عادتی هْعت هی گیغص .
چٌیي ؿبستبعی اگغ چَ هوکي اؿت اًضکی پیچیضٍ ثَ ًظغ آیض اهب صع کبعیبصگیغی ّ آهْػف ثـیبع هؤثغ ّ ثغاًگیؼاًٌضٍ اؿت.
اؿبؿبً الگْی کبّكگغی اػ عّف ُبی پژُّق ػلوی ًلأت گغفتَ اؿت ،یؼٌی صع ایي الگْ

صاًق آهْػاى ُوچْى

پژُّلگغاى صع ػول ثب هـألَ ای هْاجَ هی كًْض ،صعثبعٍ آى اُالػبت جوغ آّعی هی کٌٌض ،اُالػبت عا تٌظین ّ ُجمَ
ثٌضی هی ًوبیٌض ّ ثغ اؿبؽ آًِب فغًیَ ؿبػی هی کٌٌض ،ؿپؾ فغًیَ ُبی سْص عا

آػهبیٌض ّ صع ًِبیت ًتیجَ هی گیغًض

ّ اػ ًتبیج ثَ صؿت آهضٍ ثغای تجؼیَ ّ تذلیل ؿبیغ عّیضاصُبی هلبثَ اؿتفبصٍ هی کٌٌض .
صع الگْی کبّكگغی ،ثغسالف الگُْبی تضعیؾ هـتمین ً ،مق هؼلن اًتمبل ّ اعائَ هِبلت صعؿی ًیـت  .اّ ًمق عاٌُوب
عا صع فغآیٌض تضعیؾ ثبػی هی کٌض .اّ ثَ جبی اًتمبل هـتمین اُالػبت ّ ّالؼیت ُبی ػلوی ،عّف کـت اُالػبت عا ثَ
صاًق آهْػاى هی آهْػص  .هِن تغیي ًمق اّ صع ؿبستبع چٌیي الگْیی فغاُن کغصى هْلؼیت کبّكگغی ،تمْیت عّدیَ
کبّكگغی صع صاًق آهْػاى ّ ُضایت فؼبلیت ُبی آى ُب اؿت ّ.ظیفَ هؼلن اًتمبل ًتبیج کبّف صیگغاى ثَ صاًق آهْػاى ّ یب
اًجبم فؼبلیت ُبی کبّكگغاًَ ًیـت  .اّ ًوي ایجبص هْلؼیت هـألَ صاع،صع هْعص كیٍْ ُبی کبّكگغی صاًق آهْػاى
صاّعی هی کٌض ،هٌبثغ الػم عا صع استیبع آًبى لغاعهی صُض  ّ،صع ًوي ثغای کوک ثَ کبّكگغاى هجتضی ّ تـِیل فؼبلیت
آى ُب ثَ ثذث صعثبعٍ هْلؼیت هـألَ صاع هی پغصاػص ّ ثب توغکؼ ثغ عّیضاصُبی هؼیي هـألَ یب ُغح ؿؤال ُب ،دغکت
کبّكگغاًَ صاًق آهْػاى عا اؿتوغاع هی ثشلض .
صع آهْػف ثَ كیٍْ کبّكگغی صاًق آهْػاى صعیبفت کٌٌضٍ ّ پظیغًضٍ هذي ًیـتٌض ،آًِب فؼبالًَ صع ُغح ّ ا جغای ثغًبهَ
ؿِین ّ كغیک ُـتٌض  .صعفغآیٌض تضعیؾ ثَ جبی اًگیؼٍ ُبی ثیغًّی اػ اًگیؼٍ ُبی صعًّی اؿتفبصٍ هی كْص .همغعات

سلک ثغ کالؽ دبکن ًیـت  ،صاًق آهْػاى ثب هیل ّ عغجت ثَ جـتجْی اُالػبت ّ دل هـألَ هی پغصاػًض  .ثغًبهَ ُب
ّ هفبُین آهْػكی ثغ صاًق آهْػاى تذویل ًوی كْص .اعتجبٍ اػٌبی کالؽ ثب ٍ م ّ ثب هؼلن ثـیبع ػویك ّ ثغ اؿبؽ ادتغام
ّ هذجت هتمبثل اؿت .آًِب صع ایي اعتجبُبت هتمبثل ًگغف ُب ،اعػكِب ،هِبعت ُب ّ صاًق ُبی جضیض عا هی آهْػًض ّ،
اكتجبُبت سْص عا اهالح ّ ثبػؿبػی هی کٌٌض .
صع الگْی کبّكگغی؛ هؼلن یگبًَ هٌجغ اُالػبت ًیـت ّ کتبة صعؿی ًیؼ  ،یگبًَ ّؿیلَ آهْػكی ثَ دـبة ًوی آیض
ً.یغُّبی اًـبًی صیگغ ،کتبثشبًَ ،آػهبیلگبٍ ،فیلن ،هْػٍ ّ هذیَ ّالؼی ػًضگی ُوَ ّ ُوَ هی تْاًٌض هٌبثغ صعیبفت
اُالػبت ثبكٌض  .هذیَ آهْػكی ًیؼ هٌذوغ ثَ هذیَ هضعؿَ ًیـت  ،صع ُوَ جب ّ ُوَ هکبى ُب آهْػف هی تْاًض
هْعت گیغص  .آهْػف کبّكگغی صع اهل ثغای صعّؽ ػلْم تجغثی ثَ ّجْص آهضٍ اؿت ،اهب كیٍْ ُبی آى صع توبم ػهیٌَ
ُبی تذویلی لبثل اؿتفبصٍ اؿت ُ.غ هًْْػی عاکَ ثتْاى ثَ هْعت هْلیؼت اثِبم آهیؼ ّ ؿؤال ثغاًگیؼ صعآّعص ،ثغای
آهْػف کبّكگغی هٌبؿت سْاُض ثْص  .اعائَ ؿغًز ُبی هغثٍْ ثَ ّیژگی ُبی هًْْع کبّكگغی ،ػول تذغیک عا
آؿبى هی ؿبػص ّ دفظ کغصى عا کبُق هی صُض .
هغادل اجغای آهْػف ثَ كیٍْ کبّكگغی :
اًگیؼٍ کبّكگغی ثَ ُْع ُجیؼی صع توبم افغاص ّجْص صاعص  .اگغ صاًق آهْػاى ثب یک هْلؼیت هجِن ّ ؿؤال
ثغاًگیؼ عّثغّ كًْض ،صعثبعٍ آى ثَ کبّف سْاٌُض پغصاست ُ .غ چیؼی کَ اؿغاعآهیؼ ،غیغهٌتظغٍ یب ًبكٌبستَ ثبكض ،ثَ
ػٌْاى یک عّیضاص ًبُوشْاى ثغای کبّكگغی هٌبؿت ّ هفیض سْاُض ثْص .
ؿبچوي ()1962هؼتمض اؿت ،کبّكگغی عا ًوی تْاى تبثغ ثغًبهَ سبهی صاًـت ،ػیغا صاهٌَ عاُجغصُبی هفیض
کبّكگغی ثـیبع ّؿیغ ّ گـتغصٍ اؿت  ،صع ًتیجَ صاًق آهْػاى ثبیض آػاصاًَ ثَ کٌجکبّی ،پغؿق ّ آػهبیق ثپغصاػًض ّ
اُالػبت الػم عا جوغ آّعی ّ ؿبػهبًضُی کٌٌض  .اهب الگْی کبّكگغی ثَ عغن گـتغصگی فؼبلیتف هی تْاًض ثَ ؿبصگی
تذت یک ًظبم هٌِمی لغاع گیغص ،ثَ صلیل ایٌکَ ُوَ فؼبلیت ُب صع آى ثَ ُن ّاثـتَ ُـتٌض ّ هکول یکضیگغًض  .کْتبُی صع
ایي اهغ هٌجغ ثَ فغى ُبی اكتجبٍ یب پبییي آهضى کبعایی ّ ػدوت صّثبعٍ سْاُض كض .
اگغ چَ ایي الگْ ثبیض تب دض ػیبصی ّاجض جبطثَ هٌبؿت ّ هؤثغ ثغای کـت اُالػبت ّ اؿتفبصٍ اػ آًِب ثبكض ،هؼلن
ًجبیض صعیبفت پبؿز هذیخ عا چٌضاى هْعص تْجَ لغاع صُض ،ػیغا ایي اهغ هغبیغ ثب عّح کبّكگغی ػلوی اؿت کَ صع جبهؼۀ
اًضیلوٌضاى ثغای تذمیك گغُّی ّ تًْیذبت ًیغّهٌض تغ پضیضٍ ُبی عّػهغٍ هؼوْل اؿت  .عّف آهْػف کبّكگغی اػ
ًظغ هْلفبى صاعای هغادلی اؿت کَ ثَ طکغ ثغسی اػ ایي ًظغات پغصاستَ هی كْص:

هرحلۀ ًخست):هْاجَ کردى فراگیرًذٍ بب هسئلَ :
صع ایي هغدلَ هؼلن تالف هی کٌض هـئلَ ای عا ُغح کٌض ّ ثب ایجبص اًگیؼٍ صع طُي صاًق آهْػاى جغلۀ كغّع ثَ
تذمیك عاثؼًض .هثبل" :هؼلوی عا فغى کٌیض کَ هی سْاُض صع کالؽ كیوی ؿبل اّل صثیغؿتبى هفِْم صعؽ ّاکٌق پظیغی
هْاص عا تض عیؾ کٌض عاُی کَ اّ ثغای هْاجَ کغصى صاًق آهْػاى ثغای اًجبم صاصى تذمیك اًتشبة کغصٍ اؿت ثَ كغح ػیغ
اؿت:
هؼلن صّ ًوًَْ اػ پْصع فلؼُبی آُي ّ هٌیؼین عا صاسل صّ ثلغ کَ دبّی  Hclثَ یک اًضاػٍ اؿت هی اًضاػص ّ تالف هی
کٌض کَ ثلغُب صع دبلتی لغاع گغفتَ ثبكض کَ صع صیضعؽ صاًق آهْػاى ثبكض.صع دبلی کَ صّ فلؼ كغّع ثَ ّاکٌق صاصى ثب
 Hclهی کٌٌض هؼلن تًْیذبتی عا عاجغ ثَ ّاکٌق پظیغی هْاص هی صُض.صع دیي تًْیذبت هؼلن ،دجبة ُبی گبػ ایجبص كضٍ
اػ صّ هبصٍ کبهالً هلِْص اؿت کَ یکی ثیلتغ ّ صیگغی کوتغ اؿت .صاًق آهْػاى هؼلن عا اػ صیضى دجبة ُب آگبٍ هی ؿبػًض .
ثغسی صاًق آهْػاى ػلت عا اػ هؼلن جْیب هی كًْض ّ هؼلن ثغای ُضایت صاًق آهْػاى ثغای تذمیك تالف هی کٌض ّ ثب "ثلَ"
ّ "سیغ" گفتي ؿْاالت صاًق آهْػاى عا پبؿز هی صُض

هرحلۀ دّم )ّادارکردى داًص آهْزاى برای گردآّری اطالعبت :
هؼلن هی صاًض کَ صع ُغ تذمیك ثغای عؿیضى ثَ پبؿز صعؿت یب ًبصعؿت ثبیض ثغ هجٌبی كْاُضی لٌبّت کغص  .كْاُض
سْص ثَ سْص ثَ صؿت ًوی آیٌض ؛ثلکَ ثبیض آًِب ثب جـتجْ ّ فغاُن آّعصى اُالػبتی ؿبهبى صاص .هثبل:
" هؼلن ثغای تـِیل فغآیٌض آكٌبیی صاًق آهْػاى ثب الگْی دبًغ ،ثَ آًِب هی گْیض کَ اُالػبت هغثٍْ ثَ ایي ّالؼَ عا هی
تْاى اػ هجوْػَ کتبة ُب ،هجالت ّ اػ اًضّستَ ُبی صاًلی سْص فغاُن آّعًض .ثغسی صاًق آهْػاى ثب هغّعی ثغ صاًـتَ
ُبی سْص اُالػبتی عا یبصصاكت هی کيًض ّ ػضٍ ای صیگغ صعثبعٍ هفِْم ّاکٌق پظیغی اػ فغٌُگ ًبهَ لغت ،کتبة صعؿی
ّ ...اُالػبتی عا ثجت هی کٌٌض  .ثؼٌی اػ صاًق آهْػاى ُن ثَ گفتگْ ثب هؼلن صع ایي سوْم هی پغصاػًض .صع پبیبى
فؼبلیت ُبی یبص كضٍ ،اُالػبتی صعثبعۀ همبیـَ ّاکٌق پظیغی هْاص ثَ صؿت هی آیض " .
هغدلَ ؿْم )یبعی ثَ صاًق آهْػاى ثغای آػهبیق کغصى :
صاًق آهْػاى صع ایي هغدلَ ثب تْجَ ثَ اُالػبتی کَ ثَ صؿت هی آّعًض ؿؼی هی کٌٌض تب دض ؽ ُبیی صعثبعٍ
هـبلَ اعائَ صٌُض ّ ثَ آػهبیق دضؽ ّ گوبى سْص ثپغصاػًض .هثبل:
"هؼلن اػ صاًق آهْػاى هی سْاُض ثغ هجٌبی اُالػبتی کَ ثَ صؿت آّعصٍ اًض فغًیَ ثـبػًض ّ ثَ آػهبیق فغًیۀ
سْص الضام کٌٌض  .فغًیَ ُبیی کَ صاًق آهْػاى صعثبعۀ هًْْع صعؽ هی ؿبػًض،هی تْاًٌض ادتوبلی ّ ثـیبع ػیبص ثبكض .اػ
صاًق آهْػاى سْاؿتَ هی كْص ً،تیجۀ آػهبیق ُبی سْص عا ثجت کٌٌض تب صع هْالغ هْعص ًیبػ ثَ عادتی هْعص اؿتفبصٍ لغاع
صٌُض.ثغای اًجبم صاصى آػهبیق صاًق آهْػاى هی تْاًٌض ثب هْاص صیگغی ًْ ،ع دالل ّ دل كًْضٍ ی هْعص آػهبیق عا تغییغ
صاصٍ ّ هْعص ثغعؿی لغاع صٌُض ".

هرحلۀ چِبرم)یبری بَ آهْزاى برای سبهبًذُی بَ اطالعبت داًص
صع ایي هغدلَ هؼلن ثَ صاًق آهْػاى کهک هی کٌض تب هجوْػَ اُالػبت اعائَ كضٍ اػ ؿْی هؼلن ّ یبفتَ ُبی اُالػبتی
سْص عا هلشن کٌٌض .هثبل:
"هؼلن ثَ صاًق آهْػاى هی گْیض :ثغای کـت ًتیجۀ ًِبیی اػ فؼبلیت ُبی اًجبم گغفتَ ،هجوْػَ ی اُالػبت عا ثغ
اؿبؽ ّیژگی ّ اًْاع آى ُب  ،صؿتَ ثٌضی کٌٌض ّ ثغاؿبؽ ؿبػهبًضُی اًجبم گغفتَ ثَ تْهیف اُالػبت ثَ صؿت آهضٍ
ثپغصاػًض.

هرحلۀ پٌجن ) بررسی ضیْۀ عول در جریبى تحقیق :
هؼلن اػ صاًق آهْػاى هی سْاُض تب جغیبى تذمیك سْص عا هْعص ثغعؿی لغاع صٌُض ّ اگغ الػم ثبكض ُغح جضیضی عا
ثغای اعائَ ًظغ صعثبعۀ ّاکٌق پظیغی هْاص ،صٌُض .هثبل:
"هؼلن تالف هی کٌض ًظغیبت صاًق آهْػاى عا ثغای پؾ گیغی الگْی تذمیمی هٌبؿت ثغای صعؽ دبًغ صعیبفت کٌض
.ثغسی صاًق آهْػاى اظِبع هی کٌٌض کَ ثِتغ اؿت صع لبلت یک گغٍّ تذمیك ثب صلت ثیلتغی ثَ هلبُضٍ ی هذیَ اُغاف ّ
صًیبی پیغاهْى سْص ثپغصاػًض ّ استالف ّاکٌق پظیغی هْاص عا ثَ هْعت هلوْؽ ثجیٌٌض " .

جْیس ّ ُوکبراى () 1992آهْزش کبّضگری را ضبهل پٌج هرحلَ هی داًٌذ :
هرحلۀ اّل) درگیر ضذى ضبگرد بب هْقیعت دارای هسألَ است:
صع ایي هغدلَ هؼلن هْلؼیت صاعای هـئلَ عا ػغًَ هی کٌض ّ عاٍ ُبی کبّكگغی (ُضف ُبی هؼیي ّ كیٍْ پغؿق آعی
–سیغ )عا ثغای كبگغصاى تًْیخ هی صُض ُ .غ چٌض کَ فغهْل ثٌضی یک عّیضاص ًبُوشْاى هبًٌض هـبلَ تیغَ صّ فلؼ ًیبػ ثَ
لضعی تفکغ صاعص  ،ایي كیٍْ هی تْاًض ثغ هـبئل ًـجتبً ؿبصٍ ای چْى یک ؿؤال ،هؼوب یب دمۀ جبصّیی هجتٌی ثبكض کَ چٌضاى
ثَ ػهیٌۀ صاًق ػیبص ًیبػ ًضاكتَ ةاكٌض.الجتَُ،ضف غبیی آى اؿت کَ كبگغصاى ،ثشوْم كبگغصاى ثؼعگـبل تغ ،ثَ تجغثۀ
سلك جضیض ثَ كیْۀ صاًلوٌضاى ّاصاع كًْض  .ثَ ُغ دبل ،کبّكگغی عا هی تْاى ثب ًظغیبت ثـیبع ؿبصٍ كغّع کغص .
ًبُوگًْی صاعای ایي ًوبی هتوبیؼ اؿت کَ ثَ عّیضاصُبیی هی پغصاػص کَ ثب توْعات هب اػ ّالؼیت هجبیٌت صاعص  .صع ایي
دبلت ُ،غ هْلؼیت صاعای هـألَ ،یک عّیضاص ًبُوشْاى ًیـت  .عّیضاص هوکي اؿت اػ آى جِت کَ پبؿز آى عا ًوی صاًین
هـألَ ثبكض ّ،لی اگغ ثَ هفبُین جضیضی ثغای فِن آى ًیبػ ًضاعین ً ،یبػی ثَ کبّكگغی ًیؼ ًضاعین .هب اػ آى ًظغ ایي هِلت
عا هتظکغ هی كْین کَ گبُی هؼلوبى هـبئلی عا ثغ ًوی گؼیٌٌض کَ ّالؼبً ثغای كبگغصاى كگفت اًگیؼ ثبكٌض  .صع ایي هْاعص
پیلغفت صع فؼبلیت یبصگیغی ثیلتغ اػ یک هـبثمۀ «ثیـت ؿؤالی » ًیـت ُ .غ چٌض کَ فؼبلیت ُغح پغؿق ثَ هغف سْص
ّاجض اعػف اؿت ،لیکي ًجبیض آى عا توْع کبّكگغی ػلوی آهیشت .

هرحلۀ دّم) گردآّری دادُب  ،تأییذ:
تبییض جغیبًی اؿت کَ كبگغصاى ثَ ّؿیلۀ آى ،اُالػبتی عا صعثبعٍ عّیضاصی کَ هی ثیٌٌض یب تجغثَ هی کٌٌض  ،گغص هی آّعًض

.هرحلۀ سْم) گردآّری دادٍ ُب ،آزهبیطگری :
كبگغصاى صع ایي هغدلَ ،ػٌبهغ جضیضی عا ثَ صعّى هْلؼیت هـألَ ّاعص هی کًٌض تب ثجیٌٌض آى عّیضاص هی تْاًض ثَ هْعت
کغ كبگغصاى ّ
هتفبّتی عر صُض ُ.غ چٌض کَ تأییض ّ آػهبیلگغی ثَ ػٌْاى هغادل هجؼای ایي الگْ تْهیف هی كًْض ،تف
اًْاع ایجبص هی کٌٌض هؼوْالً هیبى ایي صّ جٌجَ گغصآّعی صاصٍ ُب صع دبل تجضیل اؿت  .آػهبیق ُب صاعای صّ ػولکغص هی
ثبكٌض :کلف ّ آػهْى هـتمین  .کلف یب تغییغ هْاعص ؛ثغای هالدظۀ اتفبق ُبی ًبكی اػ آى ُب ،لؼّهبًثَ ّؿیلۀ ًظغیَ یب
فغًیَ ای عاٌُوبیی ًوی كْص ّ،لی هوکي اؿت فکغی ثغای یک ًظغیَ ثْجْص آّعص  .آػهْى هـتمین ؛ ٌُگبهی عر هی
صُض کَ كبگغصاى یک ًظغیَ یب فغًیَ ای عا آػهبیق هی کٌٌض .جغیبى هجضل ؿبستي فغًیَ ُب ثَ یک آػهبیق آؿبى ًیـت
ّ ثَ توغیي ًیبػ صاعص  .ثـیبعی اػ ؿؤال ُبی تأییضی ّ آػهبیلگغی هوکي اؿت هغفبً ثغای تفذن  ،پیغاهْى یک ًظغیَ
الػم ثبكض  .هب هی ثیٌین کَ دتی ثغای ثؼعگـبالى هجغة  ،آؿبى تغ آى اؿت کَ ةگْیٌض « ،فکغ هی کٌن عاثَِ ای ّجْص
صاعص  ، ....تب ایي کَ ثَ ُغح یک عكتَ ؿْال ُبیی ثغای آػهْى فغًیَ ثپغصاػًض ُ.وچٌیي ً،ظغیَ ُبی کوی عا هی تْاى
ثغ هجٌبی یک آػهبیق کٌبع گظاعص ُ.غ چٌض کَ هیل ثَ «کٌبع گظاعصى »یک هتغیغ صع ػهبًی کَ اّلیي آػهبیق اػ آى ًظغیَ
پلتیجبًی ًوی کٌض ّجْص صاعص ،لیکي اًجبم چٌیي کبعی هی تْاًض ثـیبع گوغاٍ کٌٌضٍ ثبكض  .یکی اػ ًمق ُبی هؼلن صع ایي
هغدلَ  ،کٌتغل كبگغصاى صع ػهبًی اؿت کَ  ،آًبى توْع هی کٌٌض ":یک هتغیغ ًفی كضٍ اؿت" .صع دبلی کَ چٌیي ًیـت
.صّهیي ًمق هؼلن ّؿؼت ثشلیضى ثَ کبّكگغی كبگغصاى ثَ ّؿیلۀ گـتغف كکل اُالػبتی اؿت کَ ثَ صؿت هی
آّعًض.ؿؤال ُبی آًبى صع سالل تأییض ،هوکي اؿت پیغاهْى اكیبء رّام ،كغایَ ّ عّیضاصُب ثبكض  .ؿؤال ُبیی هغثٍْ ثَ
اكیبء ثغای تؼییي هبُیت یب ُْیت اكیبء پغؿیضٍ هی كًْض  ( .آیب چبلْ اػ فْالص اؿت ؟ آیب آى هبیغ آة اؿت ؟)ؿؤال ُبی
عّیضاصی ؛ ؿؼی صع تأییض عسضاص یب هبُیت یک ػول صاعص ( .آیب چبلْ صعثبعٍ صّم ثَ ؿوت ثبال سن كض ؟)ؿؤال ُبی هجتٌی
ثغ كغایَ هغثٍْ ثَ ًّغ اكیبء یب ؿیـتن ُب صع ػهبى ثشوْم اؿت ( .آیب صعجۀ دغاعت تیغۀ سن كضٍ صع ػهبى ًوبیق
آى تْؿَ هؼلن ،اػ صعجۀ دغاعت اتبق ثیلتغ ةّص ؟آیب ّلتی کَ هبیغ اًبفَ كض عًگ هبیغ تغیغ کغص ؟).ؿؤال ُبی هغثٍْ ثَ
سبهیت صع جِت تأییض دبلت اكیبء صع تذت كغایَ سبم ثَ ػٌْاى عاُی ثغای صعیبفت اُالػبت جضیض ثغای کوک ثَ
ؿبستي یک ًظغیَ اؿت ( .آیب هؾ ُغ ّلت دغاعت ثجیٌض سن هی كْص ؟)اػ آًجب کَ كبگغصاى ثَ تأییض تهبم جٌجَ ُبی یک
هـبلَ ًضاعًض ،هؼلوبى ثبیض اػ ًْع اُالػبت هْعص ًظغ صاًق آهْػاى آگبٍ ثبكٌض ّ صع جِت تغییغ اًگبعٍ پغؿق آًبى کبع
کٌٌض .

هرحلَ چِبرم) سبزهبى دُی ً ،ظن یک تْضیح:
صع گبم چِبعم كبگغصاى اُالػبتی عا کَ صع سالل گغصآّعی صاصٍ ُب ثَ صؿت آّعصٍ اًض هٌظن هی کٌٌض ّ ؿؼی هی ًوبیٌض آى
ًبُوشْاًی عا تًْیخ صٌُض .
هؼلن صع هغدلَ چِبعم كبگغصاى عا ثَ ؿبػهبى صُی صاصٍ ُب ّ ثیبى آًِب فغا هی سْاًض  .ثؼٌی اػ كبگغصاى صع جِق فکغی
هیبى صعک اُالػبتی کَ گغص آّعصٍ اًض ّ ؿبستي تًْیخ ثغای آى صچبع اكکبل هی ثبكٌض  .آًبى هوکي اؿت ثَ دظف
جؼئیبت ًغّعی ّ اعائَ تًْیخ ًبکبفی ثپغصاػًض .گبُی هوکي اؿت ثتْاى ًظغیَ ُب ّ تًْیذبت هتؼضصی هجتٌی ثغ ُوبى
صاصٍ ُب ثْجْص آّعص  .صع چٌیي هْاعصی ُ،وْاعٍ هفیض اؿت اػ كبگغصاى ثشْاُین تًْیذبت سْص عا ثیبى صاعًض تب ثضیٌْؿیلَ
صاهٌۀ فغًیَ ُبی هوکي آكکبع گغصًض .گعٍّ ثب ُن هی تْاًض كغدی تِیَ کٌٌض کَ کبهالً ثَ هْلؼیت صاعای هـئلَ پبؿز صُض

هرحلَ پٌجن) تحلیل جریبى کبّضگری
صع هغدلۀ پٌجن كبگغصاى عاُجغصُبی هلکل گلبیی عا کَ صع سالل کبّكگغی ثکبع ثغصٍ اًض تذلیل هی کٌٌض  .صع ایي
هغدلَ ،اػ كبگغصاى هی سْاٌُض تب اًگبعٍ ٍ ای کبّكگغی سْص عا تذلیل کٌٌض  .آًبى هوکي اؿت هؤثغتغیي پغؿق ُب
،عكتَ ای اػ پغؿق ُبیی کَ هْلض ثْصٍ اًض ّ آى ُبیی کَ هْلض ًجْصٍ اًض ،یب ًْع اُالػبتی کَ ًیبػ صاكتٌض ّلی ثَ صؿت
ًیبّعصًض عا تؼییي ًوبیٌض  .ایي هغدلَ صع جِت آگبُبًَ ؿبستي جغیبى کبّكگغی ّ پیلغفت هيظن آى ًغّعی اؿت .

جذّل 1هراحل تذریس الگْی کبّضگری :
گبم صّم :

گبم اّل :
ص عگیغ كضى ثب هـئلَ
كیٍْ ُبی کبّكگغی عا تًْیخ
.
صُیض .
عّیضاص ًبُوشْاى عا هؼغفی کٌیض

گعصآّعی صاصٍ ُب – تأییض .

گعصآّعی صاصٍ ُب – آػهبیلگغی .

م اُیت اكیبء ّ كغایَ عا تأییض کٌیض

م تغیغُبی هغتجَ عا جضا کٌیض .

عّاثَ هتغیغُب عا فغًیَ ؿبػی
عسضاص هْلؼیت هـألَ عا تبییض کٌیض ّ( .آػهْى )کٌیض

.
گبم چِبعم :
ؿبػهبى صُی ً،ظن یک تًْیخ .
ًْاثَ یب تًْیذبت عا هٌظن
کٌیض .

گبم ؿْم :

گام پٌجن :
تدلیل جغیبى کبّكگغی .
تدلیل عاُجغص کبّكگغی ّ تْؿؼۀ
آ ًِب
هؤثغتغیي

هحبسي ّ هحذّدیت ُبی الگْی کبّضگری
اهلی تغیي ًتیجَ آهْػف کبّكگغی پغّعف ّ تمْیت فغآیٌضی اؿت کَ هلبُضٍ ،جوغ آّعی ّ ؿبػهبًضُی صاصٍ ُب ،تؼییي
ّ کٌتغل هتغیغُب ،ؿبستي فغًیَ ،آػهبیق فغًیَ ُب ،تٌظین تًْیذبت ّ لٌبّت هـتٌض ّ هـتضل صعثبعٍ ًتبیج ،اػ
ػٌبهغ ّ ػْاهل هِن آى ُـتٌض .اػ هِن تغیي کبعکغصُبی ایى الگْ هی تْاى افؼایق صعک ػلوی ،تفکغ سالق  ّ،هِبعت
ُبی تجؼیَ ّ تذلیل عا ًبم ثغص .ایي الگْ ػهبًی ثَ ثِتغیي ًذْ هؤثغ سْاُض ثْص کَ هْلؼیت ایجبص كضٍ ثتْاًض اؿجبة تذیغ ّ
ػهیٌَ ُبی همبثلَ هؤثغ ثب پیق صاًـتَ ُبی صاًق آهْػاى عا فغاُن آّعص ،ثَ ُْعسالهَ هذبؿي ایي الگْ عا هی تْاى ثَ
كغح ػیغ ثیبى کغص :
-1

ایي الگْ ثغای صاًق آهْػاى صع ُغ ؿي ّ ؿِْدی کبعثغص صاعص .

 -2عّف ُب ّ ًگغف ُبیی عا کَ ثغای یک طُي کبّكگغ ًغّعی اؿت ،تمْیت هی کٌض .
 -3ؿجت اؿتمالل صع یبصگیغی ّ دل هـألَ هی كْص ّ صع ًِبیت هْجت تمْیت سْصاتکبیی ّ سْص کٌتغل هی گغصص .
 -4ثبػث ثغاًگیشتي ػالئك ُجیؼی صاًق آهْػاى هی كْص .
 -5هْجت اعتجبٍ فؼبلیت ُبی هضعؿَ ثب ػًضگی ّالؼی صاًق آهْػاى هی كْص .
 -6عّح ُوکبعی ّ تْاًبیی کبعکغصى ثب صیگغاى عا تمْیت هی کٌض .
 -7هْجت فغار اًضیلی ّ ػجلَ ًکغصى صع لٌبّت هی كْص .
ً -8گغف هْلتی ثْصى ّ کثغت گغایی عا صع ػلْم هشتلف تمْیت هی کٌض .
 -9اؿتضالل ّ لٌبّت ثغ اؿبؽ كْاُض ّ هـتٌضات ػلوی عا تمْیت هی کٌض .
-10هْجت تفکغ هٌِمی ،تذول اثِبم ّ اًضیلَ ُبی هشبلف هی كْص .
-11اػ ًظغ عّاًلٌبؿبى تغثیتی ،یکی اػ ثِتغیي عّف ُبی آهْػكی ثغای ایجبص تفکغ اًتمبصی اؿت .
 -12هْجت تغثیت ًـلی هذمك ّ کبّكگغ هی گغصص.

هحذّدیت ٍ ا ًیس عببرتٌذ از :
-1

ًـجت ثَ فؼبلیت ُبی هتضاّل هضاعؽ ثَ ػهبى ثیلتغی ًیبػ صاعص .

 -2ثَ هؼلوبى ثب تجغثَ ّ آكٌب ثب عّف تذمیك ًیبػ صاعص .
 -3ثب تْجَ ثَ ًْع اعػكیبثی ّ همغعات دبکن ثغ هضاعؽ،اهکبى اجغای هؤثغ آى هذضّص اؿت .

ًکبت هِن در آغبز بَ کبرگیری ضیٍْ کبّضگری :
صع آغبػ کبع ثَ كیٍْ کبّكگغی الػم اؿت ،فؼبلیت ُب ثغ اؿبؽ تْاى ،ؿي ّ پبیَ تذویلی فغاگیغاى تضاعک صیضٍ كْص .
هؼلوبًی کَ آهْػف ثَ كیٍْ ی کبّكگغی عا ثغای کْصکبى تضاعک هی ثیٌٌض  .ثِتغ اؿت ،فؼبلیت ُب صع لبلت ثبػی آغبػ
كْص .ایي ثبػی ُب ؿجت سْاُض كض کَ کْصکبى ثتْاًٌض ؿْال ُب عا صؿتَ ثٌضی کٌٌض ّ .صع ُغح ؿْال ُب ثِتغ اؿت اػ ؿْال
ُبی پیچیضٍ پغُیؼ ًوبیٌض .
ثـیبعی اػ کتبة ُبی ػلوی کْصکبى ؿغكبع اػ هِبلت کبّكگغی اؿت ؛ ثـیبع

ی اػ آًِب ثغای ؿِْح اثتضایی هٌبؿت

ُـتٌض  .صاؿتبى ُبی اؿغاعآهیؼ ّ هؼوبُب هذغک ُبی هٌبؿجی ثغای کْصکبى ُـتٌض  .عاٍ صیگغ اًِجبق آهْػف کبّكگغی ثب
کْصکبى کْچکتغ اؿتفبصٍ اػ هِبلت صیضاعی اؿت .
ثغای آهْػف هغادل کبّكگغی ثبیض  ،گبم ثَ گبم ّ صع ُی جلـبت هشتلف الضم گغص

ص  .تالف صع آهْػف ُوَ ػٌبهغ

کبّكگغی صع یک جلـَ یب صع جلـبت هذضّ ص  ،تٌِب هْجت ًبکبهی صاًق آهْػاى ّ هؼلوبى سْاُض كض  .لظا تْهیَ هی
گغصص ثغای آهْػف کبّكگغی ثَ یک جلـَ هذضّص اکتفب ًگغصص .
صاًق آهْػاى ثؼعگـبل ثِتغ اؿت فغایٌض کبّكگغی عا  ،سْص کٌتغل کٌٌض ،گغچَ ایي ػول هوکي اؿت صع اثتضا ػْاعًی
ًیؼ صاكتَ ثبكض .
هؼلوبى ثبیض هذتْای آهْػكی عا ثَ هْعت ًبُوشْاى ؿبػهبًضُی کٌٌض ّ ؿؼی کٌٌض تضعیؾ ُوَ هِبلت عا اػ ؿجک ُبی
ثیبًی ّ ًوبیلی ثَ ؿجک کبّكگغی تجضیل کٌٌض .عّیضاصُبی ًبُوشْاى عا دتی هی تْاى اػ ُغیك ًمبكی ،فیلن ،یب

اثغاػ

كٌیضاعی – صیضاعی صیگغ گـتغف صاص .
اگغ اجغای الگْی کبّكگغی ثب هْفمیت اًجبم گیغص ،كٌبست دبهل اػ آى ،لـوتی اػ ؿبست كٌبستی صاًق آهْػاى عا
تلکیل سْاُض صاص ،ثَ ُْعی کَ آًِب ثتْاًٌض یبفتَ ُبی سْص عا ثَ هْاعص هلبثَ ّ جضیض تؼوین صٌُض  .الػم اؿت یبصآّعی کٌین
کَ صع جغیبى آهْػف کبّكگغی ثْیژٍ صع هذیَ ُبی آهْػكی ّ کالؽ صعؽ هوکي اؿت صاًق آهْػاى هغادل فْق عا ثَ
ُْع هٌظن ُی ثکٌٌض ؛هثالً هوکي اؿت صاًق آهْػاى لجل اػ ایٌکَ اُالػبت هْجْص عا ثغعؿی کٌٌض ،فغًیَ ُبیی پیلٌِبص
کٌٌض ّ ػجْالًَ تووین ُبیی ثگیغًض .صع چٌیي هْاعصی هؼلن ثب اًؼِبف پظیغی ّ ظغافت الػم ثبیض ثکْكض صاًق آهْػاى عا
صع جغیبى صعؿت کبّكگغی لغاع صُض  ّ،آى ُب عا ثغ آى صاعص تب تغتیت ّ تْالی هغادل عا عػبیت کٌٌض .
هجتوغ آهْػكی آصاة  -هلبّعٍ

