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ABSTRACT 
The emerging interest in the concept of teachers’ decision-making as a key to teaching 
effectiveness has mounted over the last few years. Although the number of studies conducted in 
this area has been vast, there is a paucity of literature on the impact of in-service teacher education 
courses on teachers’ decision-making (re)construction. To bridge this gap, in the present 
qualitative multiple case study, pre- and post-course classroom observations and the teacher 
education course were conducted to investigate four novice EFL teachers’ instructional decision-
making. Content analysis based on Stronge’s (2007) five teacher skills checklists and 
microgenetic constructivist moment-by-moment discourse analysis were employed. Findings 
indicated five shifts from using “L1 to using L1 as well as L2 for instruction”, “one method to use 
different approaches and strategies in teaching,” “paper-and-pencil based activities to incorporate 
technology in teaching,” “whole-class or individual to using different grouping activities,” and “a 
strict approach to using games for teaching and learning” in teachers’ decisions. In view of the 
findings, it can be concluded that the focus of targeted teachers changed as a result of participating 
in this course. They brought valuable information from the tacit to the conscious level, negotiated 
it, and reshaped it to some extent. They became more aware of their abilities and considered the 
context, students’ levels, needs, and demands. These results are consistent with many of the 
previous findings reported in the literature. The main implication of this study is for institute 
managers, teacher educators, and EFL teachers regarding decisions and the significant role of 
reflection on them. 
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   مقدمه. 1

ضوع   کمیو  ست یقرن ب قبل از و تأثیر « تدریس»تا کنون مو

های اصگگگلی محققان بوده   ها از دغدغهآن در تربیت انسگگگان 

ست   معلمان مؤثر  یساز آماده همین دغدغه، (.2022)بدرا، ا

ها ی به ن  ییپاسگگگخگو  یبرا به ی آموزدانش یاز از  یکان را 

 teacher) معلم تیترب کارشگگگناسگگگان اسگگگاسگگگی یهاچالش

educators  پس  مسئله  نیا .(2019)رایلی، ( تبدیل کرده است

از تأکید پژوهشگگگگران مبنی بر در نظر گرفتن تأثیر تجربیات 

پیشگگین معلمان بر چگونگی و چرایی عملکرد آنها در محی  

صالحی   به گفته (.2009)جانسون،  دت گرفت تدریس نیز ش 

دار است که ای از اقدامات هدفمجموعه« تدریس»، (2001)

ها را       تدریس آن حل پیش، در حین و پس از  معلم در مرا

کند. بنابراین تدریس اثربخش طراحی، اجرا و ارزشگگیابی می 

ای از رفتارهای معلم که سگگگبب    عنوان مجموعهوان بهترا می

شود  آموز به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر میدستیابی زبان

 (.2017)زارعی و همکاران؛ تعریف کرد 

یک   معلم  یریادگی  ،(1998فریمن و جانسگگگون ) گفته  بر بنا  

مشگگارکت در  قیاز طر ی اسگگت کهو دائم مندنظام یادگیری

عال  ماع  یها  یمحدر  مختلف یها تی ف   جاد یمتنوع ا یاجت

 دانش معلمگگان تعگگاملی تیگگبر مگگاه دیگگا تگگأک. بگگشگگگودیم

ماع  (،2018 ،یگوتسگگگکی)و نشگگگان   یفرهنگ -یمفهوم اجت

سعه  یندیمعلم فرآ یریادگی یساز یدهد که درونیم ی و اتو

با همکار      گفتمانی  تدا  صگگگورت  گرانید یاسگگگت که در اب

( یمی)خود تنظ آیددر می فرد اختیارو سگگ س تحت  ردیگیم

 کی به   «یهمکار »مفهوم  جه، یدر نت (.2018)دیمیتریسگگگکا،  

س   سا شد معلم تبد  یعامل ا ست   لیدر ر اتفاق نظر بر  .شده ا

چه  این اسگگگت که    مان   چنان کدیگر   معل ند،   یهمکار با ی کن

خواهد   آنها کارآمدتر  (reflective practiceتأمّلی ) هایفعالیت  

و  یخان یآقاعل از نظر  ن،یبر ا عالوه (.2009)جانسگگگون،  بود 

در و مقلد منفعل  اسکارشگگنعنوان معلمان به (،2018) مفتون

در  معلم تیترب کارشگگناسگگان با بلکه  ؛دنشگگوینم نظر گرفته

 کنند.یم یمعلم همکار بالندگیحوزه 

 ی پودمانی مدل  ،یفرهنگ -یاجتماع  دگاه ی ظر گرفتن دندر  با 

  یهاراهبردهایانفصال از  یبرا یکه تالش شده است شنهادیپ

شارکت  ،یبیترک ،تناوبی مدلیو ارائه  یتسن   ی چند بعدو  ،یم

(cyclical, incorporated, cooperative, multidirectional and 

multidimensional focus) ماراوادیولو،   اسگگگگت  (.2012)کو

بنابراین سگگگاختار و الگوی آموزش معلمان از مدل سگگگن تی       

هدف آن  شگگگاگردی به مدلی تغییر یافته اسگگگت که-اسگگگتاد

با  یشگگان ازهایو ن محی  یبررسگگ یمعلمان برا یتوانمندسگگاز

سگگا  در دوران پ مناسگگب محی روش  تبیینو  یانتقاد ینگاه

بورگ  طبق نظر  جه، یدر نت (.2007)مک مورو،  اسگگگت  متد 

  شناخت  بر یرگذاریأثتنقش  تربیت معلم یهادوره (،2011)

مات و        قدا به تغییر در ا های  یمتصگگگممعلمان دارد که منجر 

 .  شودیم ایشان

ن    یمحمگگد  بگگه گفتگگ        (2018) نور رحمگگانی   و  یچمردا

شود   ترین مهارت در تدریس قلمداد میاصلی « گیریتصمیم »

کند. از  عنوان نقشگگگ  راهنما در تدریس مؤثر عمل می    که به  
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نقش بسزایی    (2005)کوک، گیری معلمان نجایی که تصمیم آ

فا می          گان ای ند یادگیر یت  مانی     در موفق تا ز ند،  که در  ک

صمیم  صل     گیریت شی معلمان تحول و بهبودی حا های آموز

شود نمی  ستگی      ن شای شی را به  توان اهداف واالی نظام آموز

 .  (2012)نصر اصفهانی، محقق کرد 

انجام   قات یاز تحق یای غنمجموعه ها،  یکه بررسگگگ  یدر حال 

صمیم    دیدگاه   از یس یزبان انگل معلمانگیری شده در مورد ت

هد  میمختلف را نشگگگان  و جهات  به د ثال، )  د،ی لو عنوان م

تحقیقات در این کمبود  (،2020ه، رمکِوِپاولسگگرود و  ؛2019

را نیز آشگگگکار    انگیزه برای پژوهش حاضگگگر  زمینه خاص،  

پر  ی. برا(2019تاج الدین و عالمی،  ؛2021)بکتاش،   کند می

دوره آموزش ضگگمن  ری، پژوهش حاضگگر تأثخالء نیکردن ا

بر اسگگاس مدل  آفرین و گفتگو محورمهارتی، تحول خدمت

سی معلم     (2012)کوماراوادیولو، کاردز  ست های برر و فهر

  های آموزشی یریگمیرا بر تصم  (2007)استرانگ،  تأثیرگذار 

 .ه استکرد یبررس ی،سیزبان انگلکار تازه معلمان

 تحقیق پیشینه و نظری . چهارچوب2

  یها تی از فعال  یاری مانند بسگگگ   ی،آموزش زبان خارج   ند یفرآ

مانند انتخاب  گوناگونی یهاعمدتاً به انتخاب گر،ید یانسگگان

 دارد. یبستگ گریها و موارد دروش ها،تی، فعالآموزشی مواد

  که  گیری شگگگودطور منظم تصگگگمیمبه  دی با  در آموزش زبان 

 یسگگگازمانده    یبرا یها و گاه  نیگزیحذف جا   یبرا یگاه 

سازنده  کیمتنوع در  یهاتیفعال ست.   نظم   لیدل نیهمبه ا

ست که   صم »ا ضوعی  «یریگمیت  سیتدرفرایند  بطندر ، مو

  یآموزش  هایفعالیتتمام  (.1973)شاولسون،   رسد  نظر میبه

صم  جهینت ست  غیرآگاهانه ایآگاهانه  ماتیت که معلم پس ای ا

به ا  ند یفرآ نیا کند. از پردازش اطالعات اتخاذ می    نیمنجر 

سگت   ا سیتدر یمهارت اصگل  ی،ریگمیفرض شگده که تصگم  

مانی و  یچمردان یمحمد ) شگگگاولسگگگون،  ؛ 2018، نور رح

  را با یریادگی یهاو معلمان ممکن اسگگت فرصگگت  (،1973

   (.2002)والش، کنند  لیتسه ایخود محدود  اتتصمیم

  یهاتیدر موفق یاتیح یمعلمان نقشگگ (،2019) دیولُبه گفته 

 یمؤثر ضرور سِیآنها در تدر هایمیدارند، تصم آموزاندانش

 را مؤثر سیاز تدر  درک آنها  شگگگانو نظرات دی اسگگگت و عقا 

 مات یتصگگگم جه، یدر نت .(2019)لوگران، دهد  می لی تشگگگک

اسگگگت   سیتدرترین موضگگگوعات در از اسگگگاسگگگی معلمان

مکگگاران،     چگگاردزی )ر ه ل فگگارِکگگه  طور همگگان . (2001و 

ها و  یژگیو یدارا کارآمد   انکند، معلم  ادعا می  الف(2015)

یی  در مورد موضوع، توانا  یاز جمله دانش کاف یدانش خاص 

نا  تی ریمد  کافی  از  یاری و بسگگگ یستدر  یها ییکالس، توا

 یانی پا  گیرینتیجه در او همچنین . هسگگگتند  گرید های مؤلفه 

عنوان  به  گراتأمّل   های فعالیت  ه مشگگگارکت مداوم در   ب خود، 

یادین  ویژگی مان   محوری و بن مد  معل ند میاشگگگاره  کارآ  .ک

قدند همکاری معلمان و      2007میرینک و همکارانش )   ( معت

یات،   اشگگگتراک ها        نظرگذاری تجرب مّل روی آن تأ نابع و  ها، م

گودارد و همکارانش ن شود. تواند سبب بهبود عملکرد آنامی

مسگگتقیم میان همکاری معلمان و میزان  نیز از رابطه (2007)

موفقیت یادگیرندگان سگگگخن گفتند. بنابراین همکاری میان          
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مان می  تدریس        معل ها در  هارت و دانش آن به بهبود م ند  توا

 (.2017 ) شاکنوا،بینجامد 

ی(،  و آموزش یفرهنگ ،یاقتصاد)شدن  یدر عصر جهاننتیجتاً 

 هایمدل یطراحبرای  ازیبه ن مناسگگب یواکنشگگمدل کاردز 

مخفف واژه  « کاردز»اسگگت. اصگگطالح  آموزش معلمان زبان 

ناخت   ل،ی دانسگگگتن، تحل های  جام  نشگگگ ن دی و ددادن ، ان

)=Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, and 

Seeing (KARDS)(   تغییری از     بگگاشگگگگد. این مگگدل  می 

به     یمبتن و محورمحصگگگولی تسگگگن  یها راهبرد قال  بر انت

نه   یها روش ناوبی نوآورا بر تحول  یمبتن و ندمحور یفرآ ،ت

ماراوادیولو،  )اسگگگت  نابرا . (2013مدگیس،   ؛2012کو   ن،یب

از  انفصگگگگال یبرا ترکیبی یمگدل  (2012)  کومگاراوادیولو 

  ،یبیترک ،تناوبی  بر فعالیت های    و تمرکز یسگگگنت یها راهبرد

عد    یمشگگگارکت ند ب هاد کرد  یو چ   ترکیبیمدل   .را پیشگگگن

و سگگگه اصگگگل    یجهان  دگاه ی پنج داز طریق  کوماراوادیولو 

  دگاهیپنج د. (2013مدگیس، )شگگگود می یبانیپشگگگت یاتیعمل

د نباش  دیمف شدن  یجهان بستر که ممکن است در درک   یثابت

مدرن، اپسگگگ )post-nationalی )پسگگگامل  یهادگاهیاز د ندعبارت

ستعمار    ساا ساروش  ،یپ ساانتقالی  پ . )post-transmission( و پ

س یس  ،یخیاول در تحوالت تار دگاهیسه د    -یو اجتماع یا

آموزش  ،آخر دگاهیکه دو د یشوند، در حالیادغام م یفرهنگ

 نیا .(2012 ولو،ی)کوماراواد دهند  یم لی ان را تشگگگکب معلم ز

گاه ی د عه  کارگیری به با   ها د ی  اتی از اصگگگول عمل یامجمو

)operating principles(   ند یمکه   یها وهیو شگگگ ها هی رو توا

سا   آموزش معلمان زبان دوم شنا . دنشو یم ییرا کنترل کنند، 

ی، شالوده اصلی مدل کاردز هستند. این اصول     اتیاصول عمل 

و خصگگوصگگیات عملی  قابلیت اجرایی جزئیات دقیق،  شگگامل

)particularity, practicality, possibility.( باشد.می 

صل  پودماندر قالب پنج  کاردزمدل  ست.    یطراح یا  شده ا

قدرت سگگگاخت       ، پودمان  نیاول مان    ،یادانش حرفه به معل

  یچگونگ با مرتب  . پودمان دومدهدمیی را اهیو رو یشخص

 پودمان. اسگگگت یادگیرنده و اسگگگتقالل زهیانگ ،اازهین یابیارز

سا     شنا اورها  ب ت،یبه هو دنیو اعتبار بخش  ییسوم، در مورد 

 سیبر نحوه تدر  پودمان چهارم،  معلم اسگگگت.  یها و ارزش

  آموزشی  جامعه یاعضا  ریو گفتگو با سا  پردازینظریه ،معلم

  ریسگگگا ،یادگیرنده  نحوه نگرش  پودمان پنجم، . کند یم دی تأک 

 دهد قرار می تأکید  مورد معلم را  سیاظران به تدر  ن معلمان و  

 (.2012 ولو،ی)کوماراواد

شده   ساس مطالب بیان  قابل   یآموزش  هایگفتمان، امروزه برا

معلمان وجود    یسگگگازدر مورد نحوه جذب و آماده   یتوجه

ست که برنامه    ن،یدارد. عالوه بر ا شده ا ش  یهاثابت   یآموز

ان معلم سگگازی مناسگگبقادر به آمادهاز خدمت  شیپ یتسگگن 

آموزان انشد شگگرفتیکه به پ یآموزشگگ یهابرنامه برای حفظ

 یبا بررسگگ (2007اسگگترانگ ) نی. بنابرانیسگگت کند،کمک می

عات مختلف، و   و ها مدل  طال مان مؤثر را در   یها یژگیم معل

ئه کرد فهرسگگگت پنج  به  :ارا مد معلم  و  ریعنوان شگگگخم، 

، آموزش کننده و هماهنگ  کننده  هی دهنده کالس، ته سگگگازمان 

ن آموزش،  مجری یت و  شگگگرفت یبر پ اظرو  بالقوه  ظرف  های 

   .گانیادگیرند
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 س،یتدر  یها مهارت  معلم، تی مسگگگئول تی اهم به  توجه  با 

مطالعات  ،یآموزشگگگ یهایریگمیتصگگگم و معلمان یهمکار

صم  میبه مفاه یمتعدد  د،یلوعنوان مثال، )به انمعلم یریگمیت

  یهامشگگگارکت برنامه ،(2020؛ پاولسگگگرود و ورمکه، 2019

  لویسگگگیلوپس و تورن نیاسگگگ اسگگگاندآموزش معلمان )مانند، 

سار    سکارال ون دن برگ  ؛2020 الئو،یو آگز زایک ؛2022 ،یا

 (؛2020و همکاران،  ی)حسن زمدل کارد ،(2015همکاران،  و

مان   یها یژگیو مد   معل تاج  کارآ لد ) عالم  نیا  (2019 ،یو 

  ،یضمن خدمت مهارت  یدوره آموزش  اتریتأثاند. اما پرداخته

به     یریگمیگفتگو محور در تصگگگم و نیآفرتحول مان  معل

 نیدر ا قیقرار گرفته اسگگت. فقدان تحق یندرت مورد بررسگگ

 تی ترب یها که دوره  تی واقع نیو ا رانیخاص در ا  نه یزم

 ،(2021)بکتاش،  نیآفرو نه تحول هستند  یانتقال شتر یمعلم ب

شت تا   محققان ضر  مطالعهرا بر آن دا با تمرکز بر اجرای   حا

 .ندانجام ده آفرین و گفتگو محور راای مهارتی، تحولبرنامه

 : استمطرح  ریز یل پژوهشراستا، سؤا نیدر ا

تازه کار  معلمان  آموزشگگگی یریگمیاز تصگگگم ییهاچه جنبه»

شگگرکت در دوره آموزش ضگگمن خدمت   ی باسگگیزبان انگل

 «.؟ندکمی رییتغو گفتگو محور  آفرینمهارتی، تحول

 تحقیق . روش3

 آماری جامعه

تازه  چهار  سگگگسگگگات زبان   ؤاز می سگگگیزبان انگل کار  معلم 

شرکت   صورت هدفمند برای  به مختلف در تهران یخصوص  

دو  انتخاب هدفمنداین  ی. برااین مطالعه انتخاب شگگگدنددر 

(، 2008گاتبونتون )  فیطبق تعرمد نظر قرار گرفت:    اری مع

هسگگتند که کمتر از دو سگگال سگگابقه   یمعلمان تازه کار کسگگان

شند، بنابرا   سیتدر شته با معلمان با کمتر از دو  ،محققان نیدا

سابقه تدر    سان  سیسال  آموزش معلمان  یهاکه دوره یو ک

ند        شیپ نده بود گذرا خدمت را  برای شگگگرکت در این   ،از 

ماه   6) میسگگابقه(، مر سگگال1سگگارا ) .مطالعه انتخاب کردند

ماه سگگابقه( در  8) سگگال سگگابقه( و رضگگا  1) یسگگابقه(، عل

شرکت کردند.   ضر  تا  22 نیب هدفمعلمان سن   پژوهش حا

و  یرانیاسال، دانشجو یا فارغ التحصیل دوره کارشناسی،  34

  یاسگگگام ق،یاخالق تحق تی رعا  یبرا زبان بودند.  یفارسگگگ 

شده و   هاکه پژوهش در آن یمؤسسات     مشخصات دقیق  اجرا 

مانده اسگگت )از نام مسگگتعار  یکنندگان ناشگگناس باقشگگرکت

 (.شداستفاده 

 پژوهش ابزار

ها، از مشگگگاهدات داده یآورجمع یحاضگگگر برادر پژوهش 

ه اسگگتفاده شگگد انمعلم آموزش و پس از دوره شیپ یکالسگگ

 .است

 هاداده آوریجمع روش

 مشاهده کالس درس قبل و بعد از دوره

هد    یها داده یآورجمعبرای روش  کی  ی،کالسگگگة مشگگگا

شمند و مف  ست ز  دیارز شگر به  رایا دهد افراد  اجازه می پژوه

  دگاهی را از د مسگگگائلخود مطالعه کند تا     واقعی  یرا در مح

ش نس و همکاران،  آنها درک کند  ستا، در   نیدر ا .(2007) را

 ازیآوری اطالعات مورد نجمع یبرا همشاهد  پژوهش حاضر 
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صمیم    صوص ت ش در خ انتخاب کار تازهمعلمان  یگیری آموز

مورد نظر  انمعلم یهامطالعه ده جلسه از کالس  این در .شد 

تا  شد  یلمبرداریو ف یبردارادداشت یمشاهده،  پیش از دوره، 

محتوای   .شگگود یآنها بررسگگ های آموزشگگیگیریتصگگمیم

کنندگان  ارائه شواهد کامل در مورد شرکت   یبرانیز ها کالس

، یهدورن)ضگگب  شگگد  ییدئویوصگگورت بهآنها  ماتیو تصگگم

2007.) 

ها  یداری تغییرات     تی در ن پا نان از  هدات    ،برای اطمی مشگگگا

پس از شگگرکت در یک ماه کالسگگی پس ازدوره انجام شگگد. 

ده جلسگگگه   یهای معلمان هدف برا   ، کالسیدوره آموزشگگگ

  شرفتیتا پ ی شدلمبرداریو ف یبردارادداشتی ،مشاهده گرید

 بررسی آنها  های آموزشی گیریدر تصمیم  یواقع یو بازساز 

 .شود

مطالعه بر  نیدر ا یذکر اسگگت که مشگگاهدات کالسگگ انیشگگا

  (2007) استرانگ  گذارریتأثمعلم  یبررس  یهافهرست اساس  

 نیبراسگگگاس ا مشگگگاهده  فهرسگگگت کی  . شگگگدیم تی هدا 

و توس  دو متخصم در  یتوس  محققان طراح چهارچوب

 . و اصالح شد یابیاز اجرا ارز شیمدرس پ تیحوزه ترب

 معلم تیدوره ترب

قاد بر ا   های گفتگو محور گروه لی اسگگگت که تشگگگک   نیاعت

چند   ای  کی تا با    سگگگازدیمعلمان فراهم م  یرا برا یفرصگگگت

گفتگو  خاص   سیبا روش تدر   یفرد سگگگاختن یهمکار برا 

ند   به   جه یکه در نت  (2002اِج، )کن ندگی   منجر  فه  بال   یاحر

( reflective professional developmentگگگرا )تگگأمگگّل

مهگگارتی، دوره  ،بنگگابراین(. 2009)جگگانسگگگون،  شگگگودیم 

مان مبتن و گفتگو محور  آفرینتحول مدل   بر یآموزش معل

های بررسگگی معلم و فهرسگگت (2012)کوماراوادیولو، کاردز 

مطالعه اجرا شگگگد تا      نیدر ا (2007)اسگگگترانگ،  تأثیرگذار   

معلمان در  آموزشگگی هاییریگمیو توسگگعه تصگگم یبازسگگاز

 کند. یدوره را بررس و پس از طول

 را معلم تیترب یدوره آموزش کیاساس، پژوهشگران  نیبر ا

ند. ا  بی ترت  18ی )اقه یدق 90دوره دوازده جلسگگگگه  نیداد

 ارائهبه  ،اول طول انجامید. در این دوره پژوهشگر ساعت( به 

هدا  مدل  حث  تی ها و  به همه       ب با توجه   یریگها پرداخت. 

سات به  یهاتیو محدود 19-دیکوو   برخ صورت   آن، جل

ضا  )در سکا  یف شد. پیا اول  پژوهشگر دوره،  نیدر ا ( اجرا 

ساخت دانش  ) مرحله 2طور مشترک در  کنندگان بهو شرکت 

بر  سؤاالتی در مرحله اول،  شرکت کردند.  ی(مشارکت  تاملو 

مدل    مان آن   کاردز اسگگگاس  و  شگگگدمیمطرح و پنج پود

  یهادر مورد آن سواالت بحث کرده و پاسخ   کنندگانشرکت 

را با توجه به  ییوهایسنار  نیهمچن او. دادندمیخود را ارائه 

ی بررسگگگی  ها فهرسگگگتکالس درس معلمان و   یدادها ی رو

 ندیدر فرآ را کنندگانتا شرکت کردمیارائه  (2007استرانگ )

 میتصگگگم بخواهدو از آنها  کرده بیترغ مشگگگارکتی بالندگی

. و گفتگو ب ردازندبحث به و  رندیبگ در آن شرای  را مناسب 

ئه هر    پژوهشگگگگر اولسگگگ س  و  کاردز مدل   پودمان به ارا

  یابیدست  ی. براپرداختمی (2007استرانگ )  فهرست بررسی  

سه   کیدر بخش هر  ،مورد نظر جیبه نتا سی می جل . شد برر
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ی با مضگمون  گرید یوهایال و سگنار ؤدر مرحله بعد، چند سگ 

  هکنندگان در مورد آنها بحث کردو شرکت شدمیارائه  مشابه

ها و پرسگگش .کردندمیخود را ارائه  یهاو پاسگگخ و نظرات

س شرکت  یبه زبان مادر وهایسنار  و تدوین  (یکنندگان )فار

اعتبار   یبررس  یمعلم برا تیترب متخصصان  توس  دو نفر از  

و  یبازنگری، ها با هدف پژوهش بررس و ارتباط آن ییمحتوا

شد   شا س س ارائه  ست تمام  انی.  سات به  یذکر ا صورت   جل

 ند.شد یسیرونو شتریب لیتحل یضب  و برا یریوتص

 هاداده تحلیل روش

معلمان  آموزشگگیگیری به منظور آشگگکار سگگاختن تصگگمیم 

س یق ییمحتوا لیاز تحل ،یس یکار زبان انگلتازه  deductive) یا

content analysis،)  هایمهارت فهرست بررسی   بر اساس پنج  

سترانگ ) معلم  ستفاده شد. برا  2007ا پس از منظور،  نیا ی( ا

آنها  س سو ها، به وصف و مقایسه آنها پرداخته خواندن داده

بالقوه به  ی، کدهانهایتاً .شگگدند مرتب  اسگگترانگ هایمؤلفهبا 

 .شدند یبندداده و دسته لیکلمات رمز تقل

  کیکروژنتیم انهیگراسگگگاختبرگفتمان  لی تحل ن،یعالوه بر ا

(microgenetic constructivist moment-by-moment discourse 

analysis )یها یسگگگیدر مورد رونو (1978 ،یگوتسگگگکی)و  

در طول  یسگگیزبان انگلکار تازه معلمانی مذاکرات مشگگارکت

 ندمحوریفرآ لیتحل نیدوره آموزش معلمان انجام شگگگد. از ا

  قیدق یابا مشگگاهده هایسگگیتا هر خ  از رونو شگگداسگگتفاده 

 یجیتدر/فیظر یبازساز  ایتحول  ر،ییهر تغ شوند و  یبررس 

صمیم  که در  یندیس س فرآ  .شود گیری معلمان، کشف  در ت

س    شاهده کال   افتنیشد به منظور  یاز دوره دنبال م شیپ یم

 اًمعلمان در مرحله پس از دوره مجدد یآموزشگگ ماتیتصگگم

 اجرا شد.

ها و     نان یاطم تی قابل  شیافزا یبرا ته  کد ند دسگگگ از  ها یب

  یسگگگیرونو لی تحل یبرا( double-coding) دوگانه   یکدگذار  

س    شاهدات کال شد. کدها و     یم ستفاده  قبل و بعد از دوره ا

  یریگشگگدند. اندازه ییکدگذار نهاها با توافق دو یبنددسگگته

پیش دو مجموعه کد    نیها ب بخش نیکوهن کاپا مربوط به ا   

  84/0و 82/0کدگذار نیب ییایشد و پا همحاسبو پس از دوره 

 نیاز توافق ب ییدهنده درجه باال   دسگگگت آمد که نشگگگان   به 

شده     یاعتبار کدها جه،یکدگذارها بود. در نت ستخراج  تأیید ا

و اجتناب   هاافتهیاز اعتبار  نانیاطم یبرا ،نی. عالوه بر اشگگد

از روش بررسگگی مجدد به  ،ینادرسگگت احتمال یرهایاز تفسگگ

 (.2016 ،یاضی)رکمک معلمان شرکت کننده نیز استفاده شد 

ها  هدات کالسگگگ   ییمحتوا لی تحل ت،ی در ن مان   یمشگگگا معل

کت  با تمرکز بر پنج      شگگگر عد از دوره  بل و ب نده ق فه کن  مؤل

 یواقع یو بازسگگاز تحولشگگد تا  سگگهیمقا (2007)اسگگترانگ 

حال، با توجه به       نیآنها را آشگگگکار کند. با ا     یریگمیتصگگگم

از  قیو عم یغن یریارائه تصگگو یمطالعه، برا نیا یگسگگتردگ

شگران  ،جینتا سعه   پژوه ساز  وبر تو صم  یباز مربوط   ماتیت

ش  یراهبردها»به حوزه  ست   «یآموز  «ی آموزشاجرا»از فهر

 تمرکز کردند.

 ها. یافته4
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ی مهارتی،   دوره آموزشگگگ کشگگگرکت در ی   تأثیر مطالعه    نیا

هگگای گیریآفرین را بر تغییر تصگگگمیمگفتگو محور، تحول

شی معلمان تازه  س     آموز سی کرده ا سی برر .  تکار زبان انگلی

ساخت  لیتحل شارکت  یکیکروژنتیم انهیگرابر   یاز مذاکرات م

مّل   و  نه   تأ یا کت   گرا گان در    شگگگر ند های  » حوزهکن راهبرد

و مقایسه مشاهدات پیش و پس  (2007استرانگ، ) «آموزشی 

که در آن    یموارد از دوره تدریجی    را نشگگگان داد  ندگی   بال

از  یناشگگگ راتییتغ ذیلرخ داده اسگگگت. پنج بخش  یندیفرآ

 دهد.یشرکت در دوره را نشان م

هر دو  از استفادهبه  زبان اولاز حد  شیباستفاده » از رییتغ

 «آموزش یبرازبان 

مان از زبان اول )در ا   ،از دوره پیشدر مشگگگاهدات     نیمعل

 حیمختلف، تصگگح یهاآموزش قسگگمت ی( برایمورد فارسگگ

آموزان زبانپرسگگش و پاسگگخ از  یو حت ، حل مسگگائلخطاها

ستفاده م  ستفاده از زبان   آنهادر طول دوره،  کردند.یا درباره ا

تبادل نظر و منابع مختلف    ،بحث  گریکد یبا   سیاول در تدر 

  ریتحت تأث   آنها در جلسگگگات مختلف،  کردند.  یرا بررسگگگ

شده، رو  هایمدلو  گریکدی دگاهید  رییخود را تغ کردیارائه 

ست، سارا   دادند. سات به ا  یکی در که از معلمان ا  نیاز جل

استفاده از زبان  یبرا خود میتصم لیموضوع اشاره کرد و دال

 او اظهار داشت: کرد. انیرا ب کردشیرو راتییاول و تغ

 کردذهنم خطور میکه به    یراه نیقبل از شگگگرکت در دوره، اول  »

عنوان که به دمیحل مسائل بود. حاال فهم  یاستفاده از زبان اول برا 

های داشگگگته باشگگگم و از روش یشگگگتریب تیخالق دیمعلم با کی

اگر  تی موضگگگوع اسگگگتفاده کنم و در نها   حیتوضگگگ یمختلف برا

توانم از زبان اول ی، مندها مشگگگکل را حل نکردوشکدام از رچیه

 1)سگگارا، زن، سگگابقه    «.راه حل اسگگتفاده کنم نیعنوان آخربه

 سال(

 نکته اشاره کرد: نیبه ا زین یعل

شد، ما با همان» آموزان خود دانش یازهاین دیطور که در مدل ذکر 

بارزتر  میریرا در نظر بگ ها   ازی ن نیو  بان انگل  یریادگی آن  یسگگگیز

 نیا یهایصگندل  یاسگت که آنها رو  لیدل نیقطعاً به هم و .اسگت 

ش یکالس م ستفاده ب  ،نی. بنابرانندین  ازیاز حد از زبان اول، ن شیبا ا

 سال( 1مرد، سابقه    ،ی)عل «.میریگیم دهیآنها را ناد هیاول

  یازهایو در نظر گرفتن ن ییبه شگگگناسگگگا دهیگز نیدر ا یعل

شاره  دانش مورد ارائه شده   که در هر دو مدلِ کندمیآموزان ا

آموزان دانش یازهای. در نظر گرفتن نقرار گرفته اسگگت تأکید

مان  یها رمجموعه یاز ز یکی و  کاردز مدل   از «لی تحل» پود

  یاجرا» فهرست  از «یآموزش  یراهبردها»حوزه در  نیهمچن

 (.2007، انگ)استر است «آموزش

در این  ها معلم در عملکرد رییتغ، مشگگگاهدات پس از دوره  

پیش و پس از دوره  ماتیتصگگم سگگهیرا نشگگان داد. مقامورد 

اسگگتفاده  اسگگتفاده از زبان اول کاهش و نشگگان داد که معلمان 

 یآشکارا سع  آنها   .ه است داشت  یریچشمگ  شیزبان دوم افزا

ستفاده   قیبه تعو یبرارا  یمختلف یکردند راهبردها انداختن ا

 یرضگگا از راهبردها ،عنوان مثالبه .به کار گیرنداز زبان اول 

اسگگگتفاده از   گر،یکد ی اآموزان ب دانش همکاری مانند    یمختلف

و  ویدسگگگتور زبان، اسگگگتفاده از سگگگنار  حیتوضگگگ یبرا لمیف

آموزان و حل مشگگکالت دانش حیتوضگگ یبرا یرسگگازیتصگگو
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 یاول روزبان به  یدر موارد نادر تیکرد و در نهااستفاده می

  یسگگیرا به اسگگتفاده از انگلان آموززبان نیهمچن یآورد. ویم

پاسگگخ به سگگواالت و شگگرکت در  یبرا یعنوان زبان اصگگلبه

سگگگارا، یکی دیگر از  .کردمی قیمختلف تشگگگو های فعالیت  

کننده، عالوه بر راهبردهای مطرح شگگگده از معلمان شگگگرکت

های انگشگگتی و نیز نقاشگگی برای توضگگیح بیشگگتر   عروسگگک

آموزن را برای به کارگیری    کرد و همچنین زبان اسگگگتفاده می 

جای اسگگگتفاده از زبان اول برای رسگگگاندن       این راهبردها به  

کرد. همین موضگگگوع باعث شگگگد شگگگان تشگگگویق میمنظور

آموزان بیشگگگتر به فرهنگ لغت مراجعه کنند و خود در       زبان 

شند،       شان برای برقراری ارتباط با صدد برطرف کردن نیازهای

چرا که  برای رسگگگاندن تمامی مفاهیم قادر به اسگگگتفاده از         

 راهبردهای پیشنهادی معلم نبودند.

استتتفاده از    هب  سیروش تدر  کی استتتفاده از   » از رییتغ

 «مختلف یهاراهبردو  کردهایرو

استفاده از   یبرا معلمان هایمیاز دوره، تصم  شیمشاهدات پ 

بت برا    کردیرو کی  عات مختلف   یثا را  آموزش موضگگگو

از  یبرنامه درس  یآنها خود را متعهد به اجرا کند.منعکس می

به برخ   نییتع شیپ حدود  خاص     روش یشگگگگده و م های 

مان همچنان بر رو   لی در اوا .دند ی دیم خود   کردیدوره، معل

ند و دال یم دی تأک  له مختلف لی کرد از  یریجلوگ ی از جم

  آموزان، درک کامل موضگگوع، عدم فشگگار دانش یسگگردرگم

ارائه  یماتیتصم  نیچن یدر زمان را برا ییجوو صرفه  روانی،

با ا  یم ند.  به مرور زمان    یکردها یحال رو  نیکرد ها   رییتغ آن

به  شد. می دهید شان یهاوضوح در صحبت  بهاین تغییر  و کرد

 از جلسات گفت: یکیدر  میمرعنوان مثال، 

 یزیآموزانم چدانم و دانشیرا م زیکردم همگگه چ یقبالً فکر م   »

دانش را به آنها منتقل کنم. اما  دیکه با هسگگگتم من نیدانند و اینم

آموزان خود دانشتوانم از یمن م !چقدر اشگگتباه کردم دمیاالن فهم

ستفاده کنم، کالس فعال  سیتدر یبرا سطح       یترا شم و  شته با دا

منجر به درک بهتر مطالب   تی دهم که در نها  شیتعامل آنها را افزا  

ستق به میست یمجبور ن شه یشود. ما هم یم آموزان به دانش میطور م

عنوان . به میآموزش ده میخواهیرا م یزیکه اکنون چه چ   مییبگو

شی  میتوانیمثال، م شان ده  لمیف کیاز  بخ و از آنها  میرا به آنها ن

فکر  کنند یاسگگگتفاده م  گرانیکه باز   یدر مورد سگگگاختار  میبخواه

ضوع را     میاجازه دهو صحبت کنند   گریکدیکنند، با  شان مو خود

 ماه( 6خانم، سابقه    م،ی)مر «.کشف کنند

شان  میمر یهاصحبت  ستفاده از   دگاهید رییدهنده تغن او در ا

ذکر کرد  میاسگگگت. آنچه مر سیمختلف در تدر یکردهایرو

  «انتقال» دگاهید از تغییرعنوان به (2012)ولویکوماراوادتوس   

ه  شگگد شگگنهادیپ( transmission to transformation) «تحول»به 

 دیتأکان، آموزمشارکت دانش  شیبه افزا نیهمچن می. مراست 

 که در کندیاشگگاره م مسگگئلهو حل  رانیفراگ یهاییبر توانا

( مطرح شگگده 2007اسگگترانگ )مختلف مدل  فهرسگگت های

در  زین گرید معلمان یهاموضگگوع در صگگحبت  نیاسگگت. ا

سات مختلف دوره د  سه د  شد. مثالً می دهیجل  یگریدر جل

 رضا گفت:

کنم فکر  سیخواهم تدر یکه م  ییها به بخش  قطعاً  به بعد،   نیاز ا»

شاگردانم را در نظر   ست که     نی. امی گیرمخواهم کرد و  شتباه ا ا
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با توجه به  دی. ما بامیفکر کن شگگگدهتمام کردن بخش تعیینفق  به 

  «.میآموزان روش مناسگگگب را انتخاب کن   دانش یریادگی سگگگبک  

 ماه( 8)رضا، مرد، سابقه   

و تفکر قبل از کالس و  یزیرکه رضگگا در مورد برنامهاتی نک

با سگگگبک       روش ییهمسگگگو فاده    یریادگی های مورد اسگگگت

 «یطرح آموزش» یهامربوط به حوزهمطرح کرد، آموزان دانش

مه  » فهرسگگگتاز  نا نده    یزیربر ما و  «یآموزشگگگ یو سگگگاز

  فهرست از« آموزاندانش یهاییتوانا و ازهایبه ن ییپاسخگو »

نایی و  نظارت بر  » اسگگگت   «آموزاندانش های شگگگرفت یپتوا

  راتیتوان تأث موارد می نیتوجه به ا  با   .(2007)اسگگگترانگ،  

 اد.معلمان نشان د دگاهیبر د را به وضوح شرکت در دوره

 نهیزم نیدر ا یراتییتغ حاکی از دوره، مشاهدات  انیپس از پا

ثال به اسگگگت؛   های   در کالس خود از روش یعل ،عنوان م

   کرد.یدستور زبان استفاده م  یهاآموزش بخش یبرا یمختلف

را  دسگگتورمربوط به بخش  ییوئدیو ر یکی از جلسگگات، اود

را  لمیو از آنها خواسگگگت که فپخش کرد شگگگاگردانش  یبرا

س س در مورد آن با   نندیبب سه   گفتگو  گریکدیو  کنند. در جل

تدا  یگرید کرد و از  حیرا تشگگگر ییویسگگگنار کالس  یدر اب

د  نکنیکه اسگگتفاده م ییآموزان خواسگگت به سگگاختارهادانش

 زیسگگارا ن د.هنتوجه کنند و سگگ س آن قسگگمت را آموزش د

کرد.  اسگگتفاده می یهای مختلفآموزش خواندن از روش یبرا

عنوان موضوع   را به متن کی سر تیتر از جلسات،   یکیدر  او

ته نوشگگگگت   یرو گفتگو ب با دانش  ،تخ ه گفتگو آموزانش 

سه    کرد. سیشروع به تدر  نهایتاًو  پرداخت   یاس س در جل

را  درسمختلف  یهااز شاگردانش خواست تا قسمت    گرید

ستان خود آموزش دهند.   ضا نیز برای تقویت مهارت   به دو ر

آموزان از آنان خواسگگت در قسگگمتی از کالس  واژگانی زبان

ه دوسگگتانشگگان آموزش دهند، هایی را که آموخته اند بعبارت

پادکسگگگتی را در کالس پخش کرد و  در جلسگگگه ای دیگر 

آموزان را تشگگویق به حدس معنای لغات جدید از بافت  زبان

ها یاجمالت کرد.  نه  ن مختلف مورد  یها از روش ییها نمو

شرکت    ستفاده معلمان  سه پس از دوره   یکننده در طا ده جل

 ست.ان انآرد در عملک یراتییدهنده تغبود که نشان

ستفاده از  » از رییتغ ستفاده از  به  های سنّتی روشا  یفناورا

 «سیدر تدر

سئله  شرکت که در کالس یگرید م کننده  های هر چهار معلم 

و استفاده   یمطالعه مشاهده شد، عدم استفاده از فناور نیدر ا

آنها در   بود. قلمکاغذ و   های مبتنی بر  فعالیت  از حد از   شیب

مل مختلف  یمیتصگگگم نیچن یدوره برا لی اوا از جمله    یعوا

در زمان، کمبود امکانات و در نظر گرفتن سطح    ییجوصرفه 

شاره به کمبود     میمر ،یعل را ذکر کردند. آموززبان و رضا با ا

ضا  ضع  نیاز اشان  یتیامکانات، نار اعالم کردند. اما   را تیو

در  فناوریخود به اسگگتفاده از  لیسگگارا ضگگمن اشگگاره به تما

شاره کرد     گرید لیبه دو دل یشهاکالس شد ا که در باال ذکر 

حال، وجه   نیبا ا دانست.  یمنطق یمیخود را تصم  میو تصم 

شتراک ا  صم  نیا ستفاده از فناور  عدم به میچهار معلم، ت   یا

ئه  با وجود این  بود. فاده در دوره   های مدل ، ارا مورد اسگگگت
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 کردیدر رو یراتییمعلمان منجر به تغ   یها و بحث  یآموزشگگگ

   از جلسات گفت: یکیآنها شد. مثال رضا در 

ست که م  » ما قرار نداده  اریسسه امکانات الزم را در اخت  ؤدرست ا

. من مینکرد یتالشگگگ نهیزم نیعنوان معلم در ابه هم اسگگگت اما ما

از تلفن همراه  ای ام تاپ نکردهلپی هرگز از مؤسگگگسگگگه تقاضگگگا  

فاده نکرده دانش  یبرا که  بار  کی  یام. حتآموزان در کالس اسگگگت

شاگردا  کی یآموزش معن شتم، آخر    نمکلمه به  شکل دا  یراه نیم

 ،بود. به نظر من نترنتیو اتلفن همراه استفاده از  دیکه به ذهنم رس

)رضگگگا،   «.دارد سیدر آموزش و تدر  یرینقش انکارناپذ    یفناور 

 ماه( 8 مرد، سابقه  

ستفاده از فناور   یانکته شاره کرد   یکه رضا در مورد ا به آن ا

فهرست  بود که در  کارآمد مثبت معلمِ یهایژگیاز و یکی زین

توسگگ   « آموزش یبرا یو سگگازمانده یزیربرنامه» بررسگگی

تواند می زیموضگگوع ن نیارائه شگگد. ذکر ا (2007) اسگگترانگ

ارائه شده از   یشرکت در دوره و الگوها  راتیتأث ةدهندنشان 

 معلمان باشد. دگاهید

 نشگگان داد.اتی را در این زمینه رییمشگگاهدات پس از دوره تغ

های خود از م در کالسومداصگگورت بهرضگگا  ،عنوان مثالبه

ستفاده می  نترنتیا سع ا سب  یهاگاهکرد وبمی یکرد و    یمنا

را ارتقا   شگگگانیها ا مهارت کند ت   یآموزانش معرفرا به دانش 

به ا   نیاو همچن د.ن ده ها را  نت یآن داد و از آن میارجاع   نتر

ض  افتنی یبرا ستفاده      حاتیتو ضوعات مختلف ا در مورد مو

از کتاب    ییها مربوط به بخش  یوها یدی اغلب و  یعل .کردمی

را  ییهاقسمت خواستیمخود  آموزانو از دانش آوردیرا م

به اشگگتراک بگذارند.  گریکدیجسگگتجو کرده و با  نترنتیدر ا

ته مشگگگترک د   مان ا  نیدر ب گرینک در  ییها گروه جاد یمعل

آموزان و با دانش شگگگتریارتباط ب  یبرا یاجتماع  یهاشگگگبکه 

 آنها بود. یبرا شتریب یریادگی یهارصتف جادیا

فاده  » از رییتغ عال از  استتت  هب  یانفراد ای  جمعی یها تی ف

 «هادر انجام فعالیت مختلف یبندگروه استفاده از

نشگگان داد که  هاهای معلماز کالسپیش از دوره مشگگاهدات 

یت      عال جام ف ها در ان به دو صگگگورت عمل     یکالسگگگ یها آن

ها   کنند. یم از  ای  ی کنند سگگگؤال م به صگگگورت جمعی  ای آن

 کی  یصگگگورت جداگانه رو    که به   خواهند یآموزان مدانش

یت    عال ند.    ف ها   کار کن تدا در آن له    یدوره موارد یاب از جم

در وقت،   ییاز هرج و مرج در کالس، صگگرفه جو یریجلوگ

و در نظر گرفتن سگگگطح        19-دیگگکوو  روسی موضگگگوع و 

عنوان کردند و با     مات یتصگگگم نیا لی آموزان را از دالدانش

پس از  کردند.  تی خود حما  یکردها یاز رو لی دال نیا انی ب

 یکدیگرو بحث با ارائه شده   یهاچند جلسه مواجهه با مدل 

حدود     کردیرو نه، یزم نیدر ا تا  ها  عنوان  به  کرد. رییتغ یآن

سارا در   ضوع   صحبت مثال،  ستقالل خود به مو آموزان زبان ا

در  «لیتحل» پودمان یهارمجموعهیاز ز یکیاشگگگاره کرد که 

از آنچه او ذکر کرد  یادهیاست. نگاه کردن به گز کاردز مدل 

 تواند روشنگر باشد.می

ها یکنم رویفکر م من» به معلم  ما دانش  یقبل یکرد آموزان را 

 دیما با م،یخواند کاردز طور که در مدلدارد. همانیوابسگگته نگه م

. میکن تیترب مستقل  آموززبانو  میده تیاهم آموززبان به استقالل 



 

428 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 4، 

ن 
ستا

زم
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

41
6

 تا  
44

0
 

 
سارا، زن،   «.شود یامر محقق م نیا یبا انجام کار گروه منظربه (

 (الس 1سابقه   

 سارا گفت: ضمن تأیید سخن میمر

کنم که ما فق  مسگگئول آموزش و پوشگگش یمن هم فکر م ؛قاًیدق»

 هی روح میدار فه ی. بلکه وظ میسگگگتیشگگگده ننییتع شیمطالب از پ  

نسگگگل  جهیو در نت میکن تیرا تقو یکار گروه و آموزشِ یهمکار

را در  ی. من هم موافقم کگگه کگگار گروهمیکن تیگگرا ترب یبهتر

 ماه( 6   سابقهخانم،  م،ی)مر «.میده شیافزا مانیهاکالس

که مریم   ته      یکی کرد،مطرح موضگگگوعی  کات برجسگگگ از ن

است که منجر « انتظارات معلمان»( در حوزه 2007استرانگ )

 «یآموزشگگگ یراهبردها »معلم در حوزه  نیا کردیرو رییبه تغ 

انجام شگگده مشگگاهدات  دوره،  انیپس از پا شگگده اسگگت. 

و  یدر مورد کار گروه انمعلمگیری را در تصگگمیم یراتییتغ

عنوان  مختلف نشگگگان داد. به یگروه یاسگگگتفاده از راهبردها

چهار    ای دو  یمثال، معلمان در طول جلسگگگات از کار گروه   

. آنها  دادند قرار می ازی امت آن یکردند و برا نفره اسگگگتفاده می 

از درس را  یتا قسگگمت خواسگگتندمیآموزان از دانش نیهمچن

دهند و به  حیآموزان توض دانش ریسا  یبرا یصورت گروه به

حل شود و فضای کالس را   کمک کنند تا مشکالت   گریکدی

 .تا حد امکان از یک فضای رقابتی محض دور کنند

ستفاده  » از رییتغ به  گیرانه در تدریسسخت  کردیرواز  ا

 «هایاستفاده از بازبا آموزش 

های معلمان قبل  که اغلب در کالس یجیرا میتصگگگم نیآخر

ضور در دوره د    گیرانهسخت  کردیرواتخاذ شد،  می دهیاز ح

 گرید یو راهکارها   یوجه از باز   چیهآنها به  بود.  سیتدر  در

راهکارها  نیکردند و اسگگتفاده از ااسگگتفاده نمی سیتدر یبرا

ن      ما و احترام کالس  دهیرا موجب از دسگگگت دادن سگگگاز

حفظ احترام  تیدر طول دوره بارها بر اهم آنان دانسگگتند.یم

کردند و   تأکید  آموزان معلم و دانش نیمعلمان و فاصگگگله ب    

ند:   با »گفت تدر    دی معلم ن گام  باز با دانش  سیدر هن  ای  یآموزان 

 هو ب دنریگن یکالس را جد آنهاشگگود باعث می رایکند ز یشگگوخ

حال،  نیبا ا سگگال(. 1مرد، تجربه   ،ی)عل «دننده درس گوش

بار در  نیاول رییتغ نید. ادنخود را نشان دا جیبه تدر راتییتغ

 شد:  دهیسخنان رضا د

که هر چ قبالً فکر می» خاص خود را در     دی با  یزیکردم  مان  ز

توان کالس را نمی گرید دیکن یاگر شوخ یعنیکالس داشته باشد.  

با  جد  دی کنترل کرد پس  فت.   یکالس را  باز     ای گر جام   یبا ان

در  مان یبعد از جلسگگگه قبل  ی. اما وقت دی ریبگ ادی  یزیچ دی انتوینم

ستجو کردم، د  اینترنت ست که     یمعرف یباز ینچند دمیج شده ا

ها برا  میتوانیم فاده کن   یاز آن به ا میآموزش اسگگگت  بی ترت نی. 

. البته ابدییم شیآنها افزا زهیشوند و انگ یم ترمندعالقه آموزانزبان

خود را حفظ  ینقش معلم دیبا یو باز یشوخ نیدر ح میبدان دیبا

 ماه( 8)رضا، مرد، سابقه    «.میکن

از  یکیکه  آموززبان زشیانگ تیبه اهم دهیگز نیرضگگگا در ا

اسگگگت و  کاردز در مدل   «لی حلت» پودمان  یها رمجموعه یز

عنوان  معلم به»فهرست از « آموزانتعامل با دانش» به نیهمچن

موارد  نیاشگگاره کرد. ا (2007) اسگگترانگدر مدل « یک فرد

شان   کردیرو برمذکور ی هادوره و ارائه مدل راتیدهنده تأثن

 زین معلمان ریدر اظهارات سگگگا راتییتغ نیاسگگگت. ا انلممع
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شاهدات  انیپس از پا شد. می دهید های هر از کالس دوره، م

  یقبل یجد اریبسگگ کردینشگگان داد که آنها از رو چهار معلم

سع    صله گرفته و  مانند  یمختلف یهایدر انجام باز یخود فا

آموزان، دانش یواژگان  یها بهبود مهارت  یبرا جدول کلمات  

بان انگل      به ز ندن  هارت  یبرا یسگگگیآواز خوا   یها بهبود م

تاری و   تان برا  ،یداری شگگگنگف هارت  یو داسگگگ  یها بهبود م

 .داشتند رهیآموزان و غدانش ینوشتار

معلمان در طول دوره توس   شده   انیطور خالصه، نکات ب به

شان  ضا  دهندهن شارکت و تما  تیر  جادیآنها به ا لیآنها از م

از  یکیدر  میاسگگگت. مثالً مر یاحرفه شگگگرفتیو پ راتییتغ

سات دوره گفت:   شحالم که در ا »جل شرکت کردم.   نیخو دوره 

، تجربه زن) «ی باشگگممعلم بهتر توانمیاکنون م کنمیچون فکر م

ضا ن  (؛ماه  6  س   خوش هایمعلم ، مابه نظرم»ز گفت: یر  یشان

ها، مدل نیبا ا یی. آشگگناقرار گرفتیم شگگرفتیپ ریکه در مسگگ میبود

  «داده اسگگت  رییمن را تغ یو تبادل نظر همگ گریکدیصگگحبت با  

   ماه(. 8)مرد، تجربه   

  . بحث5

از حد  شیب اسگگتفاده»از  برجسگگته رییاز پنج تغ یحاک هاافتهی

استفاده از »، «آموزش یبراهر دو زبان  از استفادهبه  زبان اول

 یهاراهبردو  کردهایاسگگتفاده از رو هب سیروش در تدر کی

ستفاده از   » ،«مختلف سنتی روشا ستفاده از  به  های    یفناورا

 هب  یانفراد ای  جمعی یها تی فعال اسگگگتفاده از  »، «سیدر تدر 

ستفاده از  ستفاده   »و « هادر انجام فعالیت مختلف یبندگروه ا ا

اسگتفاده از  با به آموزش  گیرانه در تدریسسگخت  کردیرواز 

 .است معلمان یریگمیدر تصم «هایباز

 با مطالعات انجام شگگده یپژوهش حاضگگر به خوب یهاافتهی

ساس نظر  پیش از آن مطابقت دارد.   یفرهنگ-یاجتماع هیبر ا

متقابل است که در   یندیفرآ «یریادگی» ،(2018) یگوتسک یو

آن همه عوامل، صگرف نظر از سگطح تخصگصگشگان، ممکن      

صمیم        ضر، ت سود ببرند. در پژوهش حا ست   گیری معلمانا

با سگگگا    کار  تازه   تی همکاران در طول دوره ترب  ریبا مذاکره 

نابرا  شگگگد. یمعلم، دوباره شگگگکل گرفت و بازسگگگاز         ن،یب

مداوم   یاحرفه  بالندگی  کرد،  انی ( ب2012) لونتا طور که  همان 

مان ح      یبرا به روز کردن معل قا و   رایاسگگگگت، ز یاتی ارت

که  تیواقع نیا ی وو آموزش  یاصالحات اجتماع  یگستردگ 

 ،نیآفرو نه تحول هستند  یانتقال شتر یمعلم ب تیترب یهادوره

  ینامناسگگگب و ناکاف گاهیپا کیاز خدمت را به  شیپ یآمادگ

فه  شگگگایسگگگتگی  یبرا بد   یطوالن یاحر ند. می لی مدت ت  ک

، (2019آهن ) به گفته ن،یبنابرا (2012، لونتا؛ 2021بکتاش، )

منجر به   تاملی تعاملی و   یها وهیکردن معلمان در شگگگ  ریدرگ

ندگی    بر (2013فارل )  ،نیهمچن شگگگود.یآنها م  یاحرفه  بال

بازسگگگاز        ریتأث  مان بر  عامل معل  یها دگاه ی د یمذاکرات و ت

تأکید  اتیبه اشگگگتراک گذاشگگگتن تجرب قیآنها از طر سیتدر

ند می جه در طراح        نیبا ا  .ک بل تو قا ته  نوع  نیا یحال، نک

 تاباشگگد  ازهاین یکاف لیبر تحل یمبتن این اسگگت که هابرنامه

به   مان در مورد موضگگگوع،    یها هی پا بهبود منجر  دانش معل

 (.2012لونتا، ) شود یآموزش و دانشِ سیمحتوا، تدر
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مّ    تأکید   ب(2015فارل ) طور که  همان  تأ ل با   کرده اسگگگت، 

ضوع       یاحرفه شرفت یپ ست و مو ستمر معلم گره خورده ا م

در نگرش  رییتغ جه،یدر نت است.  کارآمد سیتدر یبرا یاتیح

آموزش ضمن خدمت  یهادوره تیو عملکرد معلمان بر اهم

را در نگرش  یراتییتغنیز  ریمطالعات اخ ریسگگا کند.می دیتأک

و  ییها برنامه   نیپس از شگگگرکت در چن  انو عملکرد معلم 

و  کارشناسان تربیت معلم  از جمله  گر،ین دبا معلما یهمکار

ضا  ریسا  شان می جامعه  یاع ساند    دهندمعلمان، ن س ا   نی)ا

سار    لویس یلوپس و تورن سکارال  الئو،یو آگز زایک ؛2022 ،یا

 (.2015ون دن برگ و همکاران،  ؛2022 ر،یه -استدلر ؛2022

معلمان   یباورها   تی بر لزوم تقو (2019) یو عالم  نیالد تاج 

معلمان  یهایژگیخدمت در مورد و از خدمت و ضمن شیپ

از خدمت و    شیآموزش معلمان پ  یها دوره قیاز طر کارآمد  

 کردند. دیضمن خدمت تأک

سو با نتا  ضر،   جیهم سن پژوهش حا   (2020و همکاران ) یح

معلمان زبان  یاحرفه تیهو یرا بر بازسگاز  کاردزمدل  ریتأث

س  رانیدر ا یس یانگل شان  های آنهایافته. کردند یبرر دهنده ن

کنندگان  شگگرکت یاحرفه تیدر هوه توجقابل یهایدگرگون

 از نان یبه اطم  یابی دسگگگت ، که عبارتند از   در چهار حوزه بود 

تدر  خاذ   شگگگتر،یکالن ب یها راهبرد یاجرا س،یعملکرد  ات

حس عدم  تشگگگدیدآموزش زبان، و  در مورد یانتقاد دگاهید

 .گرانیتوس  د یلیتحم یهایدئولوژیانطباق با ا

ضر به خوب های یافته ن،یعالوه بر ا مطالعات  با یپژوهش حا

س      شده تو  مطابقت دارد. (2016) یصر یو ق یعبادانجام 

س  جهینت نیآنها به ا  یو رفتار کالس  سیتدر میکه مفاه دندیر

  ینسبت به رفتارها یو تفکر انتقاد یبا باال بردن آگاه انمعلم

های  یافته اسگگت. یآنها قابل اصگگالح و بازسگگاز  یآموزشگگ

ته  از  زی( ن2011جانسگگگون و گلمبک )    عه    نیاهای  یاف طال م

به پیشگگنهاد آنها اسگگتفاده از ابزارهایی مانند   کند.می تیحما

افزایش آگاهی و تفکر انتقادی سگگبب تقویت فرایند بالندگی  

جدد عملکرد       تار م جاری و سگگگگاخ معلم برای درک تفکر 

 شود.کالسی می

 اشگگتباه معلمانبرداشگگت  ،از حد از زبان اول شیب اسگگتفاده 

ندارند  توانایی الزم را در زبان دوم ایآنها  رایاسگت ز کار تازه

 گیرنددر نظر میتر مؤثر یآموزش ابزارعنوان به زبان اول را ای

آنان فرصگگت الزم برای  روش،  نیاز ا یرویبا پ (.2016 ،ی)ل

یارویی   بان دوم را از دانش  رو ند آموز میبا ز نابرا گیر   ن،ی. ب

ستفاده »از  رییتغ ستفاده   زبان اولاز حد از  شیب ا متناسب   به ا

مطالعه انجام    های  یافته  با   «آموزش یبرااز زبان اول و دوم  

 مطابقت دارد. (2013) چریمحمود اوغلو و ک شگگده توسگگ  

شاره کردند  ستفاده معلمان از  که آنها ا که  «بینابینی»عملکرد  ا

، ان. معلمعاقالنه استباشد،  هیقابل توج ایو مزا نهیاز نظر هز

مه موقع  به   یمح دی با  ها، تی در ه قاد خود را   یطور انت

درباره   یانانه  یبآگاهانه و واقع    یها کنند و قضگگگاوت  یابی ارز

، چری)محمود اوغلو و ک شگگندداشگگته با زبان اولاسگگتفاده از 

اسگگتفاده  تیوجود دارد که اهمنیز  یگریمطالعات د. (2013

حال توجه به  نیزبان و در ع یهارا در کالس یاز زبان مادر

مورد بررسگگی قرار را  یو هدف اسگگتفاده از زبان مادر زانیم
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هد  می کاران،   د هاوا و هم ماراواد  ؛2021 )  ؛2012 ولو،یکو

  یبسگگگترها تِیبر اهم ریاخ تاریخچه جه،یدر نت (.2018پاربا، 

فه  تأک حر ند تجرب     می دی ای  مان بتوان که در آن معل ند   اتی ک

های   در کالسزبان اول و دوم  خود را در مورد اسگگگتفاده از  

  یجاآوری کرده و به اشگگتراک بگذارند و بهجمعدرس خود 

  یامنع کامل از زبان اول، اسگگگتفاده     ای از حد   شیاسگگگتفاده ب 

  (.2013)هال و کوک، کنند  جادیا آنهدفمند از  ومتعارف 

م پیش از دوره،  عداد     میتصگگگمهدف   انمعل ند از ت گرفت

حدود  ها یاز رو یم که        یآموزشگگگ یکرد ند  فاده کن اسگگگت

شان  ستفاده از روش ن های مختلف و دهنده مقاومت آنها در ا

مقاومت در برابر   (.2007اسگگگترانگ، )اسگگگت  سیمتنوع تدر

در صگگگورت   ی، حتانمورد اسگگگتفاده معلم  یراهبردها رییتغ

  کمتر یدهد که معلمان مبتدمواجهه با مشگگکالت، نشگگان می

ند یم تأمّل  خود  یها کردیرو روی  نیبا ا  (.2013فارل،  ) کن

  یریادگی  یها فرصگگگت توانند یم کردن لحال، معلمان با تأمّ     

)وبسگگگتر و  آموزان خود فراهم کننگگددانش یرا برا یبهتر

خود را بهبود بخشگگند  ماتیتصگگم تیفیو ک (2008شگگمپ، 

معلم  کننگگده زیاز عوامگگل متمگگا یک ی  نی ا (.2019 د،یگگ)لو

نکات  نیا (.2011 ،یی)سو متخصم است    ریاز غ متخصم 

در  سیروش تدر  کی از از حد   شیب اسگگگتفاده »از  رییدر تغ

به      بل از دوره  له ق فاده از  مرح ها و  کردیرواسگگگت   یراهبرد

 نیهمچن نشگگگان داده شگگگد.« مختلف در مرحله پس از دوره

ای  از مجموعه کارآمدد که معلم کر دیتأک (2007) اسگگگترانگ

ها  فاده می  یآموزشگگگ یاز راهبرد ند. اسگگگت   (2003هاف )  ک

به        نیهمچن با محدود شگگگدن   راهبرد کی اشگگگاره کرد که 

به    ،یآموزشگگگ به دانش ما  نت ی آموزان خود خعنوان معلم    ا

که    دهد یپژوهش نشگگگان م نیا یها افته ی  ن،ی. بنابرا میکنیم

 .کنندیحرکت م کارآمدکننده به سمت معلم معلمان شرکت

در اسگگگتفاده از   انکه معلم   دن دهینشگگگان م ها افته ی  نیهمچن

سبتاً   سیتدر یبرا یفناور هستند و قبل از شرکت     ناکارآمدن

 قلمذ و کاغ  مبتنی بر  های فعالیت   یبر رو شگگگتریدر دوره، ب

ناکارآمد است   سیتدر هاینشانه از  یکیکه  ردندکیتمرکز م

موضگگوع و  نیادر  معلمان ماتیتصگگم (.2007اسگگترانگ، )

 ازآنها  یآگاهعدم دهندهنشگگان ،در طول دورههایشگگان بحث

بت   راتیتأث  کارگیری  مث ناور  به    یریادگی  -در آموزش یف

کاهایانی و کاهیونو   مطالعه انجام شده توس   در زبان بود که 

ته اسگگگت.    2012) جه قرار گرف نان     ( نیز مورد تو ته آ به گف

  بردقادر به کار    ینداشگگگتن تجربه کاف    لی دلبه  یمعلمان مبتد  

  یاسگگیآموزش ق یرو یو تمرکز آنها به قدر سگگتندین یفناور

حال،  نیبا ا کند.یاسگگتفاده نم متنوعهای اسگگت که از روش

مان خِ  ند از انواع مختلف موا یبره ممعل با    د آموزشگگگیتوان

  زهیانگآموزان دانش مختلف اسگگگتفاده کنند که به یهایورافن

مِسگگگکیل و  )کند  می جاد یروز ابه  یریادگی   یدهد و مح می

و  یوشگگگپژوهش توسگگگ  ن نیاهای یافته (.2006همکاران، 

سم  ست، ز   تأیید زین (2021) یقا در مطالعه  زیآنها ن رایشده ا

س  جهینت نیخود به ا  یرانیا یس یزبان انگل معلماناند که دهیر

به آنها  لیدارند و تما یفناور مثبت به اسگگتفاده از یکردیرو

 شیمرحله پ رمعلم محور است که د های درسِداشتن کالس
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با   زیمطالعه ن نیا جینتا .بود آشگگکارکامالً مطالعه  نیاز دوره ا

  لویس یلوپس و تورن نیاس اساند  آمده در مطالعه دست به جینتا

 زیکه آنها ن ییاز آنجا مطابقت دارد. (2022) یاسگگکارالسگگار

  یبرا ییحتوانشگگگان کردند که دانش م در مطالعه خود خاطر

شگگگناخت    ،یآموزشگگگ به دانش  ازی ن سگگگت،ین یکاف  سیتدر 

 یازها ی آموزان، در نظر گرفتن ندانش یریادگی  یها سگگگبک 

در کالس وجود   یاسگگگتفاده از فناور   تی آموزان و اهمدانش

 دارد.

شرای  و  در  دیمعلمان با (،2007) لسون یِدانرچوب هاطبق چ

از  د.شون  روبروآن ها با  قرار دارند یادگیرندگانکه  موقعیتی

که   جایی  ناور  یمبتن یای در دنآموزان دانش آن ندگ  یبر ف  یز

ند،  یم مان کن به   دی با  معل ناوری در کالس  با  های  کارگیری ف

 نده یآ یبرا را آن، یادگیرندگان    یها با چالش  خود و رویایی  

 موضگگگوع در مدل نیا (.2021ایسگگگاکو، کازو و )آماده کنند 

 آموزدانش یازها ی ن لی در تحل (2012)کوماراوادیولو،  کاردز  

استرانگ  ارائه شده توس   ی بررسیهافهرستدر  نیو همچن

 است. تأکید و توجه قرار گرفته موردبارها  (2007)

معلمان   یها که اغلب در کالس   یگرید یها یریگمیتصگگگم

شاهده م شرکت  شامل    شد، یکننده در مرحله قبل از دوره م

  بوددر طول آموزش های گروهی از فعالیتدود حاسگگتفاده م

نگ )  ارچوب ه که بر اسگگگگاس چ  ند ی( م2007اسگگگترا  توا

نه   تدر  ییها نشگگگا باشگگگد. عالوه بر ا       سیاز  مد  کارآ  ن،ینا

ید   (2012) ولویراوادکوما  با     تأک مان  که معل در مورد  دی کرد 

را  اجرای برنامه درسگی معلم مختلف که  یآموزشگ  یهاهیرو

ها عبارتند از: )الف( جریان نیا کند، آگاه باشگگند.می لیتسگگه

مان  با   یز یت   دی که  عال کل    ای  یگروه ،دونفره ،یفرد یها ف

خاب کرد  ها از چه    گروه لی تشگگگک ی)ب( برا ؛کالس را انت

با    ی)ج( مدت زمان   ؛کرد یرویپ دی با  ییارها ی مع ها   دی که آن

سؤال  سؤال    طرح ایمجدد  انیقبل از ب و پس از طرح  مجدد 

ند   یآموز ددانش از مان بان    ای و )د( آ ؛گر منتظر ب آموزان به ز

و  استفاده کننداجازه داده شود تا از زبان اول خود در کالس 

: 2012، ولویراواد)کوما ی صورت گیرد چه زمان این اجازه در

 جمعی یهاتیفعال اسگگتفاده از»از  یرییپس از دوره، تغ (.31

ستفاده از فعال  یفرد ای صورت  « مختلف یگروه یهاتیبه ا

شین پژوهشگرفت که بازتاب  معلمان به  موجود بود. های پی

در  گریکدیو کمک به   یبه کار گروه یادگیرندگان قیتشگگگو

های   یافته  ها با   افته ی  نیعالقه نشگگگان دادند. ا   فیتکل لی تکم

  .اسگگگتهمسگگگو  (2009) یلو  (2015زاده )گی و ب یعباد 

شده   تأکیدبر آن  یقبل مطالعاتبا توجه به آنچه در  ن،یبنابرا

آمده در مرحله پس از دوره نشگگان  دسگگتبههای یافتهاسگگت، 

حرکت  درحال ای حرفه بالندگیدهد که معلمان به سمت  می

 .هستند

  های بافت  دروس در  سگگگازیآماده بر  (2012) ولویکوماراواد 

  ای  ها یانند باز  )م  یارتباط  های فعالیت  معنادار با اسگگگتفاده از    

به  آموززبانجلب توجه  ی( برایشکاف اطالعات  یهاتیفعال

پیشگگرفت زبانی  یبرا ، و شگگکلگفتمان، معنا یتعامل تیماه

 نی ( همچن    2007اسگگگترانگگگ )   .آموزان تگگأکیگگد کرد   دانش 

شان کرد که معلم   از  شیب یریگسخت  یجابه کارآمدخاطرن
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شتن   کند که هم او عمل می ایگونهبهسخت   نیقوانحد و دا

اثرات   لذت ببرند.   یریادگی و  سیآموزان از تدر و هم دانش

ناور     فاده از ف در کالس درس در  ها یو باز  ها یمثبت اسگگگت

ی  ها افته ی قرار گرفت و   یمورد بررسگگگ زین یگریمطالعات د  

 ؛2018)آلسوپ و جسل،  دکر دییمثبت را تأ راتیتأث نیآنها ا

 (.2022 دیکسون و همکاران،

 گیری. نتیجه6

مهارتی، گفتگو   دوره آموزش ضمن خدمت ریتأث تحقیق، نیا

معلمان  های آموزشیگیریبر تصمیمرا  محور و تحول آفرین

ته    نشگگگان داد. یسگگگیزبان انگل  کار تازه  یاف   های براسگگگاس 

 یآگاهکار تازهگرفت که معلمان  جهیتوان نتمیآمده دسگگتبه

  تیترب یهاخود ندارند و به دوره ینسگگبت به توانمند یکاف

به آنها  گرانیاند و آنچه از دکه گذرانده یاز خدمت شیمعلم پ

خود   ماتیتصگگم رویآنها  کنند.یم هیمنتقل شگگده اسگگت تک

شده در  نییتع شیبرنامه از پ یکنند و دائماً به اجراینم تأمّل

بر  یزیرموضگگگوع برنامه   ن،یبنابرا  کنند. یکالس خود فکر م

که  ،آموزاندانش یهاو خواسته  ازهاین سطوح،  ،محی  اساس 

  ی بررسیهافهرستو  (2012 ولو،یکوماراواد)کاردز در مدل 

شگگگده بود، عموماً    دی تأک  (2007) اسگگگترانگ کارآمد   معلمان  

 یآموزش یهادوره یحال، برگزار نیبا ا .شدمی گرفته دهیناد

  لی معلمان در اوا  یکننده برا مهارتی، گفتگو محور و متحول 

 رییها کمک کند تا ذهن خود را تغ    به آن  تواند یکارشگگگان م 

صم روی غل  را برطرف کنند،  یدهند، باورها خود   هایمیت

طور همان ل کنند و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.   مّأت

 یراتییتغ زی، در طول دوره نمشخم شد حاضر قیکه در تحق

 هایگیریتصگگمیمشگگد و  جادیمعلمان ا نیا یکردهایدر رو

شان داد معلمان      انیپس از پا یمتفاوت شد که ن شاهده  دوره م

ا پید یشگگتریب یمطرح شگگده آگاه هاینسگگبت به موضگگوع 

مهارتی،  در مجموع، دوره آموزش ضگگگمن خدمت   اند.  کرده

توجهی نشگگان نقش قابل آفرین و گفتگو محور کنونی تحول

ست،    یفرصت را برا  نیاهای رایج برخالف دوره رایز داده ا

شمند  آنان کننده فراهم کرد تاشرکت  انمعلم  یاطالعات ارز

به سگگطح  یموضگگوعات مختلف از سگگطح ضگگمن را در مورد

های ارائه شگگده قرار بگیرند، در معرض مدل اورند،یآگاهانه ب

صمیم و  مذاکره کنند یکدیگربا  شی خود گیریت را  های آموز

 .دهند رییتغ

سه گروه  برای  یآموزش پیامدهای یمطالعه دارا نیاهای یافته

ست.  ست  ا س    رانیمد امید ا س صت  ات،مؤ   یرا برا ییهافر

مشگگغول به معلمان  یبرا یوزشگگآم یهادوره نیچن یبرگزار

فراهم کنند تا    شگگگانسگگگیتدر  یها در طول سگگگال خدمت  

گذارند،      اتی ها و تجرب تی موقع به اشگگگتراک ب و مختلف را 

قابت  یفضگگگا یجا به   نیز و یجمعمشگگگارکتی،  یطیمح ،یر

  کنند.  جاد یای در معلمان ا حرفه  بالندگی   ای در جهت هی روح

سان تربیت معلم    یدوم برا پیامد شنا ست که م  کار توانند یا

 ریو تأث هایشگگانگیریتصگگمیم تیمعلمان را از ارزش و اهم

رود یانتظار م نیهمچن آموزان آگاه کنند.آنها بر زبان میمسگگتق

قال      ها سگگگاختار انت مه   یکه آن به    یها برنا مان را  آموزش معل

آنها قرار   ن،یعالوه بر ا دهند.  رییکننده تغ متحول یسگگگاختار 
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تأمّل ها و نحوه شکالت بالقوه در کالس است معلمان را از م 

  ت،یدر نها مسگگائل آگاه کنند. نیدر مورد ا تشگگانمایتصگگم بر

شته باشند که شرکت در     تیواقع نیبه ا دیبا معلمان توجه دا

ای  از خدمت، شگگگروع راه حرفه    پیشمعلم  تی ترب یها دوره

از آنها انتظار  ن،یاسگگگت. بنابرا انیپایب یآنهاسگگگت که روند

خود فکر کنند تا شکاف   ماتیکه دائماً در مورد تصمرود یم

دسگگگت آورند، پر به دیکه با راخود و آنچه  یمرحله فعل نیب

 کنند.

عه محدود    نیا در  دی خاص خود را دارد که با    یها تی مطال

 تیگگ. اوالً، جنسگگگ ردی مورد توجگگه قرار گ     یآت  قگگاتی تحق   

در  یاحتمگگال زاتیتمگگا یبرا یکننگگدگگگان عگگاملشگگگرکگگت

صمیم  شد. ت مطالعات  جه،یدر نت گیری معلمان در نظر گرفته ن

 انمعلم تیجنسگگ ریتأث قیدق یبررسگگ یتوان برارا میی گرید

جام داد.   یآموزشگگگ مات یبر تصگگگم ها ان از  ن،یعالوه بر ا آن

کننده تنها چهار نفر بودند و از     که معلمان شگگگرکت    ییآنجا 

سسات مختلف زبان   ستقر در تنها   مؤ ران( در شهر )ته  کیم

 یرا بر رو دیگریمطالعات    توانیشگگگدند، م  انتخاب  رانیا

کنندگان در سگگطح کشگگور و از  از شگگرکت یشگگتریتعداد ب

گاه  مختلفهای  محی  مدارس(  )دانشگگگ تا      ها و  جام داد  ان

صمیم   صویر گویاتری در مورد ت  های آموزشی معلمان گیریت

  اتمطالعه از مشگگاهد نیکار ارائه شگگود. اتازه یسگگیزبان انگل

ها  افتهی ریتفسگگ یبرا انمعلم یکالس درس و دوره آموزشگگ

نابرا  بهره برد.  لی تحل یتوان برارا می یتریغن یها داده ن،یب

  ت،یدر نها آوری کرد.معلمان جمع یگیری آموزشگگتصگگمیم

  یتوان بررسگ را می یمعلمان مبتدهای فرضگی  گیریتصگمیم 

آنها  یواقع ماتیمکرد تا مشگگخم شگگود که چقدر از تصگگ  

 د.فاصله دار
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