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 داکانا و وژنر ،هلند یهارکشو در ای حرفه زشموآ و تیاضیار
 

 1ملخاصی علی

 

 

 هچکید

 یاضیر در زانموآ نشدا پیشرفت حاضر لحا در. ستا هشد منجاا داکانا و وژنر ،هلند یهارکشو در ای حرفه زشموآ و یاضیر مطالعه فهد با حاضر مقاله

 باعث ها نموآز ینا نتایج. شوند می هسنجید( زانموآ نشدا یابیارز لمللیا بین برنامه) پیسا و تیمز یها منا به لمللیا بین رگبز سمقیا دو طریق از قلاحد

 مقاله ینا در سساا ینا بر. ستا هشد ای حرفه زشموآ و یاضیر حیطه در ها نموآز در هکنند شرکت یهارکشو شیزموآ منظا در نظر تجدید و تغییر

 .کنیم می مطالعه داکانا و وژنر ،هلند یهارکشو ای حرفه زشموآ و یاضیر در را ها نموآز نتایج از حاصل اتتغییر

 .یاضیر نمعلما ای حرفه توسعه ،یاضیر زشموآ: یکلید یها واژه
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 مقدمه 1

 تمطالعا نتایج در هشد حمطر ندگیز یتهارمها و هیندآ در یگیردیا لصوا ،یونسکو فطر از“  یگیردیا نقر”  یکم و بیست نقر ارینامگذ به دستناا با

 از ستا گرفته ارقر بیشتر توجه ردمو هیندآ در ندگیز صلیا یهازنیا از یکی انعنو به یاضیر یتهارمها سو یک از ورش،پر و زشموآ لمللیا بین نکمیسیو

 رهشاا نتایج ینا به نیز انیرا رکشو یاضیر سند در که ستا داده ننشا توجه ها سنت و ها فرهنگ به بیشتر توجه و نماند بومی و نشد جهانی به یگرد سویی

 یاضیر معلم به که یمدار یسرتد یها روش دبهبو و یاضیر نمعلما ای حرفه شدر دیکررو به بیشتر توجه مندزنیا ما مرا ینا به نسیدر ایبر(. 11) ستا هشد

 درس سکال در که ستا یاضیر هیوپژ امقدا و( کیو کن جوگیو پنیژا کلمه دلمعا) هیوپژ درس هادیکررو ینا از یکی. ساندر می رییا یسرتد هنر در

 ستا گرفته ارقر لستقباا ردمو هارکشو کثرا در هیوپژ درس یلگوا ینا. ستا هشد آن به ای هیژو توجه انیرا رکشو یاضیر سند در و دشو می منجاا

 صبخصو درس سکال از ونبیر در هم هادیکررو ینا از یگرد یکی(. لوئیس کاترین توسط مریکاآ در و نیرآراسرکا ضار محمد توسط انیرا در صبخصو)

 ینا به نسیدر راه نیاد موفق یهارکشو یاضیر نمعلما ای حرفه تربیت و یاضیر شیزموآ یهادیکررو نیامید مطالعه. فتدا می قتفاا نیز رکشو از رجخا در

  .دارد دییاز همیتا ،مسائل حل اربزا انعنو به تیاضیار دبررکا هادیکررو ینا دویهر در. کند می ارهمو را دیکررو

 در سیعو یهادبررکا دارای که یدآ می رشما به مختلف یها زهحو در ندگیز تمشکال حل جهت در ،نهروزا ندگیز از بخشی آن یهادبررکا تیاضیار

 ریبسیا رو، ینا از. کنند می ادقلمد دخو علمی فعالیت هکنند تسهیل را تیاضیار دبررکا ارد،مو از ریبسیا در ننادداقتصاا .(1)ستا نسانیا وتمتفا یفعالیتها

 تیاضیار با ها آن ریهمکا و ستیدو ،شتنددا رکاوسر یابی بهینه مسائل با که نانیدداقتصاا ه،یژو به. کنند می دهستفاا اربزا ینا از دیقتصاا تحلیل در ها آن از

. شد بیشتر نیز تیاضیار در دبررکا آن، اههمر به د،کر اپید یبیشتر سرعت ی،کامپیوتر یهااربزا دبررکا و شد حمطر ها زیبا نظریه قتیو. ستا دهبو تر دهگستر

 دبررکا ،نددار فعالیت دخر دقتصاا وادی در که هم نانیدداقتصاا. نددار دییاز رکا و سر تیاضیار با نیز پولی یها نظریه و فاهیر ا و دیقتصاا شدر از دیبعاا

 داکانا و وژنر ،هلند از هاییرکشو ای حرفه زشموآ و تیاضیار مقاله ینا در ت،توضیحا ینا به توجه با.  (9) هندد می ارقر تاکید ردمو دقتصاا در را تیاضیار

 که هایی روش از پشتیبانی تقویت ایبر بیشتر یظرفیتها و ها پتانسیل از که ندا دهکر حیاطر ریطو را دخو شیزموآ منظا برنامه که کنیم می مطالعه را

 ندگیز در آن دبررکا و دیقتصاا تمشکال حل ایبر قلاحد تیاضیار از و کنند دهستفاا کنند می تقویت را دینتقاا تفکر و زموآ نشدا لفعا یگیردیا

 .کنند دهستفاا همرروز

 

 هلند در ای حرفه زشموآ و تیاضیار   ٢

 بر زانموآ نشدا تحصیل که رتصو ینا به ستا هشد یبند تقسیم خاصی رتصو به ورشپر و زشموآ ارسمد و ستا لسا 1 هلند رکشو در ییابتدا زشموآ

 :دارد دجوو هلند در سهرمد عنو دو. دشو می تعیین نهاآ دیفر پیشینه و هازنیا سساا

 لتیدو ارسمد -1

 .سالمیا و دییهو ، نتستاوپر ،کاتولیک) مذهبی صمخصو ارسمد -٢

 

  

 



 ... هلند یهارکشو در ای حرفه زشموآ و تیاضیار

برانتیگرال  ریاضیات  

  

 باعث مرا ینا و شوند می ای حرفه یها شتهر وارد متوسطه دوره در زانموآ نشدا کثرا ایرز. ستا رداربرخو ای هیژو همیتا از هلند در ای حرفه زشموآ

 یاضیر یهااردستاندا بیشتر عایتر و دبهبو رمنظو به. ستا هشد ننگلستاا رکشو جمله از یگرد یهارکشو به نسبت ریکا و ای حرفه ادفرا نشد برابر دو تقریبا

 سالگی 11 سن تا زانموآ نشدا ایبر تحصیل ،هلند در. دشو می اربرگز ای حرفه و علمی متوسطه ی دوره به یهلند زانموآ نشدا ورود ایبر هایی نموآز

 دخو عالقه ردمو یها شتهر اکثرا زانموآ نشدا. کنند کسب ای حرفه یا عمومی برنامه یک از ٢ سطح در لیهاو رکمد یک قلاحد که مانیز تا ستا ریجباا

 از بعد. نندراگذ می را ای حرفه مقدماتی یها دوره ،متوسطه تتحصیال به ورود از قبل زانموآ نشدا از رمچها یک تقریبا. کنند می بنتخاا کیدکو سن از را

 :باشند می یرز یها زشموآ یگیرافر به درقا زانموآ نشدا ییابتدا دوره کتر

 (HAVO) عمومی متوسطه تکمیلی زشموآ •

 (VWO) نشگاهیدا پیش زشموآ •

 (MBO). ای پیشحرفه زشموآ •

 زشموآ به زانموآ نشدا بیشتر و کنند می یسپر رکا محل در را دوره از 1۶٪ کثراحد و ٢1٪ قلاحد زانموآ نشدا (MBO) سهرمد بر مبتنی برنامه یک در

 هلند رکشو در. نددبو ای حرفه یها برنامه در تحصیل لمشغو تکمیلی تتحصیال زانموآ نشدا از صددر 7٬1۶ ودحد ٢111 لسا در. ندآور می روی ای حرفه

 ب وهگر تیاضیار ،فیزیک ،شیمی) تکنیک و معلو -1: کنند بنتخاا نیز را یرز ریجباا دروس باید نگلیسیا نباز و عمومی دروس بر وهعال زانموآ نشدا

 باالتر یا آ وهگر تیاضیار ،شناسی یستز ،شیمی) ستیرتند و معلو -٢

 باالتر یا آ وهگر تیاضیار ،یخرتا د،قتصاا) جامعه و دقتصاا -٣

 باالتر یا س وهگر تیاضیار ،یخرتا) جامعه و نتمد -۴

 توسعه لحا در رکا و کسب جامعه. ستا شیزموآ تموسسا و( ها یهدتحاا و نفرمایارکا مانند) جتماعیا یشرکا ،لتدو کمشتر لمحصو ای حرفه زشموآ

 می دهماآ بیشتر تتحصیال یا لشتغاا ایبر را زانموآ نشدا ای حرفه زشموآ منظا. کنند می اربرگز زیمورآکا یها دوره ارسمد در جتماعیا یشرکا و ستا

 هیدد ارکتد جامعه زنیا ردمو یها شایستگی و ها حرفه سساا بر هلند رکشو در ها برنامه. هدد می ءتقاار را دفر شخصی نشدا عمومی زشموآ حالی در کند

 جدینوا از صددر 1۵ ودحد. هندد می مهادا را تکمیلی تتحصیال دوره نلتحصیالا رغفا از کمی ادتعد. ستا کم لسا ۵1-۵٢ سنین در ریبیکا. شوند می

 روی بر گذشته لسا ۵ یا ۴ در هلند لتدو خیرا تاکید. ندآور می روی ای حرفه عالی تتحصیال به انیگرد و امستخدا به نبیرستاد دوره MBO یطاشر

 ایبر علمی بچورچا یک ،٢111 لسا در ات،تغییر ینا از قبل. ستا دهبو MBO ایبر ملی سند در نظر تجدید با ورشپر و زشموآ درون کیفیت و ییرآکا

. کند کمک عموضو درک و یسرتد یندافر به و باشد همشاهد قابل بیشتر VET درون در تیاضیار تا شد ئهارا تموسسا از هیوگر توسط یهلند تیاضیار

 ریکا هر که ندآزاد ها بچه ارسمد در. کند می تمرکز ندگیز مختلف یها مینهز در تیاضیار دنکر دیبررکا بر که هشد ییزر حطر ریطو بچورچا ینا

 ستا Dalton نلتودا شیزموآ هشیو ارسمد ینا شیزموآ هشیو ینکها به توجه با. کند نمی ننداخو درس به رمجبو را نهاآ کسی و بکنند ستاخو نلشاد که

 (.٣) هندد منجاا رکا چه سهرمد در که گیرند می تصمیم ها بچه دخو الذ

 د؟شو می ئهارا تیاضیار چگونه ٣

 زشموآ دیکررو و مریکاآ در جدید یاضیر نهضت به پاسخ در ارمد قعیتوا یاضیر زشموآ دیمیال 91 ههد خراوا در که دهکر رهشاا (1۶) در آزاد مغال

 نشدا ،تیمز نتایج و یاضیر زشموآ اننظر صاحب همین یها نظریه سساابر الذ. شد معرفی نشراهمکا و لنتاودفر توسط هلند در مکانیکی یاضیر
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 ئهارا هشد تعبیه دیکررو از دهستفاا با هلند ای حرفه زشموآ در لمعمو رطو به صخا شغلی یها صالحیت به ستیابید ایبر زنیا ردمو یاضیر صخا رتمها و

 به زنیا زانموآ نشدا. هندد یجا ای حرفه برنامه در را تیاضیار چگونه و دشو موختهآ چگونه تیاضیار که گیرند می تصمیم نهآزادا نمعلما. دشو می

 یها برنامه. هستند عموضو هر یسرتد به زمجا ای حرفه زشموآ در یاضیر نمعلما. نددار اردستاندا یها نموآز در نشد دهماآ ایبر ضافیا یاضیر یسرتد

. ندا هشد ساخته و حیاطر اریحسابد شتهر تقویت و یسرتد ایبر معلمانی تربیت رمنظو به( خدمت ضمن) ای حرفه توسعه ایبر شیزموآ یها دوره و جدید

 اریحسابد ای حرفه از قبل ارسمد در هنداخو می که نددار وتمتفا یها تخصص با معلم کمی ادتعد ،هلند رکشو معلم تربیت یها کالج از برخی در

 (.1۴) کنند یسرتد

 

 وژنر در ای حرفه زشموآ و تیاضیار   ۴

 7۵ ودحد. ای حرفه نبیرستاد -٢ ؛عمومی نبیرستاد -1: ستا رتصو دو از یکی به ،کشد می لطو لسا سه که وژنر رکشو در نبیرستاد دوره تتحصیال 

 دوره نپایا در. کنند می بنتخاا را ای حرفه زشموآ تتحصیال هماند باقی صددر 1۴ و کنند می بنتخاا را عمومی زشموآ تتحصیال ننشجویادا از صددر

 را نیکسا مونیآز ای، حرفه یا عمومی ی دوره نندراگذ از نظر فصر که کنند می شرکت نهایی تمتحاناا در زانموآنشدا ن،بیرستاد تتحصیال ساله سه 

 زشموآ کزامر و ها هنشگادا وژنر در. ستا لتدو نظر یرز ها نبیرستاد و ها داریشهر یرنظرز هنماییرا ارسمد و ها نبستاد وژ،نر در. نندراگذ می سر پشت

 کالج نشگاهیدا یها کالج ،تخصصی یها هنشگادا ، جامع یها هنشگادا شامل که نددار هشیوپژ و شیزموآ فعالیت هشوپژ و زشموآ وزارت نظر یرز عالی

 یها نبیرستاد در زانموآ نشدا ستا دآورییا به زمال. ندا دهکر شپذیر را یبیشتر ننشجویادا تکمیلی تتحصیال ارسمد خیرا یسالها در. دشو می هنر یها

 نشدا (.19) درام و قصر ،موسیقی( ٣) بدنی تربیت و ورزش( ٢) ،عمومی تمطالعا در تخصص( 1: )کنند بنتخاا را یرز یها شتهر از یکی ننداتو می عمومی

. ستا زنیا ردمو عالی سطح در بیشتر تمطالعا شپذیر ایبر هیاگو ینا و گیرند می هیاگو نبیرستاد لسا سه متماا از پس ،ها برنامه ینا از یکی در زانموآ

 در تحصیل به دخو عالیه تتحصیال اول لسا دو نندراگذ از پس تا نددار را فرصت ینا ،کنند می تحصیل عالیه تتحصیال ارسمد در که نیزاموآ نشدا

 یطاشر جدوا هندد می منجاا را رکا ینا که نیزاموآ نشدا. باشند دهکر یسپر را زیمورآکا دوره یک ینکهابر طمنو شوند لمشغو تکمیلی تتحصیال مقطع

 از پس که نیزاموآ نشدا از نیمی از بیش. ندا هنداخو را عمومی تتحصیال که هستند نیزاموآ نشدا انعنو به مشابه یها فرصت با عالی تتحصیال مهادا ایبر

 یافتدر را عمومی هینامهاگو ینابنابر و نشدند لقبو درس چند یا یک در ،ندا هشد تحصیل به وعشر ٢111-1٢ تحصیلی لسا در ای حرفه تتحصیال لسا دو

 .نددنکر

 نشدا. ستا ارسمد در ریجباا تتحصیال لسا 11 دارای وژنر. ستا طوالنی سابقه دارای زیمورآکا لمد و ستا یافته توسعه خوبی به وژنر زشموآ سیستم

 تحصیل خصوصی ارسمد در زانموآ نشدا از ٢٬٢٪ فقط. هندد می مهادا سالگی ده تا را ییابتدا سهرمد و کنند می وعشر سالگی شش از را سکال زانموآ

 متما تقریبا. ستا تطبیقی نیکسا همه ایبر زشموآ لصوا سساا بر وژینر ورشپر و زشموآ سیستم. ستا لتیدو ارسمد بر زشموآ تمرکز ینابنابر. کنند می

 عالی زشموآ سیستم. گیرند می ارقر درس سکال یک در پیشرفته و متوسط ،ضعیف زانموآ نشدا و ننداخو می درس سهرمد ترین یکدنز در زانموآ نشدا

 .کند می لنباد را لتیدو موسسه یا شرکت یک در زیمورآکا لسا ٢ و ای حرفه زشموآ لسا ٢ وژنر در متوسطه

 دوره ترین دهسا انعنو به P-Y1 لبتها. کنند بنتخاا را یکی T-Y1 و P-Y1 یاضیر ی دوره دو بین از هدد می نمکاا زانموآ نشدا به وژنر در سیدر برنامه

 بیشتر Y-T1 سیدر برنامه. کنند می بنتخاا را دوره ینا ای حرفه شیزموآ یها دوره در( ۵7٪ ودحد) زانموآ نشدا متما تقریبا و دشو می بمحسو تیاضیار



 ... هلند یهارکشو در ای حرفه زشموآ و تیاضیار

برانتیگرال  ریاضیات  

  

 سه به و ستا نیکسا ای حرفه شیزموآ یها برنامه همه ایبر P-Y1 در ای حرفه صالحیت افهدا وژنر در. ستا تر عملی P-Y1 که حالی در ،ستا ینظر

 (.11و  7) مالی تیاضیار( ٣) هندسه( ٢) یجبر لعماا و ادعدا( 1:)شوند می تقسیم صلیا زهحو

 

 د؟شو می ئهارا تیاضیار چگونه   ۵

 زشموآ در تیاضیار زشموآ ایبر. ستا هفته در ای قیقهد ۵۴ درس سه ودحد در که دشو می یسرتد ساعته ۴1 تحصیلی لسا 11 در تیاضیار ی دوره

 دشو می داده زشموآ معلمانی توسط غلبا P-Y1 ی دوره. ستا تیاضیار در زمتیاا ECTS 1۶ قلاحد کسب به زنیا معلم یک P-Y1، دوره جمله از ،متوسطه

 زمال شایستگی یاضیر ایمحتو نظر از نمعلما از ریبسیا.] 1٢. [کنند می یسرتد متوسطه زشموآ در شیزموآ یها برنامه مختلف حسطو در را تیاضیار که

 .نددار مشکل یسرتد در ای حرفه نشدا از دهستفاا در ینابنابر و ندارند زانموآ نشدا سکال در یا ای حرفه زشموآ ردمو در هایی تجربه ماا نددار را

Aretorn  برقی سایلو و اربزا به طمربو سایلیو با رکا مهنگا در تیاضیار نمعلما و قبر رتتجا ای حرفه زشموآ نمعلما که داد ارشگز ٢11٢ لسا در 

 او. نددبو دمتضا بیشتر قبر نمعلما اتنظر با که نددکر می دهستفاا بیشتر عمومی تیاضیار بر مبتنی مفاهیم از یاضیر نمعلما. نددار مختلفی تتوجیها و الیلد

 ایبر ملی زشموآ برنامه یک ،٢11٢ لسا از. ببرند بین نیدشاد از را هایی وتتفا چنین که دشو زسا مشکل ستا ممکن زانموآ نشدا ایبر که کند می رهشاا

 در ندابتو تا دشو می یتاهد زانموآ نشدا ای حرفه یمسیرها به بیشتر( تیاضیار جمله از) عمومی زشموآ ،تشویق با که ستا هشد هیدد ارکتد نمعلما

 (.1۵و  1٣) ندداربر مقد هغیر و اتمخابر و قبر جمله از صنعت در تیاضیار دنکر دیبررکا یستارا

 

 داکانا در ای حرفه زشموآ و تیاضیار ۶

 یهرو و ها رتمها ،حقایق که کند می مجهز ریطو ندگیز در موفقیت یها رتمها و نشدا به را انگیرافر تیاضیار که دارد دعتقاا زشموآ داکانا رکشو در

 ستد به تیاضیار به نسبت مثبتی شنگر تا هندد می توسعه تیاضیار یها مسئله حل مینهز در را دخو یها ناییاتو و گیرند می دیا ندگیز در را مهم یها

 را تیاضیار نندابتو دیفر یها وتتفا به توجه با زانموآ نشدا که دشو می داده فرصتی که هشد یریز حطر ریطو یاضیر سیدر برنامه ساسیا لصوا. ندآور

 و یاضیر مفاهیم بین تفکر یها رتمها از دهستفاا با تا بکشانند چالش به یاضیر یگیردیا یندافر در را زانموآ نشدا همه که ستا ینا نشا فهد. ندزبیامو

 رتقد ، پایه از کند کمک زانموآ نشدا به که ستا هشد حیاطر ینحو به سیدر برنامه ینا همچنین. کنند اربرقر طتباار قعیوا ینیاد به طمربو مفاهیم

 ندگیز در میرآ موفقیت با را دخو یگیردیا و گیرند ربکا را دخو نشدا زدسا درقا را نهاآ و کنند تقویت بخو زانموآ نشدا در را یاضیر مفاهیم یگیردیا

 مسئله حل مفاهیم و ها هیدا  ی رهبادر تا دشو داده فرصت ها آن به که ندزموآ می بهتر را تیاضیار قتیو زان،موآ نشدا که ستا وربا ینا سساابر. هندد مهادا

 مسئله حل: ستا هشد گرفته نظر در داکانا یاضیر سیدر برنامه سند در یاضیر یندآفر هفت. کنند گیردر مسئله با را نشادخو درس سکال در و کنند تحقیق

 .تتباطاار – نبیا – طتباار اریبرقر – محاسباتی یها یتژاسترا و اربزا بنتخاا - سنعکاا – تثباا و لستدالا –

 می رکا به یاضیر رتمها و نشدا انعنو به و آورده ستد به را نهاآ زانموآ نشدا که یندهاییآفر انعنو به ننداتو می یاضیر ییندهاآفر یگرد رتعبا به

 در زانموآ نشدا که قتو هر. دارد یقو طتباار یاضیر ییندهاآفر متما با طتباار اریبرقر و مسئله حل. ندا مرتبط هم به یندهاآفر ینا و شوند می هیدد ،گیرند

 نبیا شفاهی کتبی رتصو به چه را دخو ی حلها راه و بزنند سحد تا کنند می تشویق را نهاآ بیشتر نمعلما کنند می شرکت سکال یاضیر یها لستدالا

 در بلکه د،خو تفکر حصالا و تفسیر در زانموآ نشدا به تنها نه ،هدد می رخ مسئله حل از پس و مسئله حل نجریا در که هایی سنعکاا و تتباطاار. کنند

 می زانموآ نشدا ،کنند می حل را مسائل چگونه یگرد زانموآ نشدا ینکها مالحظه با. کند می کمک مختلف ییازوا از مسئله حل در نشا مشکل سیربر
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 ستا ممکن که رچقد هر را دخو یها حلراه تا کنند تنظیم را دخو یتژاسترا گاهانه آ رطو به و هندد می بتازبا دخو هندرذ را انیگرد یها حلراه ننداتو

 ستد به لسا لطو در زانموآ نشدا که هایی رتمها و نشدا از انتو نمی را یاضیر ییندهاآفر که ستا دآورییا به زمال. کنند حمطر تر قیقد و مدتررآکا

 ،هندد می یشافزا را دخو نشدا که رچقد هر و هندد بتازبا ،ندوربیا لستدالا ،کنند اربرقر طتباار ،کنند حل را مسئله باید زانموآ نشدا. دکر اجد ،ندآوردها

 .ندآور می ستد به را یبعد مقاطع ایبر زمال یها رتمها و هشد بیشتر مفاهیم درک رتقد

 

 د؟شو می ئهارا تیاضیار چگونه   9

 فرصت ایرز ستا داربرخو باالیی همیتا از داکانا یاضیر در مسئله حل. ستا یاضیر سیدر برنامه از ناپذیر ییاجد بخشی داکانا رکشو در مسئله حل یندافر

 اپید یاضیر مسئله حل در دخو ناییاتو به نسبت یبیشتر نفس به دعتماا زموآ نشدا ،هدد می یشافزا را زموآ نشدا دینتقاا تفکر یها رتمها از دهستفاا یها

 یها فرصت ،بخشد می رعتباا نهاآ عملی ی ها رتمها به دهکر درک بخورا یاضیر مفاهیم زموآ نشدا د،شو می بخش تلذ نیشاابر یاضیر و کنند می

 .هددمی یجوتر زانموآ نشدا بین در را یاضیر ردمو در گفتگو و کند می همافر زموآ نشدا یها ختهوندا یابیارز ایبر خوبی

 با. کنند می عفاد و تفسیر و حمطر دخو یها حل راه نهاآ و دشو می داده بتازبا و ئهارا فرصت نهاآ به زانموآ نشدا توسط مسئله حل از بعد داکانا رکشو در

 فکر فتهر باال نهاآ نفس به دعتماا که دشو می باعث فرصت ینا. شوند می مسئله حل گیردر نهاآ و هشد حل راه ئهارا به وادار نیز یگرد زانموآ نشدا روش ینا

 یندآفر بر نداتو می که مترهاییراپا از یگرد یکی. دشو می یاضیر مفاهیم از عمیق درک باعث دخو که همدآبر مسئله حل ی هعهد از نستنداتو می که کنند

 از بهینه دهستفاا و یفکر عتنو دیجاا با که ستا تتباطاار وریفنا و مناسب محاسباتی یها یتژاسترا و نیکیولکترا یهااربزا از دهستفاا کند کمک مسئله حل

 یها وریفنا از دهستفاا ینابر وهعال. کند می دهستفاا مسئله حل با مرتبط یهاارفزا منر از ها یتمرلگوا به سریع سترسید و هزینه در جویی صرفه و نماز

 نشدا و نمعلما و هشد زانموآ نشدا یگیردیا یندآفر نشد بهتر باعث و داده شگستر را نمعلما شیزموآ یترفندها و ها روش نداتو می طالعاتیا و تباطیار

 .کنند اربرقر طتباار د،خو رکشو و سهرمد از رجخا ینیاد با نیز زانموآ

 

 یگیر نتیجه 1

 دیا یاضیر دنبر رکا به در ناییاتو و یاضیر در مستقل وشکا ناییاتو با نیاگیرافر ورشپر گوید می (۶) ستیسیا که نهمچنا را یاضیر زشموآ فهد گرا

 یاضیر یقضایا و لصوا و هااردادقر و یفرتعا از ستیدر درک زانآمو نشدا نهایت در و نمعلما باید که یدد هیماخو ،نیمابد قعیوا نجها در هشد گرفته

 یک دبررکا و شگستر ستا رتعبا یاضیر زشموآ (۴) نلرتوا و کلمنتز گفتة به (. ٢) باشند موفق همرروز ندگیز در یاضیر دبررکا در نندابتو تا باشند شتهدا

 دبوجو انفرگیر ایبر سکال در را یگیردیا یفرصتها که ستا دیفر ،ستا سکال در شیزموآ برنامه هبرر که یاضیر معلم (. 1) مناسب یاضیر سیدر برنامه

 یاضیر سیدر تموضوعا به طمربو تطالعاا باید هم (۵) نسیمو گفته بنابه یعنی. دارد لبا دو که ستا ای هپرند یگیردیا فعالیت شتدا نعااذ باید. آورد می

 از شخصی یها صالحیت و ها شایستگی هم بایستی یاضیر نمعلما الاو مشکل ینا فعر ایبر ینابنابر. دکر ئهارا هگیرنددیا به باید را عمومی یها رتمها هم و

 یسرتد یتهارمها بر شناییآ شامل که ستا معلمی ی حرفه نشدا بر ناظر که ای حرفه یها صالحیت دارای هم و خالقیا و دیعتقاا یها صالحیت جمله

 یها صالحیت دارای نهایت در و باشد شتهدا یاضیر یگیردیا یها فرصت خلق و زیسا غنی یتهارمها داری، سکال ،یاضیر سکال یابیارز ،یاضیر

 یاضیر در یگیردیا به کمکی که هندد می هم ستد به ستد فتهر هم روی ینهاا که باشند شتهدا را ستا یاضیر تخصصی نشدا ناظر که یاضیر تخصصی

 زشموآ منظا لیهاو یها برنامه باال مطالعه ردمو یهارکشو بیشتر در. باشند ییامحتو نشدا و ژیگواپد نشدا به مجهز باید نمعلما یگرد رتعبا به. دکر هنداخو
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 ایبر تقاار یها برنامه در یسرتد یهادیکررو و ها روش از ادیتعد و دشو می شامل را یسرتد یتهارمها و یاضیر نشدا از دییاز یهاه زحو نهاآ ورشپر و

 نموآز نتایج و ارسمد در دهستفاا ردمو یها روش و هادیکررو سیربر شد مشاهد که رطو نهما. ستا هشد هگنجاند یاضیر معلمی ای حرفه توسعه

  .اردبگذ نهاآ ای حرفه زشموآ و یاضیر روی بر دییاز تأثیر نستهاتو داکانا و وژنر و هلند یهارکشو
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