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 مترجم پیشگفتار

 مالا  همالۀ  ایالد   کالرده  فکر يود ای حرفه توسعۀ اه معلم، مقام ر جایگاه در حال اه تا آیا

 االرای  را ها فعالیت چگونه»: ایارریم زاان اه را پرسشی های عبارت این است ممکن ها معلم

آیا » ،«کنم  تأثیرگذارتر آموزان زاان ارای را یادگیری چگونه» ،«کنم  تر جذاب آموزان زاان

 کالبس  در آموزشالی  مالواد  چاله  از» ،«االوده   صحیح آموزان زاان قبال در من اازيورد نحوۀ

 انالدازۀ  اه آیا» ،«ام  داده افزایش ام تخصصی حوزۀ در را يود دانش چقدر» ،«کنم  استفاده

 «ام  کالرده  شالرکت  تخصصالی  يالدمت  ضالمن  ایهال  درره یالا  های آموزشالی  کارگاه در کافی

 .اند کرده فکر مسائل این اه کارشان ااتدای در ااتجراه ر کار معلمان تازه تردید ای

 جدیالد  آموزشالی  اطبعالات  مانند نیز ها ررش است؛ الزم هرکسی ارای ای حرفه توسعۀ

 کالافی  مالا  حرفالۀ  االرای  تنهالایی  تجراه االه  ر تحصیبت. ندک می تغییر ر ودش می ررز اه مدام

 جدیالدی  هالای  مهالارت  اایالد  ر کنیم پیشرفت مان کاری زمینۀ در داریم نیاز ما همۀ. نیست

 کنالد  مالی  کمالک  ما اه ر است مهم آموزشی يیلی موفقیت ارای ای حرفه توسعۀ. ایاموزیم

 هالای  موقعیالت  در ر کنیم می فکر آن اه که را ررشی ر اگیریم کبس در ای ریژه تصمیمات

 .کنیم اررسی رریم، می کلنجار آن اا ریژه

 در کاله  سالفری . اسالت  یالادگیری  االرای  العمالر  مالادام  سفری مانند معلم ای حرفه توسعۀ

 ر هالا  دانالش  هالا،  مهالارت  افالزایش  موجب ر دارد جریان پیوسته معلمی هر ای حرفه زندگی

 دهالد  مالی  ارتقا کبس در را عملکرد معلم کم کممدارم          یادگیری  این. شود می ار های نگرش

 تصالمیم  هالا  آن حالل  ر رفال   ارای ر کبس ر مشکبت مسائل اا مواجهه در شود می ااعث ر

 .اگیرد ايبقی ر درست

 ر کرد معرفی من اه يدمت ضمن های کبس از یکی در همکارانم از یکی را کتاب این

 معلمالان  کاله  االود  ایالن  ترجمه از هدفم. کنم ترجمه را آن گرفتم تصمیم ررز، چند از پس

 در دانالش  ر تجرااله  از االاری  کولاله  االا  ر کاراگیرنالد  اه را آن ارزشمند های نکته زاان آموزش

 .کنند پیدا حضور ها کبس

 کالارارده  اه را «reflection»ر  «reflect»های  راژه ها نکته از اسیاری در کتاب نویسندۀ

 اندیشالیدن  دهد که تأمالل ر  است ر نشان می اندیشیدن ر تأمل معنای اه ها راژه این است؛
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 ر نزدیالک  نگالاه  اندیشالیدن،  یالا  تأمالل . اسالت  معلمالان  ای حرفه توسعۀ فرایند هستۀ اصلی

 ایالن  .اسالت  گذشالته  ر داده رخ کاله  اسالت  ای تجراه اازنگری ر کبس های اتفاق اه انتقادی

 توسالعۀ  ر پیشالرفت  معلمالان موجالب   ای حرفاله  زنالدگی  در العمالر  مادام ر پیوسته های تأمل

 .شود می ها آن ای حرفه

 ايتیالار  در ای را صالورت حرفاله   اه زاان آموزش عملی ارای ررش ر نکته 68 کتاب، این

 تالوان  گیرد کاله مالی   درارمی را ها فعالیت از رسیعی طیف ها ررش این. دهد قرار می معلمان

 .کارگرفت اه را ها آن یکپارچه یا صورت جداگانه اه

 هالای  انجمن ها، مجله نوشتن همکاران، کبس ر يود ار اند از: نظارت عبارتها  این نکته

 تفکالالر» در گررهالی، مشالارکت   تالدریس  عملالی،  هالای  پالژرهش  کبسالی،  پالژرهش  آنبیالن، 

 ر االازاینی  هالا،  درس اررسی يود، حوزۀ در دانش گسترش گررهی، مسئلۀ حل ،2«انتقادی

 های کارگاه مطالعه ر های گرره همکار، مرایگری ر پژرهی اقدام مشارره، آموزشی، مواد مررر

 آموزشی.

 اندیشیدن اه را که شما حدی است در نباشد؛ اما کافی شده ارائه های نکته است ممکن

 ايتیارتان اگالذارد،  در ایشتری اطبعات اینکه ارای نویسنده نکته، هر پایان از پس. رادارد

 .است کرده معرفی منااعی را

 کاله  اسالت  شالده  ارائاله  ای درصالفحه  های درس قالب در نکته هر کتاب، اصلی نگارش در

 در. اسالت  اصالولی  ر منطقالی  اسالیار  گالام،  االه  گام مراحل در فعالیت انجام ارای نواۀيود اه

 اررسالی  راسالتای  در زاالان انگلیسالی   معلمان ارای مبنایی ایجاد کتاب این رسالت حقیقت،

 هالا  نکتاله  ایالن . هاسالت  آن شغلی اجرای اهداف ر توسعه ر ای حرفه آموزش کنونی رضعیت

 .اود يواهد سودمند اسیار مبتدی ر کار تازه معلمان ارای

مالن هالم در حالد     .اشاره کالرده اسالت   کتاب اودن غیرفنی ر رران اه مقدمه در نویسنده

 اعضی ترجمۀ اما ام؛ کرده اضافه متن اصل مطالب اه سازی شفاف ارای هایی را عبارت توانم

 نال   یالا  رشالته  معنای اه« Thread» مثال، اصطبح ارای. اود دشوار ها اصطبح ر ها کلمه از

 ام کالرده  تالبش . است «تاپیک یا موضوع» آنبین های آموزش حوزۀ در آن معادل اما است؛

 .دهم ارجاع پانویس توضیحات اه را شما ایشتر، سازی شفاف ارای

                                                           
1 Critical reflection 



 9 پیشگفتار مترجم 

 

 ایالن  ارای. است کاررفته اه فراران اسیار کتاب این در« student»ر  «learner»راژۀ  در

 فراگیر آموز، زاان دانشجو، شاگرد، آموز، دانش: داریم فارسی زاان در معادل چندین راژه در

 همالین . ررد کالارمی  االه  هالم  «هالا  اچاله » عبالارت  ااشد، کبس اافت ما منظور رقتی البته... ر

 کاله  اسالت  کسی منظورش که کارابرم اه اافتی ارای را «آموز زاان» شد کلمۀ ااعث موضوع

 ارااالر  در ر اسالت  یالادگیری  مشالغول  که کسی «آموز دانش» ر است زاان یادگیری مشغول

 .گیرد قرار می معلم

 ارای» یا «کنید مراجعه نکته فبن اه» مانند هایی عبارت کتاب اصلی متن نویسنده در

 ایالن  جالای  االه  ترجمه من در است که کارارده اه را «ابینید را ها نکته فبن ایشتر اطبعات

 .است نکته آن اه معنای مراجعه اه ر ام گذاشته را ««عبمت  ها، عبارت

 امیالالدرارم پیالالدا کالالردم. را اثالر  ایالالن ترجمالالۀ توفیالالق کاله  يرسالالندم ر يوشالالحال يیلالی 

 هالا  آن ارای مثبتی نتیجۀ ر ابرند را اهره نهایت آن ارزشمند های نکته از کتاب يوانندگان

 .هستم عزیزم انتقاد همکاران پذیرای کاستی، ر کم صورت رجود هر در. ایاررد ارمغان اه

 نهالایی  ریالرایش  ر االازاینی  در کاله  سپاسگزارم يانم سمیرا فتحعلی آشتیانی از آير در

. کالنم  محتالرم  يواننالدگان  را تقالدیم  رران          تقریبالا   ای ترجماله  تا کردند کمک انده کتاب اه

 این اثر اود. ترجمۀمشوق اصلی من ارای  کنم که قدردانی می عزیزم همسر از همچنین،

 
 کیا حیدری اسماعیل

 2996 تیر
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 نویسنده مقدمۀ

 نوشتم؟ را کتاب این چرا

      االه        منالد         عبقاله          ام کاله          نوشالته          کسالانی         سالایر    ر       مدیران       زاان،        معلمان      ارای    را      کتاب     این

     است            راهکارهایی            دراردارندۀ                 هستند. این کتاب    ای      حرفه       توسعۀ      مسیر    در    ها        ارنامه       گسترش

           گونالاگون        هالای         جنباله       االر    ر        کنیالد          استفاده    ها    آن    از       گررهی    یا      فردی      صورت    اه        توانید    می    که

       هالای         جنباله     از        اعضالی       کاله       دارد                   فعالالیتی اشالاره      اه      نکته    هر   .      نمایید       تمرکز    ای      حرفه       توسعۀ

       شالده       ایان        فعالیت       انجام     های     ررش   ر      منطق       نکته،    هر     هدف   .   کند    می       تسهیل    را      معلم       توسعۀ

  .   است

                   گونالاگون توسالعۀ           مراحالل     در      کاله       دارد           معلمالانی          زاالان،          تالدریس       حرفۀ       کتاب      این     چرا

      مالن       االه                  معلمالان اغلالب     ر          پویاسالت          اسالیار        نیالز         زاالان        آموزش      رشتۀ  .      هستند     يود    ای      حرفه

      سازی       همگام      ارای    ما                   است. درنتیجه، همۀ       دشوار         ارایشان         تغییرات    اا      اودن       همگام       گویند    می

        همالین     اه         داریم ر      نیاز       منظمی   ر            های پیوسته      فرصت         يود، اه    ای      حرفه     های       مهارت   ر      دانش

      دارد.      مهمی     نقش    ای      حرفه             دلیل، توسعۀ

        زاالان                  محافالل آمالوزش            تکالراری                معلم، موضوع   مدارم       آموزش    اه      نیاز       ايیر،     های     سال    در

         رهبالری        هالای        طالرح               اارۀ اهمیالت   در      يیلی        آموزشی     های        کارگاه   ر    ها      نشست    در   ر     است        اوده

      کنیم.    می      صحبت       گررهی       تدریس        تفکر ر    اا      توأم       آموزش        پژرهی،       اقدام       مانند      معلم

   ر      دارد          اسالیاری          اهمیالت         معلمان         الندمدت       توسعۀ      ارای    هم    ای      حرفه       توسعۀ     های      فرصت

              االارجوداین،    .    کنیم        کار می    ها    آن    در    که      هایی        سازمان   ر    ها       مدرسه         الندمدت        موفقیت      ارای    هم

         آمالوزش           معلمالان     که     دهد     نمی      نشان    ای          های حرفه       مهارت   ر    ها      دانش       مدارم         اازسازی    اه      نیاز

           اداننالد،       ااید        معلمان      آنچه     همۀ    که     دهد         نشان می    را        راقعیت     این     فقط      الکه      اند؛            ضعیفی دیده

        زاالان    ش      آمالوز   ش      دانال         پایالۀ     که        راقعیت           شود ر این           ارائه نمی    ها    آن    اه      معلم       ترایت     سطح    در

                   است ناله فراینالدی      َ اَر      زمان   ی      فرایند      معلم       توسعۀ      حال،       درعین  .    کند    می       تغییر        پیوسته     طور    اه

  .          پایان یااد   ر     شود      آغاز        تکمیلی        تحصیبت    یا      رسمی       آموزش    اا    که         رریدادی

        مدیران      فعال        همکاری        ام، اه       آررده      کتاب     این    در    که      هایی                            ارای موفقیت در اغلب فعالیت

    را    ها    آن    از        اسیاری            اارجوداین،  .           نیاز داریم        رااسته     های        سازمان    یا       مدرسه    در        دیگران   ر        ارنامه

          رریکالرد     در      هالر          را ارای      هایی           البته نکته  .          انجام داد      معلم      فردی     های     تبش      طریق    از      توان    می
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    که     است      هایی        فعالیت    از    ای        گسترده     طیف            دراردارندۀ      کتاب     این    در     شده        مطرح     های      نکته

           اسالتفاده        يالود     ای        حرفاله          توسالعۀ        هالای       جنبه        مدیریت   ر      ریزی        ارنامه      ارای    ها    آن    از        توانید    می

         گوناگون       مراحل    در        معلمان    اا         کارکردن       زمینۀ    در       تجراه    ها     سال      حاصل    ها        فعالیت     این  .     کنید

           ارزیالاای         ازجمله        مسائلی       معلم،       توسعۀ      اصلی     های      جنبه    اه    ها      نکته     این  .    است    ای      حرفه       توسعۀ

         گسالترش    ر      هالا          مهالارت    ر        دانالش           افالزایش             یالادگیری،    ر       آموزش    در       پژرهش        اهداف،   ر        نیازها

     کند.          اشاره می    ای      حرفه      دانش

    نقش       معلم       توسعۀ    از       حمایت    در    که     است       مدرسه      کادر   ر        معلمان          موردعبقۀ    ها          این نکته

      کسانی       ریژه    اه         معلمان،       تمرین      ارای      هایی          طرح ایده     ها،      نکته           ارائۀ این    از     هدف  .      دارند        اسزایی

                 دیگرانالی اسالت     ر        ناظران          ااتجراه،        معلمان     نیز   ر     اند      کرده      شررع    را      زاان       آموزش       تازگی    اه    که

  .         مند هستند      عبقه     يود     های       مؤسسه    یا    ها       مدرسه    در    ای      حرفه       توسعۀ       فرهنگ       ترریج    اه    که

                  های اجالرای هالر                       دراارۀ اهداف ر شیوه      شود،    می      ایان        غیرفنی   ر      ساده      ررشی    اه         هر نکته

      هالا     آن                اسالتفاده االا          زمالان     در       اسالت         ممکالن     که        مشکبتی    یا       مسائل   ر     شود    می     احث        فعالیت

  .   است     شده       ارائه       شویم،       مواجه
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