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 ابعاد تأمل و اهمیت آن در تربیت معلم فکور

یفرزانه امان
1 

خالق بودن است و الزمه خالق بوودن  فکوور بوودن     12های مهم معلمان در قرن  یکی از ویژگی چکیده:

است. در این میان  تربیت معلم اهمیت زیادی در تربیت معلمان فکور دارد. این مقاله مروری با استفاده از 

و  قو  نن در تربیوت معلوم فکوور و     تحلیلی به بررسی مفهوم و ابعواد تویریف فکورا وه     -روش توصیفی

پردازد. بر اساس  ظر شون و دیویی  سه بعی مهم تأمل  تأمل در حین  های معلم فکور می همچنین ویژگی

تووان ههوت تربیوت     و تأمل پف از عمل و گفتگوی فکورا ه در موقعیت است. از هریک از این سه بعی  می

ترین  وع تأملی است كوه در   ه  مود. تأمل پف از عمل  رایجهای تربیت معلم استفاد معلمان فکور در بر امه 

 شوود. تأمول و عمول فکورا وه      كننی و استفاده می معلم  افراد را به نن ترغیب می ها یا مراكز تربیت دا شگاه

تأثیرات فوری تأمول كوم اسوت  اموا       اگر چه فراینیی است كه هنبه رشیی دارد كه دارای مراحلی است.

 شود. یتی دارد كه به تجارب معلم و گنجینه دا   معلمان اضافه میتأثیرات بلنی م

 مقدمه

گیر  پرثمر و در عین حال دشوار است كه در نن معلمان  قطه نغاز هر  تعلیم و تربیت امری وقت

تحول نموزشی و پرورشی هستنی  به طوری كه ایجاد تحول در هامعه  در عصر مواههه با 

معلما ی خالق و فکور ممکن  خواهی بود.  یاز به معلمان صالح   های هها ی  هز از طریق چال 

ویژه در عصر حاضر كه عصر تحقیقات  تکنولوژی  ا فورماتیک و  عالم و توا منی در هر عصر و به

 شود. عصر ا فجار دا   و اطالعات است  بی  از این احساس می

كارگزار اصل تعلیم و تربیت به معلم از نن ههت مورد تأكیی و دارای  ق  محوری است كه     

های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف  در  هایت  رود و اهیاف و منویات فعال  ظام شمار می

 (.5  ص 2731 محمیی  واسطه او بایی محقق شود )مهر به

توا ی و  بایی این عنصر اصلی  در اواسط دهه هفتاد هها یان دریافتنی كه نموزش و پرورش  می    

ریزی كرد ی كه معلم در پایه و شالوده نن قرار  ای را پی ییه ا گارد و لذا  ظام نموزشی تازهرا  اد

ضرورت تغییر در  توان دهه هشیار متفکران و ا ییشمنیان و پژوهشگران به دارد. دهه هشتاد را می

كه در  ام  در خالل هر كتابی  بهبود كیفیت تربیت معلم  ام  هاد. در این دهه  وا ییشان صاحب
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ها و تغییرات اقتصادی  اهتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی زمان عرضه كرد ی   زمینه دگرگو ی

 اپذیر  های هیی و اهتناب یادگیری اشاره -های اصول یاددهی به موضوع معلم و تغییر در شیوه

ر ای مطرح شیه كه گویی هر تغییر اساسی  منوط به تغییر د گو ه ها به های نن داشتنی. اشاره

های  كه در شیوه نیی  مگر این نموزش و پرورش است و در هیچ  ظام نموزشی تغییر به وهود  می

  ویژگی اساسی 19(. در اواخر دهه 2735تعلیم و تربیت تغییرات الزم صورت گیرد )رئوف  

دهنیه صرف دا   و   ظر قرار گرفت و تغییر  ق  معلمان از ارائه می 12نموزش و پرورش در قرن 

ترین ویژگی معلمان  یادگیری بود. مهم –گر فراینی یاددهی  عات  به هیایت كننیه و تسهیلاطال

این سیه  تفکر خالق  هیایت فراگیر یگان به تولیی دا   و راهنمایی ن ان در زمینه فراینی 

های مهم معلم در  ء ویژگی  یادگیری در  ظر گرفته شی. به سخن دیگر  معلم فکور هز –یاددهی 

 می ظر قرار گرفت. 12قرن 

پذیری  تشریک مساعی با دیگران   ونور بودن   های معلم فکور را ا عطاف برخی از ویژگی    

 (.2732پرسشگر بودن  خالق بودن  ام برده شیه است )مجیفر 

و با توهه به تقاضاهای تربیتی و  12با توهه به این تغییر  گرش و تأكیی به معلم فکور در قرن    

نموزی ویژه را  های باز های تربیت معلم و همچنین در دوره نموزشی  لزوم باز گری در بر امه

ز های تحقیقی و  ظری محقق بایی كنار گذاشته شود. چنا چه گیمن كه هنبه طلبیی  به طوری می

 امییه است.  "تأمل در تربیت معلم"ی  را دهه 19(  دهه 2731  به  قل از مهرمحمیی 2111)

ها هركسی كه در  گویی: هرچنی مفهوم تأمل دقیقاً واضح و مشخص  یست  ولی این روز وی می

 تواتی این مفهوم را  ادییه بگیرد. كنی   می مورد تربیت معلم بحث می

های تربیت معلم  نمیه پیرامون كارایی معلمان فارغ التحصیل دورههای به عمل  برخی بررسی    

های ضروری تیریف   ها در مجهز  مودن معلمان به توا ایی  در مورد میزان توافق این دوره

ا ی كه برخالف ا تظار  نن چنان كه بایی و شایی  تیجه  ا ی و  شان داده هایی را برا گیخته تردیی

ا ی و  و بعضاً معلمان دوره دییه و دوره  یییه با یکییگر تفاوتی  یاشتهمطلوب عایی  گردییه است 

 یییه است و عملکرد تیریف  تر از افراد دوره حتی در بعضی موارد عملکرد افراد دوره دییه ضعیف

(.  گاهی به تحقیقات 2733های عمومی تیریف  بوده است )عابیی  ها منطبق با توا ایی نن

معلم حاكی از نن است كه عملکرد  ظام تربیت معلم در كشور ما فاقی  موهود در زمینه تربیت

(  این مسأله را مورد تأییی 2731های ا جام شیه توسط مرادی  ) كارایی مناسب است. پژوه 

سال گذشته   شا گر این  19قرار داده است. همچنین بررسی سیر تحوالت تربیت معلم در 

ت و تأمین معلم در نموزش و پرورش ایران دستخوش واقعیت بوده است كه  ظام هذب  تربی
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های مستمر قرار گرفته و  قاط قوت و ضعف قابل توههی داشته است. وهود این  تغییر و باز گری

گذاری  ها و تغییرات مختلف  خود از نشفتگی در این حوزه و  اهماهنگی در سیاست طرح

طلبی. عالوه بر  امور را در این امر خطیر میمسئوالن نن حوزه است كه  یاز به توهه زیاد متولیان 

  رویکرد حاكم 2731این  با وهود تجمیع مراكز تربیت معلم و تأسیف دا شگاه فرهنگیان از سال 

 گرایا ه دارد. ای اثبات نورا ه است و ا گاره بر  ظام تربیت معلم ما بیشتر رویکردی فن

 امنی  مورد ا تقاد قرار  كه عقال یت منطقی میگرایا ه را  این رویکرد اثبات 1و دیوئی 2شون    

كرد به  های تکنیکی می ا ی؛ زیرا این رویکرد سنتی  معلمان را تشویق به تسلط بر مهارت داده

ها را بکار  ها موظف بود ی بیون در  ظر گرفتن اصول یا فلسفه عملشان  این مهارت طوری كه نن

شی ی كه به های تفکر دقیق  هایی ماهر تربیت می سینگیر ی. در این رویکرد معلمان به مثابه تکن

كرد ی ن چه را   (. معلمان سعی می2113داد ی )والی   ها را از روی عادت ا جام می بر اعمالشان  نن

ا ی در عمل در میارس پیاده كننی  اما در این هنگام بود كه به شکاف بین  در دا شگاه نموخته

شی ی  هایت  در محیط میرسه دچار یاس و  اامییی میبرد ی و در    ظریه و عمل پی می

ها  پیشنهاد شون  برای حل مسائل تربیت معلم  (. ههت رفع این كاستی1992  7)كورتاگن

دا ست كه نن را از دیگر مشاغل متمایز  ای یافت؛ زیرا این شغل را دارای خصایصی می هایگاه ویژه

(  هنبه اخالقی تیریف  2131  1)نیز ر ساخت. این خصوصیات شامل: هنبه هنری تیریف می

های تربیت معلم بود  كه الگوی رایج در تربیت معلم  هنبه خالقا ه تیریف و سایر پیچییگی

های  توا ست پاسخگوی  یاز معلمان برای مواههه با این پیچییگی باشی. بنابراین از دهه  می

و تأمل در حین  3  تأمل پف از عمل3  كارگزار فکور6  معلم فکور5هایی ما نی تأمل  گذشته واژه

كه توسط پژوهشگرا ی ما نی شون و دیوئی وارد عرصه تربیت معلم شیه است  تحولی  1عمل

توا نی الگوی خوبی برای تربیت معلم فعلی ما  عمیق در این حوزه ایجاد كرد  به طوری كه می

 باشی.

                                                 
1. Schon, D. 

2. Dewey, J. 

3. Korthagen, F. A. J 

4. Eisner, F. 

5. Reflection 

6. Reflective Teacher 

7. Reflective Practitioner 

8. Reflection-On- Action 

9. Reflection-in-action 
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  بخصوص تأمل در حین عمل و تأمل در این مقاله بر ن یم كه به بررسی هریک از ابعاد تأمل    

های معلم فکور و اهمیت كارگزارفکور  پف از عمل  در تربیت معلم و همچنین به بررسی ویژگی

در تربیت معلم بپردازیم تا بتوا یم به واسطه این مفاهیم  به رشی و تحول تربیت معلم فکور 

 ک كنیم.مان كم در هامعه 12عنوان الگویی برای تربیت معلم در قرن  به

 روش تحقیق

توصیفی استفاده شیه است. به  -در این پژوه   با توهه به ماهیت موضوع از روش تحلیلی

های اطالعاتی داخل و خارج  اسناد و تحقیقات ا جام شیه  با  طوری كه ابتیا با مراهعه به پایگاه

تربیت معلم  ابتیا  استفاده از روش  ظری  تحلیلی و استنادی  ابعاد گو اگون تیریف فکورا ه در

 توصیف شیه و سپف مورد تحلیل و مقایسه قرار گیرد.

 1مفاهیم و ابعاد تدريس فکورانه

ها و  ها  باور تأمل در تیریف یا تیریف فکورا ه به فرنینیی اشاره دارد كه طی نن معلمان ا ییشه

روشنی  فکورا ه به دهنی. با وهود این مفهوم  تیریف اعمالشان را در معرض  قی و تحلیل قرار می

ای باعث ابهام در  هایی كه در این حوزه وهود دارد تا ا یازه تعریف  شیه و كثرت دییگاه

همعه و مهر محمیی     به  قل از امام29  ص 2113های تربیت معلم شیه است )فارن   بر امه

2735.) 

هوم به هان دیوئی و های مرتبط با تیریف فکورا ه  ریشه این مف در بیشتر تعامالت و كتاب    

  "كنیم چگو ه ما فکر می"گذارش با عنوان  گردد. دیوئی در كتاب تأثیر می بعی از او به شون بر

بررسی فعال  مستمر و دقیق در مورد عقییه یا هر شکل »كنی:  طور تعریف می عمل فکورا ه را این

ها  ری كه این عقییه به ننكنی و  تایج بیشت فرضی دا   با توهه به دالیلی كه از نن حمایت می

تمایز قائل شی  1و عمل تأملی 7  عمل روتین1دیوئی بین سه اصطالح عمل تکا شی«. گرای  دارد

روتین و تکا شی قرار دارد. عمل تکا شی  و معتقی بود كه عمل تأملی )فکورا ه(  در تقابل با اعمال

غریزی است. در حالی كه  عمل روتین بر  -بر مبنای نزمای  و خطا و منطبق با اصول زیستی

طور منفعل و بیون تفکر ا جام  های سنتی و تجویزی است كه مقیار زیادی از نن به مبنای روش

                                                 
1. Rreflective teaching 

2. Impulsive action 

3. Routine action 

4. Reflective action 
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فکور با دییی ا تقادی عمل  را (  اما در عمل تأملی  معلم 519  ص 1999  2گیرد )گریفف می

پرورا ی كه چگو ه  هایی را در ذهن خود می دهی و اییه موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

ها را در عمل را  نموزان را ارتقا بخشی و سپف این اییه عملکردش را بهتر  مایی تا یادگیری دا  

 كننی. پیاده می

  به  قل از 2115) 1خصوص فرلو گ و مایارد بر این  ظر دیوئی ا تقاداتی وارد شیه است  به     

ا ی كه تقسیم بنیی دیوئی از تیریف بر عمل روتین و تکا شی  (  مطرح كرده1999گریفف 

گیری بی  از حی در تیریف است و چنی سطحی بودن   دارای اشکاالتی است  زیرا نن یک سهل

دهی كه دیوئی   گیرد. البته این  شان می  می بودن و پیچییگی تیریف را در بر ینیب قابل پی  غیر

برد. در هر  قطعاً یک منتقی خشمگین بود كه از یکنواختی روش و بر امه درسی نن دوره ر ج می

كرد كه ظرفیت تغییر و بسط  عنوان یک راهنما و یک هنرمنی تأكیی می حال او بر اهمیت معلم به

( و میارس را مکا ی 1999  به  قل از گریفف  2177نموزان را دارد )دیوئی  م دا  دا   و فه

ای شود. به  ظر وی معلم  توا ی باعث پیشرفت و اصالحات اهتماعی گسترده دا ست كه می می

خواهی دا   خود را منتقل كنی  داشته باشی  بلکه بایی   بایی  ق  دا ای محض كه می

عالیت  تحقیق و پرورش به تفکر وادارد. وی به تربیت معلمان تأكیی داشت نموزان را از راه ف دا  

و معتقی بود برای تغییر و اصالح تعلیم و تربیت بایی معلم را نگاه ساخت و او را تربیت كرد. وی 

بر نموزش معلم تأكیی داشت و او را به عنوان یک ركن مهم در تربیت مؤثر و مفیی تشخیص داد 

 (.2739گوتک  )

بیون شک   ظرات دیوئی راهنمایی برای نموزش معلمان  ههت پیشبرد  رشی عمل فکورا ه     

 اپذیر از تأمل تلقی  كنی و نن را بخشی هیایی های تربیت معلم است. او بر عمل تأكیی می در دوره

كنی. به  ظر وی كارگزار فکور  متخصصی فعال و مصصم است  مسائل را مورد پرسشگری قرار  می

 دهی و  گرشی بیون تعصب دارد و مطمئن و پاسخگو است. می

(  تحت تأثیر  ظریه 2735همعه و مهر محمیی     در امام2111بعی از دیوئی  دو الی شون )    

عرضه  7دیوئی برداشت هیییی از نن ارائه داد و عمل فکورا ه را به های تفکر مبتنی بر تأمل

  تأمل در حین عمل و 1فکورا ه شامل دا   در عمل های پیچییه عمل كرد. در  ظریه شون مؤلفه

است. شون بین تأمل در حین عمل و تأمل پف از عمل  تمایز قائل  5گفتگوی فکورا ه با موقعیت

                                                 
1. Griffiths 

2. Mayard & Ferlong 

3 Reflective thought 

4. Knowing In Action 

5. Reflection Conversation With The Situation 
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شود. تأمل در حین عمل  به طور همزمان در محیط واقعی است. این تأمل زما ی است كه  می

شود. در  حین تیریف در كالس مواهه میمعلم با یک مسأله یا یک موقعیت منحصر به فرد در 

ها یا تجارب قبلی  از گنجینه دا   خود استفاده  های استفاده از  ظریه این موقعیت  معلمان به

ای را برای مسأله پییا  های هییی و تازه حل كننی تا موقعیت را دوباره سازما یهی  ماینی و راه می

تأمل پف از عمل   یز  وعی تأمل است كه (. از طرفی دیگر  511  ص 1999كننی )گریفف  

شو ی. تأمل پف از عمل  در مقایسه با مفهوم دیوئی از عمل  معلمان پف از تیریف درگیر نن می

روتین یا مفهوم شون از عمل شهودی  خالی از تفکر  یست. مفهوم وی از تیریف فراینی 

ای  حین عمل را در كار حرفهشود. وی تأمل در  طور فعال درگیر می ایست كه معلم به پیچییه

 كنی: دا ی و سه ویژگی كلییی را در این فراینی شناسایی می بسیار اساسی می

2نگاه بودن -
 

 : متضمن پرسشگری و بازسازی دوباره است1ا تقادی -

 شود. ای می و بالواسطه: منجر به عمل تازه 7فوری -

توا نی در هم تالقی پییا  اده  میها همیشه از هم هیا  یستنی. بسته به زمان استف این ویژگی    

در این  وع تأمل  ق  محوری دارد. معلم  1گیری شهودی كننی. بر اساس  ظر شون  تصمیم

هایی كه فوراً  یاز به پاسخ صریح دارد  از خود واكن   شان  صالحیت  بایی قادر باشی در موقعیت با

های  (  بر رشی مهارت1999  در گریفف 1999دهی. بر این اساس كسا ی همچون اتکینسون )

"منی خودتنظیمی قاعیه"شهودی در معلمان بیو استخیام بر مبنای ن چه او 
 امیی  تأكیی كرد.  5

معلم  افراد را به نن  ها یا مراكز تربیت ترین  وع تأملی است كه در دا شگاه تأمل پف از عمل  رایج

عمل  كه عموماً فعالیتی فردی  كننی. بر خالف تأمل در حین كننی و بیان عمل می ترغیب می

شو ی.  است  تأمل پف از عمل  فعالیتی گروهی و مشاركتی است. هردو با یک مسأله نغاز می

 امنی؛ یعنی تالش برای حل كردن  می 3(  نن را معمای عمل2119) 6چیزی كه ما بی و راسل

ه چیزی بیشتر از رسی ك های هالب و معما برا گیز؛ بنابراین  تأمل به  ظر می برخی پیییه

 بنیی دیوئی و شون باشی. فرمول

                                                 
1. Conscious 

2. Critical 

3. Immediate 

4. Intuitive 

5. Principled Self Monitoring 

6. Munby, H. & Russell, T. 

7. Puzzle Of Practice 
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( عالوه بر تعاریف شون و دیوئی از تأمل  اساسی فلسفی  یز 1993  در اكبری  1997) 2فینیلر    

كنی كه دا ستن در مورد خود یا دا   خود  ابزاری معتبر  گیرد و مطرح می برای نن در  ظر می

نگاهی  خود و خود كه به فهم  ه  ظر  هر تأملی  زما یباشی. از این  قط ههت گسترش دا   فرد می

  در 2112) 1منجر شود  یک فعالیت مثبت است. دا   در مورد خود به رشی ن چه اینچیستی

كنی.  شود  كه به خودشکوفایی فرد كمک می  امی  منجر می می 7(  نن را خود دوم1993اكبری 

ه  ویسی و  وشتن تجاربشان از این دییگاه تشویق معلمان در مراكز تربیت معلم به ز یگینام

 گیرد. فلسفی تأمل  شأت می

هایی كه به هنب   ترین هنب  (  یکی از مهم1993در اكبری   1997به  ظر فینیلر )   

ای  معموالً توسط مردان  كمک كرده است  هنب  فیمینیستی است. دا   حرفه 1گرایا ه تأمل

نمیز قرار داده است.  دا ه دا    ز ان را در موقعیتی تبعیضشود. این ماهیت مر كنترل و تولیی می

تر  مود. به  ها صیای ز ان را بلنی های تولیی دا   و دگرگون كردن این مکا یسم تأمل بر مکا یسم

گرایا ه در تعلیم و تربیت شی. اینکه  در مسیر تعلیم و  طوری كه   یرویی ههت ترقی هنب  تأمل

دهنی و اكثر كارگزاران فکور را ز ان  دلیلی بر این   ا مردان تشکیل میتربیت اكثر دا شگاهیان ر

 (.2135  5كوك میعی است )پنی

 ابعاد تأمل در تربیت معلم

شود  تأمل در حین و پف از عمل  ترین شکل تأمل كه عموماً در تربیت معلم استفاده می ساده   

تا در مورد  حوه تیریف  چگو گی  شو ی است. قبل از تیریف  دا شجویان و معلمان تشویق می

بینی مشکالتی كه ممکن است پی  بیایی  تفکر  ماینی. بعی از تیریف  یز به  تیریف و پی 

شود تا چگو گی تیریف خود را ارزیابی  ماینی و در مورد این كه  كارنموزان كمک می

ا جام دهنی  تأمل توا ستنی تیریف خود را بهتر  ا ی و چگو ه می نموزان چه چیز نموخته دا  

 شود كه ههت بهتر شین تیریف از تجارب خود بهتر استفاده  ماینی. ها كمک می  ماینی و به نن

برخی از پژوهشگران بر این باور ی كه برای معلمان بیو استخیام  به دلیل  یاشتن تجربه كافی     

  3  مک اینتر2133  6دهی یادگیری  تأمل كردن مشکل است )مثالً برلینر یا  یاشتن ههت

                                                 
1. Fendler, L. 

2. Second Self 

3. Inchausti, R. 

4. Reflective Movement 

5. Pennycook, A. 

6. Berliner 

7. Mcintyre 
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(. هرچنی ممکن است این فرنینی مشکل باشی  اما معلمان بیو 1999  در گریفیف 2112

(  با بررسی دا شجو 2116) 2طور مؤثر در فرنینی تأمل درگیر شو ی. كو توا نی به استخیام می

كنک  با به چال  كشیین فهم و تصورات دا شجویان از طریق تأمل  به این  معلمان در هنگ

تر بیشتر بر پیاگوژی و یادگیری در حین و پف از  تیجه رسیی كه دا شجو معلمان باتجربه 

شو ی. پژوهشگران به این  تیجه رسیی ی كه این تغییر ههت در دا شجویان  تیریف متمركز می

  2115 1تربیت معلم  قسمتی از فرنینی رشیی است كه برخی از پژوهشگران ما نی ) یوتن

 ا ی. (  به شناسایی این مراحل رشی پرداخته2113گریفف و دیگران 

(  در یک مطالعه طولی بر روی معلمان بیو استخیام در 1999  در گریفف 2139) 7فولر    

دا شگاه تگزاس  ش  مرحله رشیی را برای دا شجومعلمان شناسایی كرد. این مراحل از خود 

و  1نموزان )مراحل  روابط بین دا  ی كنترل كالس و  ( تا  گرا ی در مورد  حوه2و  9)مراحل 

كننی. این مراحل تا میتی غالب است؛ اما پف از ن که دا شجو معلمان  اعتماد به  (  رشی پییا می7

نموزان تحول  ها به سمت یادگیری و پیشرفت دا    فف و صالحیت كافی پییا كرد ی   گرا ی نن

(   یز به این  تیجه رسیی ی كه در 1999  در گریفف 2115) 1 ارد كنی. فرلینگ و مای پییا می

عنوان معلم  شان به نل در مورد تیریف و  ق  مراحل اولیه  معلمان كارنموز اغلب  گرشی اییه

ها را دوست بیار ی و خوشحال باشنی.  گرش  خواهنی كه شاگردان  نن ها در ابتیا می دار ی. نن

ها  شان است. در مرحله دوم  نن ها اغلب تحت تأثیر معلمان مهم در طی دوران تحصیل نن

معلمان كارنموز با   هایی برای بقا دار ی كه كنترل كالس ازهمله نن است. در مرحله سوم   گرا ی

  شو ی. در مرحله چهارم  شروع تیریف و گسترش راهبردهای تیریف  با این مشکالت روبرو می

های  یط پایایی دار ی. اگرچه  گرا یشو ی و تمایل به شرا دا شجو معلمان بر این مشکالت چیره می

شود. در مرحله  نْموزان می مربوط به كنترل اكنون هایگزین  گرا ی در مورد یادگیری در دا  

كننی. در  تری از تیریف و یادگیری حركت می پنجم و ششم  دا شجو معلمان به سمت فهم عمیق

حركت كننی  اما ماهیت و محتوای  هوینی تا به سمت مرحله بعی ها از تأمل سود می هر مرحله نن

 باشی. تأمل بر اساس تجاربشان در هر مرحله متفاوت می

                                                 
1. Kwo, O. W. 

2. Newton, L. D. 

3. Fuller, F. 

4. Furlong, J., & Maynard, T. 
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توا ی در ایجاد  بنابراین  دو بعی تأمل یعنی دو بعی تأمل در حین عمل و تأمل پف از عمل می   

شود  به طوری كه   معلما ی فکور در تربیت معلم بسیار مؤثر باشی و سبب رشی معلمان می

 ها هر چه بیشتر به سمت یادگیری و فهم دا   نموزان پی  رود. و تمركز نن گرا ی 

 گفتگوي فکورانه با موقعیت

ی دیوئی مطرح شیه است.  كه در دییگاه مبادله« تأمل در عمل» وعی از  واژه گفتگو با موقعیت به

 یای »شکل ای به  نیی. در اینجا محقق  در حین تعامل با موقعیت  با پیییه غیرمنتظره می بر

كنی.  كنی و عیم اطمینان را ایجاد می شود كه به طور ن ی عمل را متوقف می مواهه می« متقابل

خواهی موقعیت را به طریقی تغییر دهی كه عیم اطمینان را حیاقل برای میتی برطرف  محقق می

یر های نن در مورد موقعیت تأث گذاری  مایی. محقق در موقعیت است و از ادراكات و ارزش

دهی و به گفته دیوئی شرایط  وسیله فکر و عمل  تغییر می پذیرد و درهمان حال موقعیت را به می

همعه     در امام2111شود )شون   كنی كه مسائل هیییی را موهب می محیطی هیییی ایجاد می

گو ه كه گفتگو با موقعیت یک برداشت از تأمل در عمل است. گفتگوی فکورا ه با  (  همان2735

گو ه كه  گویی كه در تیریف فکورا ه نن وقعیت  یز یک برداشت از تأمل در عمل است. شون میم

شو ی كه شکل طراحی  نموز  درگیر یک گفتگوی فکورا ه با موقعیت می در  ظر دارم معلم و دا  

كنی.  ها در مورد مواد  موقعیت و مسائل در دسترس تحقیق می گیرد. نن یک ارتباط را به خود می

 توان در تربیت معلم  یز به كار برد. ین  وع گفتگو را میا

 هاي معلمان فکور ويژگی

های معلمان فکور  ها  به بررسی ویژگی پف از بررسی ابعاد تأمل در تربیت معلم و توصیف نن   

كارگیری تأمل و ابعاد نن در تربیت معلم  معلم فکور چه  پردازیم تا ببینیم پف از به می

 ا پییا خواهی كرد و با سایر معلمان چه تفاوتی خواهی داشت.هایی ر ویژگی

 شست »ای را در شهر با کوك با عنوان    یو سکو همای  ویژه19های دهه  در واپسین سال

با حضور  ماینیگا ی از مراكز تعلیم و تربیت سراسر « المللی با کوك برای توسعه تفکر خالق بین

 12های اساسی نموزش در قرن   ظر در مورد ویژگی ههان  برگزار كرد و به بحث و تبادل

را تفکر خالق دا ستنی و الزمه تفکر  12ترین ویژگی معلمان قرن  پرداختنی. در این همای   مهم

)به  قل از  2خالق را داشتن معلما ی فکور دا ستنی. در این همای  دكتر كوییت پراوالپروك

                                                 
1. Quait Pravalprok 
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ور بر اساس  ظریه فراشناخت پرداخت. وی ش  های معلمان فک (. به بررسی ویژگی2732مجیفر 

 ویژگی را برای معلمان فکور برشمرد كه شامل:

نموز به گفتگو  كننی و با هر دا   نموز نغاز می معلمان فکور  نموزش خود را با شناخت دا   -

های چال  برا گیز و تکالیف نموزشی مناسب  كننی تا هیف پرداز ی و او را تشویق می می

 برگزینی.

 كنی. می ن هادر نموزان را تشویق به طرح پرس  برای تقویت خودارزشیابی معلمان فکور دا   -

 تر از حل مسأله است. گیری تفکر در یادگیر یه برای ن ان  بسیار مهم  حوه شکل -

 ا ی. معلمان فکور خود  یادگیر یه -

 دهنی. معلمان فکور  هلسه خود ارزشیابی تشکیل می -

 پردازد های معلمان فکور با سایر معلمان می گیهیول زیر به مقایسه ویژ -

 های اساسی معلمان فکور و معلمان دیگر : مقایسه برخی ویژگی2هیول شماره 

 معلمان فکور معلمان ديگر رديف

های  كنی كه مستلزم هواب ای مطرح می های بسته سؤال 2

 كوتاه و از پی  تعیین شیه است.

كه پاسخ ان پرسی  های باز می به طور منظم سؤال

یک یا دوهمله است و پاسخ درست از پی  تعیین 

 شیه هم برای ن ان وهود  یارد.

نموزان اختصاص  میت كمی را به پاسخ دادن دا   1

نموزی از پاسخ  دهنی )یک تا دو ثا یه( و وقتی دا   می

نموز دیگر  سرعت به سراغ دا   خود مطمئن  یست  به

 رود. می

را به پاسخ اختصاص تری  همیشه زمان طوال ی

نموزان  امطمئن  یز  ثا یه( تا دا   دهی )چنیین می

 به ادامه پاسخ تشویق شو ی.

نموزان پاسخ درست بیهنی وقتی  عالقه دارد كه دا   7

غلط است  دیگر گوش  نموز  شود پاسخ دا   روشن می

 دهی.  می

كننی  عالقه نشکاری  نموزان فکر می به ن چه دا  

حتی پف از نن كه روشن شود  دهی و  شان می

های ن ان گوش  دقت به گفته ا ی  به اشتباه كرده

 سپارد. می

ها و  ظریات ...به عنوان )درست یا غلط( به شکلی  پاسخ 1

 كننی شود  قبول می كه بیان می

ها  خواهی كه پاسخ به طور كلی از دا   نموزان می

 و  ظریات خود را توهیه و تشریح كنی

كنی و با  نموزان قضاوت می های دا   تمام پاسخدر مورد  5

ها و  ظریات غلط  سرعت و مهارت به اصالح كلیه پاسخ

 پردازد می

ها  قضاوت كردن  طرفا ه پاسخ اغلب با پذیرفتن بی

نموزان در  ا یازد و از شركت دا   را به تأخیر می

نموزا ی كه با عقایی  كنی و دا   بحث خودداری می

 دهی  گر ی  مورد تشویق قرار می او با تردیی می

ها را داشته باشیم  ابتیا بایی معلما ی این گو ه  اگر قرار باشی كه معلما ی فکور با این ویژگی    

ویژه مییران  معلمان  در نموزش و پرورش تربیت كنیم. چنین شرایطی برای نموزش و پرورش به
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روی  كنی و رسالت  وینی را فرا یای را مطرح م های تازه و مشاوران  الزامات و ضرورت

ترین  كنی. بنابراین بایی  سبت به تجهیز و تقویت بنیادی ا یركاران  ظام نموزشی ترسیم می دست

عنصر اهرایی  ظام تربیتی  تسهیالت و امکا ات نموزشی  پژوهشی و راهبردهای ا گیزشی  

( اگر بنا باشی  2731رمحمیی   به  قل از مه2131اقیامات ضروری صورت گیرد. به بیان نیز ر )

نموزان باشی  متقابالً  بایی  های دا   هایی برای پیشرفت و تشخیص قوا و قابلیت میارس مکان

های معلمان  یز باشی. چنین پرورشی مستلزم  هایی برای پیشرفت و تشخیص قوا و قابلیت مکان

و بازنموزی معلمان است. توهه ویژه تربیت  نموزش  دهی  اصالح و بهبود  ظام ا تخاب و به سامان

سویی با تحوالت و تغییرات كنو ی  به معلم در ایفای  ق   توا ی ضمن هم به این موضوع می

 بسیار كمک كنی.

 اهمیت كارگزار فکور و تأمل در تربیت معلم:

های احتمالی به پرسشگری  كارگزار فکور شخصی فعال و مصمم است و در مورد اصول و فرضیه

(. بر 2177 گرش یک كارگزار فکور بیون تعصب  مطمئن و پاسخگو است )دیوئی  پردازد. می

توا ی روییادها را  كنی كه می ( معلم فکور را كسی توصیف می2113اساس  ظر دیویی  والی )

ها به قضاوت بپردازد و تیریف خود را با كمک مهارت   دوباره باز گری  مایی و در مورد نن

 د تعییل  مایی.پژوه  و دا   اخالقی خو

ویژه برای معلمان قبل از استخیام تأكیی زیادی  تربیت كارگزار فکور و تأمل در تربیت معلم به    

نموزان دارد )وارد ومک  ویژه اهمیتی كه نن در یادگیری و پیامیهای رفتاری دا   شیه است. به

ر تربیت معلم به نن عنوان شق دیگری د ( و به1921و دیگران   1به  قل از اتشت 1991 2كاتر

های تربیت معلم به این سمت بوده است كه  خصوص در دو دهه گذشته بر امه شود  به  گاه می

این مفهوم را در بر امه درسی خود بگنجا ی و به  یازهای هامعه پاسخ دهی. در حال حاضر  با 

ها و  سایت های مختلفی ما نی وییئو  وب توهه در فناوری اطالعات از روش رشی قابل

های پیشرفته استفاده شیه است تا عمل فکورا ه را در كارگزاران از همله معلمان ارتقا  تکنولوژی

 (.1996  1  در ارهینل1991  7دهنی )ابرامز و مییلتون

                                                 
1. Ward, J. R., & McCotter, S. S. 

2. Etscheidt S. 

3. Abrams, E. & middleton, M. 

4. Erginel, S. 
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های تربیت معلم تأكیی  (  بر اهمیت ارتقای عمل فکورا ه ا تقادی در بر امه1992كورتاگن )   

گویی  عمل فکورا ه  قشی  (   یز می1996  به  قل از ارهینل  2133) 2كنی. چنا چه كالیرهی می

های  های مهارت ای متضمن استفاده از هنر و شهود به ای دارد. تیریف حرفه حیاتی در رشی حرفه

 تکنیکی است.

اهمیت عمل فکورا ه با كارهایی دیوئی ظهور پییا كرد. دیوئی ا تقاداتی را بر تربیت معلم وارد     

گیری تکنیکی به طوری كه معلمان تشویق به كسب و تسلط بر  زهمله: غالب بودن ههتكرد ا

شو ی و دا شجو معلمان موظف بود ی كه بیون در  ظر گرفتن اصول یا  های تکنیکی می مهارت

ها را به كار گیر ی. البته هرچنی  هنوز هم در تربیت معلم این مشکل  فلسفه عمل  این مهارت

های سنتی  سازی معلمان ههت تیریف  اغلب با رویکرد استی  اساساً در نمادهوهود دارد. این ك

های  تنها  ن چه را كه در دوره شود كه  ه  سبت به تربیت معلم مرتبط است. این كاستی باعث می

ا ی  برای مواههه با مشکالت كالس كافی  باشی  بلکه تنها این كاركرد را  تربیت معلم نموخته

كنی كه  (  مطرح می1992(. كورتاگن )2113 1در بافت میرسه باقی بما نی )والیداشته باشی كه 

های تربیت معلم باعث شیه  ا یركاران تعلیم و تربیت به بر امه های گروه زیادی از دست  گرا ی

ها باعث شی كه در  ها  ارضایتی زیادی به وهود نیی. این  ارضایتی است كه  سبت به این دوره

گیری عملی و تجربی به خود بگیرد.  تربیت معلم رویکرد بسیار  ظری دارد  ههتهایی كه  دوره

های  ظری در تربیت معلم بود  اما این موقعیت خود باعث  اگرچه این بر امه ههت هبران بر امه

ها باعث شی كه موج هیییی را از  های تربیت معلم شی. این  ارضایتی ایجاد عیم تعادل در دوره

كننیگان كنجکاو و فکوری هستنی را  نموزان را كه مشاركت ه بتوا ی  یازهای دا  معلم بطلبی  ك

طلبیی كه به  ترتیب معلما ی را می این (  به1996  در ارهینل  1995و دیگران   7 بیی درك كننی )

صورت  ورزی در رفتار و باورها هیایت شو ی. بنابراین  تربیت معلم بایی معلمان را به سمت ا ییشه

 رگزاران فکور تربیت كنی. زیرا معلمان  ق  مهمی در پاسخ به  یازهای هوامع فردا دار ی.كا

های معلمان فکور پرداخت. به  ظر وی   (  به بررسی ویژگی2115) 1كورتاگن و ووبلز   

 دا شجومعلمان فکور:

 ها و مسائل را سازما یهی كننی. قادر ی كه موقعیت -

                                                 
1. Calderhead, J. 

2. Valli, L. 

3. Beed, P. L. 

4. Korthagen, F. A. & Wubbels 
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كننی )مثالً چرا این روییاد اتفاق  رویکرد پژوهشگران استفاده میهنگام ارزیابی تجاربشان از  -

 افتاد(.

 ها یادگیر یگان مستقل هستنی(. دا نی چه چیزی را بایی بیاموز ی )زیرا نن دقیقاً می -

 توا نی توصیف و تحلیل  ماینی. خوبی می تجارب و تعامالت را به -

 احساس اطمینان و خودكارنمیی باالیی دار ی. -

(  دو امتیاز عمیه برای معلما ی كه از تأمل در 2115 بال این پژوه   كورتاگن و ووبلز )به د    

كننی  مطرح كرد. اول اینکه  روابط میان فردی بهتری با شاگردان و همکاران  كارشان استفاده می

خود  سبت به سایر معلمان دار ی؛ و دوم اینکه  رضایت شغلی بیشتری دار ی.  تایج این پژوه   

بیشتر منافع شخصی را برای معلمان در پی داشت تا منافع شغلی. یکی از دالیل احتمالی این 

بین تأمل و عمل است و دلیل دیگر نن است كه به لحاظ   تیجه   بودن شواهی روشن

 2شناختی سنج  تأمل در عمل مشکل است و خود تأمل فرنینیی پیچییه است. اروت روش

كنی  دهی و مطرح می مل را در قیاس با علم پزشکی قرار می(  تأ1999  در گریفف  2111)

شود. تأمل  یز ضرورتاً به طور  طور كه تشخیص بیماری به طور خودكار منجر به درمان  می همان

كنی كه  (   یز بیان می1999  در گریفف 2133شود. شون ) مستقیم منجر به تغییر در عمل  می

ما ی و به  كم باشی  اما فرنینی پف از عمل در ذهن می اگر چه  تأثیرات فوری تأمل ممکن است

توان گفت كه  می  شود تا بعیاً مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین  گنجینه دا   معلمان اضافه می

ای و هم به قابلیت فردی معلمان كمک كنی. همچنین  ون  توا ی هم به قابلیت حرفه تأمل می

شی  طح عمیه از تأمل كه توسط معلمان به كار گرفته می( دو س1999  در گریفف 2133) 1ما ن

بود. در اولین سطح معلمان در  1و سطح دموكراتیک 7را شناسایی كرد كه شامل سطح ا تقادی

پرداز ی و در دومین سطح ههت باال بردن  های نموزشی تیریف خود به پرسشگری می مورد هنبه

توان گفت كه تأمل هم  پرداز ی؛ بنابراین  می یهای اخالقی كار خور به تأمل و پرسشگری م هنبه

توا ی در  كه می باشی  به طوری دارای هنبه نموزشی و هم دارای هنبه دموكراتیک و اخالقی می

 ارتقای هر دو هنبه تیریف  مؤثر باشی.

 

 

                                                 
1. Eraut, M. 

2. Van Manen 

3. Critical 

4. Emancipatory 
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 گیري بحث و نتیجه

خالق بودن است و الزمه خالق  12های مهم معلمان در قرن  چنا چه گفته شی  یکی از ویژگی 

بودن وی فکور بودن است. در این میان  تربیت معلم اهمیت زیادی در تربیت معلمان فکور دارد. 

های مراكز تربیت  به طوری كه رسیین به این هیف هز از طریق ارتقای عمل فکورا ه در بر امه

میسر  خواهی بود. در این میان سه ویژگی اساسی تأمل برای معلمان عبارت است از: نگاه  معلم

ای  حل تازه بودن  داشتن روحیه پرسشگری و بازسازی دوباره موقعیت به طوری كه منجر به راه

 گردد.

هارت  توهه به ابعاد تأمل بسیار مهم است؛ زیرا این  وع رویکرد در برگیر یه سطح باالیی از م    

كار و خبره مهم است كه از عناصر  اعتماد به  فف و شهامت است  بنابراین برای معلمان تازه

دهنیه تأمل نگاه شو ی تا بتوا نی تیریسی ا جام دهنی كه تمام یادگیر یگان را به طور  تشکیل

ی (. همچنین  عالوه بر منافع نموزشی و فردی در بع2116 2فعال در نن درگیر ساز ی )لوكاس

گذار است. سه بعی مهم تأمل  بر اساس  ظر شون و  اخالقی و دموكراتیک نموزشی  یز تاثیر

دیویی  تأمل در حین و تأمل پف از عمل و گفتگوی فکورا ه در موقعیت است. از هریک از این 

های تربیت معلم استفاده  مود. تأمل پف از  معلمان فکور در بر امه توان ههت تربیت  سه بعی  می

معلم  افراد را به نن ترغیب  ها یا مراكز تربیت ترین  وع تأملی است كه در دا شگاه مل  رایجع

كننی. این  وع تأمل برخالف تأمل در حین عمل عموماً فعالیتی گروهی  كننی و بیان عمل می می

توان به كارنموزان كمک  مود تا  است. بر این اساس  بعی از تیریف و در حین تیریف  می

ا ی و  نموزان چه چیز نموخته گی تیریف خود را ارزیابی  ماینی و در مورد این كه دا  چگو 

 توا ستنی تیریف خود را بهتر ا جام دهنی  تأمل  ماینی. چگو ه می

اگرچه برخی پژوهشگران معتقی بود ی كه تأمل برای دا شجو معلمان و معلمان در بیو      

توا نی بر تیریف خود تأمل  ماینی  ا  یست كه ن ان  میاستخیام مشکل است  اما این بیان معن

این مراحل از كه  بلکه این فراینیی است كه هنبه رشیی دارد كه دارای مراحلی است  به طوری

كننی  به  نموزان  تحول پییا می ی كنترل كالس و روابط بین دا   خود تا  گرا ی در مورد  حوه

اعتماد به  فف و صالحیت كافی پییا كرد ی   گرا ی  كه دا شجو معلمان  سخن دیگر  هنگامی

 كنی. نموزان تحول پییا می ها به سمت یادگیری و پیشرفت دا   نن

تأثیرات فوری تأمل كم است  اما تأثیرات بلنیمیتی دارد كه به تجارب معلم و گنجینه   اگر چه   

ای معلمان  های حرفه یتهای فردی و هم قابل شود تا هم بر قابلیت دا   معلمان اضافه می

                                                 
1. Lucas, P. 
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توا ی عالوه بر هنبه نموزشی بر رشی و ارتقای هنبه اخالقی و  بیفزایی. عالوه بر این  تأمل می

 دموكراتیک تیریف  یز بیفزایی.
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