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  در دانشگاه فرهنگیانهای آن نقدها و چالش با فکور معلمتربیت یمفهوم حلیلت
 تاریخ دریافت :1398/08/24                                                                                 سید محمد سیدکالن1 
 تاریخ پذیرش : 1398/09/28                                                                                 مهرداد رستمی ینگجه2

 چکیده 

 لیاستان اردب انیآن در دانشگاه فرهنگ یهافکور با نقدها و چالش معلمِتیترب یمفهوم لیتحل باهدفپژوهش حاضر 

بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل  پردازیمفهومروش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مفهومی با رویکرد  است. شدهانجام

 20بود که بر اساس اهداف پژوهش،  97-96رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی در سال تحصیلی  معلمان دانشجو

 اندودهنم سعی محققان اساس، همین مصاحبه عمیق قرار گرفتند. بر به روش هدفمند انتخاب و مورد معلمان دانشجونفر از 

 خودو  نمعلما دانشجوو تجارب زیستۀ  موجود هایپژوهش از استفاده با و انتقادی دیدی با را فکور معلمِمفهوم تربیت تا

فکور با  معلمیتتربها حاکی از آن است که یافته .نمایند تفسیر و برداشت بررسی، و نقد تحلیل، ترتیب محققان به زیسته

 مامفاوا و اهت به معلمان دانشجو یادگیری، تسلط هایفعالیت فکورانه، طراحی کارورزی درسی برنامۀ رهنمودهایی همچون؛

ساس اح ،درنتیجهمناسب است.   رفتبرونهنری با موانع متعددی همراه بوده است که نیازمند راهکارهای  تربیت به ویژه

 بافهم عمرالمادامفکور زمانی محقق خواهد شد که دانشگاه فرهنگیان به دنبال رسالتِ یادگیری  معلمتربیتگردد برنامه می

 رویکرد معلمِ فکور باشد. 

 

 ، دانشگاه فرهنگیانمعلمتربیتمعلم فکور،  کارورزی، ها:کلیدواژه

 مقدمه

است  دهش محسوب بشر زندگی توسعه و بقا اساسی نیازهای از یکی عنوانبه هاآموخته و تجارب انتقال دیرباز از

...  و مذهبی نهادهای مدرسه، خانواده، همچون تربیتی نهادهای اصلی کارکردهای از مهمی بخش اساس، این و بر

: 139۵ پانی،کو قرائتی) است یافتهاختصاص بعد هاینسل به فرهنگی و علمی میراث انتقال و تربیت آموزش، به

 عبور کلید آموزش، اخیر، هایسال در ویژهبه وپرورش نیز،آموزش جهانی هایکنفرانس در از طرف دیگر،(. 130

 اصطالحبه(. لذا، تعلیم و تربیت یا 138-137: 138۵پژوه و فرزاد، دانش) است شده قلمداد یکم و قرن بیست از

 در آن اهمیت اما؛ هست بوده و موردتوجه جوامع انسانی هموارهآن  پیدایش بدو از وپرورش،امروزی آموزش

یک »گوید: ای که جیمز مدیسون میگونه. به(2: 1390 اصفهانی،) است آشکارشده ایطور فزایندهبه اخیر قرون

و  (1392)فرخ مهر،  «انگیز استحکومت مردمی بدون یک نظام آموزشی صحیح و فراگیر، مقدمه یک داستان غم

ه باشد، آن عرصه، عرص ندهیتوجه به آ ازمندین یبشر اتیهای حعرصه از عرصه کیاگر تنها » نچلیم ریعببه ت

، اهمیت و چگونگی آموزش و تربیت درنتیجه (.2: 1397، ، میرشکاری و نجاتیپور بلوچ) «توپرورش اسآموزش

 د.باشان کارآمد و اثربخش میمعلمتربیتگردد که نیازمند یک چالش جدی محسوب می عنوانبهدر جهان امروز 

 یت درو ترب میتعل ندیمتولی فرآ ،یعموم و تربیت رسمی میترین نهاد تعلوپرورش مهموزارت آموزشدر ایران، 

 رایبر اساس نظام مع اسالمی بخش جامعهبخش فرهنگ عمومی و تعالیقوام ت،یترب و میهای تعلهمه ساحت
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ش(. وپرور)سند تحول بنیادین آموزش های دولتی و غیردولتی استسازمان دها ونها با مشارکت خانواده، ،یاسالم

 نسل به گذشته هاینسل فرهنگی میراث انتقال دروس، تعلیم فقط امروزی، وپرورشآموزش هدف بر این اساس،

 ابعاد در موزانآدانش پرورش و رشد ها،آن از فراتر بلکه نباید باشد؛ آموزاندانش ذهنی قوای پرورش و جدید

 شود.می محسوب وپرورشآموزش نظام اصلی اهداف از اخالقی و اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمانی،

 وپرورشآموزش داشتن به هر ملتی منوط و ترقی امروز پیشرفت جهان در کهبا توجه به این مباحث باید گفت 

پذیر مکانو آن نیز ا صحیح و تربیت با تعلیمامر میسر نخواهد شد مگر  که این است؛ یافتهو تکامل قوی، منسجم

با  (. به دلیل آنکه، معلم1213: 1393آبادی، منصوری نیا و خرم) شایسته و الیق معلمانی مگر با داشتن نیست،

 ترینکوچک از معلم رفتار تمام .نمایدمی تسخیر را آموزدانش رفتار و اندیشه و اش، قلبمعنوی نفوذ به توجه

 و الگو را معلم آموزشود. دانش تقلید آموزاندانش توسط است ممکن عمل و گفتار تا نحوه او اشارات و حرکات

داند، پس می هاشخصیت واالترین و افراد سرآمد را معلم شاگرد زیرا دهد؛می قرار خود رفتار و اخالق سرمشق

 ،یفتاح ،ی)موسواست  رفته او که برود را راه همان و دهد تجلی خود در را او شخصیت و کماالت کندمی سعی

 ولمسئ معلم شود بلکهنمی محدود آموزش و تدریس امر به معلم وظیفه بنابراین،(؛ 4: 1394فالح ، ی و دکیزارع ب

ه معلم پذیرید مگر اینکتحقق نمی بی متراست و این تغییرات در  فکر شاگردان خود و عقل و روان و روح تربیت

 خویش فکورانه بنگرد. بیان متربه تربیت 

 شیو افزا یاوپرورش، توسعه حرفهآموزش یبهساز ٔ  نهیدرزمشده های انجامتالش تیاساس الزمه موفق نیبر ا

ر مدارس اثربخش، ه تیفیک رامونیدر دهه گذشته، کانون بحث و گفتگو پ رونیازادانش و مهارت معلمان است. 

که کسب ؛ (1۵0: 1392ی، قهرمان ی وپرداختچ ،یعارف ،یطاهر) معلمان بوده است یامتوجه توسعه حرفه شتریچه ب

ا ههای الزم و ضروری برای یک معلم جزء در راستای فکور بودن معلم میسر نخواهد شد. این صالحیتصالحیت

 معلم قابل تحقق بوده است.در اکثر کشورها در قالب دانشگاه مجری تربیت

معلم تتربی نظام عملکرد که توان اذعان نمودمعلم، میتربیت ٔ  درزمینه موجود تحقیقات به ، با نگاهیحالبااین

است، چراکه خروجی  مناسب بوده کارایی فاقد ما کشور در فکور معلمتربیتبه توجه با پارادایم فکری 

 هایپژوهش. است شدهواقع موردنقدی برخوردار نبوده است و همواره چنانآنوپرورش از مقبولیت آموزش

 ، در ایران بهروازاین .(38: 1394 امانی،) است قرار داده تائید مورد را مسئله این ،(1389) مرادی توسط شدهانجام

 خاص توجه کارآمد، و ایحرفه معلم و تأمین تربیت رسمی منبع تنها عنوانبه فرهنگیان دانشگاه خطیر رسالت دلیل

 لیمانس راز، منفردی) دارد ضرورت آن، سازیغنی و سازیاستانداردسازی، بومی کیفیت، ارتقا برنامه، تدوین به

البته باید یادآوری نمود که تنها منبع تأمین نیروی انسانی  (.17: 1394 سفیدی، سنگ جوشقان و عباسی عمران، پور

 گذرد.وپرورش از این مجرا نمیدر آموزش

آموزشی نوین از طرف والدین  و تربیتی انتظارات و 21 قرن در فکور معلم به تأکید و نگرش تغییر این به توجه با

طلب  هویژ بازآموزی هایدوره همچنین و معلمتربیت هایبرنامه در بازنگری لزوم و متخصصان تعلیم و تربیت،

از منظر  (.38: 1394 امانی،) است نامیده« معلمتربیت در تأمل» دهۀ را 90 یدهه( 1999) گیمز شود. چنانچهمی

که باید کارایی الزم را در نظام تعلیم و تربیت چنانتوان به این نتیجه رسید که معلمان آنهای مختلف میپژوهش

جامعه امروز همواره در حال  کهیدرحالآموزی متأسفانه ندارند. معلم یا مهارتداشته باشند، بعد از طی دوره تربیت
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؛ دگردترین نظام کشور است که باعث قوام و دوام و توسعه جامعه میتغییر و تحول است و نظام آموزشی مهم

 ای جهت توسعه و پیشرفت و کاراییمعلمان فکور در عصر جدید که نیاز فعلی هر جامعهبنابراین، برای تربیت

ا ر ها بتوانند علم موردنیاز خودمعلمان فکوری که در همه زمان بهتر در آینده چنین معلمانی هست کوشش شود؛

های بخشند و در موقعیتآن را به دست آورند و خود را برای تفکر در عین عمل قوام تولید کرده یا با پژوهش

 العمل را از خود نشان دهند.آمده بهترین عکسجدید پیش

 شده تراسحس و ترسنگین ازپیشبیش وپرورش،آموزش دستگاه رسالت و مسؤولیت مالحظات باال، به توجه با

 .است ناپذیراجتناب آن پرورشی و آموزشی هایروش و هابرنامه ساختار، در اساسی اصالحات انجام تضرور و

 انست؛د آموزشی کشور نظام در تحول نوع هر تحقق نیازپیش باید را معلمتربیت نظام در تحول ایجاد میان، این در

 نجاما با وپرورش،اصلی نیروی انسانی آموزشکننده عنوان تأمینبه فرهنگیان؛ دانشگاه که رسدمی نظر به لذا

به  مندعالقه معلمان دانشجوشایسته و پذیرش  علمیهیئتمعلم )در جذب اعضای تربیت در اصالحات اساسی

 دایجا در اساسی هایگام بتواند با دغدغه اشتغال که عالقه به معلمی ندارند(، معلمانی دانشجوشغل معلمی نه 

 .بردارد آموزشی نظام تحوالت

 

 طرح مسئله و ضرورت پژوهش

 از معلم کم،ی و ستیدر قرن ب تیو ترب میهای تعلنظام ینظران براشده از طرف صاحبهای مطرحدر آرمان

پیش از  .(84: 1397، پورلیو اسماع ییرضا ،یمیکر ،یاست )واحد یادشده یو تحول رییگاه هر تغتکیه عنوانبه

بررسی تأثیر معلم فکور در فرایند تعلیم و تربیت، بهتر است ابتدا این کلمه را به لحاظ معنا و مفهوم واکاوی کنیم 

 امروز بپردازیم. در جوامع های معلم فکور و جایگاه آنو سپس به بیان ویژگی

 آموزنده، معین فارسی فرهنگ در و کنندهآگاه آموزاننده، راه، نشان دهخدا نامهلغت واژۀ معلم در بااینکه

 د،استا هایواژه با مترادف و شدهتعریف آموزاننده دهنده،تعلیم آموزگار، عمید فارسی فرهنگ در و دهندهتعلیم

است معنای اصطالحی آن در بسیاری از متون با توجه به  گردیده مربی، اتابک و پروراننده معرفی مدرس، دبیر،

 صلیا یوظیفه و داندمی خویش عصر وجدان را معلم شده است. برای مثال؛ سقراطدیدهموقعیت کشورها متفاوت 

 (.1214: 1393آبادی، منصوری نیا و خرم) شماردمی او ساختن آگاه و شاگرد روح کردن بیدار را او

 در هک برخوردار است متنوعی و مهم بسیار کارکردهای از تربیت و تعلیمبا گذر از تعاریف مفاهیم موجود، 

 نهایی مجری عنوانبه که هاآن ترینمهم از یکی دارند، دخالت متعددی عوامل کارکردها این نشستن بار به جهت

 با و ددار قرار وپرورشآموزش فرآیند مرکز در معلم. است معلم پردازد،می نقش ایفای به تربیتی که هایبرنامه

 هر موفقیت ( و2: 1390گیرد )اصفهانی، می نادیده را آن یا افزایدمی مطلبی اهمیت بر خود پوشیچشم یا تأکید

 ترینمعلم مهم چراکه .دارد بستگی معلم ایحرفه هایمهارت و دانش به ایکنندهتعیین حدی در آموزشی نظام

اد، فرزپژوه و است )دانش وپرورشآموزش نظام اصلی معمار و یادگیری - یاددهی فرایند در آموزشی نظام عنصر

 ه کیفیتب آموزشی نظام کیفیت و نظام آن معلمان شایستگی یاندازهبه آموزشی، نظام هر ( و شایستگی138: 138۵

این تأکیدات در ضمیر معلم، در قالب که ( 2: 139۵جمعه، جمشیدی توانا و امام) است وابسته آن جامعه معلمان
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 های دارد و در مبانی، باید دید که معلم فکور چه ویژگیباوجوداینمعلم فکور است که تبلور پیدا خواهد کرد. 

 است. شدهدیده نظری و عملی چگونه

پذیر، نوآور، خالق، پرسشگر، به آرا و نظریات تعصب، پویا، انعطافشده است بیمعلم فکور، معلمی تعریف

افتد تر اتفاق میاجتماع وسیعگذارد، به توانایی خود اعتماد دارد، نسبت به آنچه در کالس و دیگران احترام می

دهد و ... در کل معلم فکور معلمی کارآمد آموزان را به هم پیوند میحساس است، آموزش، برنامه درسی و دانش

 دمحدو شیوه یک به را خود نباید ها معلمبنابراین، با این ویژگی (؛۵3: 1394مرادی و سیدکالن، ) و اثربخش است

 آماده و یافتهسازمان خوبیبه اثربخش یا فکور، کارهایشان معلمانباشد.  نگر جانبههمهکر دارای تف باید بلکه نماید

 کنند، تنظیم قبل از را خود برنامه تا کوشندمی و کنندمی استفاده خوبیبه خود زمان و خود وقت از یعنی است؛

 باعث را یمتنوع هایفعالیت کالس در یعنی کنند،می استفاده هالحظه از گفتگو و بحث موضوع دادن تغییر برای

 اب برنامه از معلمان گونهاین. شودمی دیگر یادگیری حادثه برای ایبهانه و مقدمه یادگیری حادثه هر و شوندمی

 کنندمی اداره فعال و شاد و زنده صورتبه را کالس یعنی، کنند،می مناسب استفاده سریع یادگیری جدول

 آموزشی نظام هر در های موجود، معلمهایی، بر اساس واقعیتفهم از چنین ویژگی باوجود. (86: 1386)محمودی، 

این  بوده است و برای درک درسی و آموزشی هایبرنامه شکست یا موفقیت در کنندهتعیین و اصلی عوامل از یکی

 موردنیاز انسانی نیروی تأمین باهدف مختلف کشورهای در اخیر قرن چند در معلمتربیت مراکز ضرورت،

 به که تاس کسی اولین دوالسال، باتیست ژان فرانسوی کشیش تاریخی، ازنظر .اندشدهتأسیس وپرورشآموزش

: 138۵ ،ینائین زندوانیان) است کرده تأسیس معلم راتربیت مرکز و برده پی آموزش بهبود در معلمتربیت نقش

 که گرددبرمی( ش.ه) 1307 سال در الدوله نصر وزارت به هم ایران در معلمتربیت مراکز تأسیس . سابقه(138

 زمان آن و از (138: 138۵ ،نائینی زندوانیان) است شدهتصویب مجلس توسط دارلمعلمات و دارالمعلمین تأسیس

 مراکز ،عالی دانشسرای مقدماتی، دانشسرای ازجمله گوناگون عناوین با متعددی مراکز معلمتربیت برای بعد به

هایت، دانشگاه و درن دبیر رجایی با حفظ موجودیت قبلی تربیت دانشگاه و ص() پیامبر اعظم دانشگاه معلم،تربیت

 دانشگاه دشواکنون در کشور ما از آن برای این مجموعه بهره گرفته میهم اصطالحی که که اندشدهفرهنگیان تأسیس

 باشد.می فرهنگیان

را  یهای خاصمختلف خود، سیاست یو اجتماع یفرهنگ طیاز جوامع با توجه به شرا کیاست که هر  یگفتن

 نهیشیو پ معلمتربیت وهیش نگریزعم ربه کنند.و عمل، اعمال می سیورود به عرصه تدر یسازی معلمان برادر آماده

ثر در آن کشور است ؤم یاجتماع یروهایو ن امتأثر از رخداده ،یهر کشور یدر نظام آموزش یبرنامه درس یخیتار

ز ، مراکمعلمتربیتدر ایران نیز با توجه به سیر تاریخی  (.86: 1396خواه،  ینیپور، عطاران و حس ی)عطاران، موس

را طی کرده است که در طول این دوران گاهی تعطیل، گاهی  صدسالهجایگاه واالی آن پیشینه  باوجود معلمتربیت

ای، مقام معظم رهبری، در بیان اهمیت این اهلل خامنهای که حضرت آیتگونهبه. انداحیاشده درنهایتادغام و 

 فرمایند:مجموعه می

شود به جذب معلم برای دانشگاه فرهنگیان خیلی مهم است، همه فرایندهایی که منتهی می» 

ین اتدریس و برای تعلیم و تربیت بایستی سالم و با معیار اسالمی و انقالب سنجیده بشود، اگر 
خواهید، هم مورد رضای خدا خواهد کار را کردیم نتیجه همان چیزی خواهد بود که شما هم می
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طور که عرض کردم مولد یک نسل باعظمت و امیدبخش خواهد بود، هم برای آینده کشور، همان

 (.41: 139۵ای، )خامنه «ها نشود، نهبود، اگر این رعایت

 بلق ای،حرفه هایمهارت دانشجو معلمان به نمودن مجهز و سازیآماده کهتوان دریافت سادگی میبنابراین به

 علمم مختلف، انحای به که است هاییو سازمان معلمتربیت مراکز یوظیفه تریناصلی درس، به کالس ورود از

: 139۵جمعه، امامجمشیدی توانا و ) دهندمی ترتیب برای معلمان خدمت حین آموزش هایدوره یا کنندمی تربیت

وری معلمانِ تراز جمهتأکیدات سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت باوجودلذا  (.2

 رنامهب کدام که دهند نشان روشنیبه اندنتوانسته هنوز پیشین هایپژوهش( ۵: 1392اسالمی، از دیدگاه مهرمحمدی )

 و انمندترتو معلمان است قادر و است برخوردار بوده بیشتری اثربخشی از ساختار کدام با و معلمتربیت درسی

چراکه، اخیراً دانشگاه فرهنگیان با توجه به تأکیدات زیاد بر نماید.  گسیل درس هایبه کالس را تریموفق

معلمان ربیتتمنظور معلم، ملزم به تدوین برنامه راهبردی بهتربیت کنندهنگرانمعلم فکور و مالحظات آیندۀ تربیت

بنابراین، در پژوهش حاضر محققان به دنبال ؛ خویش قرار داده است جدیهای یکی از چالش عنوانبهکارآمد را 

ر گستردۀ آن د هایچالش و نقدها فرهنگیان با دانشگاه در فکور معلمانتربیت آن هستند تا به فهم درستی از مفهوم

گذاری و عمل مدیران دانشگاه رصه را در این خصوص برای سیاستنظری و تجربی دست یابند. با این اهداف، ع

 برای اندیشمندان فراهم سازند. ورزی نظرو نیز 

 چهارچوب تئوریکی و پیشینه پژوهش

 عمل حین در تأمل و عمل از پس تأمل فکور، کارگزار فکور، معلم تأمل، مانند هاییواژه گذشته هایدهه از

 ینا در عمیقی ها، تحولیاین واژه است، شده معلمتربیت عرصه وارد دیویی و شون مانند پژوهشگرانی توسط

: 1394 امانی،) باشند در عصر فعلی ما معلمتربیت برای خوبی الگوی توانندمی کهطوریبه اند،کرده ایجاد حوزه

 معلمان، توجه ایحرفه تربیت بهبود برای منطقی تدابیر اتخاذ و معلمتربیت نظام اصالح به توجه . چراکه، لزوم(39

 .سازدمی ضروری را معلمتربیت در فکورانه رویکرد به ازپیشبیش

 و اندیشه معلمان آن طی که دارد اشاره فکورانه به فرآیندی نگر بر معلم، تدریسعالوه بر این واژه جامع

 است آمده وجود به معلمتربیت در زیادی رویکردهای اخیر هایدر زمان. دهندمی قرار نقد معرض در را اعمالشان

یمات تصم کنند،می تدریس آنچه مورد در باشند داشته تمایل که است بوده فکوری پرورش معلمان هاآن هدف که

 هک گرددبرمی دیویی هایاندیشه به بحث نیز این . ریشه(18: 1394بگیرند )منفردی راز و همکاران،  ایهوشمندانه

 در که فکورانه رویکردهای از بسیاری تاکنون زمان آن از. است قرار داده شده عادی تفکر برابر در را تأملی تفکر

 از که باشدیم حل مسئله ماهیت در فکورانه تفکر ازنظر او. اندپذیرفته تأثیر دیویی از است، شدهمطرح معلمتربیت

 به هک دهدمی ارائه هاییحلراه یا پیشنهادها فعلی، یمشاهده و پیشین دانش اساس بر و شودمی آغاز ابهام و شک

 شود لنائ مندانهرضایت و عاقالنه حلیراه به فرد تا شودمی منجر هاحلآزمایش راه و موقعیت در مستقیم یتجربه

 تأمل عمل، در دانش شامل فکورانه عمل پیچیدۀ شون نیز مؤلفه نظریه (. در33: 138۵ مهرمحمدی و جمعهامام)

 ائلق تمایز عمل از پس تأمل و عمل حین در تأمل بین شون. است موقعیت با فکورانه گفتگوی و عمل حین در

شود که پس از اتفاقی غیرمنتظره یا غیرعادی . باید گفت که تأمل اغلب وقتی آغاز می(42: 1394 امانی،) شده است

کنید و د یا در ذهنتان از نو تکرار یا مرور میفکر کنید. آن اتفاق واقعه یا رویدا «آنچه گذشته»کنید تا به درنگ می
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، «قی افتاده؟چه اتفا»گرانه کردن بیشتر درباره آن تبدیل توالی رویدادهای زمانی به یک سری افکار پرسش بافکر

باشد، شود، این افکار ابتدایی بدون هدف و صرفاً غرق شدن در افکار پوچ می، آغاز می«چگونه؟»، «چه وقت؟»

گونه قات اینچرا این اتفا»شوند که تفکر به سمت بررسی دقیق سؤاالتی نظیر: تر میها وقتی هدفمندتر و سازندهآن

آیا »هدایت شود، سؤاالتی نظیر  «را انجام دهم؟ای متفاوت رفتار کنم یا کارها گونهتوانم بهچگونه می»، «رخ داد؟

ند. کهایی خاص هدایت میبه افکاری در نحوۀ بهبود موفقیت شمارا، «کنش الف بهتر از ب در آغاز درس نبود؟

مندی به ای خاص یا عالقهبر مسئله مستلزم تالش پیگیر و تفکر متمرکز منظور بهبود چیزیتأمل مصممانه، به

 توان گفت که وقتیطورکلی در خصوص تأمل می. به(2: 139۵حسینی، آل) مقام معلم استبالندگی خود در 

 اما یم،ندار تمایل آن درباره تفکر به ما شود،نمی منجر انتظار مورد نتایج از بیش چیزی به البداهه،فی عملکرد

 عمل در أملت یوسیلهبه است ممکن ما شود،می منجر ناخواسته و غیرمنتظره نتایج به البداههفی عملکرد کهوقتی

 و عمل خودِ عمل، پیامدهای روی بر تعاملی صورتبه که دارد تمایل تأمل چنینیاین فرایندهای در. دهیم پاسخ

 و ادراکات از و است موقعیت در فرد تأمل، فرایند در. نماید تمرکز عمل، در مستتر شهودی دانشِ

 دهدیم تغییر عمل و فکر وسیلۀبه را موقعیت حال همان در و پذیردمی تأثیر موقعیت مورد در هایشگذاریارزش

 جمعهامام) درک شود «شوند. موجب جدید مسائل که کندمی ایجاد جدید محیطی شرایط،»دیویی که؛  یبه گفته و

 ایجاد در تواندمی عمل از پس تأمل و عمل حین در تأمل یعنی تأمل بعد دو . بنابراین،(34: 138۵مهرمحمدی،  و

 و نگرانی کهطوریشود که به معلمانی در کشور رشد سبب و مؤثر واقع شوند بسیار معلمتربیت در فکور معلمانی

و این سبب، نیازمند  (4۵: 1394 امانی،) برود پیش آموزاندانش فهم و یادگیری سمت به بیشتر چه هر هاآن تمرکز

 .دانشگاه فرهنگیان در این عرصه وارد عمل شده است معلم است کهگذاری درست در عرصه تربیتسیاست

 ادی خود تجارب افزایش و ارتقاء از گیریم،می یاد تجاربمان در تأمل از که ایاندازهبه ما» گوید:دیویی می

ها و پیامدهای آن تأملی بودن مستلزم تفکر فعال درباره کنش .(۵: 139۵جمعه، جمشیدی توانا و امام) «گیریمنمی

 معلمان آن طی که دارد اشاره فرآیندی به فکورانه تدریس یا تدریس در ( و تأمل6: 139۵است )آل حسینی، 

 شنیروبه فکورانه تدریس مفهوم، باوجوداین. دهندمی قرار تحلیل و نقد معرض در را اعمالشان و باورها ها،اندیشه

 شده ممعلتربیت هایبرنامه در ابهام باعث ایتااندازه دارد وجود حوزه این در که هاییدیدگاه کثرت و نشدهتعریف

 ایهویژگی کنار در که است کسی شفلر موردنظر فکور . عالوه بر دیدگاه دیوئی، معلم(40: 1394 امانی،) است

 که حدودیم و نظرانهتنگ نگاه با که نیست چیزی فلسفی، درک این. دارد علم از درستی فلسفی درک دیگر، الزم

 نای معلمان در بصیرتی و درک چنین آمدن وجود به الزمه. شود حاصل دارد وجود علم به نسبت رایج آموزش در

توان اظهار طورکلی می(. به8: 139۵غفاری، ) شود اضافه هاآن درسی برنامه به« علم درباره» هاییآموزش که است

ی جدید، هاها و اندیشهنسبت به ایده «گشوده ذهنی»نمود که معلم متفکر نیازمند سه ویژگی است تا فکور شود: 

اندیشمندان دیگری نیز نظرات مختلفی در این  ،باوجوداین(. 7: 139۵)آل حسینی،  «مسئولیت»و « گشاده قلبی»

 فکور معلمان هایویژگی بررسی در( 1381) فر مجداند. های معلمان فکور قایل بودهخصوص نسبت به ویژگی

 از: اندعبارتالزم شمرده است که  فکور معلمان برای را ویژگی شش راشناختف نظریه اساس بر

 ندپردازمی گفتگو به آموزدانش هر با و کنندمی آغاز آموزدانش شناخت با را خود آموزش فکور معلمان -

 .برگزیند مناسب آموزشی تکالیف و برانگیزچالش هایهدف تا کنندمی تشویق را او و
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 .کندمی هاآن در ارزشیابی خود تقویت برای پرسش طرح به تشویق را آموزاندانش -

 .است مسئله حل از ترمهم بسیار آنان برای یادگیرنده در تفکر گیریشکل نحوه -

 .(46: 1394 )به نقل از امانی، دهندمی تشکیل ارزشیابی خود اند و جلسهیادگیرنده خود فکور معلمان -

 را مسائل و هاموقعیت که قادرند :افرادی هستند که فکور معلمان دانشجو نیز( 199۵) ووبلز و کورتاگن ازنظر

 باید را زیچی چه دانندمی دقیقاً کنند.می استفاده پژوهشگران رویکرد از تجاربشان ارزیابی هنگام .کنند دهیسازمان

خود  و اطمینان احساس ،درنهایتنمایند و  تحلیل و توصیف توانندمی خوبیبه را تعامالت و بیاموزند. تجارب

 را هاویژگی این با فکور معلمانی که باشد قرار . اما اگر(49-48: 1394 دارند )به نقل از امانی، باالیی کارآمدی

 و سازدمی مطرح را ایتازه هایضرورت و الزامات وپرورش کشورآموزش برای شرایطی چنین ،باشیم داشته

 توان اظهار نمود که معلم فکور نیازمندطورکلی میکند. بهمی ترسیم معلمتربیتنظام  روی فرا را نوینی رسالت

 آنچهت به تواند تأملی را نسبتا معلم فکورانه نیندیشد نمی هایی است که بنیان فکری او تأمل باشد. چراکهویژگی

نه عملی باال، در اینجا به پیشی تئوریکیافتد داشته باشد. با توجه بر مالحظات در البالی تدریس وی اتفاق می

 :پردازیممیهای اخیر پژوهش در سال

برنامه  یالگو یطراح"تحت عنوان  ی( در پژوهش1397) خواهینیو حس نژاد نیحس یپور، حاج یموس ی،قاسم
 میتعل یخرج از مبانهای مستگزاره لیپس از تحل "عمل فکورانه  یستگیبر شا یمبتن معلمتیاستاد ترب تیترب یدرس

 رل دو عم یتجرب یریادگیو تعمق، توسعه خرد و فراشناخت و  تیجامع ،چندبعدی نگری» نیمضام ت،یو ترب

 ،یبه خبرگ دنیرس» معلم،تیترب دیدر اسات یدیهای کلویژگی نیبه چن دنیرس یاستخراج شد. در راستا «تیموقع

 «یروهو گ یشخص یهاتیارتقا قابل ،یریادگی زهیرغبت و انگ جادیا م،یمستق باتجربه دیهای جدکشف روش

ساخت  ،یبه نشر دانش و تجربه معلم لیاتم ت،یو ترب میو اصول تعل یآموزش میبسط مفاه»موجب تحقق اهداف و 

در کنار  یهای فردتوانایی جادیا»و  یموجب تحقق دانش نظر« و اخالق یبا علوم انسان ییو همسو دیدانش جد

وجب م« و بسط تفکر در عمل یتیترب تیموقع لیهای نامتجانس، تحلتشکلدر  تیعضو ،یگروه هایهمکاری

ه چند نگاه ب ،یابیارزش از بازخورد ،یریادگیاز  یابیارزش یبجا یریادگی یبرا یابیارزش»و  یتحقق دانش عمل

جب تحقق مو «یو ارزش یاخالق یمبان هیو بر پا تیمتمرکز بر موقع یابیو ارزش یبودن مسائل برنامه درس یجواب

 خواهد شد. یابیروش ارزش

در  یکارورز"تحت عنوان  یبررس کی( در 1396) یفرد جهرم یو عسکر حانپوری، ریکدو یمرادرفیعی، 

های قلب فعالیت عنوانبه ،یکارورز یبرنامه "ان فکور و توانمند معلمتربیتو نقش آن در  انیدانشگاه فرهنگ

 فکور، یانمعلمتربیت یای را براهای خوب و ویژهها و فعالیتدر هر چهار مرحله، فرصت ان،یدانشگاه فرهنگ

 قرار داده است.  ارینموده و در اخت نیوپرورش تدودر آموزش شرویکارآمد، توانمند و پ

 تأثیر کارورزی فکورانه در برنامه یبررس"با عنوان  ی دیگر( در پژوهش139۵جمعه )توانا و امام یدیجمش

 یشجو معلمانای دانحرفه یستگیشا زانیبردند که م یپ "های دانشجو معلمان بر رشد شایستگی معلمتربیت یدرس

 دند؛یرا آموزش د یکارورز یسنت روشکه با  ینسبت به گروه دندیفکورانه آموزش د یکارورز یکه با برنامه درس

 . ه استبود شتریب
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العمر مادام یریادگیمعلم فکور در  کردیرو " با بررسی( 139۵) یو شوستری خزام ،زاده غفاردر پژوهشی دیگر 

 طهیر حپرداختند. د یو عمل یهای معلم فکور در دو بعد نظرویژگی یالعمر به بررسمادام یریادگی نییپس از تب "

استفاده  یو در بعد عمل فراشناختو دانش  یفلسف تیذهن ،یهمچون نگرش فلسف یاتیخصوص ودندارا ب ینظر

 ،یمانند تأمل فکورانه، اقدام در عمل و درس پژوه یهای پژوهشو مهارت یپرسشگر هیروح ،یاز تفکر انتقاد

 فکور مبدل خواهد نمود.  یمعلم را به کارگزار

بخشی کالس درس معلم فکور کیفیت"با عنوان  ی دیگر( در پژوهش139۵) عمران پور مانیمقدم و سل یداداش

 دبررسیمورمکاتب  یریادگی– یاددهی کردیکه رو رسیدند جهینت نیبه ا " یریادگیهای کاربست نظریه قیاز طر

باط معلم ی ارتها و نحوه، نقش آندمعلم و شاگر تیفعال یتوال ازنظرگرایی( و ساخت یی، شناخت گرایی)رفتارگرا

اهداف  هیتحقق کل یخاص را برا کردیرو کیتوان متفاوت است، لذا نمی گریکدیآموزش با  ندیو شاگرد در فرآ

شود لذا یمعلمان فکور م سیبخشی تدرها سبب کیفیتنظریه نیا کارگیریبه کهازآنجاییمؤثر دانست و  یآموزش

 .است ناپذیراجتناب یضرورت یریادگیهای از نظریه کیهر یاربردمعلمان با اصول ک ییآشنا

ی با نظریه یعمل آموزش وندی: پیمعلم فکور و اقدام پژوه"با عنوان  یدر پژوهش نیز (139۵) آقایی محمد

 یهاروش انیاستثناء در م کیعنوان تواند بهمی پژوهی اقدام ،یشناختکه در قلمرو روش دیرس جهینت نیبه ا "زنده 

عاقب آن، معلم فکور و مت یتیترب یپردازهیظرخاستگاه ن ،تربیتی علوم ژهیوو به یعلوم انسان یپژوهش در حوزه

 شود.واقع  یپردازهینظر نیبرآمده از ا جیاو با نتا یتیعمل ترب وندیپ

اندازی چشم به،یط اتیح"تحت عنوان  یبررس کی( در 139۵)و عباس پور ی مهرمحمدی، ملکهزاوه  یمهدو

م دوره های معلویژگی " ییهای معلم دوره ابتداویژگی نییتب یبرا یکودکان: ارائه چارچوب مفهوم تیترب یبرا

ور و با مح صصمعلم مسئول و مراقب و معلم متخ ،یاخالق یمعلم عامل و الگو ،یاصل یژگیرا با سه و ییابتدا

 یریبتوان تعب دیفکورانه معلم را شا تیفکور آمده است که: ترب معلمتربیتکردند؛ که در خصوص  نییمعلم فکور تب

 کرد. فیخود تعر تیمعلم )دانشجو معلم( در ساخت هو یو آگاه اریاز اخت

در عمل بر تفکر  یشیتأثیر بازاند "( با عنوان 1389) نسب و مقدم ینیحس ،آذر یفتح ی،گرگر یپژوهش بدر
نشان داد که روش بازاندیشی در عمل موجب رشد مهارت  " زیتبر معلمتربیتمعلمان مراکز  -دانشجو یانتقاد

ضاوت( دانشجو ق رد یعمل منظم و پختگ ،یذهن ی)کنجکاو یتفکر انتقاد شی( و گرایاسی)استنتاج ق یتفکر انتقاد

 وجود نداشت. یتفاوت یتأثیر بازاندیشی بر تفکر انتقاد ازنظردانشجو معلمان دختر و پسر  نیشود. بمعلمان می

فکورانه  سیتدر یکردهایرو ینقد و بررس"تحت عنوان  یپژوهش کی( در 138۵) یو مهرمحمد جمعهامام
 یعنی لممعتربیتشده در های مطرحترین نظریهاز تازه یکیدر مورد  "فکور  تیترب یارائه برنامه درس منظوربه

از آن ارائه  ایتازه نییوجود دارد، تب نهیمز نیکه در ا یمتنوع یکردهایها و رونظریه یبا بررس« فکور معلمتربیت»

 عنوانبه یکردیها، روقابلیت نیفکورانه در پرورش ا یارزنده هنر و کارورز گاهیپژوهش با تأکید بر جا نیاند. اداده

 یورزکار ؛یهنر تیآن را؛ ترب یفکور ارائه نموده است که اضالع چارچوب نظر معلمتربیت یبرنامه درس یمبنا

 د.دهنمی لیتشک گرایی سازساخت و  یریادگی -یاددهی کردیو رو ؛یشناسی وجودگرائی ادراکروان ؛فکورانه
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 شناسی پژوهشروش

 شدهنجامافرهنگیان  دانشگاه در آن هایچالش و نقدها با فکور معلمتربیت تحلیل مفهومی باهدفاین پژوهش 

 پردازیمفهوم ،ی این نوع از پژوهشاست. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مفهومی بوده است. در حیطه

: 1392 ،)شورتشودمیپژوهشی است که برای ابداع یا تکوین یک مفهوم یا ساختار مفهومی و دفاع از آن طراحی 

ریزی در کشف معناهایی که افراد طرح وظیفهعبارت است از  پردازیمفهوم(. بنابراین بخشی از هر نوع ۵4و  43

ها را تغییر شکل دهد یا ما آن موردنظرمفهوم  که قرار است دهندمیاز مفاهیم  ایمجموعهمختلف به مفهوم یا 

معلمِ فکور را با دیدی تحلیل های تربیتاند تا شیوهها شود. بر همین اساس، محققان سعی نمودهجایگزین آن

 مانمعل دانشجوها و افکار های موجود در این زمینه و ایدهمفهومی همراه با تفکر انتقادی و با استفاده از پژوهش

 و نظرات خودِ محققان به ترتیب تحلیل، نقد و بررسی، برداشت و تفسیر نمایند.

دانشگاه  ی )گرایش آموزش ابتدایی(تیدانشجو معلمان رشته علوم ترب شاملپژوهش جامعه آماری این 

 نشجودانفر از  20تعداد حجم نمونه . باشدمی ،بودند لیتحص مشغول 97-96 یلیکه در سال تحص اردبیل انیفرهنگ

سته تجارب زی ،موردنظرهای نمونه دلیل انتخاب ،اندشدهانتخابگیری هدفمند روش نمونهپسر بوده که به  معلمان

خود  تهزیسبود که با تجارب  یاطالعاتنظری و اشباع حد کفایت نمونه نیز . ها در این حوزه مفهومی بوده استآن

بل ها تحت پروتکل از قپژوهش از نوع تکنیک مصاحبه عمیق بود که پرسش گیریاندازهمحققان کامل شد. ابزار 

نیز  شد. برای روایی و اعتبار پژوهش ترعمیقو  ترتکمیلمصاحبه  سؤاالتاما در طول فرایند مصاحبه  ،تعیین شد

  ها بود.کمک گرفته شد که نتایج مورد تایید آن شوندگانمصاحبهمتخصصان و خود  ازنظر

 هایافته

و  شدهانجامی هافکور از مصاحبه معلمتربیتبر مبنای تحلیل و تفسیر مفهوم  شدهاستخراجهای بر اساس یافته

ه بود ک طرحقابلفکور  معلمتربیتروی همچنین نظرات انتقادی محققان چهار رهنمود خاص و هشت مانع پیش

 پردازیم:بدان می ذیلدر 

 فکور معلمتربیترهنمودهای اجرای موفق 

 . برنامۀ درسی کارورزی فکورانه1

ظری های ندر فرایند کارورزی دانشجو معلمان ضمن گذر فعال و مراقبت شده از این مراحل، باید بتوانند دانش

 مورداستفادهای خالقانه در میان عمل کالس درس و آموزشگاه های آموزشی خود را با اطمینان به شیوهو اندوخته

آگاه  معلمی حرفه دشواری و ظرافت از معلمان دانشجو. (23-22: 1394ی و همکاران، و آزمون قرار دهند )احمد

 و مدرسان مرکز با و دانشکده یا مدرسه در و شده واقف آموزاندانش تربیت و تدریس مشکالت به. شوندمی

جمشیدی توانا و )شوند مند میبهره آنان عملی و علمی هایراهنمایی از و گذارندمی میان در خود استادان

توان به این حقیقت پی برد که کارورزی فکورانه بهترین زمینه برای می ،(. با این تفاسیر6-7: 139۵جمعه، امام

چراکه اجرای این برنامه از ابتدا عاری از مشکل نبوده و در اثر گذشت زمان و مشاهده  ؛پرورش معلم فکور است

ه در آن اکنون نیز جای توسعیافته است و هممرورزمان بهبود و توسعهبهنتایج تأثیرات آن بر روی منابع انسانی، 

 هایی که برای آن ذکر شد،گرفته از دانشجو معلمان، کارورزی با همه مزیتهای انجامباقی است. بر اساس مصاحبه
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ن در ای نمعلما دانشجوکند که اظهارنظر در سیستم دانشگاه فرهنگیان مشکالت اجرایی متعددی را سپری می

 واقع شود. مؤثردر فهم مشکالت و نیز ترمیم اجرای آن  تواندمیخصوص، 

های آماده گزارش کارورزی در فضای با انتشار نمونه»در این خصوص اذعان داشته است:  معلمی دانشجو 

یل شدن التحصنیز با فارغ هرسالهرایگان یا پولی که  صورتبههای مجازی( ها و کانالها، وبالگسایت) نترنتیا
واداشتن خود به روایت  جایبه معلمان دانشجوشود، برخی اضافه می هاگزارشبر تعداد این  معلمان دانشجو

و در  نمایندآماده می هاگزارشبرداری از محتویات این تفکر، اقدام به کپی درنهایتنویسی و نگاری و گزارش
بر محور تفکر و بازاندیشی استوار هست، مهارت خاصی کسب های گزارش کارورزی که عمل روی بخش

 «. نمایندنمی
عدم بررسی منابع موجود در اینترنت توسط اساتید و ارائه نمره یکسان »: داردمیدیگری بیان  معلم دانشجو

های ز ترما درگذر مروربهشده توسط دانشجو و یک گزارش کپی شده از اینترنت، به یک گزارش اصیل نوشته
شوند، باعث شده است که مواجه می 4و  3و  2های های جدید که دانشجویان با کارورزیتحصیلی به ترم

 های گزارش کارورزینوشتن هر یک از بخش چراکه ؛آورندبرداری رویبرخی دیگر از دانشجویان نیز به کپی
و در  گیردشاید چندین ساعت طول بکشد، ولی کپی و ویرایش آن مدت بسیار کمتری در حد چند دقیقه می

 «.دهندعمل هم اساتید به هر دو گزارش نمره یکسانی می

، مقاله نیز یادشدهه خارج از جامعه نمون معلمان دانشجونظر صمیمی با سایر گذر در فضای مجازی و تبادل

 تبادل گزارش بین همآنافزاید و زند و حتی مدل دیگری نیز بر این روش میها مهر اثباتی میبر همین گفته

دیگر که در حال سپری کارورزی  معلمان دانشجواند با دانشجویانی است که واحدهای کارورزی را سپری کرده

ها د آنبرداری دانست چراکه وجوتوان دلیل کپیده اینترنتی و ...( را نمیهای آمافایل) هستند. البته وجود این منابع

ر ها دریافت نموده و دها بپردازند و تأمل کرده و نتایجی از آنبهتر از نبود آن است تا دانشجویان به بررسی آن

ناخت و ناتوانی آنان در ش اما متأسفانه به دلیل ضعف مطالعه اساتید در این زمینه؛ کارگیرندفرایند اجرای خود به

های رفع اشکال و نقد و بررسی گروهی و های کپی، عدم حضور مستمر در کارورزی و برگزاری کالسگزارش

توضیح ندادن کامل فرایند، توضیح ندادن اهداف کارورزی فکورانه، عدم ایجاد انگیزه در ) فردی در محیط مدرسه

سبب آن گردیده که یک عده از دانشجو معلمان نیز که در کارورزی  آنان برای خودکارآمدی در جریان کارورزی(،

طلب(، برای آنان نیز اهمیت این کوشا )راحت کوشا بوده، با مشاهده عدم تفاوت بین آنان و دانشجو معلمان غیر

رفاً صهای سنتی و غلط و رفته و سبب گردد کارایی کارورزی کم گشته و دانشجویان با همان شیوهفرایند ازمیان

تواند برنامه کارورزی فکورانه را از مسیر خود ها حاضر گردند. لذا ادامه این روند میگذرانی در کالسبرای وقت

 ان فکور، دور سازد.معلمتربیتکه ایجاد تأمل در معلمان و در کل 

زارشات اندازی سامانه الکترونیکی جهت ثبت گلذا توجه به این موضوع و آگاهی اساتید و همچنین راه

تواند راهکاری برای جلوگیری از این امر و رعایت اخالق پژوهش شناسایی گزارشات مشابه می باقابلیت کارورزی

گردد. گفتنی است که اجرای برنامه اقدام پژوهی و درس پژوهی و ... نیز همانند کارورزی از دیگر اقدامات دانشگاه 

 برای کارورزی همراه است. شدهگفتهمان مشکالت با ه ؛ کهباشدفرهنگیان در پرورش معلم فکور می
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 طراحی آموزشی( ) یریادگهای یضرورت طراحی فعالیت .2

 زندگی چارچوب در شایستگی و مهارت دانش، افزایش برای زندگی طول در انسان که هاییفعالیت همه

 رب یادگیری هایفعالیت. دارند نام یادگیری هایفعالیت دهد،می انجام استخدامی و اجتماعی شهروندی، شخصی،

 خاندانی یکالنتر) نیستند اتفاقی زیرا دارند مستقیم تأثیر هامهارت و هاارزش نگرش، درک، دانش، اطالعات، رفتار،

های آموزشی در عرصه تعلیم و تربیت نیز از این قائده مستثنی نیست و این (. طراحی فعالیت89: 139۵ فرخی، و

 جودانشآموزان و تأمل بیشتر معلمان و دانش بهترچهمنجر به یادگیری هر  دهشگرفتهطراحی از پیش صورت 

 لحاظازآموزان را تواند دانشراحتی میهای آموزشی خوبی طراحی کند بهشود. اگر معلم بتواند فعالیتمی معلمان

 شناختی، انگیزشی و رفتاری با محتوا درگیر ساخته و یادگیری را تسهیل نماید.

های یادگیری در دانشگاه فرهنگیان، سبب نمایند که یادگیری طراحی فعالیتاظهار می شوندگانبهمصاحاکثر 

 بیندراینشود. چند انتقادی هم قبل و حین و بعد از تدریس می معلمان دانشجووتحلیل افزایش قدرت تجزیه

 تر این برنامه کمک نماید.تواند به اجرای هر چه عملیوجود دارد که می

طراحی آموزشی، فرایندی » در این خصوص اظهار داشته است:  معلمان دانشجویکی از 

با یادگیری است. تنها اشکال آن، این است که پس از طراحی  وتوامبخش بسیار شیرین و لذت

ای که گونهشود بههای خود دانشگاه اقدام میواحد یادگیری، برای اجرای آن در کالس

 تدریس !شدهسازیآموزان شبیهتصور شده و جلوی استاد به این دانشآموز دانشجویان، دانش

مطلع نشویم.  خوبیبهشود از اشکاالت طراحی صورت گرفته شود که همین امر باعث میمی

 ارتباطدرایندیگری  معلم دانشجوهمچنین «.  شوداین مشکل برطرف می 3البته در طی کارورزی 

ای دانشگاه فرهنگیان همانند همین )طراحی آموزشی( در هکاش بعضی کالس: »داردمیبیان 

 رفتیم وشد! یعنی یک روز هم عالوه بر کارورزی بود که به مدرسه میداخل مدرسه برگزار می

هایی مثل طراحی آموزشی را در مدرسه اجرا و و درس شدیماستاد در محیط مدرسه حاضر 

 «.مکردیم تا عملکردمان را هرچه بهتر کنیتمرین می

 تسلط دانشجو معلمان به فاوا ضرورتی دیگر .3

اشاعه فناوری اطالعاتی مدرن در تمام جوامع جهانی، بر شیوه زندگی روزمره مردم در دنیا تأثیر گذاشته است 

(؛ زیرا طبق دیدگاه 92: 1390تأثیر از این تحوالت نبوده است )فرخ نیا و لطفی، ها بیو الگوهای رفتاری آن

رات شود و جامعه را با تغییای میهر تکنولوژی با ظهور خود، باعث تغییرات گسترده« لوژیکجبرگرایی تکنو»

های اطالعاتی و ارتباطی در (. لذا گسترش فزاینده فناوری64: 1392ها، کند )وکیلرو میفرهنگی بسیاری روبه

طور أثیر قرار داده است. همانهای اخیر، حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت تسال

شدند،  المللیاندازهای ملی و بینآهن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باعث تحول چشمکه تلگراف، تلفن و راه

اند؛ تا آنجا که به وجه غالب سابقه را به دنبال داشتهآوری ارتباطات و ابزارهای آن در زمان ما، تحوالت بیفن

 در ارتباطات نیز و اطالعات فناوری .(336: 139۵مصلحی نیک و حاجیانی، ده است )شجهان معاصر تبدیل

 در ژهویبه افراد آموزش نحوه در را فراوانی تغییرات است توانسته گذردمی آن پیدایش از که کوتاهی زمانمدت
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 فکرت استدالل، در معلومات کاربرد حل مسئله، نو، هاینگرش چون هاییقالب در یادگیری. آورد وجود به یادگیری

. در تحقیقات بسیاری کاربرد و تأثیر مثبت فناوری در فرایند (69: 1387 پور، الهه و پور لطیفه) آورد وجود به...  و

 وپرورش مورد تائید قرارگرفته است. آموزش

جو تحصیلی دانش انگیزه در فاوا موجب: افزایش معلمان دانشجویافته، تسلط های انجامدر بررسی مصاحبه

خود ادگیری ی منظوربهیادگیری  وسیع منابع به دسترسی آموزشی با ابزارهای تکنولوژی، کیفیت افزایش معلمان،

ابزاری  اول،به محتوای دست دوردست نقاط حتی مناطق همه مندیبهره و مکانی محدود بعد از شدن خارج ،راهبر

ن تبیین شده است. ای مجازی فضاهای یادگیری گیریشکل اطالعاتی، سواد ارتقا دانشجو معلمان، پژوهش برای

پژوهنده بودن  چراکهتواند فراهم سازد. ای جهت پرورش یک معلم فکور امروزی را تا حدودی میها زمینهفناوری

واحدهای  نداد یکی از دانشجو معلمان؛ دانشگاه فرهنگیان با قرار ازنظرابعادی از فکورانه زیستن است.با این فهم، 

های مختلف مثل طراحی تواند دانشجو معلمان را در عرصههای کاربردی میمناسب متناسب با فاوا با سرفصل

نی غ فتوشاپ(، پویانمایی )افتر افکت(، طراحی و مدیریت سایت و وبالگ و ...) عکس و پوستر و تایپوگرافی

 های جذابو اثرگذارتر مثالً در قالب انیمیشن صورت پنهانسازد و دانشجو معلمان فکوری بار بیاورد که به

 خودساخته محتوا را به فراگیران انتقال دهند.

 اهتمام ویژه دانشگاه به تربیت هنری دانشجو معلمان .4

 دانند،یم علم را تربیت و تعلیم که کسانی به پاسخ در خصوص ماهیت هنر در تعلیم و تربیت در دیویی،

 راراص که کنم طرفداری هاییآن از بود خواهم مجبور من باشد، داشته وجود هنر و علم بین تضادی اگر: گویدمی

 یک حتوایم اینکه دقیقاً یعنی در این تعریف این است که هنر است. منظور دیویی از هنر هنر تربیت و تعلیم دارند

 ودخ دانشمندان که زمانی نماید کهمی سازیم. گیج نیز در این زمینه اذعان منجر عملی کاربرد به را علمی موضوع

( و ۵1-۵2: 138۵جمعه و مهرمحمدی، امام)هنرند  کارگیریبه حال در درواقع آنان پردازندمی پژوهش امر به

توان نقش او را هنرمندانه فرض کرد. در این خصوص پردازد میزمانی که معلم به نقش چندگانه در کالس درس می

 و خالقیت به رشد تواندمی معلمتربیتهنر در  هایکارگاه»  :چنین اظهار نموده است شوندگانمصاحبهیکی از 

معلم تربیت درسی یبرنامه اجزای تمامی بر فرا برنامه عنوانبه هنر و منجر گردد دانشجویان در قضاوت نیروی

 «.باشد داشته احاطه باید

 معلم فکور ؛ با راهکارهای اجرایی شناسایی موانع پیش روی تربیت

معلم  رویمعلم فکور از طریق شناسایی موانع موجود پیشهای تربیتدر این بخش از مقاله به بررسی ادامه راه

ات نظرفکور و سپس ارائه راهکارهای مقابله با آن از طریق مصاحبه با جمعی از دانشجو معلمان خالق و سرآمد و 

 پردازیم:خود نگارندگان می

 نبود آزمون صالحیت جامع بعد از پایان دوره دانشگاه فرهنگیان .1

ها بر این باور بودند که نبود آزمون صالحیت جامع در پایان آمده از دانشجو معلمان آنعملهای بهدر مصاحبه

لقی نموده و فرایندهای فعال در آن را نادیده ها خود را از ورود به دانشگاه فرهنگیان معلم تشود آندوره باعث می

 گرفته و فقط منتظر سپری شدن زمان، جهت به اتمام رسیدن این دوره باشند.
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که یباشد. درصورتمعلمِ فکور میترین موارد در جلوگیری از تربیتزعم محققان نیز، این عامل یکی از اصلیبه

تواند سبب شود که سال تحصیلی گذاشته شود؛ می 4ان های معلمی در پایآزمون تائید صالحیت شایستگی

می های مطلوب معلدانشجویان در طول دوران تحصیل فرایندها را جدی در نظر گرفته و درصدد کسب شایستگی

رفاً شود افرادی که صرسانی چنین آزمونی در دفترچه کنکور و آزمون استخدامی سبب میبرآیند و همچنین اطالع

ند سوی این حرفه سوق پیدا نکنای به این حرفه ندارند بهشوند و عالقهشغلی وارد این عرصه میبه خاطر تضمین 

و در صورت سوق پیدا کردن نیز بدانند که ورود در این حرفه فقط کافی نیست و راهی طوالنی در پیش دارند و 

های موردنیاز در جهت کسب شایستگینباید فرایندها را بدون تأثیر و ساده تلقی کنند و باید تمام تالش خود را 

 . آورندعملبه 

 های ناکارآمد و غیرضروریگیری از کتاببهره  .2

متأسفانه عدمِ گزینش و انتخاب اساتید مناسب و مطلع و پژوهشگر برای دانشگاه  شوندگانمصاحبهاکثر  ازنظر

ه قدر قدیمی بوده کهایی را معرفی بکنند که یا آنشود که در برخی از واحدهای درسی، کتابفرهنگیان باعث می

که  نوس بوده باشدبه لحاظ ترجمه سخت و نامأ چنانآنیا  ها متناسب با ساختار مدارس فعلی نیست،محتوای آن

برای مطالعه آن دانشجو معلم نیاز به فرهنگ لغتی در کنار آن باشد که این مسئله عالقه دانشجو معلمان نسبت به 

 کند. مطالعه آن درس دچار مشکل می

 های غیر از دبیری زبان انگلیسیکامل به فراگیری زبان انگلیسی در رشته عدم اهتمام جدی و .3

المللی ای است، چراکه زبان بینفراگیری زبان انگلیسی در جامعه امروزی نیاز هر جامعه شوندگانمصاحبه ازنظر

شود. مجهز ساختن دانشجو معلمان با واحدهای بیشتر بوده و جدیدترین و بروزترین مقاالت به این زبان منتشر می

دانشجو  شود کهین تدریس زبان انگلیسی سبب میهای نوکارگیری اساتید مجرب با شیوهها و بهیا ارائه کارگاه

داشته  های تعلیم و تربیت دسترسیها به بهترین مقاالت در زمینهخوبی آشنا شده و آنمعلمان با زبان انگلیسی به

یسی در آموزش زبان انگل غیراز رشتهباشند و قادر به مطالعه آن بوده و یک معلم بروز و فکور باشند. متأسفانه به

از در های مختلف اعم از عدمِ نیها، توجه کافی به تدریس زبان انگلیسی به بهانهنشگاه فرهنگیان در سایر رشتهدا

ذا کنند، لها بیهوده تلف میشود و معموالً دانشجویان وقت خود را در این کالستدریس دروس ابتدایی و ... نمی

ر زندگی آنان و اهتمام جدی در فرایند آموزش زبان انگلیسی با ایجاد انگیزه و نشان دادن تأثیرات زبان انگلیسی د

 معلمان فکور را ایجاد نمود.توان زمینه تربیتاز سوی دانشگاه فرهنگیان، می

 کننده و قدیمی بودن روش کار اساتید در بارور کردن دانشجو معلمان. یکسان، خسته4

کنند. ید اغلب از دو سبک روش تدریس استفاده میهای صورت گرفته متأسفانه پی برده شد که اساتدر مصاحبه

های های روش تدریس دم از روشکه خود در کتاب خوبی با معایب روش سخنرانی در عصر کنونیهمگان به

ا خود ت جویندبهرههای نوین در کالس خود زنیم باخبر هستیم! لذا اساتید خود باید خالق بوده و از روشنوین می

ه ها تمایل پیداکردسوی این روشگردد، مطلع گشته و بهها که روی خود اجرا مییرات این روشدانشجویان از تأث

 ها،دن کالسکننده شبنابراین اکتفا اساتید به روش سخنرانی و خسته مند شوند؛عنوان الگوهای خود بهرهها بهو از آن

 داوم این روش شده است.کارگیری معاملی در ناکارآمدی اثرات برخی از دروس در راستای به
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ها نامند. شیوه کنفرانس دادن سرفصلطلبی اساتید میشیوه دوم اساتید که معموالً آن را دانشجویان، راحت

از کتاب را  ایگونه است که استاد برای هر دانشجو سرفصل یا صفحهباشد. شیوه به اینتوسط دانشجو معلمان می

برای کنفرانس آن بخش آماده شود؛ این شیوه باعث  شدهدادهبرنامه زمانی که در  خواهدیمکند و از او مشخص می

شود که دانشجویان فقط فن بیان خود را تقویت کنند و از سایر مواردی که یک معلم برای تجهیز خود الزم می

ان یشود که دانشجوها باعث میبهره گردند، از طرف دیگر، مشخص بودن ترتیب دانشجویان و سرفصلدارد بی

شده برای خود مسلط گردند و در ارائه سایر دانشجویان اهتمام کافی را به دلیل عدم فقط به همان مطالب تعیین

ها، به ارائه سایر دانشجویان نداشته باشند و فقط به محتوای تدریس شده خودشان تسلط اهتمام اکثر اساتید به ارائه

 مطالعه کنند.داشته باشند و شب امتحانی بقیه مطالب کتاب را 

 . حمایت از دانشجو معلمان استعدادهای برتر5

برخی از دانشجو معلمان، یکی از دالیل عدم گرایش دانشجو معلمان به فراگیری  گرفتهانجامهای در مصاحبه

حمایت از دانشجویان تالشگر معرفی شد؛ آنان ، عدمهاترمتوجهی دانشجویان به دروس در طول بهتر دروس و بی

و  مثالً شاگرداولکنند )کند و دانشجویانی که تالش نمیکه بین دانشجویی که تالش می درجاییکردند  اذعان

گر شود که افراد تالشحقوق یا سایر مزایا چندان تفاوتی وجود نداشته باشند، این سبب می ازنظرشاگرد آخر( 

 هایرا نسبت به مشارکت در فعالیتمرور عالقه خود ها را اتالف وقت تلقی نموده و بهمشارکت در فعالیت

 های علمی و مهارتی بین دانشجویان و از طرفیتحصیلی و دانشگاهی از دست بدهند. بنابراین عدم توجه به تفاوت

دن تالشگر سبب کم انگیزه ش دادن آنان با دیگر دانشجویان غیر نبود تشویق و حمایت برای آنان و یکسان قرار

خود  باتدبیر وپرورشلذا دانشگاه فرهنگیان و آموزش شود؛تحصیلی و تربیتی دانشگاه میآنان نسبت به فرایندهای 

هایی مثل افزایش حقوق یا دادن مزایای برجستگی به دانشجویان تالشگر مهیا سازند تا با این کار باید سیاست

 سبب رقابت و ایجاد شوق و عالقه در دانشجو معلمان تالشگر گردند.

 از واحدها باید در محیط کالس مدرسه صورت گیرد نه در محیط دانشگاه . برگزاری برخی6

مانند آموزش علوم یا آموزش ) های آموزش کتب ابتداییشوندگان، معموالً کالسمطابق با نظر اغلب مصاحبه

ن یگیرد که برای خود فوایدی دارد اما اگر ادر محیط دانشگاهی و در حضور دانشجویان صورت می (ریاضی و ...

د ماننبه هاصورت تصادفی در کالسدروس در محیط واقعی و نه ساختگی یعنی مدرسه اجرا گردد و استاد به

شود که اول، تدریس در محیط واقعی صورت پذیرد و دانشجویان ضمن لمس کارورزی، حضور یابد باعث می

فقط جو دانشجویی. دوم، دانشجو هدر دل آن، تدریس خود را برای محیط واقعی آماده کنند ن فرورفتنمشکالت و 

ها مسلط باشد. سوم، دانشجویان یک روز بیشتر کارورزی را با جای تسلط بر روی یک درس بر همه درسبه

حضور در مدرسه سپری کنند و با محیط کاری و درواقع زندگی آینده خود بیشتر آشنا شده و در یک محیط واقعی 

 کارگیرند.تأمل در عمل را به

 های جدید تعلیم و تربیت یا پژوهش در خصوص نیازهای روزدادن واحدهای بررسی پژوهش ر. قرا7

عنوان واحدی که در آن دانشجویان به چندترمدادن چند واحد درسی در طول  شوندگان، قرارمصاحبه ازنظر

یت رصه تعلیم و تربنیازهای روز فرهنگیان باشد یا در آن جدیدترین مقاالت روز در ع اقدام به پژوهش مطابق با
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لمان آوردن دانشجو مع رسد و این کار سبب پژوهشگر بارو بررسی آن بپردازند، الزم به نظر می نقدبهرا مطالعه و 

تأمل دیگر در این آورد. نکته قابلمند را به وجود میهای تربیتِ یک معلم فکور و عالقهشود که خود زمینهمی

وهشی برتر باشد، باید امتیاز و مزایایی به دانشجو معلمان داده شود که سبب که پژرابطه این است که درصورتی

توان دلگرمی نگارندگان آن شده و سبب افزایش مشارکت آنان و جذب افراد دیگر به سمت پژوهش گردد؛ یا می

رش پرووهای پژوهشی آموزششرایطی فراهم ساخت که به دانشجو معلمان پژوهشگر برتر هر ترم دانشگاه، طرح

 تواندداده شود که هم سبب ارزشمندی و تکریم دانشجو معلمان شده و هم به دلیل تخصیص حق پژوهش می

ا های موردنیاز ربودجه ها،تواند برای برخی پژوهشها را باال ببرد، یا دانشگاه متناسب با نیاز خود میانگیزه

 تخصیص دهد.

 

 ی دروس. تخصیص ساعات و تعداد واحد منصفانه به برخ8

رسد برخی از دروس به دلیل اختصاص یافتن ، به نظر میشوندگان و دیدگاه پژوهشگرای نظر مصاحبهبر مبن

ده اثر تلقی شمیزان ساعت نامناسب یا تعداد واحد کم، در عین جذاب و الزم بودن، در نظر دانشجویان درسی بی

است با سنجش میزان اثرگذاری هر یک از واحدهای و عنایتی به آن نداشته باشند. لذا دانشگاه فرهنگیان بهتر 

ای منصفانه برای گونهبه درسی بر عملکرد دانشجو معلمان با توجه به نیازهای جامعه امروزی، ساعت واحدها را

اثر شدن دروس ارزشمند گردد، دروسی که شاید بتوان ها تخصیص دهد تا با این کار باعث جلوگیری از بیدرس

 باشد.های سازنده معلمان فکور مینهگفت یکی از زمی

 

 گیرینتیجه

 شدهامانجفرهنگیان  دانشگاه در آن هایچالش و نقدها با فکور معلمتربیت مفهومی تحلیل باهدفاین پژوهش 

مان است، ه یآن معلم و مرب نیریوپرورش است و سنگ زکشور آموزش ندهیآ یتردید سنگ بناامروزه بی  است.

، یو دران ی، به نقل از زجاج20: 1392 زاده، یسعادت و شقاوت جامعه در دستان اوست )بحر دیکه کل یکس

 .گرددمحسوب می ندهیهای آنسل میتوجه به تعل یربنایخود معلمان ز می(. لذا توجه به تعل178: 1394

های اهه دانشگوابسته ب ایمستقل  یدانشگاه یبر عهده واحدها معلمتربیت یفهمختلف جهان، وظ یکشورها در

 یکردهای، رومعلمتربیتهای (. در برنامه68: 1397، یو نوروز یباباد یخسرو ان،ینور ،یآن کشور است )اعزاز

 سیداشته باشند در مورد آنچه تدر لیای بوده که تماها پرورش معلمان شایستهبه وجود آمده که هدف آن یادیز

بر . است هگرفتنامفکورانه  معلمتربیتکه امروزه یکی از رویکردهای نوین  رندیهوشمندانه بگ ماتیکنند، تصممی

 اثبات» کردیرو یک از نظریاتی است که ازفکورانه  سی( تدر1983، 1987نظریه دونالد شون )اساس این رویکرد، 

کارگشا  عدم هتفاصله گرف «یکیتکن تیعقالن» یو به عبارت کایآمر معلمتربیتای حاکم بر آموزش حرفه «انهیگرا

 ممعل یک برای ضروری و الزم هایصالحیت کسب بودن آن اساس کار معلمی را فکورانه دیده است. بنابراین

 که دیدج عصر در فکورانمعلمتربیت برای بایستلذا می. شد نخواهد میسر معلم بار آوردن فکور راستای در جزء

 .شود کوشش هست چنین معلمانی در آینده بهتر کارایی و پیشرفت و توسعه جهت ایجامعه هر فعلی نیاز
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 تعصب، پویا،گونه از معلمان بیهای نظری آنچه از مفهوم معلم فکور استخراج گردید، ایندر تحلیل یافته

های ینفس به توانایدارای اعتمادبه دیگران، نظریات و آرا احترام گذرانده به پرسشگر، خالق، نوآور، پذیر،انعطاف

أمل در پذیر، دارای تپاسخگو، مسئولیت افتد،می اتفاق تروسیع اجتماع و کالس در آنچه به حساس نسبت خود،

از تأمل  هاییویژگی نیازمند معلمانی که (؛1394)مرادی و سیدکالن،  اندشدهترسیم... قبل و حین و بعد عمل و 

 های حاصل از پژوهش در این زمینه تحتیافته. اندشدهدیدهباشد،  تأمل او فکری بنیان که قبل، حین و بعد از عمل

 دهشبندیطبقهاجرایی  راهکارهای با آن روی پیش موانع فکور و معلمتربیتدو گام رهنمودهای اساسی برای 

شنهاد ها چنین پیاست. بر همین اساس، این پژوهش نیازمند پیشنهادها و راهکارهایی بوده است که بر اساس یافته

ا، ههای مناسب سرفصلبرنامه درسی و کتاب هایسرفصل: نظارت گروه آموزشی و معاونان آموزشی بر گرددمی

 بانز دبیری غیر هایرشته در معلمان دانشجوانگلیسی توسط  زبان ویژهبهفراگیری زبان دوم  به جدی اهتمام

 دیری زبان انگلیسی، جذب اساتیهای یادگشبکه نمودن دایرهای مستمر و دائمی تحت در قالب کارگاه انگلیسی

 ایتحم و های فعال و با تجارب معلمی در مدارس، فراهم نمودن مزایامسلط به تدریس ترجوانو  روزبهشایسته و 

زش مانند آموآموزشی به دروس برگزاری غیرفعال، لزوم دانشجویان مقابل در پژوهشگر و تالشگر دانشجویان از

جای یک محیط واقعی به محیط یک در مدرسه محیط در دانشگاه محیط جایبه علوم، آموزش ریاضی و ...

گروهی با استادان کارکشته در پژوهش با حمایت مالی و معنوی  هایپژوهششده، فراهم نمودن زمینۀ سازیشبیه

ه ب معلم تجهیز برای ایرشتهای یا بینرشتهبیشتر در جهت دروس میان فناوری واحدهای دادن دانشگاه، قرار

 تکنولوژی برتر آموزشی.

 

 منابع

 چاپ ،(1) فکور معلم رویکرد با فرهنگیان دانشگاه کارورزی برنامه عملی راهنمای(. 1394) آمنه و همکاران. احمدی،

 .فرهنگیان دانشگاه: تهران اول،

 ؛«(دیویی جان و ثانی شهید آراء بر تأکید با) پراگماتیسم و اسالم در معلم نقش بررسی»(. 1390مریم ) اصفهانی،

 الزهراء هدانشگا روانشناسی، و تربیتی علوم وپرورش، دانشکدهآموزش فلسفه و تاریخ ارشد، کارشناسی نامهپایان

 .(س)

 یقیدر مطالعات تطب ی(. سنتز پژوه1397) وشیاکبر و نوروزی، دار، علییباباد ی، محمد و خسروانینور ؛یمهر ،یاعزاز

 .104-67، صص: 11سال ششم، شماره  ،یو عمل در برنامه درس هینظرو جهان،  رانیا معلمتربیتهای نظام

 ، چاپ اول، تهران: دانشگاه فرهنگیان.توسعه عمل تأملی راهنمایی برای معلمان مبتدی(. 139۵آل حسینی، فرشته )

 برنامه یارائه منظوربه فکورانه تدریس رویکردهای بررسی و نقد(. 138۵) محمود مهرمحمدی، و محمدرضا جمعه،امام

 .30-66، صص: 3 شماره, 1 دوره 3 شماره, 1 ، دورهدرسی برنامه مطالعات نامهفصل فکور، معلمتربیت درسی

اول، صص:  سال ،1 شماره ،فکور معلمتربیت فصلنامه فکور. معلمتربیت در آن اهمیت و تأمل ابعاد(. 1394) فرزانه امانی،

۵2-37. 
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در عمل بر  یشی(. تأثیر بازاند1389داوود و مقدم، محمد ) دینسب، س ینیآذر، اسکندر و حس یفتح؛ می، رحیگرگر یبدر

هار و تابستان، ب ازدهمیدوره  ،یو روانشناس یتیمطالعات ترب. زیتبر معلمتربیتمعلمان مراکز  -دانشجو یتفکر انتقاد

 .210-189، صص: 1شماره 

و تأثیر آن بر  انیدانشگاه فرهنگ(. 1397عبداهلل ) ،یو نجات یمحمدعل ،یمانیسل یرشکاریم ؛یبلوچ پور، عل

 .ابنیوپرورش شهرستان مآموزش تیریاز نگاه معلم، مد یسراسر یپژوهش یعلم شیهما نی، پنجموپرورشآموزش

 شدر بر معلمتربیت درسی برنامه در فکورانه کارورزی تأثیر بررسی(. 139۵) محمدرضا جمعه،امام و اعظم توانا، جمشیدی

 درسی برنامه مطالعات انجمن ،درسی برنامه هایپژوهش پژوهشی علمی یمجله معلمان، دانشجو هایشایستگی

 .1-20 صص: اول، یشماره ششم، دوره ایران،

 .فرهنگیان دانشگاه: تهران اول، چاپ ،رهبری معظم مقام کالم در معلمی منشور(. 139۵) علی سید ای،خامنه

کاربست  قیبخشی کالس درس معلم فکور از طرکیفیت(. 139۵پورعمران، محبوبه ) مانیمقدم، فاطمه و سل یداداش

کز تهران، مر ،یو علوم اجتماع یتیعلوم ترب یالمللی روانشناسجامع بین شیهما نینخست ،یریادگیهای نظریه

 های کوشا گستر.همایش

 هاینوآوری فصلنامه ،ابتدایی دوره معلمان ایحرفه هایمهارت ارزشیابی(. 138۵) اهللولی فرزاد، و زهرا پژوه،دانش

 .13۵-170پنجم، صص:  سال ،18 شماره ،آموزشی

اه مطابقت اهداف دانشگ زانیم یجهت بررس انیاساسنامه دانشگاه فرهنگ یمحتوا لی(. تحل1394، کمال )یندا و دران ،یزجاج

-177(، صص: 3۵ یاپی)پ 1، شماره زدهمیسال س ،سازمانیفرهنگ تیریمد، انیفرهنگ یعمر کار تیفیک یهابا مؤلفه

20۵. 

 ،CIPP سیپ ارزیابی الگوی اساس بر خوزستان استان معلمتربیت مراکز جامع ارزیابی(. 138۵) احمد نایینی، زندوانیان

-162صص:  ،2 شماره سیزدهم، سال سوم، دوره ،اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله

137. 

 انیدر دانشگاه فرهنگ یکارورز(. 1396، فاطمه )یفرد جهرم یو عسکر الدیم حانپور،یر ؛الی، لیکدو یمراد ه؛ی، راضیعیرف

و  یتیوم تربعل ،شناسیجامعه ،یالمللی روانشناسکنفرانس بین نی، سومان فکور و توانمندمعلمتربیتو نقش آن در 

 .رازی، شیمطالعات اجتماع

 ، شورای عالی انقالب فرهنگی، نسخه الکترونیکی.وپرورشسند تحول بنیادین آموزش

چاپ سوم تهران:  ،. ) ترجمه مهرمحمدی و همکاران(روش شناسی مطالعات برنامه درسی(. 1392ادموندسی. ) ،شورت

 .انتشارات سمت

ای معلمان توسعه حرفه ندی(. کاوش فرا1392محمد ) ،یمحمدحسن و قهرمان ،یمحبوبه و پرداختچ ،یعارف ؛یمرتض ،یطاهر

 .176-149، صص: 12، سال 4۵، شماره یهای آموزشفصلنامه نوآوری اد،یداده بن هی: نظرمعلمتربیتدر مراکز 

 یبه بازنگر یخیاندازی تار(. چشم1396) یعل ،خواه ینیاهلل و عطاران، محمد و حسپور، نعمت یعطاران، عاطفه؛ موس

-8۵، صص: 46سال دوازدهم، شماره  ،رانیا یفصلنامه مطالعات برنامه درس، رانیدر ا معلمتربیت یهای درسبرنامه

118. 

 نیهشتم. العمرمادام یریادگیمعلم فکور در  کردیرو یبررس(. 139۵، اکرم )یو شوستر نی، پرویخزام؛ میغفارزاده، مر

 چمران. دیاهواز، دانشگاه شه ران،یا تیو ترب میانجمن فلسفه تعل یمل شیهما
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 دوم، الس ،فکور معلمتربیت فصلنامه علوم، فکور معلمتربیت در علم فلسفه و تاریخ جایگاه(. 139۵) شهریار غفاری،

 .3-24، صص: 4 شماره

 ، چاپ اول، اصفهان: انتشارات اعلی.ی خالقمعلم خالق مدرسه(. 1392فرخ مهر، حسین )

العات مط یرانیفصلنامه انجمن ا یی،بر مدگرا نترنتیا یمجاز یتأثیر فضا ی(. بررس1390اعظم ) ،یو لطف میرح ا،یفرخ ن

 .92-11۵، صص: 22، سال هفتم، شماره و ارتباطات یفرهنگ

 یبرنامه درس یالگو ی(. طراح1397) یخواه عل ینینژاد، غالمرضا و حسنیحس یحاج ؛اهللپور، نعمت یموس م؛یمر ،یقاسم

، شماره زدهمیل سسا ،رانیا یفصلنامه مطالعات برنامه درسفکورانه،  یستگیبر شا یمبتن معلمتربیتاستاد  تیترب

 .72-4۵، صص: ۵0

فصلنامه مطالعات به روش ویلیام رومی،  139۵وتحلیل کتاب ریاضی ششم چاپ (. تجزیه139۵قرائتی کوپایی، زهرا )

 .14۵-129، صص: 13، شماره روانشناسی و علوم تربیتی

و  یدرس پژوه نییای معلمان فکور و تببه توسعه حرفه ی(. نگاه139۵، محمدحسن )ی، عزت اله و فرخیخاندان یکالنتر

 .97-73، صص: 3، سال دوم، شماره فکور معلمتربیتفصلنامه ، یریادگی تیفعال

 مجله دانشگاهی، مراکز آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش(. 1387) محمدباقر پور، الهه و محمدباقر پور، لطیفه

 .۵۵-67، صص: 1 شماره ،3 جلد سوم، سال ،آموزش و فناوری

، کورف معلمتربیتفصلنامه  ی زنده،با نظریه یعمل آموزش وندی: پی(. معلم فکور و اقدام پژوه139۵) یمهد ،ییمحمد آقا

 .112-99، صص: 4، شماره 2دوره 

 تحصیلی سال اول، شماره ،کارآمد نشریه مدارس اثربخش، معلم ایحرفه هایشایستگی(. 1386) امیرحسین محمودی،

 .86-88، صص: 86-87

 ، چاپیادگیری( -بهبود کیفیت فرایند یاددهی) ای معلمانتوسعه حرفه(. 1394مرادی، مسعود و سیدکالن، سیدمحمد )

 اول، اردبیل: نشر نایاب.

فصلنامه  ان،یدانشجو یاجتماع یبر همدل یمجاز یتأثیر فضا ی(. بررس1396) میابراه ،یانیفائزه و حاج ک،ین یمصلح

 .3۵۵-331و دوم، صص:  ستیسال ششم، شماره ب ،یفرهنگ یراهبرد اجتماع

 مللیالبین یکنگره اولین اخالقی، تربیت و دینی تربیت در معلم نقش(. 1393) یداهلل آبادی،خرم و علیرضا نیا، منصوری

 .1211-122۵دینی، صص:  یاندیشه و فرهنگ

 دانشگاه نقش(. 1394) رضا سفیدی، سنگ و احسان جوشقان، عباسی محبوبه؛ عمران، پور سلیمان براتعلی؛ راز، منفردی

، 1 شماره ل،او سال ،فکور معلمتربیت فصلنامه محور، فاوا درسی برنامه رویکرد با فکور معلمتربیت در فرهنگیان

 .1۵-36صص: 

 در علممتربیت برای تحولی راهبرد آن؛ مشارکتی اجرائی الگوی و معلمتربیت درسی برنامه(. 1392) محمود مهرمحمدی،

 .۵-26، صص 1 شماره اول، سال ،درسی برنامه در عمل و نظریه فصلنامه دو ایران،

 ،جامعه اخالقی تربیت در معلم نقش(. 1394) ریحانه فالح و فاطمه بیدکی، زارع و بهاره السادات؛ فتاحی، اعظم موسوی،

 .1-7ایران، صص:  در علوم آموزش ترویج و توسعه راهکارهای پژوهشی علمی کنفرانس اولین
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 یاندازی براچشم به،یط اتی(. ح139۵، محمود و عباس پور، عباس )یمهرمحمد ؛حسنی، ملک ؛هزاوه، منصوره یمهدو

 تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل ،ییهای معلم دوره ابتداویژگی نییتب یبرا یکودکان: ارائه چارچوب مفهوم تیترب

 .167-139، صص: 30و چهارم، شماره  ستیسال ب ،یاسالم

ای معلمان های حرفهصالحیت سهی(. مقا1397) وبیپور، ارسول و اسماعیل ،ییناصر و رضا ،یمیکر ن؛یحس ،یواحد

، جلد آموزش یفناور یپژوهش-یعلم هینشرها، دانشگاه ریسابق و سا معلمتربیت انیدانشگاه فرهنگ نالتحصیالفارغ

 .90-83، صص: 1، شماره 13

سال سوم، شماره  ،رانیا یشناختفصلنامه جامعه. یفرهنگ تیبر عرصه هو یمجاز ی(. تأثیر فضا1392) رایسم ها،لیوک

 6-7۵نهم، صص: 

 

Conceptual Analysis of thoughtful teacher Training with its Criticisms and 
Challenges in Farhangian University 

 
Seyyed Mohammad seyyedkalan & Mehrdad Rostami Yengje 
 
Abstract 
The purpose of this study was to conduct a conceptual analysis of thoughtful 
teacher Training with its criticisms and challenges at Farhangian University in 
Ardabil province. Qualitative research method was conceptual analysis with 
conceptualization approach. The statistical population of the study consisted of 

students of educational sciences of elementary education tendency in 97-96 

academic year. Based on the research approach, 20 students were selected by 

purposeful method and were interviewed in depth. Accordingly, researchers have 
attempted to critically analyze, conceptualize, interpret and interpret the concept 
of fictitious education in a critical way, using existing research and the lived 
experiences of students and researchers themselves. The findings suggest that FCT 
is accompanied by guidelines such as a thoughtful internship curriculum, design of 
learning activities, student mastery of ICT and special attention to art education, 
and obstacles that require appropriate outreach strategies. As a result, it is felt 
that the thoughtful teacher training program will come to pass when the 
University of Farhangian pursues the mission of lifelong learning by understanding 
the thoughtful teacher approach. 
 
Keywords: thoughtful teacher, thoughtful teacher Training, teacher training, 
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