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چکیده
معلمی بر اساس تجارب آموزگاران دوره ابتدایی -هدف این پژوهش شناخت تجربه فیلسوف 

تحقیق ي است. جامعهشدهانجاماست. مطالعه از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش پدیدارشناسی 
شهر ایذه است. البته حجم نمونه از ابتدا تعیین نشده است، بلکه بر ه معلمان دوره ابتداییشامل کلی

مورد به 40داده از آوريجمعو ته کشیدن اطالعات در مطالعات کیفی پس از ها اساس اصل اشباع داده
شود که بایمنفر از معلمان40و شامل شدهانجامهدفمند صورتبهگیرينمونهبنابراین ؛ دست آمد

از حاصل هاي است. دادهیافتهسازماننیمه هایی ها مصاحبهآوري دادهمصاحبه شد. ابزار جمعها آن
این مطالعه هايمایهدرونسپس .شدوتحلیلتجزیهبا استفاده از روش پدیدارشناسی ون منن هامصاحبه

بود که در مایهدرون20امل تحقیق شهاي شدند. یافتهبنديطبقهمضمون اصلی استخراج و 4در 
، برقراري رابطه دوستانه، شامل: تعیین هدفمایهدرون7مضمون اول با عنوان وظایف عمده معلم؛ 

، ارزیابی پذیريمسئولیتگروهی، تقویت ي هاي فردي، ایجاد انگیزه، تقویت روحیهتوجه به تفاوت
از: اندعبارتکه مایهدرون5ر انتقادي؛ مشخص شدند. در مضمون دوم به نام پرورش تفکآموزان دانش

و انتقادپذیري انتقاد کردن، تأملایجاد محیطی چالشی، طرح سؤال یا مسئله، ایجاد فرصت براي تفکر و 
اندعبارتکه مایهدرون6و روش مشارکتی قرار گرفتند. در مضمون سوم با عنوان پرورش تفکر خالق؛ 

آموزان خالق، الگوهاي خالق، هاي عملی، تشویق دانشلیت، ایجاد فرصت براي فعاروش کشفیاز 
2سؤاالت خالقانه ایجاد حس کنجکاوي مشخص شدند و در مضمون چهارم به نام تعمیق دانش نیز 

معلم با ازآنجاکهقرار گرفتند. آموزشیکمکاز: تحقیق و پژوهش و وسایل اندعبارتکه مایهدرون
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آموزان آگاهی هاي دانشها و توانایینسبت به عالیق، خواستهشرایط واقعی آموزش سروکار دارد و
تواند زمینه را براي ایجاد فرایند آموزش و یادگیري خودجوش و پرسشگرانه مینسبی دارد، بنابراین

معلم –فراهم کند. همچنین اگر معلم بخواهد که در آموزش تفکر موفق شود، باید همانند یک فیلسوف 
شود.مندبهرهآموزدانشثر در تقویت و پرورش تفکر خالق و منطقی عوامل مؤي از همه

معلم، فیلسوف تربیتی، پدیدارشناسی، تجربیات زیسته:ي کلیديهاواژه

مقدمه
کند، تفکر و اندیشیدن ترین رکن زندگی انسانی که او را از سایر جانداران جدا میمهم

د، رفتار و روش زندگی او را جهت دهد و عقایاست. تفکر به زندگی انسان شکل می
کند که بخشد. آموزش تفکر بخش ضروري تعلیم و تربیت است. این آموزش تالش میمی

از نقش ها آن،ترتیباینبهیادگیرندگان کار فکري انجام داده و مسائل خود را حل کنند؛ 
گردند (فیشر، میکنند، خارج ي صرف که تنها از محصول تفکر دیگران استفاده میکنندهمصرف
1389.(

از مروربهاي است که هاي دیکته شدهفرضها و پیشیافتهي هاي ما، عموماً بر پایهاندیشه
اي در همان مسیر ها، آیندهایم و شاید به همین دلیل است که عموم انسانبدو تولد آموخته

هایی که نسبت انسانهاي فراگرفته در سنین ابتدایی زندگی دارند وکودکی و عقاید و ارزش
شوند، همواره کمتر است. شان دچار تغییرات اساسی در بینش و عملکرد و روش میدر زندگی

درواقعنیاز به آموزش از دوران کودکی دارد. فلسفه ورزيچگونگی درست اندیشیدن و 
ند. که از آغاز تولد در حال یادگیري و آشنایی با دنیا هستاندکوچککودکان اندیشمندانی 

هاي اساسی پرسند. سؤالدانند، میکنند و آنجا که نمیرسند وارسی میکودکان به هرچه که می
را حل کرده ها آنکهآنترین مسائل زندگی ماست؛ مسائلی که بیش از کودکان، اغلب ساده

یز ایم. اگر در خانه و بعد در مراکز آموزشی، بر روش اندیشیدن و نعادت کردهها آنباشیم، به
و ابداعات یالتتخآن تحوالت، تبعبهها و ها و کنجکاويشد، پرسشنگاه انتقادي تکیه می

هاي تدریس اي که در حال حاضر بیشتر معلمان در روشکرد. شیوهافزایش پیدا میشدتبه
تواند بین آموز نمیدانشیجهدرنتگیرند انتقال معلومات و محفوظات است. خود به کار می

معلم با –سبک فیلسوف کهیدرحالاي خود و مسائل بیرونی ارتباط برقرار کند. هآموخته
دهد تا به جستجو و کشف مسائل روش فعال تدریس با دادن آزادي به متربی به او فرصت می
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آموزان در کالس و ایجاد بپردازد. نقش معلم در این فرآیند، دادن جایگاه محوري به دانش
ها آناي را در یادگیري ایفا کنند.آموزان نقش فعال و کاوشگرانهنشفضایی است که در آن دا

ها و دانش متداول مورد انتظار جامعه بین عالیق فردي و درك و فهم شاگردان خود و مهارت
معلم است. –). پرسشگري بخش مهمی از نقش فیلسوف 1387زنند (شریعتمداري، پل می

کنند که را مطرح میهاییپرسشدگیري استفاده و داربست یاعنوانبهمعلمان از سؤاالت 
ها با خود اندیشه، تحلیل، کند این پرسشکنندگان ماهر تبدیل میآموزان را به پرسشدانش

موجب تحریک، یادآوري و چنینهمترکیب و قضاوت توأم با ارزیابی را به همراه دارند. 
حل مسئله، ارضاي حس کنجکاوي دن به یادگیري، درك و فهم، ترغیب به تخیل وبخشیعمق

در فضاي آموزشی حاضر سرعت، دقت، کهازآنجایی). 1388گردد (آقازاده، و خالقیت می
هاي موفق مرزي ندارد، شناخت هاي نوین مطرح است و تجربهمهارت و اطالعات و فناوري

تجربیات معلمان ضرورت و اهمیتی فزاینده دارد.

بیان مسئله
معلمی -سی تجربه زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از تجربه فیلسوف پژوهش حاضر به برر
معلم عمل کند، دارا بودن - مهم معلمی که باید همانند فیلسوفهاي پرداخته است از ویژگی

فلیپ اسمیت خصوصیات ذهن فلسفی را عبارت از وحدت اندیشه ذهن فلسفی است.
گوید، میند. وي در تشریح جامعیتدامیفکريپذیري(جامعیت)، درك عمیق و انعطاف

وسیع است. فردي که ي در یک زمینهها امور با توجه به ارتباط آني منظور از جامعیت مشاهده
یک صورتبهرا وزندگیبه تصویر بزرگ توجه دارد طورمعمولبهداراي ذهن فلسفی است 
همچنین فرد داراي ذهن ). 238: 1385کند (هولفیش و اسمیت، میکل یا جریانی پیوسته تلقی

اساسی هايباهدفرا ها آني فلسفی باید قادر باشد تا در برخورد با مسائل روزانه خود، رابطه
در آینده میسر است، در نظر گیرد. ارتباط دادن مسائل ها که تحقق آنهایی و آرمانها یا ایده آل

بر عواطف و مقاومت در برابر دور، مستلزم به کار انداختن عقل و تسلط هاي روزانه به هدف
آنچهي تواند استنتاجاتی دربارهمیفشار امر فوري است. همچنین فرد داراي ذهن فلسفی

: 1382تمایل دارد (اسمیت، ها داند خلق کند. چنین فردي خالق است و به کشف ایدهنمی
صبور است و تخیلی فرد دیگر- ). فرد داراي ذهن فلسفی در برابر نظریه و ساختار ذهنی 75

پردازد و اموري را که میانباشتن ذهن از حقایق، به تعمق و تفکريجابهها در بررسی نظریه
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از جبر ییبارهاتواند میدهد. همچنینمیدانند، مورد سؤال قرارمیدیگران مسلم و بدیهی
حل مسائل از وسیع مورد مالحظه قرار داده و در اي امور آشکار، نظریات و افکار را در دامنه

).215: 1389بهره ببرد (جاویدي کالته آبادي و ابوترابی، ها آن
دقیق معانی تلویحی یا ربط امور، رهنمودي فوري به فرد داراي ذهن فلسفییشوبکمفهم 

که اي . افسانهفروپاشدبدیهی منطقی را از هم ي دهد تا سؤاالت عمیق مطرح نماید و افسانهمی
، فردي که داراي یگردعبارتبه). 86: 1382سیاري شده است (اسمیت،موجب پذیرش نتایج ب

ظاهر و آشکار است قانعآنچهکند و به میتفکر فلسفی است ذهن خود را متوجه عمق قضایا
). 39: 1370امور چیست (اسمیت،گونهیناشود. او درصدد است که بفهمد معنا و مفهوم نمی

پردازد و بدون بررسی ها مییع به توضیح و تفسیر آنیادداشت و ثبت وقايجابههمچنین 
جزئیات، مشاهده چند مورد کافی است که فکر او را به کار اندازد و به تشریح این یکبهیک

، فرضیه یا حکم موقتی صادر کند و به یاري این هاآنموارد اقدام کرده و براي توضیح 
وت ذهن فلسفی موقتی و محدود به همین کند. حکم قضامیرا تفسیریجزئها، موارد پرسش

خود را تغییر داده ي تجربیات، فرضیهي جزییات است و با پیدا شدن امکانات جدید و توسعه
کند (همان).میآید و در فرضیه خود تجدیدنظرو مجدداً درصدد تشریح جزییات برمی

ی در سه شناختجمود روانکهگوید میذهن فلسفیپذیرياسمیت در شرح انعطاف
ي دهد: نخست، در شرایطی که تازگی آن به حدي است که تجارب گذشتهمیموقعیت روي

کهیهنگامکند. دوم، نمیفرد آمادگی الزم براي واکنش مناسب با موقعیت جدید را فراهم
دهد. سوم، در میمشابه ولی در اصل متفاوت با تجارب گذشته رويظاهربهاي تجربه

هیجانی شدیدي وجود دارد (به نقل از جاویدي کالته –شارهاي عاطفی که فهایی موقعیت
). فرد داراي تفکر فلسفی در هر سه موقعیت مذکور فارغ از عادات 1389آبادي و ابوترابی، 

تر مناسب یا کمهاي ناپذیر، واکنشو انعطافیزتحجرآمثابت، عقاید جزمی و رفتارهاي 
). عقاید و افکار را فارغ از 40: 1370دهد (اسمیت،میوزنامناسبی نسبت به دیگران از خود بر

تواند در میتوجه به منبع یک نظراگرچهدهد. مییابی قرارها، مورد قضاوت و ارزشمنبع آن
پردازد، باید بتواند از اي مییابی از عقیدهکمک به فهم معنا مؤثر باشد، اما فردي که به ارزش

گذارد، دوري کند مینظر تأثیري نبع که بر قضاوت دربارهمي هیجانی دربارههاي واکنش
کوشد تا با می). فرد داراي ذهن فلسفی از اضطراب هیجانی پرهیز نموده و1389(رمضانی، 
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کنجکاوي عقالنی ابهامات را برطرف نماید. چنین فردي توانایی این را دارد که در شرایط مبهم 
را بررسی نموده، با آزادي عمل ابهام را حل نماید. دست به عمل بزند و ابعاد مختلف موضوع

دهد که برخالف امور میهمچنین مراقب تفاوت بین امور متضاد و متناقض است و تشخیص
یعنی وجود یا اثبات یک امر مستلزم ؛ متناقض، در امور متضاد حالت وسطی نیز وجود دارد

ذهن فلسفی از دیدگاه يدربارهآنچه). 98: 1382عدم و یا نفی امر دیگر نیست (اسمیت، 
معلم قرار –مبناي سنجش تجربیات آموزگاران از فیلسوف يتا حدودفلیپ اسمیت گفته شد

معلمی مشخص –گرفت و مسیر پژوهش را براي رسیدن به چیستی و چگونگی فیلسوف 
جربیاتتینترمهمبنابراین مسئله اصلی پژوهش این بود که بر اساس روایت آموزگاران ؛ نمود

متفکر بهره آموزان در پرورش دانشهایی معلم چیست؟ و از چه روش- فیلسوفعنوانبهها آن
اند؟برده

روش تحقیق
هاي روش این تحقیق کیفی و پدیدارشناسانه است. هدف پدیدارشناسی توصیف پدیده

شوند (استرابرت و میخاص، اشیاء و تجربیات زندگی به همان صورتی است که ظاهر
مکس روشوتأکید بر دیدگاهپدیدارشناسی هرمنوتیک باازمطالعهاین). در1999, 1کارپنتر

استفاده شد. فیلسوف تربیتیمثابهبهزیسته آموزگاران از معلم تجربیاتکشفبراي2مننون
ون منن، مطالعه تجربه زیسته و دستیابی به کنه آن از طریق توصیف یدارشناسانهپددر رویکرد 

). 1990آید (ون منن،میانداز خاص فراهمبیین علمی، دقیق و شاعرانه و از یک چشمو ت
ما مستقیماً آن را کهچنانپدیدارشناسی تحقیق جهان زندگی است. جهان بیشتر یگردعبارتبه

). هدف از 1984مند کنیم (ون منن، مند و نظریهمند، مقولهآن را مفهومکهیناکنیم تا میتجربه
آن است. متن را هميهتبدیل تجربه زیسته به یک بیان متنی از جوهر«ش پدیدارشناسانه پژوه

محصول پژوهش پدیدارشناسانه (اسمیت، عنوانبهداده نگریست و هم عنوانبهتوان می
گیرند ساختن یک توصیف (متن) می). هدف پژوهشگرانی که پدیدارشناسی را به کار1997

که ما در ياگونهبهها، رفتارها، نیات و تجربیات است، از کنشندهاحضار کنزنده سازنده و 
). محصول پژوهش پدیدارشناسانه 36: 1997کنیم (ون منن، میبرخوردها آنزیست جهان با

1- Streubert & Carpenter
2- Van manen
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اند، بتوانند که خوانندگانی که پدیده را تجربه کردهياگونهبهبایستی ساده و سرراست باشد 
).1988، 1کافمن و شنوانلد-تحلیل کنند (سوانسونشدهییشناساواقعیت خود را با موضوعات 

جامعه و نمونه تحقیق
و انتخاب نمونه شهر ایذه استآموزگاران دوره ابتداییي تحقیق شامل همهي جامعه

هدفمند و بر اساس اعالم آمادگی آموزگاران براي مشارکت در تحقیق ي تحقیق به شیوه
و ته ها م نمونه از ابتدا تعیین نشد، بلکه بر اساس اصل اشباع دادهاست. البته حجگرفتهانجام

بنابراین ؛ مورد به دست آمد40آوري داده از کشیدن اطالعات در مطالعات کیفی پس از جمع
بوده است و محقق مصاحبه با ها تعداد نمونه نهایی یا حجم نهایی تحقیق وابسته به اشباع داده

آید. نمونه ه داده است که احساس نمود یافته جدیدي به دست نمیمعلمان را تا زمانی ادام
17وسال 29تا 14ي کاري بین سال و داراي سابقه52تا 35معلم مرد بین 23تحقیق شامل 

سال است.28تا 5ي خدمت بین سال سن و سابقه48تا 29معلم زن با 

هاآوري و روش تحلیل دادهابزار جمع
استفاده شد. علت یافتهسازماننیمه هاي از مصاحبهها دادهآوريجمعاي در این تحقیق بر

و کنندگانشرکتپیشگیري از القاي ذهنیات پژوهشگر به یافتهسازمانهاي نیمه استفاده از مصاحبه
پژوهشگر به مصاحبه است. همچنین در آغاز تحقیق، محقق به تشریح یدهجهتجلوگیري از 

رضایت شرکت در پژوهش ها آنپرداخت و ازکنندگانمشارکتبراي اهداف و مراحل تحقیق 
دقیقه تا 46مصاحبه از زمانمدتو گرفتهانجامها ها در دفاتر آموزشگاهرا اخذ نمود. مصاحبه

و بالفاصله پس از انجام مصاحبه متن آن شدهضبطها دقیقه متغیر بوده است. این مصاحبه95
استخراج شدند. براي سنجش دقت و ها و نکات اساسی آنها همایدرونروي کاغذ پیاده و 

از شدهیهتهاولیه يهانوشتهدستکه شامل ها وتحلیلتجزیهها، نتایج صحت نتایج تحلیل داده
قرار داده کنندگانشرکتبود در اختیار ها از تحلیل آنآمدهدستبههاي و برچسبها مصاحبه

با تجارب آنان موارد را مشخص کرده و نظر خود را ها اشتشد تا در صورت مغایرت این برد
اصلی بر اساسچهار مضموندر شدهاستخراجهايمایهدروناعالم کنند. در پایان این فرایند 

1- Swanson-Kauffman & Schonwald
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بندي و خالصه شدند.با یکدیگر طبقهها آنارتباط

هاهاي تحلیل دادهروش
شد که کار گرفتهبه 1مضمونیهايدر این پژوهش یک روش سیستماتیک از تحلیل داده

؛ تیچن 2،2003در آثار تیچن و همکاران او است (ادوارد و تیچنشدهارائهمبتنی بر اطالعات 
هاي ). این روش امکان شناسایی سیستماتیک تفاسیر و ساخته3،1993تایر؛ تیچن و مکین2000

و ها، تفاسیرفهميیلهوسبه) را فراهم نمود، سپس اولدستهاي (ساختهکنندگانشرکت
بندي شد. چرخه هرمنوتیک و گفتگوي دسته دوم) الیههاي خود پژوهشگر (ساختههاي ساخته

پژوهشی هرمنوتیک اقتباس هاي مبتنی بر پرسش و پاسخ، دو راهبرد مهمی هستند که از پیشینه
ان اجزا حرکت میعنوانبهاست براي فهم و تفسیر که اي هرمنوتیک استعارهي شدند. چرخه

که هر یک به دیگري معناشوندمیها) و کل (فهم در حال تکامل پدیده) نگریسته(داده
که هاییپرسشبنابراین پژوهشگر به ؛ شودمیتکرارشوندهوار و فهم دایرهکهيطوربهبخشد می

نیز و پاسخ رادهدمیشود و به متن اجازه سخن گفتنمیکنند، آگاهمیاز مطالعه پدیده بروز
است که توسط پژوهشگر و از اي کند. در این چهارچوب، متن آفریدهمیدر متن پیدا

شود و فهم در جریان گفتگو میان میساختهکنندگانشرکتاز شدهيگردآورهايدادهيرو
گرایی تدریجی شود. کنش تفسیر خود نشانگر یک هممیپژوهشگر و متن پژوهش پدیدار

).1996، 4ر و متن است (بونتکهاز سوي پژوهشگها بینش
پدیدارشناسىتحقیقهدایترا براىدارندنیزهمپوشىباهمکهپویافعالیتششمننون

وموردمطالعهتجربهدرو تعمقتأملبراىچارچوبىها فعالیت. اینکندمیتوصیههرمنوتیک
قالبدرپژوهشمتدولوژي ). انجام30- 31، صص1990(ون منن، کنندمیفراهمآنتفسیر

فلسفىپایهاساسبرراپژوهشروشبتوانندکند تامیکمکمحققانبهمرحلهششاین
از:اندعبارتمرحلهنمایند. این ششاجراپژوهش

هاي کننده از روي رونوشت، براي هر شرکتمتنیدهسازمان-وري مرحله اول: غوطه-

1- thematic data analysis
2- Edwards & Titchen
3- McIntyre
4- Bontekoe
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هاي تهیه گردید. پژوهشگر متنهایی تاري، متنمیدانی و اقدامات نوشهايیادداشتمصاحبه، 
نوشتاري مربوط به هر یک از خوانندگان را خوانش و بازخوانش نمود تا با متن کامالً آشنا 

میدانی مربوطه هاي بارها به همراه یادداشتها مصاحبهشدهضبطشود. همچنین فایل صوتی 
شود (ون منن، میخواندهها)ون داده(در دريورسازغوطهغالباًشد. این فرایند دادهگوش
یا "درك"که هدف آن به دست آوردن یک هاستمتنيبامعنا) و به معناي درگیر شدن 1997

شود.میتفسیر اولیه از متون است که سپس موجب تسهیل کدگذاري
هاي به ایدهاولدستهاي ساخته، اولدستهاي شناسایی ساخته-مرحله دوم: فهم -

توسط خودشان شدهبکار گرفتههاي یا عبارتها شود که با واژهمیگفتهدگانکننشرکت
). 1993تایر، گوید را در خود دارد (تیچن و مکینمیاست و جزییات دقیق آنچه فردشدهیانب

شدند.يکد گزارها تعیین این ساختهمنظوربهها متن
آفرینش منظوربهبندي وهو گردومدستهاي شناسایی ساخته- مرحله سوم: تجرید-

هاي ، با استفاده از دانش تئوریک و شخصی پژوهشگر، ساختهجزئیهايمایهدرونمضامین و 
هستند. براي هر یک اولدستهاي تجرید ساختهدومدستهاي ساخته شدند. ساختهدومدست

مرتبط موجود هاي گزیدهيهیک پرونده کامپیوتري ایجاد گردید و همدومدستهاي از ساخته
در دفترچه یادداشت تحلیلی، در شدهثبتياظهارنظرهانوشتاري و هاي ها، اقدامدر رونوشت

براي عنوان پرونده استفاده گردید و اگر یک اولدستهاي این پرونده کپی شدند و از ساخته
درها داشت، تمامی دادهمیموجوددومدستشباهت زیادي به یک ساخته دومدستساخته 
گردید.میموجود کپیدومدستساخته 

هايمایهدرون، در این مرحله، مضامین و مرحله چهارم: ترکیب و تشکیل موضوعات-
رفع ابهام شدند. ها از طریق خوانش و بازخوانش همه دادهها آنتر شدند و روابطجزئی دقیق

پژوهش و متون حرکت مداوم به عقب و جلو، در میان مبانیيهاین مرحله دربرگیرند
در پیروي از فرایندي بود که کلبه، یعنی حرکت از اجزا هاستآنهاي پژوهشی و تحلیل

آموزد. این تفسیر عمیق، به شناسایی معناهایی کمک نمود که میچرخه هرمنوتیک به ما
توانستند نمیموردپژوهشيه، با توجه به ماهیت پیچیده و تلویحی پدیدکنندگانشرکت
نند.بیان ک
، در این مرحله، پژوهشگر مبانی و پیشینه هاو ترسیم پدیدهسازيروشنمرحله پنجم: -
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از کل شدهشناساییجزئی هايمایهدرونیافتن پیوند مضامین اصلی و منظوربهپژوهش را 
جزئی و روابط متقابل هايمایهدرونها، بررسی نمود. وي با استفاده از مضامین اصلی و داده
خودشان (یا هاي را با استفاده از واژهکنندگانشرکتیک مبنا، تجربه عنوانبهها آننمیا

اصلی هاي تا این تجربه را روشن ساخته و یافته) بازسازي نمودهاولدستهاي ساخته
را برجسته سازد.ها از دادهآمدهدستبه

ها ل داده، مرحله نهایی تحلیآزمودن و اصالح موضوعات-مرحله ششم: تلفیق
که در این راستا آن استهايمایهدرونمضمون اصلی و 4تحلیل پژوهشگر از ي هدربرگیرند

اثر بگذارند، موردمطالعهفهم از پدیده یشبرافزابه مبانی پژوهش جهت ارائه تحلیلی که بتواند 
توجه شده است.

هاي تحقیقیافته
مشخص گردید که چیستی و چگونگی ها در یافتهمایهدرونچهار مضمون اصلی و بیست 

یا قولنقلدادند. هر یک از این موضوعات به همراه میمعلم را نشان–تجربه فیلسوف 
نشان داده شود:ها بر دادهها آنشود تا مبتنی بودنمیارائهکنندگانشرکتاز ییهاقولنقل

آن ي درباره: اولین موردي که معلماندر کالسوظایف عمده معلم- 1مضمون اصلی 
درونمعلم در کالس درس بود. در این قسمت –فیلسوف ي سخن گفتند وظایف عمده

را در هفت مورد خالصه کرد:ها آنتوانمیاستخراج شدند کهی هایمایه
ترین وظایف یکی از مهمشوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات تعیین هدف: 1-1مایهدرون

اهمیت در درجه ازنظرآموزشی و تربیتی است. این توانایی هايمعلم، توانایی تعیین هدف
منطقی و اصولی تدوین نشوند، مراحل طوربهها نخست وظایف معلمی قرار دارد. اگر هدف

گفت:میبعدي طراحی آموزشی به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. معلمی
باالي معموالًکنم و قبل از شروع کالس هدف خود را از ارائه درس جدید مشخص می"

مختلف درسی که متناسب کالس و هاي کنم. سپس از روشمیتخته آن را یادداشت
".کنممیباشه براي آموزش و رسیدن به هدفم استفادهآموزان دانش

کنم در هر میبرسم سعیموردنظربه هدف درس کهینابه خاطر "گفت: میمعلم دیگري
کالس را هاي توانایی بچهحتماًم؛ البته در آن درس برنامه و طرح درس مشخص داشته باش
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".کنممیلحاظ

ي هرگاه رابطهشوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات : برقراري رابطه دوستانه1-2مایهدرون
ها نظمیآموز و معلم وجود داشته باشد، جلوي بسیاري از بیبین دانشاي خوب و دوستانه

شود و یادگیري مطالب براي میبهتري انجامشود و تدریس معلم در فضايگرفته می
گفت:میشوندگانمصاحبهگردد. یکی از میتربخشلذتو ترآسانآموزان دانش
کنند معلم به خاطر میفکرها آنآموزان، همهارتباط دوستانه و صمیمی با دانشواسطهبه"

نند تا زحمات معلم را کمیتالش بیشتريیجهدرنتآمده است درسبه کالسهر یک از آنان 
"جبران کنند.

با یررسمیغدوستانه، صمیمی و یکی از وظایف خودم را برقراري رابطه"گفت:میمعلمی
مشکالت خود را با من در میانها آنزیرا در این صورت است که؛ دانمآموزان میدانش

دهم و به میانجامها نآبرايآیدیبرمهر کاري که از دستم ها آنگذارند و با همفکري بامی
"کند.میکنم و همین به رشد و پیشرفت کالسم کمکمیکمکها آنحل مشکل

حاکی از آن است شوندگانمصاحبه، اظهارات هاي فردي: توجه به تفاوت1-3مایهدرون
را شناسایی و نسبت به آموزان فردي دانشهاي هنر مدرسه و هنر معلم این است که تفاوت

ي شاگردان هنر معلم این است که همهشوندگانمصاحبهتالش کنند. بنابر اظهارات هاآنرشد
اینکه شاگردان را با يجابهرا بر اساس آنچه دارا هستند، پرورش دهند. معلمان باید بکوشند 

یکدیگر مقایسه کنند، هر شاگرد را با خودش مقایسه کنند.
گفت:مییکی از معلمان خانم

ازنظري دارم که آموزدانشاندمتفاوتفهم دروس مختلف، ازنظرسم کالآموزان دانش"
دیگري آموزدانشریاضی قوي است اما در درس ادبیات با مشکالتی مواجه است و بالعکس 

دارم که در درس فارسی و امالء و انشاء بسیار عالی است اما در ریاضی مشکالتی دارد. همین 
هاي مثل کالسها آنشورت نموده و راهکارهایی برايامر باعث شده که با افراد متخصص م

"، تکالیف متفاوت و... مشخص نمایم.برنامهفوق

مثالًهستند يفردمنحصربههاي کالسم داراي تواناییآموزان دانشگفت:میمعلم دیگري
ءدیگري دارم که بسیار زیبا انشاآموزدانشکند یا میي دارم که بسیار خوب نقاشیآموزدانش

ها آنگوید ولی در سایر دروس به این خوبی نیست در تالشم که کارهايمینویسد و شعرمی
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رشد و پرورش پیدا کند.ها آنمعرفی نمایم تا استعدادهاربطيذرا به مراکز 
حاکی از آن است که اهمیت شوندگانمصاحبه، اظهارات : ایجاد انگیزه1-4مایهدرون

اي آن را یکی از عوامل عدهکهيطوربهآموزان قائل هستند، یزه در دانشفراوانی براي ایجاد انگ
دانند.میمهم در یادگیري و فراگیري بهتر دروس

گفت:مییکی از معلمان
را آموزان توانم دانشمیکهییهاراهدر کالس زیادند، لذا یکی از آموزان چون تعداد دانش"

. هاستآنرا بهتر فرابگیرند، ایجاد انگیزه در بین به توجه و فراگیري درس جلب کنم و درس
بودن و سواددارهمواره از برخورداري از زندگی بهتر و بهتر شدن جامعه در صورت روینازا

"گویم.میحل مشکالت فردي و اجتماعی اشان سخن

ده از استفاآموزان ایجاد انگیزه در بین دانشيهاراهیکی از "گفت: مییکی دیگر از معلمان
هم باعث افزایش انگیزه و هم توسعه قدرت فکري ها نوین تدریس است. این روشهاي روش

"گردد.آموزان میو ذهنی در دانش

تشویقی هاي از بستهآموزان براي ایجاد انگیزه در بین دانش"گفت: مییکی دیگر از معلمان
به یشهادرسازات بیشتري در قرار گذاشتم که هر کس امتیآموزان کنم. با دانشمیاستفاده
و با مشارکت مدرسه و والدیناندمتنوعدست آورد که این جوایز ه بیاورد جوایزي را بدست

"کنیم.میرا تهیهها آن

بندي و با گروهشوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات گروهیي : تقویت روحیه1-5یهمادرون
شود و تقویت میآموزان رسشگري در دانشي پهاي کالسی روحیهدر بحثها آنشرکت دادن

ها مشارکت بیشتري در گیر و منزوي با ورود و جذب در این گروهآموزان کم رو، گوشهدانش
گفت:میکالس خواهند داشت. یکی از معلمان

و موضوعات مختلفی را که در کالس مطرحامنمودهچند گروه تقسیم را بهکالس "
توسطسپس نتیجه آن باهم بحث کنند.ي در گروه خود دربارهاهمخومیهاکنم و از گروهمی

شود، میرسد، اعالممیهفتگی یا دو هفته یکبار و چرخشی به اعضاء گروهطوربهسرگروه که 
"کنند.میگروهی مشارکتهاي بحثويبندگروهبه این صورت همه در 

با دادن مسئولیت شوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات پذیريمسئولیت: تقویت 1-6یهمادرون
انی آموزدانشکمک کرد، هم برخی ها آنتوان هم به پیشرفت درسیمیآموزانبه برخی دانش
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مؤدب و مبادي اخالق نمود. رادارندرا که تمایل به سروصدا کردن و به هم ریختن کالس 
گفت:میمعلمی
انضباط صفر بود. براي با مقابله نمره ازنظردرسی ضعیف و ازنظري داشتم که آموزدانش"

با این وضعیت او را مسئول کالس نمودم. این امر کمک بسیاري هم به من، خودش و خانواده 
او نبودم و والدي ادبییبکرد. کمک این امر به من این بود که دیگر در کالس شاهد شلوغی و 

”ست گفتند که رفتار و کارهایش در خانه بسیار خوب شده امینوي نیز
ارزشیابی باید بدان شوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات انآموزدانش: ارزیابی 1-7یهمادرون

آموزان بفهمند منظور انجام شود که اوالً معلم نقایص و عیوب کار خود را درك کند. ثانیاً دانش
سخ به هاي خود را جبران کنند. در پاکه در چه سطح از یادگیري قرار دارند تا بتوانند ضعف

گفت:کنید؟ یکی از معلمان مرد میمیکه در ارزیابی چگونه عملسؤالاین 
هاي کنم تا از میزان آگاهی و مهارتکالس را با ارزشیابی تشخیصی شروع می"

یادگیرندگان از درس گذشته و شروع درس جدید آگاه شوم. همچنین با تعیین تکلیف براي 
خود را هاي نم و با بررسی تکالیف در جلسه بعد ارزیابیرسایادگیرندگان درس را به پایان می

"دهم.میتا آخر سال ادامهدرپییپطوربه

ترمیانپاو یا ترمینبهاي ارزیابی را محدود به امتحان"گفت: مییکی دیگر از معلمان
شده و میزان فهم گفتهیشپکنم بلکه سعی دارم که در شروع هر درسی از مطالب نمی

"کنم. میاز آن را ارزیابی نموده سپس درس جدید را ارائهموزان آدانش

یادگیري و - هاي یاددهیارزشیابی مداوم و مستمر از فرآیند"گفت: مییکی از معلمان
دهم و میقرارموردتوجهآموزان در هر مرحله از روش تدریس را پیشرفت یادگیري دانش

".ري نظارت داشته باشمبر کیفیت یادگیلحظهبهلحظهکنم سعی می

دهم که هم ها میآنآموزان یک تکلیف آزاد بهبراي ارزیابی عملکرد دانشگفت:میمعلمی
کننده به کنم و کالس را از حالت منفعل و کسلآموزان را بیدار حس ذوقی و هنري دانش

وي آموزان براي کنجکاکنم وهم باعث تحریک ذهن دانشتبدیل میوجوشجنبمحیطی پر 
دانم نه محاکمه ذهنی در پایان آموز میشوم. ارزشیابی را براي بهبود عملکرد دانشمیبیشتر
کار.

چون امروزه ارزیابی کمی جاي خود را به ارزیابی کیفی داده و "گفت:میمعلم دیگري
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سنجند از پوشه کار استفاده آموزان را با ارزشیابی کیفی، توصیفی میپیشرفت تحصیلی دانش
را در این پوشه کار آموزان هاي دانشاز تمام فعالیتیفهرستکنم. به این صورت که چک می

را ارزیابی کنیم.ها آنعملکردي پردازیم تا نحوهآموزان میدهم و به ارزیابی دانشقرار می

از متن شدهبرداشت: محور دوم از مقوالت پرورش تفکر انتقادي-2مضمون اصلی 
قسمت پنج یندر افیلسوف تربیتی اشاره دارد. عنوانبهاز وظایف معلم مصاحبه به یکی

مرتبط شناسایی شدند:مایهدرون
- از این طریق میشوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات ایجاد محیطی چالشی:2-1مایهدرون

هارنظراظرا به آموزان برد و فرد فرد دانشباالکالسرا در یادگیري آموزان توان مشارکت دانش
آموزان براي وظیفه من در تدریس، راهنمایی دانش"گفت: میوادار نمود. یکی از معلمان مرد

آموزان را فعاالنه با مطالب یادگرفتنی و کنم تا دانشهایی استفاده مییادگیري است، لذا از شیوه
"هاي یادگیري درگیر شوند.موقعیت

گفت:میمعلم دیگري
آن را خوب یاد بگیرند ها ه مطلبی خیلی مهم است و باید بچهکنم کمیهر وقت احساس"

خواهم بعضی از میهمآموزان کنم و از دانشمیداستانی مهیج تعریفصورتبهآن را 
کی درستکهیناسر ها شود که بعضی موقعمیداستان را بگند همین باعثهاي قسمت

"کنند.میگوید با همدیگر بحثمی

نویسم آموزان را روي تخته میهاي دانشنظرات و ایده"گفت: مینمیکی از معلمان خا
ها به فعالیت بیشتري پرداخته و شود تا ذهن بچههمه بتوانند ببینند، این باعث میکهيطوربه

اي از یک ذهن باعث روشنی ذهن دیگري شود. از طرفی این کار باعث ایجاد حس جرقه
"ها خواهد شد.رقابت در بچه

در آغاز و در حین آموزشسؤالطرح مسئله و ،طرح سؤال یا مسئله: 2- 2یهمادرون
معموالً "گفت: میکمک کند. یکی از معلمانآموزان تواند به رشد فکري و استداللی دانشمی

کنم. به همین خاطر روي میشروعها از جانب خودم و بچهیسؤاالتکالس را با طرح 
"کند.میخودنمایییسؤالره عالمت و در آغاز درس هموایاهستخته

پرسند، بهتر هم با درس به نظر من شاگردانی که بیشتر سؤال می"گفت: میمعلم دیگري
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ي آموزان زمینهکنند و در این زمینه معلم وظیفه دارد با تشویق این دانشمیارتباط برقرار
ها از ر مهم این استعداد را درون بچهرا فراهم کند نه اینکه با عدم توجه به این امها آنپیشرفت
"بین ببرد.

شوندگانمصاحبهاظهارات بر اساس، تأمل: ایجاد فرصت براي تفکر و 2-3مایهدرون
آموز در شود و به دانشها میآنبه فکر کردن باعث رشد و پرورش ذهنیآموزان دعوت دانش

بعضی مواقع براي "گفت: میکند. یکی از معلمانمیکشف امور مجهول و نامشخص کمک
مختلف راجع به موضوع سؤاالتکنم میرا به فکر کردن وادار کنم سعیآموزان دانشکهینا

درسی طرح کنم.
و نظر کنماشارهدهم میکنم به ابعاد متفاوتی از درسی کهمیسعیگفت میمعلم دیگري

بیشتر فکر کنند.ها چهشود که ببپرسم همین موجب میها ي آنرا دربارهآموزان دانش
که از فن بیندیش، یاري کن، دیگران را سهیم کن استفاده ": گفتیکی از معلمان مرد می

شتابند و سرانجام پردازند سپس به یاري هم میآموزان نخست به تفکر میکنم. دانشمی
"دهند.هاي خود را در اختیار همدیگر قرار مییافته

، بنابر اظهارات معلمان هم نقد کردن و هم نقد و انتقادپذیريانتقاد کردن: 2-4مایهدرون
کردن در مورد نقدها به دنبال پیدا بافکرکند زیرا افراد میفکر کمکي شدن به رشد و توسعه

هستند البته نقدها باید سازنده باشد و به توسعه فکري کمک کند نه ها آنکردن پاسخی براي
گفت:مید. معلمیکسی منتهی گردیرتحقبهکهینا

خواهم انتقاداتی را که ها میآموزان تقویت گردد، از آنبراي اینکه تفکر انتقادي در دانش"
درس دادنم دارند بیان کنند همین امر ي برخی مسائل مدرسه، کالس و حتی نحوهي درباره

"شود.میهمها آنباعث رشد فکري

کارایی آموزشی مدرسه شوندگانمصاحبه، بنابر اظهاراتروش مشارکتی: 2-5مایهدرون
آموزان در کالس بستگی دارد. یکی از و رشد انتقادي تا حدود زیادي به مشارکت دانش

گفت:میمعلمان مرد
آموز، تنها یک شنونده نیست. درگیري آموزشی، در کالس، معلم تنها یک گوینده و دانش"

ي تازه و غیرتکراري در کالس، بحث گروهی، هاآموزان، ارائه مسئله، مشارکت دانشیشیاندهم
هاي من در جلب روشازجملهآموزان آموزان، پرسش و پاسخ دانشتحقیق توسط دانش
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".شودها میآندر کالس و تقویت قوه انتقاد درآموزان مشارکت دانش

از متن شدهبرداشتمحور سوم از مقوالت پرورش تفکر خالق، - 3مضمون اصلی 
این قسمت شش فیلسوف تربیتی اشاره دارد. درعنوانبهیکی دیگر از وظایف معلم مصاحبه به 

مرتبط شناسایی شدند:مایهدرون
فراهم کردن فرصتی که شوندگانمصاحبهبنابر اظهارات اکتشافی:روش:3-1مایهدرون

کمک هاآنتواند در رشد خالقیتمیمسئله دست یابندحلراهبه کشف آموزان در آن دانش
گفت:میکند معلمی

کنم مسائلی را در کالس مطرح کنم و میخالق بار بیایند سعیآموزان دانشکهنیابراي "
شدن کالس و ترجذابرا پیدا کنند همین امر باعث ها آنو جوابحلراهبخواهم ها آناز

"دارد.ریتأثهم ها آنشود و در رشد توانایی و استعدادها میآندرس براي

شوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات هاي عملیایجاد فرصت براي فعالیت: 3-2مایهدرون
هایی فراهم کنند تا کودك به مشاهده و بررسی مسائل طبیعی، اجتماعی و معلمان باید فرصت

ي اجتماعی گیري یک مسئله... بپردازد. آگاهی بر چگونگی رشد یک گیاه یا حیوان و یا شکل
گفت:میزان بسیار جذاب، مفید و سازنده است. یکی از معلمانآموبراي دانش

عملی طوربهمن سعی دارم که آموزش بسیاري از موضوعات در درس علوم و ریاضی را "
آموزش را براي تنهانهانجام دهم این کار آموزان و بر اساس استفاده از حواس مختلف دانش

"دهد.میعمق بیشتريکند بلکه به آموزشمیترآسانآموزان دانش

کهیهنگامشوندگانمصاحبهبنابر اظهارات ،آموزان خالقتشویق دانش: 3-3مایهدرون
کند، به انجام کارهاي هاي تازه و خالقانه را تشویق میایدهها آن، معلمبینندیمآموزاندانش

ي ارزش ید تنها دربارهشوند؛ بنابراین معلمان نباهاي ابتکاري ترغیب میخالقانه و ارائه ایده
را به این موضوع ها آنآموزانخالقیت صحبت کنند، بلکه با پاداش دادن به خالقیت دانش

گفت:میحساس کنند. یکی از معلمان خانم
تواند عامل مهمی در توسعه و آموزان میاز طریق جوایز، عالقه دانشآموزان تشویق دانش"

به امتوانستهآموزان هرساله با تهیه جوایز و تشویق دانشمنکهچنانباشد. ها آنرشد خالقیت
"کمک کنم.آموزان افزایش خالقیت در دانش

آموزان را محترم ها و نظرات متفاوت و حتی نامعقول دانشایده"گفت: میمعلمی
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"کنم.را در جمع تشویق میها آندهم ومیپاداشها آنشمارم، بهمی

اي خوب بیان نماید از آن استفاده آموزي که نظر و ایدهر دانشه"گفت: میمعلم دیگري
"نمایند.یانبا آموزان را وادار کنم تا نظرات خود ري دانشکنم همهکنم، سعی میمی

معتقد بودند که ارائه و شناساندن شوندهمصاحبهمعلمان الگوهاي خالق، : 3-4مایهدرون
دارد. یکی از معلمانها آنیادي در رشد این توانایی درآموزان، تأثیر زالگوهاي خالق به دانش

کنم افرادي را میشوند به همین خاطر سعینمیخالقها با تعریف از خالقیت بچه"گفت: می
شان یا هر شخص دیگري تواند معلم یا همکالسیاند را که میداشتهاي که کارهاي خالقانه

"معرفی کنم.ها آنباشد را به

استفاده از سؤاالت شوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات سؤاالت خالقانه:3-5مایهدرون
و آموزان را در جهت تقویت قدرت ابتکارتواند دانشمیسؤاالت واگرا و خالقانهخصوصبه

االتی هستند که مبتنی ؤسآموزان دانشسؤاالتتوسعه فکري، هدایت کند. همچنین بخشی از 
گفت:می. یکی از معلمانهاستآنخیلی تحالیندرعبر ذهن خالق و 

کردنسؤالآموزان را وادار به هم دانشروازاینهمواره سعی دارم کالس فعال باشد. "
پردازم. این امر میموردبحثموضوع يدربارهمتنوعی سؤاالتکنم و هم خودم به طرح می

سؤاالتر چون برخی وادار کند و از طرف دیگتأملآموزان را به تفکر و دانشطرفازیک
آموزان جدید هستند و به فکر خودم نرسیده فرصت تفکر هم براي خودم ایجاددانش

"شود.می

کنم. هاي خاص محدود نمیآموزان را به موقعیتتجارب دانش"گفت: معلم دیگري می
شوند، نه کجا و چه کسی و چه وقت. سؤاالتی پرسم که با چرا و چگونه آغاز میسؤاالتی می

هاي متعدد باشند. سؤاالتی که تنها یک جواب دارند منجر به کنم که داراي جوابطرح می
هاي متعددي دارند منجر به تفکر واگرا و آفرینندگیو سؤاالتی که جوابشوندتفکر همگرا می

هاي شوم. از سؤالمیهاي غیرمعمول و بدیع ارزش قائلها و اندیشهشود. براي طرح سؤالمی
کنم تا با کمک میها آنشوم بهنمیشوند، نگرانآموزان طرح میل که از سوي دانشغیرمعمو

"همکاري یکدیگر به جستجو براي یافتن جواب این سؤاالت بپردازیم.

برانگیختن شوندگانمصاحبهاظهارات بر اساس: ایجاد حس کنجکاوي، 3-6مایهدرون
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راهبردهاي مؤثرترینترین و کودك از مهمنیروي کنجکاوي و تحریک و تهییج قواي عقالنی 
حس کنجکاوي کهاینبراي "گفت: میخالق است. معلمیي هآموزشی براي پرورش روحی

کنم سؤالی براي مطرح کردن در کالس داشته میآموزان را تحریک کنم همواره سعیدانش
"دار کنم.آموزان را به فعالیت و جنبش واباشم و از این طریق دانش

از متن مصاحبه به شدهبرداشت: محور چهارم از مقوالت تعمیق دانش-4مون اصلی مض
مایهدرونقسمت دو در اینفیلسوف تربیتی اشاره دارد. عنوانبهیکی دیگر از وظایف معلم 

مرتبط شناسایی شدند:
به آموزان دعوت دانششوندگانمصاحبه، بنابر اظهارات : تحقیق و پژوهش4-1مایهدرون

از "گفت: میآن کمک کند. معلمیبخشیعمقتواند به یادگیري مطالب و میحقیق و پژوهشت
ام تحقیق و پژوهش کنند و اطالعات خواهم درباره موضوعی که آموزش دادهآموزان میدانش

"گردآوري کنندد بعد اطالعات را تحلیل و تفسیر نمایند.

کتاب و مجالت گوناگون بامطالعهخواهمآموزان میاز دانش"گفت: میمعلم دیگري
شده و بیان آن براي سایر دوستان اي از مطالب خواندهغیردرسی و نوشتن خالصه یا ارائه نتیجه

آموز پرورش عمق یادگیري، مهارت در نوشتن و خالقیت را در دانشیشبرافزاعالوه 
"دهیم.می

از انواعاستفاده شوندگانمصاحبهبنابر اظهارات ،آموزشیکمکوسایل : 4-2مایهدرون
در تهیه آن نقش آموزان آن دسته از وسایلی که دانشمخصوصاًآموزشیکمکمختلف وسایل 

کند. یکی از معلمانمیدارند کمک زیادي به یادگیري محتواهاي آموزشی و تعمیق دانش
گفت:می

م به کمک را هها آنکنم و برخی ازمیرا خودم تهیهآموزشیکمکبرخی از وسایل "
تریقعمبهتر و ها آنشود که یادگیريمینمایم همین امر باعثدر کالس آماده میآموزان دانش
"شود.

هاي آموزشیکمکدر دروس ریاضی و علوم همواره از وسایل "گفت: میمعلم دیگري
یا دارندمشکلانی که در این دروس آموزدانشکنم. این امر باعث شده که میمختلفی استفاده

اند با اشتیاق و عالقه بیشتري درس را فرابگیرند و مشارکت بیشتري داشته باشند. داشته
"تري مطالب را یاد بگیرند.عمیقطوربهشود که میهمچنین باعث
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هامایهدرونبندي جمع
هاشده از مصاحبهها استخراجمایهدرون. 1جدول 

مایهدرونمضمون اصلی

وظایف عمده - 1
معلم

منطقی تدوین نشوند، طراحی آموزشی به طوربهها اگر هدف،تعیین هدف- 
نحو مطلوب انجام نخواهد شد.

فضاي بهتر براي تدریس معلم و یادگیري برقراري رابطه دوستانه، - 
گردد.تر میبخشلذتو ترآسانآموزدانش

ه فردي باید شناسایی و نسبت بهاي ، تفاوتهاي فرديتوجه به تفاوت- 
.تالش شودها آنرشد

از عوامل مهم در یادگیري و فراگیري بهتر دروسایجاد انگیزه، - 
ي هاي کالسی روحیهبندي و بحثگروهگروهی، ي تقویت روحیه- 

کند.پرسشگري را تقویت می
کند.میدادن مسئولیت به پیشرفت درسی کمک، پذیريمسئولیتتقویت - 
رك معلم از نقایص کار خود و درك موجب دان، آموزدانشارزیابی - 

آموزان از سطح یادگیريدانش

پرورش تفکر - 2
انتقادي

را به آموزان در کالس باید فرد فرد دانش،یزبرانگچالشایجاد محیطی - 
وادار کرد.اظهارنظر

کمک کند.آموزان به رشد فکري و استداللی دانش،طرح سؤال یا مسئله- 
فکر کردن باعث رشد و پرورش ذهنی، تأملو ایجاد فرصت براي تفکر - 

شودها میآن
فکر ي ، نقد کردن و نقد شدن به رشد و توسعهو انتقادپذیريانتقاد کردن- 

کندمیکمک
کارایی آموزشی مدرسه و رشد خالقیت وابسته به روش مشارکتی، - 

آموزان است.مشارکت دانش

پرورش تفکر - 3
خالق

جوابیافتنچگونگیمسئلهجوابازبیشروشایندرروش کشفی،- 
است.مهم

به مشاهده و آموزدانش، باید هاي عملیایجاد فرصت براي فعالیت- 
.بررسی مسائل طبیعی، اجتماعی و ... بپردازد

هاي ابتکاري، تازه و خالقانه را معلم باید ایده،آموزان خالقتشویق دانش- 
تشویق کند.

آموزان، تأثیر زیادي در رشد لگوهاي خالق به دانش، ارائه االگوهاي خالق- 
دارد.ها آناین توانایی در

و توسعه ، سؤاالت خالقانه باعث تقویت قدرت ابتکارسؤاالت خالقانه- 
شود.میفکر

ترین و برانگیختن نیروي کنجکاوي کودك از مهمایجاد حس کنجکاوي،- 
علمی استي هراهبردهاي آموزشی براي پرورش روحیمؤثرترین

تعمیق دانش- 4
آن کمک کندبخشیعمقبه یادگیري مطالب و تحقیق و پژوهش،- 
در آموزان آن دسته از وسایلی که دانشمخصوصاً، آموزشیکمکوسایل - 

تهیه آن نقش دارند کمک زیادي به یادگیري محتواهاي آموزشی و تعمیق 
کند.میدانش
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گیرينتیجه
فلیپ اسمیت بود، لذا در ازنظرذهن فلسفی هاي وهش، ویژگیمبناي نظري پژازآنجاکه

معلم ترسیم نمودند، وي را فردي عقالنی، - که آموزگاران از عملکرد فیلسوفياندازچشم
هرچندنمودند. این فرد در مواجه با امور میپذیر توصیفنگر، انعطافمنطقی، دقیق، جامع

ها ذهن کنجکاو خود راهواسطهبهاست و ها آنایجادبه دنبال علل و دالیلپاافتادهیشپساده و 
سطحی خودداري نموده و به غور و دقت هاي کند. از قضاوتمیارائهاي و پیشنهادهاي تازه

پذیرد و از عقاید و میمعلم آراء و عقاید متفاوت با خود را- پردازد. فیلسوف میدر مسائل
موضوعات و مسائل مختلف رفتاري منطقی دارد. در کند و درمینو و تازه استقبالهاي ایده

فلسفی نظیر روش دیالکتیکی (بحث و هاي ان، از روشآموزدانشعلمی و گروهی هاي بحث
و تقویت عقل آموزان موجب پرورش ذهنی و کالمی دانشترتیباینبهگفتگو) استفاده کند تا 

کمک آموزان و رشد فکري دانششود و از طریق روش حل مسئله به تقویتها آنو استدالل
و ها جرأت و جسارت امتحان راهآموزان کند. همچنین با استفاده از روش حل مسئله به دانش

در مدرسه معلم و ازآنجاکهرا ارائه نماید. ها آنمختلف و حلهاي مواجهه با پدیدههاي روش
ف، مسائل و مشکالت با مطالب و مفاهیم مختلف علمی، آراء و عقاید مختلآموزان دانش

تاریخی سروکار دارند، لذا هاي اجتماعی و آداب و سنن گذشتگان و تجربیات و قضاوت
تحلیل، تفسیر، استدالل عقلی و منطقی، ارزیابی و ارزشیابییرنظفلسفی هاي آشنایی با روش

فی تواند عامل گسترش جامعیت، روح فلسمیمعلم- تواند مفید و سودمند باشد. فیلسوف می
مسائل يدربارهدر مواجهه با مسائل مختلف، تعمق آموزان و گسترش دایره درك و فهم دانش

براي تعمیق دانش در "معلمی معتقد بود کهچنانباشد. ها آنافکار و عقایدپذیريو انعطاف
ین متفاوت با کتاب نمود. بر اهایییتفعالرا وادار به انجام کارها و ها آنبایدآموزان دانش

نمایم و از میاساس موضوعاتی جدید و مرتبط با مطالب درسی را در کالس مطرح
اطالعات بپردازند و خودشان به روشن آوريجمعبه ها آنخواهم در موردآموزان میدانش

اگر با حواس آموزشیکمکو وسایل ها شدن آن در کالس کمک کنند. استفاده از رسانه
تواند میصحیح انجام شود،برداريبهرهو یزيربرنامهو با شدهقیتلفآموزان دانشگانهپنج

و خالقیت فراگیر را شکوفا کرده و باعث تعمیق و تثبیت دانش و سرعت، دقت، استعداد
تغییر و واسطهبهاذعان داشتند که کنندهمشارکتبیشتر معلمان ."یادگیري در آنان شود
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و همگام بودن با آن سعی در يفنّاورشد علم و دگرگونی شرایط امروز جامعه و جهان و ر
تا بر اساس خصوصیات ذهن فلسفی اندتالشتغییر در هدف، روش، ارزیابی و ... داشته و در 

پرورش دهند. به نظر معلمان چون هدف نظام آموزشی ها آموزانی را با این ویژگیبتوانند دانش
تحقق چنین هدفی، نیازمند تغییر در ورز است. برايهایی متفکر و اندیشهتربیت انسان

ها هستیم.ها و دیدگاهها، روشبرنامه
ها و چون معلم با شرایط واقعی آموزش سروکار دارد و نسبت به عالیق، خواسته

آموزان آگاهی نسبی دارد، بنابراین باید زمینه را براي ایجاد آموزش و هاي دانشتوانایی
فراهم کند. همچنین اگر معلم بخواهد که در آموزش ا هآنیادگیري خودجوش و پرسشگرانه

عوامل مؤثر در تقویت و پرورش ي معلم از همه–تفکر موفق شود، باید همانند یک فیلسوف 
آموزان معلم این امر را براي دانش-استفاده کند. فیلسوفآموزدانشتفکر خالق و منطقی 

و نیز متفکران فعالعنوانبه، به خودشان یادگیرندگان منفعليجابهکند که پذیر میامکان
عضوي ارزشمند در جامعه بنگرند. در این نگرش معلم حاکم مطلق کالس نیست. در عنوانبه

گیرد و چون به خود میکنندهیلتسهرود و معلم نقش این برنامه معلم محوري از بین می
القی، اجتماع مدنظر خود به موضوع علمی، اخهاییپرسشسقراط کودکان را با مطرح کردن 

صرف اطالعات به ذهن کودکان باشد، دهندهانتقالاینکه جايبهکند. همچنین هدایت می
اینکه حافظه جايبهآموزد و میها آنهاي تحقیق و حل مسائل مختلف را بهبیشتر مهارت

کند که میرا ترغیبها آنکودکان را با کشفیات و آخرین نتایج علوم در سطح وسیع پر کند،
شناختووتحلیلتجزیهدست بیاورند. ه تر بقدرت قضاوت و پردازش اطالعات قوي

مختلفهايزمینهدردانشپیشرفتسببزیرادارد؛فزایندهاهمیتیدلسوزمعلمانتجربیات
شود نقاط قوت و ضعف، تجارب بازنگري در فرایند تجربیات باعث میچنینهمشود.می

و اتالف وقت در فضاي کاريدوبارهها مشخص شوند و از حلاموفق و راهآموزشی موفق و ن
جدید جلوگیري شود. امروزه در دنیاي در حال تغییر و پیشرفت، مدارس نیاز به تغییر و 

واقعیات امروز جامعه را چراکهدگرگونی دارند و این تغییر باید ابتدا در معلمان ایجاد شود 
هاي گذشته، و برنامههاباید با تجدیدنظر در روشبلکهفهمیدهاي دیروزتوان با روشنمی

کرد.هاي نوینی را جایگزینها و روشنظریه
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