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چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی ایرانی در خصوص تفکر بازخوردی در تدریس بود .بدینمنظور مصاحبه
نیمساختاری با نمونه هدفمند متشکل از  11معلم زبان انگلیسی صورت گرفت .داده ها با کمک روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .از تحلیل دادهها  1مقوله استخراج شد که به ترتیب به مقوله اصلی یعنی شناخت و آگهی از تفکر بازخوردی ،عوامل مربوط
به تدریس ،عوامل مربوط به یادگیرنده ،عوامل مربوط به معلم ،مزایا و معایب تفکر بازخوردی نامگذاری شدند .مقولههای استخراج
شده در محیط آموزش زبان مورد بحث قرار گرفتند .نتایج بدست آمده نشان میدهد شرکتکنندگان به ارزش و اهمیت تفکربازخوردی

بهشمار میروند .مربیان برنامههای تربیت معلم میتوانند از نتایج این تحقیق جهت ترویج تفکر بازخوردی در دورههای آموزشی و
طراحی و برنامهریزی این روش تدریس استفاده کنند.
واژگان کلیدی :روش داده بنیاد ،نگرش ،معلم ،تفکر بازخوردی
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مقدمه

تفکر بازخوردی(1تدریس تاملگرایانه) یکی از مهارت های کلیدی یادگیری و یاددهی و شااااخصاااه هویت حرفهای قلمداد
می شود (ریچارد و لکهارت1991 ،2؛ شان .)1991 ،3امروزه مفهوم تفکر بازخوردی که در برگیرنده م شورت و تفکر انتقادی
میباشد بیش از پیش بهمنظور رشد حرفهای معلم مطرح می شود (دارلینگ هامون و راثمن .)2511 ، 4علیرغم اینکه بیشتر
تحقیقات به اهمیت و مفهوم تفکر بازخوردی و روش های اجرای آن با ابعاد گوناگون پرداختهاند (گریفتس )2555 ،1مطالعه
چندانی در خصاااوص نگرش معلمان در خصاااوص تفکر بازخوردی و نحوه بهکارگیری آن در محیط آموزش زبان در حکم
زبان دوم و زبان خارجی صورت نگرفته است ) جیانگ .)2512، 1شنیدن حرف خود معلمان در این زمینه میتواند راهنمایی
جهت نظریه پردازی در حوزه تفکر بازخوردی باشد .گذشته از این ،از آنجا که تفکر بازخوردی ازمعلم میخواهد تا دیدگاهها و
باورهای خود را در اجرای عملی بیان کند (ریچارد و لکهارت )1991،انتظار میرود معلمان نظرات عمیقتری درخصاااوص
بهکارگیری روش تفکر بازخوردی در کالس اراﺋه نمایند .از این رو پژوهش کنونی به برر سی دیدگاهها و نظریات معلمان در
خصاااوص تفکر بازخوردی و موانج اجرای این روش از نگاه آنها می پردازد .بهعالوه نتایج این پژوهش میتواند مورد
استفادة دستاندرکاران آموزش عالی و آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای طراحی و برنامهریزی این روش تدریس تالش
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نمایند.

سوال پژوهش

 .1نگرش معلمان زبان انگلیسی ایرانی در خصوص تفکر بازخوردی چیست؟
.2عوامل بازدارنده تفکر بازخوردی از دید معلمان زبان انگلیسی ایرانی کدام است؟
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پیشینه پژوهش

صااحبت از تفکر که به میان میآید ادبیات پژوهش مکررا دیویی )1933 (1را پیشااگام اصاالی نظریههای تفکر بازخوردی
معرفی میکند .به تعبیر وی ،تفکر بازخوردی صورت خا صی از تفکر برآمده از واکنش به شک و سردرگمی و پدیده بغرنج
میباشد .سایر پژوهشگران با الهام از دیویی سه دستهبندی اصلی از تامل 2یعنی ،تامل-در-عمل ،3تامل-بر-عمل 4و تامل
برای-عمل 1ارایه دادهاند (فرل 2554، 1؛ شاااان .)1991،تامل-در-عمل یا تامل پویا و تعاملی در کالس رخ میدهد هنگام
بروز م شکلی که نیازمند ا صالح و تغییر از سوی معلم با شد .تامل –در -عمل بهعبارتی دیگر »تاملی ا ست که از طریق
تجربه کردن در محل حا صل می شود .این تامل در لحظه تدریس رخ میدهد»  .تامل -بعد -عمل در خارج از کالس رخ
میدهد هنگامی که معلم به برر سی رویدادهای رخ داده پس از تدریس میپردازد .تامل-بعد -عمل بعد از عمل تدریس رخ
میدهد .تامل -برای-عمل ،قبل و بعد از لحظه تدریس رخ میدهد .این تامل از تحلیل دو موقعیت قبلی یعنی تامل-
درعمل و تامل-بر-عمل حاصل میشود .بیشتر تحقیقاات بار پرورش و تقویت تﺄمال تﺄکیاد دارناد و از آن به منزله الگوی
عماااااومی جهت آمادهسازی معلمان تاکید دارند (فرل .)2512،تفکر بازخوردی به تعبیر فرل( ،)123 : 2511عبارتساات از
خود از دادههای جمجآوری شااده جهت اتخات تصاامیمات آگاهانه در بیرون و خارج کالس بهره میگیرد" .تفکر بازخوردی
رویکرد تکبعدی به شمار نمیرود ،بلکه رویکردی همهجانبه متشکل از ابعاد شناختی عقالیی ،عاطفی ،اخالقی ،فراشناختی
میباشااد .بهعبارت دیگر تفکر بازخوردی بهبررساای باورها و ارزشهای تدریس خالصااه نمیشااود بلکه تاملی فراتر از ابعاد
یاددهی و یادگیری را شامل میشود(فرل.)2554،
مولفههای اصلی تفکر بازخوردی به نظریههای سازندهگرایی ،انسانگرایی ،انتقادی مرتبط میباشند (وا و وا 2514 ، 1؛
سلمانی ندوشن  .)2515،9از دیدگاه نظریه سازندهگرایی واقعیت ساخته میشود یعنی دانش ،روشهای دانستن ،معلومات
عمومی از طریق اجتماع همتایان (ونجر )1999 ، 9و از طریق تعامل بین فرد و جامعه ساخته میشوند (ویگوتسکی.)1991،15
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"فرایند شااناختی آمیخته با نگرشای که معلم به جمجآوری داده در خصااوص تدریس میپردازد و ضاامن گفتگوی درونی با
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نظریه انتقادی یکی دیگر از نظریههای تاثیرگذار بر تفکر بازخوردی به مسایل مربوط به قدرت و ایدیولوژی سلطه میپردازد.
نظریه انتقادی در تعلیم وتربیت مبانی نظام تعلیم و تربیتی که ایدهلوژیهای غالب سلطه و مسایل مربوط به قدرت را مطرح
میکنند به چالش میکشد (بارتلت1995،1؛ برک فیلد 1995 ، 2؛ فریره .)1995 ،3نظریه دیگری که آبشخور تامل میباشد
نظریه انسانگرایی است .از دیدگاه نظریهی انسانگرایی ،گیرنده آموزش ابتدا باید به چشم یک انسان نگریسته شود و سپس
به چشم یادگیرنده .دراین رویکرد ،اهمیت دنیای درونی یادگیرنده و اندیشه ،احساسات و عواطف فرد برای رشد و تعالی
انسانی در الویت قرار میگیرد .رویکرد انسانگرایی تﺄکید زیادی بر احساسات و عواطف فرد دارد(مازلو1999 ،4؛ راجرز1919 ،1
(.
مطالعات زیادی نقش تامل و تفکر بازخوردی در دستیابی به بینش عمیقتر در تدریس و بهبود آن تاکید کردهاند( گریوز،1
 .)2552بعضی از پژوهشها به شرایط گسترش و ترویج تفکر بازخوردی پرداختند (دینکلمن )1991 ، 1؛ برخی از پژوهشها
جنبههای فنی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار دادهاند (والی)1991 ،9؛ برخی دیگر هم به محیط تفکر بازخوردی پرداختهاند
(وانگ لی .)1999،9برخی پژوهشها بهرابطه و تاثیر تفکر بازخوردی بر تفکر انتقادی پرداختهاند (صباح و رشتچی.)1391 ،
بهعالوه بیشتر مطالعات تکر شده در محیط زبان اول و با معلمان غیر زبان صورت گرفتهاست .بدیهی است پیادهسازی
میبرند دیدگاه متفاوتی در مورد روشهای تدریس خواهند داشت مطالعات اندکی به بررسی درک و نگرش معلمان زبان
نسبت به تفکر بازخوردی پرداختهاند (الجابری 2559 ،15؛ پدرو .)2551 ،11الجابری ( )2559نگرش معلمان زبان را نسبت به
تفکر بازخوردی از طریق پرسشنامه و مصاحبه بررسی کرد .یافتههای این مطالعه نشان داد که معلمان تفکر را بهعنوان ابزاری
برای رشد حرفهای و بهبود آموزش خود مورد استفاده قرار میدهند .اعتباریابی ابزار مورد استفاده در این مطالعه گزارش نشده
است .همینطور ،در دو تحقیق جداگانه شکری )2514( 12و سیباهی )2511( 13بهبررسی شناخت معلمان زبان از روش تفکر
بازخوردی به منزله ابزاری جهت توسعه معلمان پرداختهاند .نتایج پژوهش اول نشان داد بین تدابیر آموزشی ،تفکر بازخوردی
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روشهای مختلف تدریس در محیطهای متفاوت رویهها و نتایج مختلفی بههمراه دارد و معلمانی که این روشها را بهکار
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و ارتقاء رشد حرفهای رابطه معناداری وجود دارد .پژوهش دوم نیز نشان داد شرکتکنندگان به ارزش و اهمیت تفکر
بازخوردی واقفند و از مدلهای مختلف تفکر بازخوردی جهت تامل کردن بر عملکرد روزانه خود استفاده میکنند .علیرغم
پژوهشهای تکر شده پژوهش چندانی در خصوص دیدگاه معلمان نسبت به تفکر بازخوردی به چشم نمیخورد .بررسی
دیدگاه آنها نسبت بهتفکر بازخوردی میتواند به ایجاد مدلی از تفکر بازخوردی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به منزله
زبان خارجی کمک کند .همانطور که بورگ ،2551( 1به نقل شوکری )2514 ،اشاره میکند ،شناخت دیدگاه معلمان در حکم
افراد حرفهای در محیط آموزشی نقش مهمی در شناسایی نیازهای تربیت معلمان دارد و این بهنوبهخود آموزش را ارتقا
میبخشد .از این رو ،بررسی دیدگاه معلمان زبان در مورد تفکر بازخوردی حایز اهمیت میباشد .این همان کاری است که
پژوهش حاضر قصد انجام آن را دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر جهت جمجآوری داده از روش داده بنیاد (مارشال و گرسن )1995 ،2استفاده کرد .از آنجا که تفکر بازخوردی
پدیدهای پیچیده و چند بعدی به شمار میرود به چارچوب مفهومی نیاز دارد که ب سیاری از م سایل مرتبط و بهم پیو سته را
در برداشته باشد .از این رو روش داده بنیاد میتواند بینش منحصربهفردی در پژوهشهای تفکر بازخوردی فراهم آورد.

از آنجا که این پژوهش از روش داده بنیاد 3اسااتفاده کرد نمونه هدفمند متشااکل از  11معلم انتخاب شااد .دلیل انتخاب این
نمونهگیری این اساات که پژوهشااگر آن دسااته افرادی که نساابت به موضااوع مد نظر اطالع دارند انتخاب میکند (درنیه

4

 .)2551،در این پژوهش پژوهشاااگر معلمان زبانی که با تفکر بازخوردی آشااانا بودند و در دساااترس بودند انتخاب کرد.
خالصهای از اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول  1آمده است.
مصاحبه نیمه ساختاری چهره به چهره (ضمیمه الف) با  11مدرس ایرانی زبان انگلیسی که در آموزشگاههای زبان و
دبیرستان دولتی درس می دادند ،انجام شد .بدین منظور برای گردآوری داده ،قبل از انجام مصاحبهها دعوت نامهای برای
افراد ارسال شد و به شکل حضوری در مورد امکان انجام مصاحبه و زمان انجام آن هماهنگی گردید .مصاحبه از نوع باز-
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جامعۀ آماری پژوهش

بسته بود و سواالت آن بهطور هدفمند و با توجه به پیشینه مربوطه ساخته شد .پژوهشگر در ابتدای مصاحبه بهطور کلی

1 Borg
2 Marshal &Gression
3 Grounded Theory
4 Dorneyie
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هدف پژوهش تکر کرد و تﺄکید کرد که از مصاحبهها تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت افراد بههیچ
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وجه منتشر نخواهد شد .با کسب اجازه از شرکت کنندهها به ضبط مصاحبه آنها پرداخت و در صورت مخالفت با ضبط صدای
مصاحبه صرفاً از نظرات یادداشت برداشت .در طی مصاحبهها ،شرکتکنندگان آزاد بودند به زبان انگلیسی یا فارسی صحبت
کنند ،بسته به اینکه با کدام زبان راحتتر می توانند صحبت کنند .تمام مصاحبه شوندهها ترجیح دادند به زبان مادری خود
فارسی صحبت کنند .طول مصاحبهها بین  21تا  31دقیقه بود .هر مصاحبه ضبط شد و به فارسی پیادهسازی شد و سپس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها

پس از گردآوری دادهها ابتد پیاده سازی م صاحبهها در همان روز م صاحبه صورت گرفت و در ادامه تجزیه و تحلیل دادهها
انجام شد .به منظور تسهیل در سازماندهی دادهها از نرم افزار  MAXQAD10استفاده شد .سپس مقوله گذاری دادهها با سه
تکنیک روش داده بنیاد یعنی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد (استراتوس و کربین.)1999 ،1
همزمان با گردآوری دادهها ،پژوهشگر باکدگذاریِ باز به بررسی خط به خط دادهها و مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و
ابعاد آنها پرداخت .استخراج مفاهیم براساس سه نوع داده صورت گرفت :صحبت خود مصاحبهشوندگان ،پیشینیه پژوهش،
سواالت پژوهش .برای مثال در پاسخ به سوال روش تفکر بازخوردی چیست کد تعریف تفکر بازخوردی نوشته شد .سپس
شدند .در واقج دادههای کدگذاری شده در مرحله کدگذاری باز ،که به هم مرتبط بودند با هم ادغام شدند .باالخره در مرحله
انتخابی ،کدهای اصاالی از روابط فیمابین مقولههای موجود در کدگذاری محوری اسااتخراج شاادند و به عنوان مدل نهایی
انتخاب شدند .درجدول  2مثالهایی از مفاهیم و مقولههای شنا سایی شده در متن یک نمونه م صاحبه آورده شده ا ست.
چنین کاری برای هر کدام از م صاحبههاا انجام شد.الزم به تکر است برای مقبولیت و اعتبار دادهها از روش بررسی همکار
و بررسی اعضا استفاده شد .برای این منظور دو استاد دانشگاه ،کدگذاری دادههای کیفی را بررسی کردند و همینطور دست
نوشتههای مصاحبهها در اختیار شرکتکنندهها قرار داده شد تا صحت آنها را تایید کنند.
نتایج وبحث

از تجزیه و تحلیل داده در کدگذاری باز  15کد و در کدگذاری محوری 15کد استخراج شد که به پنج مقوله :مسایل مربوط
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در مرحله کدگذاری محوری دادههای کدگذاری شده ،با دادههای دیگر مقای سه شد ،بر ا ساس وجوه م شترک د ستهبندی

به تدریس ،عوامل مربوط به معلم ،عوامل مربوط به فراگیرنده ،مزایا و معایب تفکر بازخوردی دستهبندی شدند .مقوله اصلی
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1 Strauss & Corbin
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یعنی شناخت تفکر بازخوردی و سایر زیر مقولهها در راستای پیشینه پژوهش مورد بحث قرار گرفت .در نمودار  1مقوله ها و
زیر مقوله ها آمده است.

.1مسایل مربوط به تدریس
 .1- 1بعد فنی

یکی از ویژگیهای اصلی تفکر بازخوردی جنبههای فنی تدریس است که عمدتا مسایل آموزشی از قبیل آماده کردن طرح
درس ،ارایه درس ،فعالیتها ،مواد آموزشاای و روشهای آموزشاای را دربرمیگیرد (وان من )1911 ،1در زیر برخی از نظرات
مصاحبه شوندهها آمده است:
قبل از رفتن به کالس به این فکر میکنم چگونه درس را بدهم .چگونه بچه ها را درگیر کنم .چگونه
روحی داشته باشم(زیور مصاحبه حضوری.)1391
معلمان بایستی بر روی نحوه آمادهسازی تدریس خود به گونهای تمرکز کنند که باعث افزایش مشارکت فراگیران در
یادگیری شود .برای این منظور ،آنها میبایست عالیق فراگیران ،آمادگی آنها و یادگیری قبلی آنها باید مد نظر گرفته شود.
همینطور در نحوه ارایه درس معلم بایستی ارتباط بین مطالب جدید و دانش قبلی فراگیران بر قرار کند .برای این کار
مصاحبه شونده ها تاکید داشتند فراگیران را باید از طریق سوال پرسیدن ،آوردن پای تخته واگذار کردن بخشی از مطالب به
فراگیران ،استفاده از پاورپوینت و سایر وسایل کمک آموزشی موجود دخالت و مشارکت داد .نوع و کاربرد مطالب آموزشی هم
نقش کلیدی در افزایش انگیزه و مشارکت فراگیران دارد .از دید مصاحبه شوندهها تنوع مطالب بایستی مدنظر گرفته شود تا
نیازها و عالیق فراگیران ارضا شود و این به نوبه خود مشارکت و یادگیری آنها را افزایش میدهد .رویا یکی از معلمان معتقد
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مطلب را از آنها بپرسم .اگه بچهها ساکت بودند از آنها سوال میپرسم نمیخواهم کالس خشک و بی

بود:
معلم بایستی از مطالب جالب آموزنده و معنادار استفاده کند تا دانشآموزان از آموختههای خود استفاده
حضوری.)1391
1 Van Manenn
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کنند .اگر برای دانشآموز مطالب جالب باشد با عالقه بیشتری در درس شرکت میکند (رویا مصاحبه
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از آنجا که ما با دانشآموزان مختلفی سروکار داریم ،باید از روشهای مختلف استفاده کنیم .یک روش
ممکن است متناسب با یک محیط باشد .به عنوان مثال در مدرسه دولتی چون سطح زبان دانشآموزان
پایین هستند ،ما اغلب روش ترجمه گرامر را استفاده میکنیم ،اما در مدارس خاص مانند مدرسه تیز
هوشان ،از شیوههای ارتباطی-محور بیشتراستفاده میکنیم(سمانه مصاحبه حضوری.)1391
 .2 -1بعد تحقیق و پرسش

تفکر بازخوردی با تحقیق و پرسشگری عجین شده است .بیشتر مصاحبه شوندگان اظهار داشتند در برخورد با هر موضوع
ابهام بر انگیز و یا هر نوع م ساله د شوار ،سوال در تهن معلمان بوجود میآید که آنها را به گفتگوی درونی با خود م شغول
می سازد .م صاحبه شوندگان اتعان داشتند حین تدریس و بعد از تدریس در برخورد با م شکل ،به گفتگوی درونی با خود در
مورد علل آن مشغول میشوند .آنها همچنین خاطر نشان کردند در مواجهه با مشکلی ،سؤال در تهن آنها مطرح میشود،
آن را از دیدگاههای مختلف برر سی کنند .با توجه به اینکه معلمان با م ساله بغرنجی که مواجه می شوند فکر میکنند و در
پی برر سی آن بر میآیند گفتههای فرل ( ، (2554زیچرو لی ستن )1991( 1را تداعی میکند که پر سش وتحقیق را بعدی از
پرسااشااگری ،معلمان را به بکارگیری از رویکردهای مختلف و پیادهسااازی آنها سااو میدهد ،که به نوبه خود به بهبود
عملکرد آنها کمک میکند (کروچشانک ،1995 2به نقل پدرو .)2551 ،زیور اظهار داشت:
خوب ،در حین تدریس ،اگر احساس کنم دانشآموزان بیعالقه یا ساکت هستند؛ کاری میکنم تا کالس
از حالت بیعالقگی خارج شود و پویایی در کالس بیشتر شود (زیور مصاحبه حضوری .)1391
برای پیشرفت حر فهای خود معلمان بایستی از مشکالت مواجه شده و نحوه حل آن به منزله فرصت یادگیری نگریسته
که یادگیری مدامالعمر برای آنها به ارمغان می آورد ( فرل .)2554،مساله و پیچیدگی بوجود آمده در حین تدریس ،معلم را
وا میدارد تا با توجه به اطالعات مربوط به موقعیت یک مساله و تجربه خویش به بررسی آن مساله و سبک و سنگین کردن
راهحلهای مختلف بپردازد .به بیان دیگر فرایند تامل باید به شکل فرایند آزمون و خطا انجام شود تا راه حل مناسب بدست
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تفکر بازخوردی تلقی میکنند .پرسااش و تحقیق درحکم وساایلهای برای یادگیری ازشاایوه تدریس تلقی می شااود .چنین

آید (فرل2554 ،؛ شان .)1991 ،مصاحبه شوندهها خاطر نشان کردند معلمان از روشهای مختلفی همچون جویا شدن نظر
همکاران ،استفاده از کتب مرجج ،جستجو در اینترنت ،مشاهده و نظرخواهی از فراگیران میتوانند استفاده کنند .تبادل نظر با
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همکاران بازخوردهای کاربردی و ایدههای عملی برای معلم بههمراه دارد که به رشد معلم کمک میکند .در اینباره یکی از
شرکت کنندهها بیان کرد که:
برای این روش معلم بایستی روش تدریس خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ببیند چه چیزی خوب
پیش میرود و چه چیزی خوب پیش نمیرود .معلم باید هر چیز تامل برانگیز تمرکز کند و با مشاهده به
بررسی و تحقیق آن بپردازد و دنبال راه حل برای مشکل بوجود آمده باشد با بررسی یا با تحقیق بیشتر.
 ..اگر راه حل کارساز بود در آینده میتواند استفاده کند (رویا مصاحبه حضوری .)1391
اگر در کالس معلم با م سالهای روبرو شد میتواند نظر بچهها رو بپر سد در مورد اینکه چه چیزی خوب
پیش رفت و چه چیزی خوب نبود . . .معلم میتواند بعدا مشکل را با جستجو در منابج دیگر و پرسیدن از
همکاران بررسی کند (سما مصاحبه حضوری.)1391
 .3-1بعد انتقادی

طرفداران روش انتقادی آموزش و پرورش ،یک عمل کامال سیاسی محسوب می شود و با مساﺋل سیاسی و اجتماعی مانند
عدالت ،نژاد ،جنساایت ،فقر ،تبعیو و غیره در هم آمیخته شااده اساات از این رو معلمان بایسااتی به طور مداوم در مورد
خودشاااان به منزله کارورز فعال فکر کنند و پیامدهای اجتماعی و اخالقی عمل خود را در نظر بگیرند ،ابعاد اخالقی را در
تدریس تاملگرایانه خود قرار دهند (کنگراجاه1993 ،1؛ پنی کک2551 ،2؛ زیچنر 1991، 3به نقل اکبری .)2551 ،4با توجه
به اینکه معلمان در جامعه آموزشی با عوامل بههم پیوسته زیادی مواجه هستند ،آنها بایستی جنبههای فرهنگی ،اخالقی و
اجتماعی تدریس خود را مدنظر بگیرند .برخی از م صاحبه شوندهها به م ساﺋل مربوط به برابری و عدالت در کالس ،مدارس
و تبعیو نساابت به برخی فراگیران اشاااره کردند .آنها معتقد بودند که مدارس و معلمان باید فرصااتهای برابر برای همه
فراگیران فراهم کنند .درخ صوص مو ضوعات انتقادی و پرورش تفکر انتقادی در فراگیران ،معلمان مو ضوعات اجتماعی روز
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بعد انتقادی به دسااتاوردهای اجتماعی ،اخالقی و ساایاساای تدریس می پردازد)فرل  .)2554،از آنجا که آموزش از دیدگاه

را ب سیار منا سب میدان ستند .آنها همچنین به م شکل پرورش تفکر انتقادی در مدارس ایران به دلیل سلطه نظام آموزش
بانکی گو شزد کردند .در این سی ستم بانکی سواد به منزله مجموعهای از مهارتهای شناختی یا دانش بیارتباط به زندگی

1 Canagarajah
2 Pennycook
3 Zeichner
4 Akbari
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دانشآموزان تعلیم داده میشود ،مهارت تفکر و قدرت خالقانه افراد نادیده گرفته میشود (فریره.)1915،
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در زیر برخی از نظرات مصاحبه شوندهها آمده است:
مهم اسااات که به تدریس تان ،به محیط خود با نگاه انتقادی نگاه کنید ،برای مثال ،متوجه شااادم که
دانشآموزان در مدارس دولتی دساااترسااای به پایگاه داده ندارند .احسااااس کردم که تمام مدارس باید
امکانات برابر برخوردار باشند .با کمک مدیر و دانشآموزاننامهای به اداره آموزش و پرورش نوشتیم و از
آنها درخوا ست کردیم تا سی ستم کامپیوتر به مدر سه بدهند ونتیجه گرفتیم .االن یک پایگاه دادهای
داریم که هم معلمان و هم دانشآموزان میتوانند ا ستفاده کنند .به نظر من نباید بین مدارس خ صو صی
و مدارس دولتی تبعیو بگذارند . . . . .اگر متوجه بشااوم دانشآموزان فقیر پول کافی برای خرید کتاب
ندارند ،سعی میکنم به آنها کمک کنم و پول خرید کتابشان را بدهم (سمانه مصاحبه حضوری.)1391
من سعی میکنم موضوعات اجتماعی و مرتبط با موضوعات کتاب را مطرح کنم اگر وقت کافی است .ما
وقت نداریم تا در مورد مسایل انتقادی صحبت کنیم .بعضی موارد مثال در بحث فوتبال برای پسرها بحث
داغی میتواند باشد ولی برای خانمها اینطوری نباشد و نخواهند در بحث شرکت کنند اینجا بحث جنسیت
پیش میآید که باید در نظر بگیریم (سامان مصاحبه حضوری.)1391

پیشرفت جامعه بشری شود .برای تغییر وتحول تفکر انتقادی بسیار حایز اهمیت میباشد .تامل معلم باید فراتر از مسایل
مربوط به تدریس روزمره باشد تا "بتواند ارتباط بین پیشه معلم و عضویت در جامعه را بهطور کلی بررسی کند؛ معلمان
بایستی مسئولیت خود را در قبال جامعه مد نظر داشته باشند"(بارتلت.)254: 1995 ،
 4-1بعد خالقیت

خالقیت عبارتست از بکارگیری تخیل ،تغییر دادن روشهای متداول و نوآوری داشتن در انجام کارها (مالی و پیچ.)2511 ،1
خالقیت دستاورد تامل تلقی میشود .تدریس بدون خالقیت یکنواختی و روزمرگی را بهدنبال دارد که دستیابی به بینشهای
جدید را باز میدارد (کوینگ .)2559 ،2معلمان بایساتی عملکرد مطالب آموزشای را با توجه به محیط و با توجه به فراگیران
تطبیق دهند؛ آنها نبای ستی خود را به یک روش خاص محدود کنند؛ بلکه بای ستی با توجه به توانایی و شرایط ،نوآوری را
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همانطور که دیویی ( )1933خاطر نشان میکند ،تامل در مفهوم صرفا شناختی ،عاری از نگاه انتقادی نمیتواند باعث

در آموزش خود اعمال کنند .در این راسااتا ،معلمان میتوانند از تکنولوژی موجود و ایدههای جدید دیگران بهره بگیرند و یا
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روشهای قدیمی را اصاااالح و تعدیل کنند ،اما بایساااتی بعد از بکارگیری ،آنها را مورد ارزیابی قرار دهند .از همه مهمتر
خالقیت برای معلمان منبج تجدیدشاادنی حرفهای پایدار و رضااایت به ارمغان میآورد؛ به عبارت دیگر ،معلمان ،زمانی که
دانشآموزان خود را مشغول ،با انگیزه و موفق میبینند تدریس را انگیزهبخش و الهامبخش مییابند .عالوه بر این ،خالقیت
معلم در تدریس نهتنها کیفیت و کارآیی مؤساااساااات و مدارس را تقویت میکند بلکه اعتبار این مراکز را نیز باال میبرد
(ریچاردز .)2514 ،در زیر نقل قول برخی از مصاحبه شوندهها آمده است:
میگویند تنوع چاشاانی زندگی اساات ،به نظر من برای معلمان اندیشاامند خالقیت چاشاانی تدریس
اساات .برای این روش تاملگرایانه ،شااما باید از رویکردهای و راهکارهایی جدید برای تدریس بیشااتر
اسااتفاده کنید .برای مثال ،برای بهبود نوشااتن دانشآموزان ،کالس ما یک کانال را در تلگرام درساات
کرد و بچهها متنها ونظرات خود را آزادانه ار سال میکردند؛ به این ترتیب نگارش معنیدار برای آنها
بود .عالوهبر این ،از نوشااتن کم کم لذت بردند ،نه اینکه از آن متنفر بشااوند .در کالس دیگر با سااطح
مبتدی ،متوجه شاادم بچهها از نقاشاای خوشااشااان میآید بنابراین ،من نقاشاای را بهعنوان یک فعالیت
آموزشی

در این روش معلمان بایستی تواناییها و عالیق دانشآموزان را جویا شوند و آنها را تبدیل به فعالیت آموزشی جدید کنند.
مثال اگر آنها از آشپزی ،نقاشی ،موسیقی یا هر چیز دیگر خوششان میآید معلمان میتوانند از آنها بهعنوان منبج الهام
استفاده نمایند .برای مثال در یکی از درسها که در مورد زمان حال استمراری بود از یکی از بچهها که کالس تئاتر میرفت
خواستم تصاویر کتاب رو برای بقیه اجرا کند و بقیه هم باید پانتمیم را حدس میزدند .با این کار آنها بهتر یاد میگرفتند و
لذت هم میبردند (زیورمصاحبه حضوری.)1391

.2عوامل مربوط به فراگیران
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استفاده کردم (رویا مصاحبه حضوری.)1391

. 1-2عوامل شناختی

راهبردهای یادگیری آنها می شود .توجه و آگاهی از خ صو صیات فراگیران؛ خلق و خوی شناختی و عاطفی آنها در زمینه
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عوامل مربوط به فراگیران شااامل دانشآموزان و ویژگیهای آنها از قبیل توانایی ،پیش زمینههای فرهنگی ،زبانی ،درک و
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یادگیری برای کیفیت تدریس بسیار حایز اهمیت است (کرتاگان و وصالوص 2551 ،1؛ راجرز و ریدرروز2551 ،2؛ زینچرز و
لیستن .)1991 ،سما اظهار داشت:
 . . .اصل دانشآموزان هستند؛ توانایی آنها ،سطح زبانی ،درک آنها ،رفتار آنها ،عکسالعملها مهم است
 . . .مثال ،دانشآموزانی که همیشه خوب بوده سرحال بوده این جلسه ناراحت است همین ناخودآگاه یک
سوال در تهن پیش میآید که این چرا ناراحته .این خیلی اهمیت دارد (سما مصاحبه حضوری .)1391
بدیهی است که فراگیران معلومات ،تواناییها و راهبردهای متفاوت دارند که بر یادگیری آنها تاثیر میگذارد (براون،3
 .)2551همانطور که رویا اشاره کرد:
تفاوتهای فردی باید در نظر گرفته شود . . .اگر یک دانشآموز ضعیف باشد نباید او را دلسرد کرد.
معلم برخورد عادالنه و یکسانی با همه باید داشته باشد ( . . .رویا مصاحبه حضوری .)1391
شناخت تفاوتهای فردی همانطورکه برون ( )2551خاطر نشان میکند معلمان را در ارزیابی صحیح استعدادهای بالقوه
فراگیران یاری میکند و بدینترتیب ،فرصتهای یادگیری بهتر و راهبردهای مناسبتری که پاسخگوی نیازهای فراگیران

 . 2-2بعد عاطفی

بعد عاطفی دیدگاه انسااانگرایانه کارل راجرز را تداعی میکند که به حوزه عاطفی بیشااتر توجه دارد .از نظر راجرز (،)1919
معلمان ب سترهای منا سب آموز شی را از طریق تعامل برای فراگیران علم و دانش فراهم می آورند .تدریس یک عمل بیاثر
نی ست بلکه در ارتباط با دیگران درهم آمیخته ا ست .تدریس نیاز به م شارکت فرگیران و معلمان در تولید معنا و دانش دارد.
برای رسیدن به این هدف ،معلمان بایستی با دانشآموزان خود ارتباط خوب برقرار کنند .در این خصوص ،مصاحبه شوندگان
اتعان داشتند که تدریس مستلزم برقراری رابطه خوب با فراگیران است .درگیر کردن فراگیران یا جلب توجه آنها ب ستگی
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باشد ،فراهم میکند.

به روابطی دارد که معلمان با فراگیران خود برقرار میکنند .همانطور که یکی از شرکتکنندگان اظهار داشت قادر نبودن به
برقراری ارتباط با فراگیران ،فرایند آموزش را دشااوار میسااازد .این دیدگاه در راسااتای نظریههای انسااانیگرایی اساات که
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می گوید معلمان باید ابتدا فراگیرنده را به چ شم یک ان سان بنگرند و سپس به منزله یادگیرنده .در همین را ستا سما اظهار
داشت:
اولین چیزی که دانشآموزان را تحت تاثیر قرار میدهد رابطه است؛ اگر رابطه خوبی با دانشآموزان داشته
باشید ،میتوانید از دیدگاهها ،افکار دانشآموزان استفاده کنید ،چنین روابط خوبی باعث میشود افکار خوب
آنها را بهکار گیرید .آموزش یک فرآیند تعاملی است؛ معلمان نباید همه چیز راخودشان انجام دهند (سما
مصاحبه حضوری.)1391
رشد و پرورش فردی کامل در کلیه سطوح فکری ،روانی ،روحی ،خال  ،اجتماعی ،فیزیکی و معنوی در نظریه یادگیری
انسانیگرایی بسیار حایز اهمیت میباشد (مازالو1919 ،؛ راجرز .)1919 ،آموزش با رویکرد تاملگرایانه نیازمند اتخات رویکرد
فرد-یکپارچه یا رویکرد جامج برای یادگیری میباشد .چنین رویکرد تعاملی معلمان و فراگیران را ترغیب میکند که حس
رشد ،یکپارچگی را تجربه کنند .برای این رشد ارتباط بسیار حایز اهمیت است بهعبارت دیگر ،این رشد بستگی به ایجاد
ارتباط یادگیرنده با معلم خویش دارد .با بهکارگیری تکنیکهای انسانیگرایی به تعبیر موسکویز ، )2 :1999( 1معلمان قادرند
"احساس و اندیشه فراگیران با یادگیری آنها تلفیق کنند"  .این تکنیکها آنها را قادر میسازد تا محیطی آکنده از ارتباط،
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همبستگی ،توجه و اشتراک ایجاد کنند .همانگونه که برخی معلمان اشاره داشتند:
معلم اندیشمند باید به ظاهر دانشآموزان توجه کند ،به روحیه آنها نگاه کند تا ببیند آیا حال و هوای
یادگیری دارند یا نه  . . . .من شخصا به آنها نگاه میکنم تا ببینم که آیا آماده درس هستند یا نه . . .من
سعی میکنم مشکالت آن ها را درک کنم و به مسایل عاطفی توجه کنم فقط به مسایل تدریس تکیه
نکنم (تینا مصاحبه حضوری.)1391
من فکر میکنم یک معلم اندیشمند رابطه خوبی با دانشآموزان برقرار میکند؛ عکسالعمل آنها خلق و
خوی آنها ،آمادگی عاطفی آنها برای یادگیری بررسی میکند؛ او نباید دانشآموزان خود را اگر خیلی
باهوش نیستند سرکوبشان کند .باید یک رابطه همیاری گونه و دوستانه با دانشآموزان داشته باشد ،چرا؟
چون چنین رابطهای باعث عالقه آنها به یادگیری میشود (اعظم مصاحبه حضوری.)1391
.3-2انگیزه

شااامار میرود .مادامی که فراگیران انگیزهای برای انجام کاری ندارند ،یاد نخواهند گرفت .بهمنظور ایجاد انگیزه ،معلمان
Moskowitz
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انگیزه عامل موفقیت و شکست شناخته می شود (براون .)2551 ،انگیزه از دید مصاحبه شوندگان دشوارترین وظیفه معلم به
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بای ستی ضمن در نظرگرفتن عوامل عاطفی و شناختی دانشآموزان (درنیه )2551 ،شرایطی جهت پرورش و حفظ انگیزه
ایجاد نمایند .برای ایجاد انگیزه در فراگیران ،معلمان میتوانند از روش های مختلف مانند :جایزه دادن و تجلیل از موفقیت
فرگیران ،اراﺋه مطالب جالب و مفید ،مطرح کردن فواید درس در زندگی آینده ،آنها تشویق فراگیران به انجام تحقیق فردی
یا گروهی استفاده کنند .رویا بیان داشت:
معلم اندیشمند ،با جویا شدن از نظرات دانشآموزان میتواند آنها را به درس عالقمند کند همینطور با
آگاه کردن دانشآموزان از اهمیت و کاربرد درس  . . .من دانشآموزانم را تشاااویق میکنم که با من
تحقیق انجام دهند( . . .رویا مصاحبه حضوری .)1391
.. 4-2مشارکت و درگیر کردن

مشارکت عبارتاست از میزان سرمایهگذاری که فراگیران با توجه به شرایط فیزیکی و تهنی در یادگیری خود دارند (ترولر،1
 .)2515به تعبیر م صاحبه شوندهها ،هنگامی که فراگیران م شارکت داده شوند ،بی شتر میآموزند .برای افزایش م شارکت
فراگیران در یادگیری و افزایش بهرهوری یادگیری ،معلمان بایساااتی از تکنیکهای مختلف اساااتفاده کنند؛ بایساااتی از
متقابل را فراهم آورد تا نظرات همه شنیده شود .اما مشارکت و درگیر کردن فراگیران نباید به فعالیت کالسی محدود شود؛
معلمان میبایساات فراگیران را در تجارب و فعالیتهای خود در داخل و خارج از کالس با تشااکیل جوامج یادگیری درگیر
کنند تا بدینطریق زمینه ر شد علمی و اجتماعی فراگیران صرف نظر از جن سیت ،لهجه و غیره افزایش دهند .برخی اظهار
داشتند:
اگر میخواهید دانشآموزان در کالس شرکت کنند ،باید آنها را تشویق کنید تا این کار را انجام دهند.
مثال ،باید بخشی از نمره را به شرکت آنها در فعالیت کالسی اختصاص دهید .اگر کالس شما کسلکننده
و خشک باشد ،هر کس که به کالس شما میآید ممکن است خسته بشود .وقتی که دانشآموزان کاری
را انجام میدهند ،زمانی که کالس درس پویا باشد ،دانشآموزان چیزی یاد میگیرند .اگر معلم تنها متکلم
در کالس باشد ،دانشآموزان ممکن است خسته بشوند ،اما اگر تعامل بین دانشآموزان و معلمان وجود
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فعالیتهای معنیدار ،بازی ،آهنگ ،ایفای نقش و فعالیتهای گروهی بهره گیرند .همینطور معلم بایسااتی بحث و تعامالت

داشته باشد ،هر دو میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند (سامان مصاحبه حضوری.)1391
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 .3مزایای تفکر بازخوردی
.1-3خودآگاهی

با تدریس تا ملگرا یا نه معل مان قادر ند در مورد روش های تدریس خود تا مل کن ند ،ن قاط قوت و ضاااعف و همینطور
عالقمندیهای خود در تدریس را شااناسااایی کنند و در نهایت به خود پندارهای از هویت معلمی (پوالرد و همکاران)2559،1
دست یابند .سما بیان نمود:
با اساااتفاده از این روش میتوان جنبه های تدریس خود که موثر نیساااتند تغییر داد و میتوان راه حل
گزینههای دیگری نیز به کار گرفت ،من ،بهعنوان مثال ،پس از نو شتن دفترچه یاددا شت و فکر کردن به
شیوه تدریس خودم ،تصمیم گرفتم که فعالیتهای جدیدی را استفاده کنم ،موضوعات چالشی به روزتری
برای بحث بیارم و مساﺋل فرهنگی و اجتماعی در تدریس ،خود بگنجانم (سما مصاحبه حضوری.)1391
تامل به معلم کمک میکند تا به درک عمیقتری از روش کار خود برسد و روش خود را بر اساس اطالعات و بینشی که
بهواسطه تامل و فکر کردن در مورد تدریس خود بدست میآورند اصالح کند .پوالرد و همکاران ( )2559معتقدند که تفکر

. 2-3تدریس پژوهش-محور

از دید مصاحبه شوندهها  ،تﺄمل سبب ایجاد سوال در تهن معلم میگردد ،بدین ترتیب راه حلهای دیگر بررسی و معلم قادر
است تا با خطاهای خود در محیط مواجهه و به ارزیابی آنها بپردازد .نگار گفت:
من فکر می کنم از طریق تامل شما همی شه چیزی را چک میکند و یا چیزی را به چالش میک شد که
اینها می تواند باعث بهبود تدریس و مهارتهای یادگیری شما شود .این باعث می شود شما مثل یک
محقق به جمج آوری دادهها بپردازید و آنها را بررسااای کنید و همه چیز را بازبینی کنید (نگارمصااااحبه
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بازخوردی نوعی خود ارزیابی سازنده و عینی میباشد که ظرفیت تغییر و تحول پیوسته بهدنبال میآورد .

حضوری .)1391
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.3-3تدریس خالق و به روز

تفکربازخوردی معلمان را قادر میسااازد تا شاایوههای معمول و رفتارهای نساانجیده بکار نبرند (اکبری )2551 ،و نوآوری در
روشهای تدریس خود داشته باشند .تفکر بازخوردی از دید مصاحبه شوندگان معلمان از منفعل بودن باز میدارد و آنها را به
یافتن روشهای جدید آموزشی جهت بهبود یادگیری فراگیران ترغیب میکند .تینا معتقد بود:
وقتی معلم تامل می کند ،تالش می کند تا از روشهای جدید استفاده کند .اگر چنین چیزی وجود
نداشته باشد ،پیشرفتی در کارتان نخواهد بود آموزش شما بهبود نخواهد یافت ،آموزش شما هدفمند
نخواهد بود  ...تدریس شما تکراری خواهد شد (تینا مصاحبه حضوری.)1391
در همین راستا ،کوینگ ( )39:2559میگوید که "اگر معلمان در مرحله یکنواختی عملی ،بدون بهرهگیری و یادگیری از
تجربیات خود در کالس و ارتباط دادن آنها با نظریهای باقی بماند ،عمل آنها هرگز حرفهای تلقی نمیشود" .بهطور خالصه،
تفکر بازخوردی تدریس معلم را به روز نگه دارد یا همانطور که گان ،)259: 2515( 1اشاره میکند معلمان را از "سقوط به
روند ،تکراری یک -روش -برای -همه" رهایی میدهد.

طبق گفته مصاحبهشوندگان و ادبیات پژوهش خصوصیات معلم اندیشمند عبارتست از:

 .1-4باسواد بودن

معلم اندیشاامند مجموعهای از دانش شااامل دانش تعلیم و تربیت ،دانش موضااوع و دانش روانشااناساای ،دانش روشهای
تدریس ،دانش روش برقراری ارتباط با دیگران دارد (هندر سن .)1992،2دا شتن دانش و سیج ،به معلم اقتدار میبخ شد و در
ت صمیم گیریهای منا سب به معلم کمک میکند .راحله گفت :معلم اندی شمند باید با سواد با شد .در ر شته خود ت سلط دا شته
باشد (مصاحبه حضوری .)1391
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.4خصوصیات معلم اندیشمند
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. 3-4پژوهشگر بودن

معلم اندیشاامند عالقمند به انجام پژوهش به منظور ارتقای رشااد حرفهای و پیشاارفت فراگیران خود اساات .نه تنها رویکرد
پژوهشی به تدریس دارد بلکه میکوشد تا روحیه پژوهشگری را در فراگیران تقویت کند .سما بیان کرد:
معلم اندیشاامند همیشااه در مورد چیزی فکر میکند؛ در پی یافتن راهحل درباره مشااکالت پیش آمده با
کمک بررسی و تحقیق میباشد .برای بررسی مشکالت دانشآموزان و بررسی تعامل خود با دانش آموزان
اتفاقات کالس را ضبط میکند (سما مصاحبه حضوری .)1391
 .4-4صادق و دلسوزبودن

معلم اندیشمند رابطه خوب و سالمی با فراگیران برقرار میکند؛ عوامل شناختی و عاطفی تدریس توجه میکند از نظرات و
انتقادات سازنده فراگیران استقبال میکند.
احساس همدردی میکند (سمانه مصاحبه حضوری .)1391
.5-4منتقد بودن

معلم اندی شمند شیوه تدریس خود را بهبوته نقد میگذارد تا معایب خویش را شنا سایی کند و برای رفج آنها تالش میکند.
وی برای رشااد حرفهای خود ،مانند فردی خودمنتقد ،به انتقاد سااازنده از عمل خویش میپردازد .با چنین رویکردی ،اهداف
آموزش ،ایدهها و شیوههای آموزشی را به چالش میکشد .نه تنها دیدگاه انتقادی نسبت به تدریس ،یادگیری ،برنامه درسی و
کارکرد مدارس در جامعه خود را در پیش میگیرد ،بلکه چنین نگرش انتقادی را در دانشآموزان خود القا میکند (قایی،1
 )2515با پرورش روحیه پرسااشااگری در فراگیران معلم ،آنها را قادر میسااازد تا از تفکر غیر فعال به تفکر پویا برسااند ،به
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معلم اندیشااامند با دانش آموزان خود رابطه دوساااتانه دارد؛ به درد دلهای آنها گوش میکند و با آنها

تغییراتی که میتوانند انجام دهند فکر کنند و فضااایل آموزش و یادگیری و هر گفتمان آموزشاای را به چالش بکشااانند .تینا
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معتقد است:
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من فکر میکنم معلم اندیشمند در درجه اول خود منتقد است؛ کمبودهای خود را شناسایی میکند و تالش
میکند تا نقاط قوت خود را بیشتر کند و روی نقاط ضعف خود کار کند (تینا مصاحبه حضوری .)1391
امید گفت:
معلم اندی شمند باید متفکر انتقادی با شد .من سعی میکنم تهن بچهها را منتقد بار بیارم؛ بهعنوان مثال،
از آنها میخواهم پاسخ روی سوال بنویسند و از جواب به سوال برسند جوابها و چیزی که فکر میکنند
باالی سااوال بنویسااند این طوری تهنشااان باز شااده از حالت غیر فعال به حالت پویا در میآید (امید
مصاحبه حضوری .)1391
 .6-4روحیه همیاری

معلم اندی شمند روحیه همکاری با دیگران دارد؛ پویا ا ست و تجربیات خود را با دیگران به ا شتراک میگذارد؛ در هر موقعیت
مفید برای ارتقاء رشد حرفهای خود شرکت میکند .سما گفت :معلم اندیشمند فعال و اهل همکاری است.
 .5موانع تفکربازخوردی

کالس های پرجمعیت و عدم آشنایی با روش و اصول تفکر بازخوردی ،سطح مطالعه و انگیزه پایین معلمان اشاره کردند .این
یافته در راستای یافتههای قبلی میباشد (رشیدی و جاویدان مهر 2512 ، 1؛ اداباسی سیمر و گنی پالیک .)2512،2
.1-5کمبود وقت و حجم کاری

موانج اصلی تفکر بازخوردی حجم کاری و کمبود وقت است .مصاحبه شوندهها اعالم کردند که حجم کاری سنگین آنها را
از بهکارگیری تفکر بازخوردی باز میدارد .آن ها تﺄکید کردند که معلمان میخواهند خود و فراگیران خود را بهبود ببخشاااند؛
اما ،دقدقههای و مساائولیتهای دیگری اساات که نیاز به رساایدگی دارند .از این رو ،اولویتهای دیگر ،حجم کار ساانگین و
زمان محدود ،اجازه نمی دهد معلمان زمان کافی را صااارف رخدادهای کالس اختصااااص دهند .به این عوامل در ادبیات
پژوهش بارها اشاره شده است (االهدال و الوویید2514 ، 3؛ سیمر و همکاران .)2513 ،4
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در مورد موانج ،اکثر معلمان کمبود وقت حجم کاری ،ا ستقالل کم ،عدم تفکر انتقادی ،عدم حمایت در برنامههای آموز شی،

سمانه گفت:
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1 Rashidi & Javidanmehr
2 Odabaşi Çimer & Günay
3 Al-Ahdal & Al-Awaid
4 Çimer, et al.
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معلمان وقت ندارند؛ آنها باید کتاب را در  1ساعت در دو روز که به این درس اختصاص داده شد تمام
کنند  . . .آنها میخواهند ما در دو روز درس بدهیم  . . . .حتی قبال کمتر از این ساعت بود .ما وقت نداریم
بنشینیم و برنامهریزی ،در مورد آنچه در کالس درس اتفا میافتد صحبت کنیم ،یا همانطور که گفتید،
ایده هامون را به اشتراک بگذاریم و این خیلی بد است و تﺄثیر بدی بر توانایی و آموزش ما دارد (سمانه
مصاحبه حضوری .(1391
 .2-5استقالل کاری کم و برنامه ریزی اجباری

موانج دیگر عبارت ا ست از محدودیت ا ستقالل کاری و برنامهریزی و سیا ستگذاریهای اجباری .م صاحبه شوندگان اتعان
داشااتند که دساات معلمان در مورد تغییرات آموزشاای و نوآوری در شاایوههای تدریس بهدلیل اینکه همهچیز توسااط وزارت
آموزش و پرورش تعیین شده است و به آنها دیکته شده است بسته است ،از این رو ،معلمان نقش کمرنگی در تصمیمگیری
مربوط به مواد آموزشی ،ارزیابی و زمان دارند .مسئله استقالل معلم که ریشه در آموزههای پست مدرن (پیشقدم و میرزایی،1
 )2559دارد کمتر ،درنظام آموز شی مانند ایران مورد توجه قرار میگیرد .در سی ستم آموزش باال –پایین که در ایران غالب
شنیده نمی شود .به معلمان بایستی فرصتی برای نظریهپردازی از روشهایی که به کار میبرند داده شود و همینطور فرصتی
برای به کارگیری نظریهها در روشهای خود تا به معلمی اندیشمند تبدیل شوند .معلمان میبایستی به مانند تصمیمگیرندگان
دقیق در نظرگرفته شوند ،که در تصمیمگیریشان بر عقالنیت و نظریههای خویش متکی هستند .اهمیت نظریهپردازی معلم
و به کارگیری دانش-در -عمل در سااخنی از کامارا وادی ولوی  )119:2551(3به خوبی مطرح شااده اساات .ایشااان اظهار
میدارد " آموزش پس مدرن دانش پی شین معلمان و ا ستقالل و اختیار معلمان در چی ستی و چگونگی تدریس ،به ر سمیت
می شناسد" .سامان معتقد است :
مطالب درسی از پیش تعیین شده است .در یک مرز مشخص و برنامه زمانی مشخص شده است .باید کار
رو در همان مرز پیش برد که این خالقیت را از معلم بگیرد .چنین محدودیتی ممکن است مانج تفکر شود
(سامان مصاحبه حضوری .)1391
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است ،قدرت تصمیمگیری معلمان (عطایی و مظلوم )2513 ،2محدود میکند ،از این رو ،صدای آنها در مورد مساﺋل آموزشی
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مانج دیگر تفکر بازخوردی بی انگیزگی و انگیزه پایین معلمان است .انگیزه؛ جزء الینفک هرتغییر و تحول عمیق در عمل به
شاامار میرود (براون .) 2551،ریشااه دل به کار ندادن معلمان میتواند به این دلیل باشااد که حقو معنوی و مادی معلمان
آنچنان باید و شاید شناخته ن شده است .شرکتکنندگان به دستمزد پایین معلمان و سایر امکانات رفاهی ا شاره داشتند که
بیارتباط به بیعالقگی و روحیه پایین معلمان برای تدریس نمیباشااد .با کاهش رو افزون نساابت قدردانی از معلمان ،حرفه
خود معلمی و موقعیت خود معلمان ،انگیزه کمی برای معلم میماند تا به دنبال تغییر در روش تدریس خود با شد .اگر معلمان
انگیزه نداشته باشند ،بعید است که با میل و رغبت در جهت بهبود هر جنبه ای از درس قدم بردارند .سامان اظهار داشت :
مشکل دیگر انگیزه است .انگیزه معلم بسیار پایین است که من در میان همکاران حس میکنم اکثر
همکارانم دچار روزمرگی شدهاند .هیچ تعهدی برای نظارت کارشان دیده نمیشود این حس وجود دارد که
متاسفانه روزمرگی آفتی شده که همه آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ میگویند خوب حاال که چی بشود
حاال مثال این کار را کردم .سعی میکنند کمترین ریسک را بپذیرند؛ چرا خودم را به آب و آتش بزنم چه
فرقی میکند؟ چرا باید خودم را با والدین دانشآموز مدیر مدرسه ،درگیر کنم؟ بهتره یک روش ساده را
پیاده کنیم هیچ کس کاری به کارمان نداشته باشد؛  . . .از ما هم راضی هستند (سامان مصاحبه حضوری
.) 1391

حمایت و همکاری مدیران مدارس ،والدین و دانشآموزان همگی بر رغبت معلمان در به کارگیری تفکر بازخوردی تاثیر
میگذارد .عدم حمایت و همکاری میتواند هم از لحاظ روانشااناختی و هم از لحاظ آموزشاای تﺄثیر منفی بر معلمان داشااته
باشد .از لحاظ روانشناختی ،عدم حمایت انزوای معلمان را بههمراه دارد و از لحاظ آموزشی پیشرفت حرفهای معلمان محدود
میکند از این جهت که معلمان بهجای بهرهگیری از تجربیات همدیگر ،تنها به تخصص خود اکتفا نموده .این در حالی است
که با تا مل بر روش های تدریس خود و اشاااتراک گذاری تجرب یات خود معل مان بر بازآفرینی روش ها و یادگیری خود
میافزایند .هاتون و ا سمیت )1991( 1معتقدند که تفکر بازخوردی بی شتر در محیطی آکنده از اعتماد و حمایت و با م شارکت
دوستان انتقادی صورت میگیرد .از این رو ،مدارس که به دنبال تدریس تاملگرایانه هستند ،بایستی محیط آکنده از توجه و
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.4-5عدم حمایت و همکاری

مشاااارکت ایجاد کنند که از بحث وگفتگو ،اعتماد ،احترام متقابل میان همکاران حمایت میکند .معلمان افزودند عالقمند به
یادگیری روش های نوین هساااتند ،اما با توجه به این که تشاااویق و حمایت نمیشاااوند ،ترجیح میدهند که در راساااتای

1 Hatton& Smith
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سیاستهای از قبل تعیین شده مدارس کار کنند .سامان اشاره کرد:

رخساره قربانی مقدم ،دکتر محمد داودی ،دکتر سید محمدرضا عادل و دکتر سید محمدرضا امیریان ،بررسی نگرش معلمان زبان . . .

 . . .وقتی مباحث خا صی را مطرح میکنیم و یا خانوادهها یا خود شاگردها از روش جدید قطعا ا ستقبال
نمیکنند .در مجموع مدیرانی هسااتند که ممکن اساات از روشهای جدید اسااتقبال بکنند اما ما چنین
حسی داریم آها چنین روشی را نمیخواهند نیازی ندارند (سامان مصاحبه حضوری .)1391
.5-5عدم آگاهی

عدم آگاهی از تفکر بازخوردی ،پیادهسااازی آن را محدود میکند .معلمان برای اینکه این روش را به نحو احساان بکار گیرند
بایستی با اصول نظری و مهارتهای عملی این رویکرد آشنایی داشته باشند .عدم بکاربستن این رویکرد ممکن است حاکی
از عدم شفافیت و عدم معرفی آن باشد از این رو دست اندرکاران و مسوالن برنامههای آموزشی بایستی آموزش مناسب در
این زمینه برای معلمان فراهم آورند .راحیل اظهار داشت:
شاید بسیاری از معلمان با این روش آشنا نیستند .رسانه ها ،اداره آموزش ،کارگاهها باید معلمان را مطلج
کنند (راحیل مصاحبه حضوری .)1391
 . 6-5عدم تفکر انتقادی

انتقادی می طلبد .تفکر انتقادی به منزله مؤلفه اصااالی در تفکر بازخوردی ،معلمان را در فکر و عمل منتقد بار میآورد .با
برخورداری از دانش و مهارتهای انتقادی معلمان میتوانند باورها ،شیوههای خود را به نقد و چالش بک شند و به این ترتیب
شیوههای ناکارآمد تغییر دهند و نگرش انتقادی در دانشآموزان پرورش دهند (بروکفیلد .)2515،از این رو معلمان برای اینکه
در راستای اصول تفکر بازخوردی عمل کنند ،بایستی تفکر انتقادی را در خود پرورش دهند .مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر
معتقدند که تفکر انتقادی در نظام آموزشااای ایران مورد حمایت قرار نگرفته اسااات؛ چرا که انتقاد کردن و انتقادپذیری در
فرهنگ ایرانی خوشااایند نیساات .عدم تفکر انتقادی در مدارس ایران به ساایسااتم آموزش بانکی و فقدان مهارتهای تفکر
انتقادی در برنامههای آموزشاای معلمان ایران برمیگردد (الهمرادی و علی اکبری .)2512 ،1میتوان گفت چنین ساایسااتمی
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به چالش کشاایدن باورها ،دیدگاهها و بررساای شاایوههای تدریس در ارتباط با زمینههای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفکر

باعث میشود تا معلمان سیاستهای مدل آموزش بانکی را ادامه دهند .تینا معتقد است:
معلمان ممکن است با مهارت تفکر انتقادی آشنا نباشند؛ اگر آن را بلد نباشند چگونه میتوانند مهارتهای

1 Aliakbari & Allahmoradi
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انتقادی در دانشآموزان تقویت کنند )تینا مصاحبه حضوری .(1391
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.7-5واقعیتهای کالس درس

برخی ازواقی عت های کالس های درس از قب یل :پرجمع یت بودن کالس ها ،نبود ام کا نات ،معل مان را از به کارگیری تفکر
بازخوردی باز میدارد .مصاحبه شوندهها بیان کردند که در کالسهای بزرگ که پر از فراگیران جوان هستند ،نمیتوانند آنچه
را که طرفداران تفکر بازخوردی توصیه میکنند ،بهکار گیرند .سما و اعظم معتقدند:
کالسها خیلی پرجمعیت است . ...پر از دانشآموزان جوان پر انرژی و پرحرف  . . .اغلب وقت ما صرف
ساکت نگه داشتن بچهها میشود  .مدام باید بچهها رو ساکت کرد (سما مصاحبه حضوری .)1391
امکانات کافی نیساات بهعنوان مثال ساایسااتم کامپیوتری کافی یا پایگاه اطالعاتی برای معلمان برای
بیشتر کردن اطالعات خود نیست (اعظم مصاحبه حضوری .)1391
.6نتیجه گیری

پژوهشهای بساایار کمی در خصااوص نگرش معلمان زبان نساابت به تفکر بازخوردی وجود دارد .مطالعه کیفی حاضاار ،به
شااناخت تفکر بازخوردی از دیدگاه معلمان پرداخت .با اسااتفاده از روش داده بنیاد ،مطالعه حاضاار ،دیدگاه جدیدی را در مورد
میدهد .بر ا ساس نتایج پژوهش مهمترین مولفههای تفکر بازخوردی عوامل فنی ،عملی و انتقادی به شمار میرود .این سه
مورد مکررا در ادبیات پژوهش به چشم میخورند (وان من .)1991 ،عالوه بر این ،پژوهش حاضر ،ابعاد خالقیت بهعنوان یک
مقوله جدید مرتبط با تفکر بازخوردی یافت .مقوله مهم دیگر تفکر بازخوردی بر اسااااس گفتههای شااارکتکنندهها عوامل
مربوط به معلم و عوامل مربوط به فراگیرنده میباشااد .در مورد بعد عوامل مربوط به فراگیران ،مقوله انگیزه و بعد مشااارکت
کشااف شااد که ظاهرا در مطالعات قبلی مورد بحث قرار نگرفته اساات .مهمترین عوامل باز دارنده روش تدریس بازخوردی
مقولههایی محدودیت زمانی و حجمکاری اسااتقالل کاری محدود ،عدم شااناخت ،عدم حمایت و نبود تفکر انتقادی بدساات
آمد .مربیان برنامههای تربیت معلم میتواند از نتایج این تحقیق جهت ترویج تفکر بازخوردی در دورههای آموز شی ا ستفاده
کنند .رویکرد تفکر بازخوردی بهمنظور آگاهی دادن معلمان نسبت به عوامل آموزشی ،محیطی و اخالقی و گسترش در میان
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تفکر بازخوردی متشاااکل از مولفههای فنی ،عملی ،انتقادی عوامل مربوط به فراگیرنده و مزایا و موانج تفکر بازخوردی ،اراﺋه

معلمان ضرورت دارد چرا که این امر به نوبه خود به بهبود معلمان و و ضعیت آنها کمک میکند .با چنین روحیهای ،معلمان
میتوانند افقهای خود را گ سترش داده و فراتر از مو ضوعات آموز شی بپردازند تا درحکم عامل تحول و تغییر در جامعه خود
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An Analysis of Iranian EFL Teachers’ Perceptions of Reflective Teaching: A
Qualitative Study
Abstract
This qualitative study sets out to capture Iranian EFL teachers’ perceptions of reflective
teaching. In doing so, a semi-structured interview was done with a theoretical sampling
comprising 15 EFL teachers. Drawing on a grounded theory method the collected data were
analyzed whose results led to the emergence of five categories with reflective teaching
understanding as the core category and teaching issues, learner’s issues, teacher-related
factors, advantages of, and obstacles to reflective teaching as subcategories. The emerging
categories were discussed in the context of language teaching along with some
recommendations. The results indicated that the teachers have awareness of reflective
teaching and support its priviples. The findings of the present research might be of value
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to the curriculum developers and course instructors of teacher education programs to
design courses.
Keywords: Grounded Theory. Perception. Teacher. Reflective Teaching
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سواالت مصاحبه

آماده ای که شروع کنیم؟ چند سال سابقه تدریس دارید؟
. 1آیا شما باتفکر بازخوردی یا روش تامل گرایانه اشنایی دارد؟ اگر میدانید لطفا توضیح دهید؟
 .2به نظر شما معلم به چه چیز هایی قبل ،در طول و بعد از یک درس بایستی فکر کند؟
. 3آیا معلم بایستی در مورد پاسخ های دانش اموزان خود و واکنش های انها فکر کنند؟ چه مسایل مربوط به دانش آموزان
اهمیت دارند؟
 . 4تفکربازخوردی چگونه بایستی صورت بگیرد؟ آیا از خودتان در مورد تدریس خود سوال می کنید؟ اگر پاسخ شما اری
است  ،چه سواالتی پیش می آید؟
. 1چه روشها و راهبرد هایی برای انجام تفکر بازخوردی استفاده می شود؟

. 1آیا فکر می کنید معلمان باید در مورد تجربه تدریس خود با همکاران باتجربه صحبت کنند چرا ؟
.9بعضی از معلمان معتقدند که معلمان باید تنها بر مساﺋل آموزشی خود فکر کنند  ،در حالی که سایر معلمان می گویند که
معلمان باید به مسایل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز توجه داشته باشند .نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ لطفا
توضیح دهید؟
. 15چه موضوعاتی معلم می تواند در کالس های درس استفاده کند؟ موضوعات اجتماعی؟ چرا از این مباحث استفاده می
کنید؟ آیا می توانید نمونه هایی را اراﺋه دهید؟
 . 11تفکر بازخوردی چه اهمیتی برای معلمان دارد؟
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. 1چه روش های این روش تدریس الزم دارد؟

 . 11ویژگی های یک معلم اندیشمند کدامند ؟

از همکاری شما سپاسگزاریم
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. 12چه عواملی معلم را از پیاده سازی این روش باز می دارد می کند؟
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جدول  1اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان
اطالعات جمعیتی
جنسیت
مرد
زن
مدرک تحصیلی
لیسانس
فو لیسانس
دکتری
سابقه کاری

تعداد
1
15
4
1
4
بیشتر از ده سال

جدول  .2مفاهیم و مقوله های فرعی شناسایی شده در متن یک نمونه مصاحبه
کد مفهوم

11

11
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11

عنوان مفهوم شناسایی شده و نقل قول مرتبط با ان
نداشتن وقت کافی
"معلمان وقت ندارند؛ آنها باید کتاب را در  1ساعت ،در دو روز که به
این درس اختصاص داده شد ،تمام کنند . . .آنها می خواهند ما در دو
روز درس انگلیسی را آموزش بدهیم .حتی قبال کمتر از این ساعت بود.
ما وقت نداریم بشینیم و برنامه ریزی ،در مورد رخدادهای کالس درس
صحبت کنیم  ،یا همانطور که گفتید ،ایده ها مون را اشتراک گذاری
کنیم و این خیلی بد است و تﺄثیر بدی بر توانایی و آموزش ما دارد".
محدود شدن در یک چارچوب خاص
"مطالب درسی از پیش تعیین شده در یک مرز مشخص و برنامه
زمانی مشخص شده باید کار رو در همان مرز باید پیش برد که شاید
این خالقیت را از معلم بگیرد. . .آنها باید در یک چارچوب اراﺋه شوند،
چنین محدودیتی ممکن است مانج تفکر بازخوردی شود".
بی عالقگی و بی انگیزگی معلم
"یکی خود معلمان است  ،معلمان ممکن است منفعل باشند روحیه
کار کردن نداشته باشند"

کد زیر مقوله
زیرمقوله فرعی 9

عنوان مقوله فرعی
موانج به کارگیری تفکر
بازخوردی
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بازخوردی

عوامل
بازدارنده

خصوصیا ت و
عوامل مربوط
به معلم

مزایا

کمبود وقت و حجم
کاری

با سواد بودن

عدم استقالل کاری

خودآگهی

خال بودن

بی انگیزگی

تدریس پژوهش
محور

پژوهشگر بودن

عدم حمایت و همکاری
عدم شناخت
عدم تفکر انتقادی

تدریس خال و به
روز

صاد و دلسوز بودن
منتقد بودن

عوامل مربوط
به فراگیرنده

مسایل
مربوط به
تدریس

بعد شناختی
بعد عاطفی
انگیزه
مشارکت
ودرگیرکردن

بعد فنی
بعد عمل و پژوهش
بعد انتقادی
بعد خالقیت

روحیه همیاری
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