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بازخورد آموزشی
دکتر نیره شاه محمدی

دانش آمــوز دورة ابتدایــی بودم. اگر 
معلم ما به کارهای دســتی یا عملی ما 
نمــرة پایین می داد نمــرة ما در درس 
انشــا یا هنر هم کم می شد ولی علت 
آن را نمی دانســتیم؛ معلم هم علت آن 
را توضیح نمی داد؛ اصواًل او مشــخص 
نمی کرد کــه نقاط قــوت و ضعف ما 
در درس ها کجاســت و چقدر نســبت 
به قبل پیشــرفت کرده ایم. به عبارت 
دیگر بازخورد درســتی از کارمان به ما 
نمی داد. در نتیجه دلسرد شده و انگیزة 

خود را از دست می دادیم.
روزی از تعدادی معلمان سؤال کردم 
کــه از بازخورد چه می دانند و چرا باید 
تکالیفشــان  مقابل  در  دانش آمــوزان 
بازخــورد دریافــت کنند. در پاســخ 
گفتند: »خوب معلوم اســت! بازخورد 
به دانش آموزان کمک می کند تا بدانند 
چقدر کارشان پیشــرفت داشته است 
و چه کنند تا دفعه بعد کارشــان بهتر 
شــود« یکی از آن هــا دقیق تر گفت: 
»بازخورد، در واقع فعالیتی اســت که 
جریــان یادگیــری را در کالس عمق 
یادگیــری  فعالیت هــای  می بخشــد. 
در  بازخورد  طریــق  از  دانش آمــوزان 
مسیر انتظارات آموزشی قرار می گیرد. 
با وجود بازخورد اســت که ارزش یابی، 
پویــا  و  توانمندســاز  رشــددهنده، 

می شود.«
آن ها معتقد بودند که: در بازخورد دادن 
به دانش آموز، الزم اســت وضعیت او در 
جریان یادگیری، به زبان ســاده برایش 
بیان شــود؛ یعنی میــزان موفقیت ها و 
خطاهای او، در انجام یک تکلیف یا کار، 
مشــخص گردد. بنابراین، بازخورد از دو 
بخش عمده، یکی بیان میزان موفقیت ها 
و دیگــری بیــان ضعف هــا و خطاهای 
احتمالی فرد تشکیل می گردد. بنابراین 

اگــر بازخورد طی فراینــدی هدفمند و 
هوشمندانه ارائه گردد، در بهبود یادگیری 
دانش آموزان نقشی سازنده، مهم و رشد 
دهنده خواهد داشت و دانش آموز خواهد 
فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و باید 
چه فعالیت هایی را انجام دهد تا انتظارات 
آموزشــی را محقق گرداند. در مقابل اگر 
بازخوردهای نامناســب مورد اســتفاده 
قرار گیرد، مانند جمالتی نظیر: همیشه 
اشتباه می کنی! همیشه کارهایت کثیف 
و نامرتب است! همیشه ناقص می نویسی! 
و... می تواند تأثیر نامطلوب داشته باشد و 

روحیة دانش آموز را تضعیف کند«
در پاســخ به ایــن ســؤال ها که: چه 
بازخوردی مناسب است؟ چگونه بازخورد 
مناسب ارائه دهیم؟ و... معلمان می گفتند: 
»در دادن هر نوع بازخورد ابتدا الزم است 

وضعیــت دانش آموز معلوم شــود و او 
بداند که چگونه می تواند وضعیت خود 
را بهبود بخشــد. مثاًل وضعیت ذهنی 
دانش آمــوز می تواند بــر روی بازخورد 
دریافت شده تأثیر بگذارد؛ یعنی اگر او 
احساسات  بازخورد،  دریافت  هنگام  در 
مثبت و خوش بینانه ای از خود نشــان 
دهــد، احتمــااًل قســمت های مثبت 
بازخورد را به خاطر خواهد ســپرد، در 
حالی که اگر در او احساســات منفی و 
تنش زا بروز کنــد، مطالبی را به ذهن 
خواهد ســپرد که دارای اهمیت منفی 
خواهــد بــود.« آنچه مهم اســت این 
اســت که معلم باید بازخوردهای خود 
را براساس چشم اندازی روشن و اینکه 
دانش آموزان در کجــا قرار دارند و به 

کجا باید بروند استوار سازد.

بازخورد
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در نشست دوســتانه ای كه با چند تن از معلمان باتجربه با 
موضوع »عناصر ارائه یك بازخورد مؤثر« داشتم مشخص شد 
به منظور ارائه بازخورد به موقع و مناسب به دانش آموزان الزم 

است به چهار جنبه توجه شود:

زمان ارائه بازخورد

بازخورد زمانی تأثیرگذار اســت كه در زمان درست خود صورت گیرد؛ یعنی 

هنگامــی كه دانش آموزان از اهداف یادگیری موضوع درس آگاهند و وقت كافی 

برای اصالح مشكالت یادگیری خود دارند. اینكه بازخورد چه موقع و با چه فاصله 

زمانی ارائه شود مهم است. گاهی اوقات الزم است معلم برای آگاهی دانش آموزان از 

حقایق یا درستی یا نادرستی كارهایشان به آن ها بازخورد سریع دهد. گرچه كمی 

تأخیر در ارائه بازخورد و دادن فرصت كافی به دانش آموز برای بررسی جامع تر از 

كار خود، به او كمك می كند تا به بازخورد گوش دهد و آن را به كار برد. این كار 

زمانی اتفاق می افتد كه دانش آموزان از موضوع، تكلیف یا عملكرد خود در پاسخ 

به یك سؤال آگاه باشند. برای مثال معلم یك آزمون چندگزینه ای از دانش آموزان 

می گیرد و همان روز آن را تصحیح می كند و نتایج را روز بعد در اختیارشان قرار 

می دهد. پس از بازگرداندن نتایج آزمون، زمانی از وقت كالس را برای بررســی 

پاسخ ها صرف می كند كه در علم روان شناسی به آن دانش نتایج می گویند. این 

امر به درك به موقع دانش آموزان از بدفهمی های خود كمك می كند.

و میزان رعایت نكات درست را به دانش آموز گوشزد می كند.باشد كه آیا پاراگراف نوشته شده با معنا و واضح است؟ معلم تعداد خطاها معنكس كنندة مفهوم كل متن باشــد. بازخورد معلم به آن می تواند این مثاًل نوشــتن خالصه یك درس در یك پاراگراف، پاراگراف باید با معنا و توجه شود. برای مثال در هنگام انجام یك فعالیت عملی در كالس درس را بــا اهداف یادگیری دارند. هم چنین به ســطح یادگیری دانش آموزان برای این كار الزم است بازخورد در زمینه نكاتی باشد كه بیشترین ارتباط بارخورد دریافت كند تا به چگونگــی انجام تكلیف یا كار خود پی ببرد. وقت یك بار بازخورد باید ارائه شــود؟ الزم است دانش آموز به قدر كافی این ســؤال مهمی است كه به ازای انجام چند كار یا تكلیف و هر چند مقدار ارائه بازخورد

دانش آموز پایه اول دبستان كه چگونه مداد خود بــه درك بهتر او كمــك می كند. كمك به یك توضیحات شفاهی به او در زمینه نحوه انجام كار »در مورد این مسئله چه فكری می كند؟« و ارائه یك مســئله توسط دانش آموز و پرسش از او كه نمایش بگذارد. همچنین مشــاهدة شیوة حل نوشــتاری بدهد. یا كار عملــی دانش آموز را به معلم می تواند به انشــای دانش آمــوز بازخورد دانش آموز( بیشــتر توصیه می شود. برای مثال ارائة بازخورد به شیوه تعاملی )صحبت كردن با شفاهی، كتبی، تصویری یا نمایشی استفاده كند. معلم می تواند برای ارائة بازخورد از شیوه های شیوة ارائة بازخورد
را نگاه دارد )نمایشی(.

مخاطب بازخورد

بازخورد مناسب با توجه به دانش آموز و ویژگی های 

او داده شــود. این كار كمك می كند تا ارزشــی را كه 

معلم برای یادگیری دانش آموز قائل است به او منتقل 

كند. بازخورد می تواند فردی، گروهی یا به كل كالس 

ارائه شــود. بازخورد فــردی به دانش آمــوز این پیام 

را می دهــد كه معلم برای كار او اهمیت قائل اســت. 

بازخورد گروهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد كه 

كل كالس در درك یــك مفهوم یا انجام یك تكلیف 

مشتركًا اشــكال دارند. این امر زمینه را برای تدریس 

مجدد موضوع مورد نظر فراهــم می كند. برای مثال 

معلم ریاضی درمی یابد دانش آموزان در رســم نیمساز 

یك زاویه قائمه مشكل دارند. برخی دانش آموزان سعی 

می كنند كه بخش های یك زاویه را اندازه گرفته و آن 

را به دو قسمت مساوی تقسیم كنند. بازخورد معلم به 

كل كالس بوده و شیوه رسم نیم ساز را دوباره توضیح 
می دهد.
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در بحث و گفت وگویی دوستانه با جمعی از معلمان دربارة »شیوه انتخاب نوع محتوای بازخورد« بیان شد كه محتوای بازخورد 
معلم به دانش آموز به چهار عامل بستگی دارد: »بازخورد بر چه چیزی تمركز دارد«، »كار دانش آموز چگونه مقایسه می شود«، 
»معلم چه عملكردی را در نظر می گیرد« و »بازخورد چه ارزشــی را به دنبال خواهد داشــت«. هر بازخوردی كه معلم به كار 
دانش آموز خود می دهد تمامی این چهار عامل را به طور همزمان در برمی گیرد و به او كمك می كند تا تصمیم بگیرد چه چیزی 

در بازخورد به كار ببرد به انتخاب كلمه، وضوح، اختصاصی بودن و لحن در بازخورد كمك می كند.

بازخورد

دکتر نیره شاه محمدی

تمركز محتوای بازخورد۱

é محتوای هر بازخورد بر ســه سطح زیر تمركز دارد: 

معلم به ارائه اطالعاتی در مورد اشتباهات دانش آموز و درستی 

یا نادرستی كار او می پردازد كه در برگیرنده اطالعاتی دربارة 

كیفیت و عمق تكلیف یا كار انجام شده است، و بدین وسیله 

بدفهمی های دانش آموز را اصالح می كند.

é تمركز بر فرایند انجام تكلیف: اطالعاتی در مورد شیوة 

شــروع و فرایند انجام یك كار ارائه می شــود. از این طریق 

دانش آموز در می یابد بین ویژگی هــای یك تكلیف با فرایند 

انجــام آن و نتایجش چه ارتباطی وجــود دارد. همچنین به 

دانش  آموز در كسب مهارت یادگیری چگونه یاد گرفتن كمك 
می شود.

é تمركز بر كنترل و نظارت دانش آموز بر یادگیری خود 

)خود تنظیمی(: دانش آموز به جست وجوی اشتباهات خود 

می پردازد، آن ها را درك كرده، می پذیرد و براساس اطالعات 

ارائه شــده در بازخورد معلم عمل كرده و یادگیری او بهبود 

می یابد. از این طریق یادگیرنده به یادگیری خود اعتماد پیدا 

می كند در نتیجــه خودكارآمدی و اعتمادبه نفس او از طریق 

ترسیم ارتباط بین كار و تالش های هدفمند و اندیشمند انه اش 
تقویت می شود.

چهارضلعی باز خورد 
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ارزش بازخورد

ارزش بازخورد سازنده تنها گفتن نقاط قوت و ضعف 

دانش آموز نیست بلكه بیان اشتباهات دانش آموز است 

به همراه پیشنهاد به او دربارة چگونگی انجام و اصالح 

آن كار. دانش آموز باید بداند چرا جواب او درســت یا 

غلط اســت بنابراین الزم است معلم در بازخورد خود 

مشــخص كند دانش آموز در كدام بخــش كار خود 

پیشرفت داشته و پیشنهاداتی برای بهبود یادگیری او  
ارائه دهد.

مثال: از دانش آموزان خواسته می شود گزارشی دربارة 

ضرورت و اهمیت بازیافت کاغذ تهیه كنند. درهنگام 

بررســی گزارش و ارائه بازخورد معلم به دانش آموزی 

اعالم می كنــد كه این گزارش بهتر از گزارش قبلی او 

تهیه شده اســت زیرا در آن جزئیات بیشتری درباره 

دالیل بازیافت کاغذ ذكر شــده است. معلم پیشنهاد 

می كند كه اگر دانش آموز حقایق بیشتری به گزارش 

اضافه كند مانند: »بازیافت کاغذ ســبب می شــود تا 

درختان بیشــتری از خطر قطع شدن نجات یابند« و 

»ارائه اطالعات در مورد تأثیرات بازیافت بر كره زمین و 

هزینه های آن« به بهبود محتوای كار او كمك می كند. 

در اینجا معلم ضمن تمركز بر تكلیف فرایند انجام كار 

را نیز مورد بازبینی قرار می دهد عملكرد دانش آموز با 

كارهای قبلی اش مقایســه می شود. عملكرد توصیفی 

است ارزش آن مثبت و به نقد سازنده می پردازد.

مقایسه كار دانش آموز

كار دانش آموز به دو روش ارزشیابی می شود. یكی مقایسه عملكرد دانش آموز با یك استاندارد، و 

دیگری مقایسة عملكرد یك دانش آموز با دانش آموز دیگر. در روش اول كار یك دانش آموز با یك 

هدف یادگیری و میزان دستیابی او به هدف مورد نظر مقایسه می شود. این كار مشخص می كند 

دانش آموز با انجام كار خود چقدر به هدف مورد نظر دست یافته است و گام بعدی در آموزش چه 

باید باشــد )مقایسه خود مرجع( به عبارت دیگر كار دانش آموز با معیارهای از قبل تعیین شده یا 

عملكرد قبلی او مقایســه می شــود. در روش دوم عملكرد دانش آموز در انجام یك كار با عملكرد 

منفی در بین دانش آموزان را تقویت می كند.دانش آموز دیگر در انجام همان كار مقایسه می شود. این نوع بازخورد توصیه نمی شود زیرا رقابت 

نوع عملكرد دانش آموز
ارائه توضیحات واضح توسط معلم دربارة نوع عملكرد 
دانش آموز در انجام كارش ضرورت دارد. معلم الزم است 
آنچه را كه مشاهده می كند به وضوح توضیح دهد. برای 
این كار معلم نقاط قوت و ضعف دانش آموز دركارش را 
مشخص و از تشویق یا نقد كلی كار و گوشه و كنایه زدن 
به دانش آمــوز )چطور می توانی همچنین چیزی انجام 
دهی؟( خودداری می كند. مثالً  نمی گوید كارش خوب یا 
بد است، پس از انجام هر كار به دانش آموز فرصت كافی 
برای دریافت بازخورد مجدد می دهد بدون اینكه كسب 
نمره در كار باشــد. از این طریق دانش آموز در می یابد 
حتی كوچك ترین پیشــرفت او در كالس درس دیده 

می شود و به حساب می آید.

چهارضلعی باز خورد 
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وضوح

لحن

ویژگی

بازخورد شفاف

دربحثوتبادلنظریکهبامعلمانداشتمروشنشدکهیکیازهدفهاینظامآموزشیایجادتغییردرساختشناختیوفرایندهای
ذهنییادگیرندگاناستبهگونهایکهدانشآموز،بتواندآنچهرادریکموقعیتفراگرفتهاست،درموقعیتمتفاوتدیگریبهکارگیرد.
اینخواستهباارائهبازخوردهایدقیقومتناسبامکانپذیراست.یكیازانواعاینبازخوردهابازخوردنوشتاریاست.عباراتوكلمات
مورداســتفادهدرایننوعازبازخوردمهمهستندزیرابهدانشآموزاندردرکهدفوقصدمعلمازبازخوردکمکمیکنندونشان
میدهندكهمعلمچقدربرایكاروتالشآنهاارزشقایلاستوآنهارابهعنوانیكفردخودكارآمدوفعالدریادگیریمیبیند.
همچنینبهدانشآموزكمكمیكندتاتصمیمبگیردچهكاریبرایبهبودیادگیریخودانجامدهدوقدمبعدیاودریادگیریچیست.

بنابراینالزماستمعلمدرهنگاماستفادهازکلماتدربازخوردنوشتاریبهنکاتزیرتوجهکند.

دکتر نیره شاه محمدی
تصویرگر: میثم موسوی

كه آیا دانش آموز بازخورد را درك كرده  است یا نه.سطح پیشرفت دانش آموز اشاره  شود و نیز بررسی گردد از جمالت با كلمات و ســاختار ســاده استفاده شود، به پیشینه و تجربیات متفاوتی می باشند. بنابراین الزم  است از بازخورد مهم  است،  زیرا دانش آموزان دارای خزانه لغات، استفاده از كلمات واضح و روشن برای درک هدف معلم 

بازخورد ارائه شده توسط معلم نباید خیلی كلی یا جزئی 

باشد. نوشتن جمالتی مانند »بیشتر بنویس« در باالی برگه 

هیچ راهنمایی خاصی به دانش آموز نمی دهد. او بیشــتر از 

چه چیزی را بنویسید. به جای استفاده از جمله »این عالی 

است« نوشته شود »این مقدمه برای معرفی كتابت بسیار 

عالی  است و خواننده را به خواندن آن ترغیب می كند« این 

امر به دانش آموزكمك می كند تــا دریابد چرا كار او عالی 

بوده اســت و او را در انجام كارش راهنمایی می كند. بهتر 

اســت از اسامی و صفت های توصیفی استفاده شود. درباره 

مفاهیم و معیارها به درســتی توضیح داده شوند مانند »از 

امالیی که نوشته ای، راضی ام. برای بهتر شدن امالی بعدی، 
با کلمات جمله بساز«.

بازخورد

منبع
Brookhart Susan M. (2008) How to give effective feedback to your students, 
Association for supervision and curriculum development (ASCD)

لحن به كیفیت، شیوة بیان بازخورد و این كه پیام چگونه توسط 
دانش آموز درك می شود، برمی گردد. لحن از طریق انتخاب نوع كلمه 
و ســبك بیان آن ارائه می شود. لحن پیام می تواند ترغیب كننده و 
الهام بخش و یا برعکس بازدارنده باشد. بنابراین الزم است از كلماتی 
اســتفاده شــود كه به دانش آموز به عنوان یك یادگیرنده احترام 
گذاشته شــود مانند »من رنگ آمیزی زیبای شما را می پسندم«. 
این جمله دانش آموز را دلگرم و خوشــحال می سازد و به او انگیزه 
می دهد. تحقیر در بازخورد جایگاهی ندارد. البته هیچ گاه كار اشتباه 
دانش آموز نباید به خاطر تقویت عزت نفس تقدیر شود؛ مثاًل »كار 
خوبــی انجام داد« زیرا دانش آموز فكر می كند هر كار با هر ویژگی 
قابل  قبول  است و برای اصالح یادگیری خود تالش نمی كند بدترآن 
كه او ممكن است بداند چه چیزی غلط بوده و فکر كند معلم نادان 
بوده و متوجه نشده است. در چنین شرایطی معلم در آینده احترام 
الزم را از ســوی دانش آموز دریافت نمی كند. بنابراین اگر معلم در 
بازخورد خود اشكاالت دانش آموز را با به كارگیری كلمات و جمالت 
مناســب بگوید و به او پیشنهادهایی برای انجام بهتر آن ارائه دهد، 
باعث می شــود مســیر یادگیری برای دانش آموز وضوح پیداکند. 

بازخورد نوشتاری می تواند به شیوه های مختلف، مانند اعالم نظر بر 
روی كار نزدیك نزدیك به شواهد آن، حاشیه نویسی در گوشه كار یا 
بر روی جلد كار برای تكالیفی كه نمره گذاری می شوند، ارائه شوند. 
مثال: معلم مطالعات اجتماعی از دانش آموزان خود خواســت تا 
موضوعی اجتماعی را انتخاب و در گروه های چهار نفره كاركنند و 
نتیجه كار خود را به كالس ارائه دهند. او از دانش آموزان خواست: 
هر گروه در زمینه موضوع مورد اهمیت خود تصمیم بگیرد و دربارة 
آن درکتابخانه به بررســی و جســت وجو بپردازد.سپس یافته های 
خود را دســته بندی، منظم و به صورت تعاملی به كالس ارائه  دهد. 
او از طریــق بارش ذهنی ویژگی های یك ارائــه خوب را با كمك 
دانش آموزان شناســایی کرد و روی تخته نوشت و به عنوان مالك 
ارزیابی كارشان در اختیارشان قرارداد و بعد از اتمام كار در كنار كار 
هر گروه حاشیه نویســی كرد »علت انتخاب موضوع كاماًل  واضح و 
روشن بود، كالس كاماًل از شنیدن مطالب لذت برد، تعامل چشمی 
شما با دانش آموزان خوب بود.خالصه های ارائه شده به همكالسی ها 
به انتقال معنی دار مفهوم كمك كرد بحث و گفت وگو با دانش آموزان 

و پرسش و پاسخ مناسب بود«

۱۷  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۵ |  بهمن ۱۳۹۶ |
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 معلم فکور در اندیشه های شهید مطهری
فاطمه رهبری
دانشجومعلم، قائم شهر

یادداشت

از دیدگاه شهید مطهری هدف غایی تعلیم وتربیت، تربیت انسان کامل است. 
معلم فکور کسی است که اهداف تعلیم وتربیت راـ  برای نیل به انسان کاملـ  
در تعامل با عناصر متعدد به مرحلة اجرا در می آورد. با توجه به جایگاه خطیر 
معلم در نظام تربیتی، در مقالة حاضر سه ویژگی معلم فکور از نظریه دونالدشون 
)1992( شامل دانش در عمل، تأمل در عمل و گفت وگوی فکورانه با موقعیت، و نیز 
یک ویژگی دیگر را که امام جمعه و مهرمحمدی )1385( به آن دست یافته اند، 
یعنی هنرمند حرفه ای؛ انتخاب کرده ایم، سپس به بررسی و تحلیل اندیشه های 
شهید مطهری دربارة هر یک پرداخته ایم. سند تحول آموزش وپرورش در جامعة 
اسالمی ایران در پی تربیت انسان موحد است. برای ایجاد نگرش اسالمی در 
معلمان، واکاوی اندیشه بزرگانی مانند شهید مطهری،  روشنگر این راه خواهد 
بود. شناخت انسان کامل در کسب معرفت معلمان فکور نقش دارد، زیرا بیانگر 
مبانی فلسفی و دینی تربیت است. معلم به عنوان الگوی جامعه برای کامل شدن 
باید چهره روحی و معنوی انســان نمونه را بداند، تا در راستای فکور شدن به 
تربیت خویشتن بپردازد. شهید مطهری یکی از اهداف کلیدی تربیت را رشد 
فکری متعلم می داند؛ در واقع معلم باید بکوشد که به متربی رشد فکری یعنی 
قوه تجزیه و تحلیل بدهد، نه اینکه تمام تالشش توجه به کمیت آموزش باشد تا 
دانش آموزان آن را حفظ کنند. معلم باید افرادی را تربیت کند که خود فکر کنند 

و به استنباط و رد فرع بر اصل بپردازد )مطهری، 1382(.

ویژگی های معلم فکور
1. دانش در عمل

مهرمحمــدی )1391( از ایــن مؤلفه 
به عنــوان دانش شــخصیـ  حرفه ای یاد 
می کند؛ که برخاســته از تجربیات زیسته 
معلمان اســت. طبق دانش محلی، معلم 
معنایی جدید را خلق می کند. این دانش 
محلی ظرفیت عمومی شدن دارد. شهید 
مطهری هدف معلم را اســتقالل دادن به 
نیروی فکر دانش آموزان و رشد ابتکار آن ها 
بیان داشت. در بحث علم و تعلم، نیز حالت 
رشد عقالنی و استقالل فکری مطرح است 
به گونه ای که معلم می تواند قوه استنباط 

دانش آموز را رشد دهد )مطهری، 1382(.

2. تأمل در عمل
استاد مطهری )1382(، عالوه بر آگاهی 
و معرفت به عمل خیر، تربیت را ضروری 
می داند. در این بــاب، تفکر را در دو گونه 
شــرح می دهد: در گونه اول خود انســان 
به عنوان یک موضوع علمی موضوع تفکر 
اوست؛ در گونه دوم انسان درباره کارهای 

خودش فکر می کند. معلم باید در شبانه روز 
فرصتی برای خــودش قرار بدهد تا درباره 
خود و عملــش به تأمــل و درون گرایی 
بپردزاد و آنچه واقع شــده را ارزیابی کرده 
و از این طریق موقعیت را تغییر دهد. این 
فرایند به تعبیر اســتاد چیزی است نظیر 

محاسبة نفس. 

3. گفت وگوی فکورانه با موقعیت
شــهید مطهری یکی از اصول تعلیمات 
تفکر قــرآن را دعوت تفکر و تدبر می داند. 
هدف تفکر در کالم ایشان کار نیک انجام 
دادن و پیامد تفکر، پی بــردن به رازها و 
اســرار آفرینش است. تفکر در تاریخ برای 
شــناختن ســنن و قوانین خداوند برای 
زندگانی جماعت بشر است. از طرفی اگر 
تفکر ســطحی و پراکنده باشد، اثربخشی 
نخواهد داشــت. اگر علمــی و مبتنی بر 
مطالعات دقیق و آزمایش ها باشد، و یا الاقل 
انسان بخواهد آثار فکری مردان متفکر را 
به دقت مطالعه کند، بســیار ارزنده است 

)مطهری، 1358(.

4. هنرمند حرفه ای
هنر حرفه ای، یعنــی هنر صورت بندی 
مسئله، بر هنر تدریس فکورانه تأکید دارد 

)امام جمعه و مهرمحمدی،  1385(.
»انسان وقتی یک هنر کوچک را می آموزد، 
علم و فنی را یاد می گیرد و بعد از ســال ها 
زحمت و رنج همیــن که اولین بار اثر هنر 
خودش را می بیند، عزتی در خود احساس 
می کند. از باالترین لذت ها این اســت که 
انسان اثر هنر خود را می بیند.« )مطهری، 
1382: 358(. هر حرفه، هنرهایی به همراه 
دارد کــه وقتی ثمر دهد، موجب توســعه 
حرفه ای فرد خواهد شد. پس معلم با هنر 
تدریس اثربخش، می تواند فکورانه عمل کند.

مطالب گفته شــده گویای این امر است 
که شهید مطهری به طور غیرمستقیم این 
ویژگی ها را در قالب تجربه، تعقل، مطالعه و 
تحقیق و هنر و اسالم مطرح نمود. معلمان 
فکــور، با تصمیمات هوشــمندانه،  دانش 
حرفه ای را با تأمل در عمل در زمینه تحقیق 
به کار می گیرند تا هنر حرفه ای را متبلور 
سازند و متربیان را در مسیر کمال انسانی 

قرار دهند.

 منابع
1. قرآن کریم، ترجمة ناصر مکارم شیرازی،  دارالقرآن 

الکریم، قم، 1386.
۲. امام جمعه، محمدرضا، مهرمحمدی، محمود، »نقد 
و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور 
ارائة برنامه درسی تربیت معلم فکور«، فصلنامة 
مطالعات برنامه درسی، شماره 3، 1385، ص 30ـ  66.
3. ســاکی، رضا، »پژوهش معلم محور؛ پارادایمی 
نو در پژوهش های آموزشی«، فصلنامة راهبردهای 

آموزشی، دوره 5، شماره 3، 1391.
4. مطهری، مرتضی، انسان کامل، صدرا، تهران، 1385.

5. مطهری، مرتضی، تعلیم وتربیت در اسالم، صدرا، 
تهران، 138۲.

6. مطهری،  مرتضی، بیست گفتار، صدرا، قم، 1358.

بازخورد به والدین دانش آموزان
دکتر نیره شاه محمدی

بازخورد

 منبع
1. Brookhart Susan M. (2008) How to give effective feedback to your students، Association for supervision and curriculum devlopment (ASCD)

در بحث و گفت وگوهایی كه در مكان ها و شرایط متفاوت با معلمان داشته ام همواره یكی از دغدغه های آن ها را چگونگی درگیر كردن 
والدین در فعالیت های مدرسه دیده ام. به آن ها گفته ام یكی از راه كارهای مفید و كاربردی در این زمینه بازخورد دادن شما به والدین 
ـ یادگیری بر عهده دارند، نیاز است معلم به  دانش آموزان است. بدین معنا كه چون والدین نقش همراه فرزند خود را در فرایند یاددهی 

شكل فرایندی، و متناسب با شرایط و موقعیت، بازخورد قابل فهمی به آنان بدهد.

بهبود پیشرفت تحصیلی خود بردارد. این نوع بازخورد حداقل دو یا زمینة پیشرفت او فراهم گردد و بتوانند گام های بعدی را در جهت و در آن پیشــرفت ها و ضعف های دانش آموزان تحلیل می شود تا به والدین دانش آموزان معمواًل بازخورد توصیفی داده می شــود 
كه در جهت اســتمرار یادگیری دانش آمــوزان و اصالح و تغییر و تحصیلی فرزند خود به دست آورند. این امر به معلم كمك می كند او داده می شود تا اطالعاتی درخصوص میزان پیشرفت و موقعیت آموزشی است كه در آن نتیجة عملكردهای دانش آموزان به والدین او خواهد رســاند. این نوع بازخــورد دادن، درواقع نوعی بازخورد دارد گزارش پیشــرفت تحصیلی و تربیتی وی را به اطالع والدین شده است، و بر مبنای مستنداتی كه در پوشة كار دانش آموز وجود دست آمده در فرآیند ارزش یابی، كه طی مراحل مختلف گردآوری در دادن بازخورد به والدین، معلم با تركیب و تحلیل اطالعات به سه نوبت در سال به والدین داده می شود.

بهبود عملكرد آن ها از والدینشان یاری بگیرد.

به یاد داشــته باشــیم كه بازخورد نقش غذای 

رشــددهنده را دارد. بدین معنا كه انتظار می رود 

یادگیرنده را یك گام بــه پیش براند. یادگیرنده 

تا احساس خوبی نســبت به خود نداشته باشد، 

موفقیت های خود را نشناســد و با تصویر گرفتن 

و مرور آن هــا دلگرم و تحریك نشــود به انجام 

فعالیت های مورد نظر معلم راغب نخواهد شــد. 

بنابرایــن در هنــگام دادن این نــوع از بازخورد 

بهتر اســت ابتدا نقاط قوت دانش آموز بیان شود 

و ســپس نقاط ضعف او با احتیاط گفته شــود. 

معلم الزم است از هر نوع برچسب زدن و نسبت 

دادن صفتی منفی به دانش آموز، كه سبب شود 

والدینش نگران شوند كه مبادا فرزندشان عیب و 

نقصی داشته باشد خودداری كند. هرگونه نسبت 

دادن صفت منفی موجب می شود اعتمادبه نفس و 

انگیزة هم دانش آموز و هم والدین او برای جبران 
ضعفی درسی اش از بین برود.

در هنگام دادن بازخورد به والدین الزم اســت دربارة اینكه 

فرزندشان چه وضعیتی دارد و چگونه وضعیت او را می توانند 

بهبود بخشــند صحبت شود. الزم است در بازخورد دادن، به 

شــخصیت انسانی دانش آموز توجه شــود و برای او احترام و 

اهمیت قائل شویم. برای آنكه بازخوردی كه می دهیم سودمند 

باشــد باید خودمان را به جای دانش آموز قرار دهیم. بازخورد 

خود را با عبارت یا جمله ای كه ناظر بر نقاط قوت دانش آموز 

است شــروع و بعد با احتیاط و ظرافت نقاط ضعف او را بیان 

كنیم. سعی كنیم در بازخوردهایمان به بیان و توصیف رفتار 

بپردازیم و از قضاوت و برچســب زنی به دانش آموز خودداری 

كنیم. بیان عبارات مثبت، انــرژی والدین دانش آموز را برای 

انجام آنچه كه از آن ها خواســته شده است تقویت می كند و 

به عكس، عبارت منفی، واكنش هــای تدافعی در آنان ایجاد 
می نماید.
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