
معلم بازتابنده  کیست؟
توانایی تفکر در مورد اینکه هر معلم چه، چرا و چگونه کار خود را انجام دهد و 

چگونه از تجربيات خود برای یادگيری مادام العمر استفاده کند، رشد و توسعه ی 
فردی و حرفه ای معلم را در پی دارد. به عبارت دیگر، در محيطی آموزشی 
مانند مدرسه، بازتاب دادن و تفکر کردن معلم درباره ی کار خود، به شکلی 

حساب شده، هدفمند و ساختار یافته، به تغيير در فرایند یاددهیـ  یادگيری 
معلم منجر می شود و کليد موفقيت یادگيری معلمان و یادگيرندگان است. 

راهکار 2-3 سند تحول بنيادین آموزش وپرورش نيز بر تقویت شایستگی های 
اعتقادی، اخالقی و حرفه ای معلمان و راهکار 6 -11 بر استقرار سازوکارهای 

ارتقای توانمندی های معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی درسی در 
سطح مدرسه تأکيد دارد.

اساسـی در يادگيـری و بخـش مهمـی 
در تدريـس اسـت. در تدريـس بازتابـی، 
معلم به تفکـر دربـاره ی چگونگی فرايند 
تدريس در هر جلسـه ی آموزشی کالس، 
عوامـل تأثيرگـذار بـر آن، وجـه تشـابه و 
تمايـز ايـن تدريـس بـا سـاير تدريس ها 
در جلسـات ديگر آموزشـی، تعيين نقاط 
قـوت و ضعـف و ويژگی هـای تدريـس و 
احسـاس خود نسـبت بـه آن می پـردازد. 
بـرای مثـال، می گويـد: »تدريـس مـن 
چگونـه پيـش رفـت؟ مـن طـرح درس 
خـود را اين گونـه برنامه ريـزی کـردم و 
ايـن شـکلی بـه اجـرا درآمـد، حـال بايد 
چـه کاری بـرای بهبـود تدريسـم انجـام 
دهـم. هر بخـش از تدريسـم چـه ميزان 

متفـاوت از قبـل بـوده اسـت«.
بازتـاب معلـم بـه تدريـس خـود، نوعـی 
خوداگاهـی، فروتنـی و احسـاس اصـالح 
کارش اسـت. معلم بـا اسـتفاده از بازتاب 
می توانـد توالـی اجـرای کار تدريـس و 
بررسـی  را  درس  طـرح  تحقـق  ميـزان 
کنـد. تدريـس بازتابـی مزايايـی دارد که 
مهم تريـن آن هـا در شـکل شـماره ي 2 

آمده انـد. 
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معلـم حرفـه ای می دانـد کـه هيـچ چيز 
دنبـال  بـه  هميشـه  او  نيسـت.  کامـل 
اصـالح کار خود و به دنبـال روش اصالح 
معلـم،  مـورد  در  رو،  ايـن  از  می گـردد. 
بازتـاب نوعی هـرس کـردن روش کار به 
حسـاب می آيـد. بازتـاب بـه معلم کمک 
می کنـد خـود و روشـش را اصـالح کند.

معلـم الزم اسـت در انعـکاس دربـاره ی 
کار خـود صادق و شـفاف باشـد. انعکاس 
درواقـع از ذهـن معلم به هنـگام تدريس 
شـروع می شـود. معلم بازتابنده كسـي 
اسـت كـه بـر شـيوه های تدریـس 
خـود تمرکـز می کنـد و بـه تجزیه و 
تحليل چگونگـی تدریس و چگونگی 
بهبـود یـا تغييـر آن بـرای کسـب 
یادگيـری می پـردازد.  بهتـر  نتایـج 
معلم بازتابنده درباره ی کارکنان مدرسـه 
و اوليـا، دانش آمـوزان، مدرسـه، برنامـه ی 
دانـش  از  آموزش وپـرورش  و  درسـی 
برخـوردار اسـت. در شـکل شـماره ي 1 

مـدل معلـم بازتابنـده آمده اسـت.
مشـکالت  حـل  بـرای  بازتابنـده  معلـم 
دانش  آمـوزان تـالش می کنـد، از ارزش ها 
و باورهايـی کـه در تدريس خـود منتقل 
می کند آگاه اسـت، در فرايند برنامه ريزی 

نوشتار
ترجمه:  دكتر نيره شاه محمدی

معلم بازتابنده
 در بررسی های متفکرانه در مدرسه و 

کالس درس درگیر می شود
 عامل تغییر است

 مشکالت و چالش ها را بازشناسی و حل 
می کند

 دانش آموز محور است
 توانمند و کاشف راهکارهای متنوع است

 بر کالس درس مدیریت می کند
 خالق و نوآور است

معلم غیربازتابنده
 کوته فکر است

 واکنش پذیر است
 از مشکالت اجتناب می کند

 معلم محور است
 فقط استانداردهای از پیش تعیین شده 

را اجرا می کند
 بر کالس درس کنترل کافی ندارد

 از سنت ها تبعیت مي کند

درسی مشـارکت دارد و مسـئوليت رشد 
حرفـه ای خـود را به عهـده می گيـرد.

چنيـن معلمـی در تدريس خـود از روش 
اسـتفاده می کنـد. در  بازتابـی  تدريـس 
ايـن نـوع تدريس، معلـم در کالس درس 
اطالعـات جمع می کنـد و روش تدريس 
خـود و باورهـای زيربنايـی آن را تجزيه و 
تحليـل می کنـد. تدريس بازتابـی ابزاری 
بـرای توسـعه ی حرفه ای معلم محسـوب 

می شـود.
بازتـاب در تدريـس شـکلی از فرايندهای 
ذهنـی اسـت کـه معلـم بـرای تحقـق 
آوردن  بـه دسـت   يـا  آموزشـی  اهـداف 
نتايج مـورد انتظار در رفتـار دانش آموزان 
بـه کار می بـرد. بازتـاب دادن يـک اصـل 

معلم بازتابنده در مقابل معلم غیربازتابنده
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