
 

 تعاملی درسی برنامه طریق از آموزان دانش و معلمان تأملی تفکر 

 2زنوزق محمدی زهره دکتر ،1تاجدار مهران

 .ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد انگلیسی، زبان آموزش دکتری دانشجوی .1

 (.مسئول نویسنده) .ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد  انگلیسی، زبان مترجمی و آموزش گروه .2

 284-289، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 15/13/1011تاریخ پذیرش:                                                   27/11/1011تاریخ وصول: 

 چکیده

 . روش پژوهشانجام شدآموزان از طریق برنامه درسی تعاملی معلمان و دانش تأملی رتفکبررسی مطالعه و با هدف پژوهش حاضر 

جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمامی  بود.ماهه  2، همراه با پيگيری پس آزمون با گروه گواه-آزمایشی با طرح پيش آزمون

گيری تصادفی ساده که با استفاده از روش نمونهود ب 1044-1041دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصيلی  پسرآموزان دانش

پرسشنامه ها از آوری داده. برای جمعجایابی شدندنفر(  11گواه )گروه و  نفر( 11) شیآزما در گروه پسراناین نفر از  04تعداد 

قرار گرفتند و در  عاملیبرنامه درسی تتحت آموزان گروه آزمایش ه شد. دانشاستفاد( 2444) همکاران( کيمبر و RTQ) تأملیتفکر 

ین در طی اپاسخ دادند. گروه گواه  گروه به پرسشنامه و نيز پس از گذشت دو ماه در مرحله پيگيری، مجدداً هر دوجلسات پایان 

با مده آتدساطالعات به وتحليلتجزیهو در ليست انتظار باقی ماند.  دریافت نکرد برنامه درسی تعاملی از ایگونه مداخلههيچمدت 

 آزمون تعقيبیو  گيری مکرربا اندازهواریانس  )تحليل در دو بخش توصيفی و استنباطی 20نسخه  SPSSافزار نرم استفاده از

و این  شدهآزمایشآموزان گروه دانش تأملیتفکر  باعث افزایش برنامه درسی تعاملینتایج نشان داد که  فرونی( انجام پذیرفت.بن

 تأملیفکر تافزایش در  برنامه درسی تعاملیاز تحقيق نشان داد  آمدهدستبهنتایج . ری نيز پایدار مانده استدر مرحله پيگي تأثير

 د. در نظر گرفته شومدارس  های تدریسروشتواند جزء بنابراین می ؛آموزان در طول زمان مؤثر بوددانش

 ، دانش آموزان.، معلمانتأملی تفکر تعاملی، درسی برنامهکلیدواژه: 

 

 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 291                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

يسی ، یادگيری زبان انگلعالوهبهو  ای برخوردار باشدبایست در هر نظام آموزشی از جایگاه ویژهمی تأملیشناخت و ترویج تفکر 

تفکر  (. 1099فرهيان و رجبی، ) استشده  ها و مدارسدانشگاهمهم سبب افزایش تقاضا برای یادگيری آن در سطح  مؤلفهیک  عنوانبه

 شدهحمایتای ای از دانش در زمينهشدهحمایتحظه دقيق، صبورانه و فعال هر اعتقاد یا شکل الم عنوانبه یوییتوسط جان د تأملی

چهار زیر مجموعه برای (. 1091و همکاران،  یارصاحب؛ به نقل از 1900دیویی، ) است شدهتعریف شدهکسبدر راستای نتایج  و

 تأملو  0تأملنوع فهميدن(، ) 2درك و فهمعادی(،  عمل) 1م کارها بر طبق عادتانجاشده است که شامل در نظر گرفته  تأملیتفکر 

دهد؛ در نوع فهميدن، فرد از دانش که یک فعاليت خودکار و هميشگی است و با هوشياری کمی رخ می عمل عادیاست.  انتقادی

 که تأملکند؛ ماند و تغيير نمیاقی میهای معنایی موجود بکند تا جایی که دانش در طرحواره و در چارچوبموجود استفاده می

ح سط عنوانبه، تفکر انتقادی درنهایتدهد و عبارت است از توجه با دقت و مداوم و فعال هر عقيده که با تفکر عميق روی می

مل اس و عکنيم و از چه طریقی احسشود که چرا مسائل را درك میاست که شامل آگاهی از این مسائل می تأملیاز تفکر  باالتری

 (.2444کيمبر و همکاران، ) ميکنمی

فکر اند که منظور از این تفکر، تو برخی دیگر تأکيد بيشتری کرده اندکردهرا تفکر درباره عمل تعریف  تأملبرخی اندیشمندان 

(. 2414کاران، و هم 0موبوکه) است شدهکسبنگر است و شامل نگاه به گذشته، بازبينی تجربه و درس گرفتن از این تجربه گذشته

هی یک مفهوم گرو صورتبهفراگيران تفاسير و تعابير خود از دانش قبلی را مورد بازبينی قرار داده و  تأملی صورتبهدر یادگيری 

برای افزایش (. 2411، 1واچون و لبالنس) ندینمامشترك جدید از موقعيت و تعهد برای عمل بر اساس این یادگيری جدید را ایجاد 

به  تأملیر تفک. است موردنياز تأملیشود، ارائه مکانيسم یادگيری یادگيری مفهومی و تجربی ارائه می واسطهبهای که هتوان بالقو

ادگيری های گوناگون یکند که بتوانند محتوا و موضوعات یادگيری را در چارچوب ماهيت تفکر، فعاليتمعلمان و فراگيران کمک می

را در  ئلهمسهای حل اهميت اساسی آن در این است که زمينه و ق و انتقادی ارائه و یاد گيرندالخ تأملیو یادگيری مبتنی بر تفکر 

 (.1091و همکاران،  یار؛ به نقل از صاحب1090)آقازاده،  کندآموزان فراهم میارتباط با دنيای واقعی دانش

 تأملیفکر ت کارگيریهبها، عقاید و ح ایدهالمون و اص، آزکاریدسترا از طریق اکتشاف، آزمایش،  تأملیخصوصيات تفکر برخی نيز 

های تفکر سطح با هدف آموزش مهارت تأملیکه از طریق دو مرحله یادگيری  (،2416و همکاران،  6کامارودین) دانندپذیر میامکان

تعميم و  ،شدهکسبارب در تج تأملی یادگيری سخن از کسب تجربه، در مرحله تأملیاست. در پرورش تفکر  پذیرامکان باالتر

این اساس فراگيرانی  و ادراك جدید دارد. بر اطالعاتظهور دانش و  برآزمایش کردن در ميان است. در مرحله دوم یادگيری تأکيد 

خود  هشوند، انتقادی هستند و در زمينکنند، دچار خطاهای کمتری میبرخورد می تأملیگيرند دهند و یاد میکه درباره آنچه انجام می

                                                           
1. Habitual Action 
2. Understanding 
3. Reflection 
4. Mubuuke 
5. Vachon & LeBlanc  
6. Kamarudin 
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 292                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ليند و ) ندکآموزان در پيشرفت و کيفيت تحصيلی آنان میاین امر در وضعيت فعلی کمک فراوانی به دانش و ؛گيرندبيشتر یاد می

 (.2416، 1تورگرن

رفته توانایی کشف و ارزیابی نقاط قوت ضعف در نظر گ عنوانبهبا توانایی خودارزیابی رابطه مثبتی دارد. خودارزیابی  تأملیتفکر 

 ودشسی است که در فرآیند تدریس و یادگيری منعکس میالو شامل استفاده از بازخورد از سوی فراگيران و تجارب ک شودمی

زیرا بررسی  ؛بخشدرا بهبود می مسئلهو حل  یريگميتصمفرایند  تأملیتوان گفت که تفکر بنابراین می ؛(2412و همکاران،  2چوی)

-بی، مستلزم خودارزیااطالعاتها و با توانایی هاآنو مطابقت  مسئلهها و محدود کردن جوانب لهشرایط و موقعيت یادگيری، ریز مسأ

 (.1091و همکاران،  یار)صاحب های متوالی است

تمام  قریباًتعات الاط باالیآن دسترسی آسان به حجم  تبعبهی امروز که فناوری و يدهدر دنيای پيچتوان گفت که از سوی دیگر می

دهد های گوناگون قرار میها و نظریهدر معرض عقاید، نگرش هرلحظهرا در  هاآنقرار داده و  تأثيرای زندگی افراد را تحت هجنبه

ن بر این، . افزوگرددمیآشکارتر  ازپيشبيش درست از نادرستیک توانایی و یا مهارت در تشخيص  عنوانبه تأملیاهميت تفکر 

ری سنتی های یادگيف شيوهالبرخ تأملیآموزش نيازمند توجه ویژه است. یادگيری همراه با تفکر در یادگيری و  تأملینقش تفکر 

ش کليدی ی درست فراگيری نقخود فراگير در انتخاب و تعيين شيوه کهازآنجایینبوده و  کنندهخستهنظير به خاطر سپردن مطالب، 

 (. 1099فرهيان و رجبی، ) گرددمیبه یادگيری معنادار منتج  درنهایتو را بر عهده دارد به یک فعاليت جالب و جذاب مبدل گردیده 

اص به این امر اختص ساالنههنگفتی که  هایبودجههای آموزشی و با در نظر گرفتن گاه پراهميت آموزش در نظامجایبهبا التفات 

آموزان را در نيل به اهداف آموزشی کمتر دانش بتوان با صرف وقت و هزینه هاآن وسيلهبهیابد، آموزش و ترویج راهکارهایی که می

یکی از این  0الگوی برنامه درسی تعاملییادگيری مستقل یاری رساند از درجه اهميت بسيار زیادی برخوردار است.  ترمهمو از همه 

ایند تدریس فررسی تعاملی ریزی دالگوی برنامه در. گردد آموزش منجر اثربخشیتواند به افزایش کيفيت و باشد که میراهکارها می

 گرفته نظر رد پویا جریان یک صورتبه بلکه نيست، شده تعيين پيش از و قالبی  صورتبهریزی درسی تعاملی در الگوی برنامه

ریزی مهرناباشد. طبق این الگو، ب. تفسير و عمل و مبادله اطالعات و تعامل بين افراد و نظام و محيط در این الگو مورد تأکيد میشودمی

شود، منطقی و دارای توالی منظم گفته نمی هایروشای ریزی به مجموعهوساطت بين عمل و نظر. برنامه منظوربهکوششی است 

ر اساس پيشينه ب گيری.تعامل، تفسير، تصميم بازهمگيری درباره اجزای برنامه درسی و بلکه عبارت است از تعامل، تفسير، تصميم

توان در جهت بهبود وضعيت تحصيلی، افزایش خودکارآمدی و نگرش محور می-مشارکتی کار-تعاملی روش تدریسپژوهش از 

 (.1099اکبرنتاج شوب و همکاران، ) کردمثبت استفاده 

طرفداران الگوی تعاملی معتقدند برنامه درسی یک جریان پویا است و ارتباط بين عناصر درسی یک توان گفت که همچنين می

 کردن نبالد ،دیگرعبارتبه و شود های فراگيران آغاز میزی در این الگو با توجه به ویژگیریت. نقطه آغاز برنامهارتباط خطی نيس

                                                           
1. Lindh & Thorgren 
2. Choy  
3. interactional 
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 290                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 معلمان ی،درس ریزانبرنامه بين درسی هایبرنامه جریان در تعاملی الگوی .نيست نظر مورد الگو این در سيستماتيک و خطی شيوه

نند ممکن است کمی استفاده الگو این از که آموزشی متخصصان و ریزانبرنامه. کندمی فراهم متقابل ارتباط و تبادل نوعی فراگيرام، و

در الگوی مبتنی بر هدف، تأکيد بر موضوع و  د.دهی آن قرار دهب محتوا و سازمانها، نقطه آغازین کار خود را انتخاهدف جایبه

، انجام رشدهذکبا عنایت به موارد  شود.یان یادگيری و فراگيران اهميت داده میملی بيشتر به جرختار دانش است، اما در الگوی تعاسا

مند کردن در حوزه تواناز آن  آمدهدستبهپژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن نتایج  خألپژوهش حاضر به دليل پر کردن 

 یرو ی بربرنامه درسی تعاملآیا  زپژوهش عبارت است اسؤال اصلی  ،سطح تفکر انتقادیو باال بردن  تأملیتفکر  ازنظرآموزان دانش

 ؟اثربخش است تأملیتفکر 

 ش پژوهشرو

-آزمونپيش، با طرح ها جزء تحقيقات کمی و از نوع آزمایشیاز منظر گردآوری دادهپژوهش بر مبنای هدف کاربردی، روش 

شهر  دورۀ اول متوسطه پسر آموزانِدانش کليهه آماری در این پژوهش جامع ماهه بود. 2همراه با پيگيری  گواهآزمون با گروه پس

 11نفر انتخاب و به شيوه تصادفی ساده به دو گروه  04تعداد آموزان از بين این دانشبودند.  1044-1041تحصيلی تهران در سال 

گيری ندازهليل واریانس با اتح) یاستنباطو  (انحراف معيار و ميانگين) یفيتوصآمار با  شدهگردآوریهای یافتهنفر تقسيم شدند. 

و « 1آزمون تعقيبی بن فرونی»آزمون، پس آزمون و پيگيری از تحليل شد. افزون بر این، برای بررسی مقایسه مراحل پيش (مکرر

 استفاده گردید. 20نسخه  SPSS افزارنرم

  پژوهش ابزار

 مزیروبراساس نظریات جان دیویی و  است تأملی تفکر پرسشنامه :(2222) همکارانو  3( کیمبرRTQ) 2تأملیپرسشنامه تفکر 

با  0انجام کارها بر طبق عادت مؤلفهفاقد نمره کلی و چهار سوالی  16این آزمون ( و 1090فر و همکاران، واعظ) است شدهتهيه

، 1، 0با سواالت  2انتقادی تأملو ؛ 11و  11، 2، 0با سواالت  6تأمل ؛10و  14، 6، 2با سواالت  1درك و فهم ؛10و  9، 1، 1سواالت 

نمره،  0دانم نمره، نمی 0موافقم  تقریباًنمره،  1موافقم  قطعاً) استليکرت  ایدرجهپنجمقياس در  کندگيری میرا اندازه 16و  12

ا هانجام کارسازندگان پرسشنامه پایایی آن را بررسی و ضرایب آلفای کرونباخ برای . نمره( 1مخالفم  قطعاًنمره و  0مخالفم  تقریباً

(. در یک 2444کيمبر و همکاران، ) است آمدهدستبه 62/4 انتقادی تأملو  60/4 تأمل، 26/4 ، درك و فهم62/4 بر طبق عادت

(. 1044حبيبی کليبر، ) است آمدهدستبه 12/4پژوهش دیگر پایایی پرسشنامه را بررسی و ضریب آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

  به دست آمد. 94/4و پيگيری  21/4آزمون ، پس19/4آزمون امه بررسی و ضریب پيشدر پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشن

                                                           
1. Bonferroni 
2. Reflective Thinking Questionnaire (RTQ) 
3. Kember 
4. Habitual Action 
5. Understanding 
6. Reflection 
7. Critical Reflection 
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مشارکتی در این پژوهش تعاملی و روش تدریس در این پژوهش الگوی برنامه درسی تعاملی اجرا شد که  :روش تدریس تعاملی

آموزان ن صورت که ابتدا معلم باید دانشبه ایاست.  2و روش شماره دهی به اعضا 1مشارکت-دوتاییتلفيقی از دو نوع روش تفکر 

امتجانس، های ندهی گروهآموزان، به شکلوه بر انتخاب داوطلبانه دانشالبندی، معلم عنفری تقسيم کند. در این تقسيم هایبه گروه را

بتوانند  یتدرنهاه باشند و ها و احساسات یکدیگر دقت و توجه داشتآموزان با یکدیگر تعامل داشته، به اندیشهتا دانش داشتتوجه 

د. در مرحله اول از داده ش (...یا  2، 1) اید و به اعضای هر گروه شمارهسپس برای هر گروه نامی انتخاب ش. به هم کمک کنند

 گروه ، سپس در هرداشتندآموزان مروری بر درس س دانشالبر نبودن این مرحله پيش از کروش تفکر دوتایی  مشارکت، برای زمان

لم مع ازآنپس. ختندپردا شدهخواندهدر مورد درك خود از متن  نظرتبادلکل گروه به  درنهایتو  خواننددو به دو، متن مورد نظر را 

وه خود را در مورد آن متن خواند و درك گرنماینده گروه متن را با صدای بلند می عنوانبهآموز د و آن دانشزمیای را صدا شماره

 (. 1044الداغی، ) استشده  تائيد. در یک پژوهش محتوای این جلسات به کار گرفته شده است و روایی آن درکیبيان م

 هایافته

 مراحل و گروه یکبه تفک تأملیو انحراف استاندارد تفکر  یانگینم .1جدول 

 مراحل متغيرهای وابسته
 گروه گواه گروه آزمایش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 240/4 20/2 240/4 90/2 آزمونپيش انجام کارها بر طبق عادت

 144/1 90/2 116/4 62/9 پس آزمون

 191/1 44/1 994/4 10/9 پيگيری

 110/4 90/14 100/4 12/14 آزمونپيش درك و فهم

 961/4 22/11 464/1 02/12 پس آزمون

 961/4 22/11 901/4 24/12 پيگيری

 299/4 22/1 200/4 02/1 آزمونپيش تأمل

 121/1 02/1 144/1 22/14 پس آزمون

 121/1 62/1 444/1 44/14 پيگيری

 299/4 90/12 464/1 12/12 آزمونپيش انتقادی تأمل

 196/4 04/10 012/1 22/11 پس آزمون

 911/4 02/10 016/1 10/11 پيگيری

آزمون و پيگيری  در مراحل پس تأملیتفکر های آزمایش در های گروهمودنیشود نمرات آزحظه میالم -1که در جدول  طورهمان

اشند بآزمون و پيگيری به لحاظ آماری معنادار میدر پس شدهحاصلتغييراتی داشته است. برای دانستن این مطلب که این تغييرات 

ه است، این فرض اولياین آزمون مستلزم رعایت چند پيشاستفاده از . گيری مکرر استفاده گردیدیا خير، از تحليل واریانس با اندازه

د. برای ها پرداخته شفرضباشد که ابتدا به بررسی این پيشها میها شامل نرمال بودن توزیع نمرات و همگنی واریانسفرضپيش

 دار نبوداز مراحل معنی یکهيچدر  ویلکز-شاپيرومقادیر آزمون  کهازآنجاییاستفاده شد.  ویلکز-شاپيروبررسی نرمال بودن از آزمون 

                                                           
1. thinkـpairـshare 
2. numbered heads 
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(41/4<P) ،ده از آزمون لوین استفا نيز هاباشد. جهت بررسی همگنی واریانستوان نتيجه گرفت که توزیع نمرات نرمال میلذا می

فرض پيشبدین ترتيب ( و P>41/4) دار نبودنتایج، شاخص آماره آزمون لوین در سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معنی قشد. طب

نابراین ب کوواریانس )ام باکس( را زیر سؤال نبرد؛-های واریانسهای تحقيق فرض همگنی ماتریسداده .شد تائيد هابرابری واریانس

 دهندهنشانبود و این  41/4از  تربزرگ آزمونپيشداری اثر تعامل گروه و سطح معنی(. <41/4Pفرض نيز رعایت شده است )این پيش

ها حاکی از عدم وجود استفاده شد، که یافته SPSSهای پرت از اکسپلور بود. افزون بر این بررسی داده 1رگرسيون خطشيبهمگنی 

ان از این توگيری مکرر رعایت شده است، میهای استفاده از تحليل واریانس با اندازهفرضا توجه به اینکه پيشبداده پرت بود. 

 آمده است. 0و  0، 2آن در جدول  که نتایج آزمون آماری استفاده نمود

 تأملیتفکر نتیجه آزمون کرویت موخلی  .2جدول 

 معناداری درجه آزادی ضریب خی دو لیخمو W ضریب اثرات درون آزمودنی

 441/4 2 099/2 211/4 انجام کارها بر طبق عادت

 441/4 2 222/04 221/4 درك و فهم

 441/4 2 211/4 919/4 تأمل

 441/4 2 621/2 210/4 یانتقاد تأمل

لی جهت بررسی همگنی ماتریس کوواریانس وخ، نتيجه پيش فرض کرویت مگيری مکررتحليل واریانس با اندازهقبل از اجرای 

فرض که پيش گرددمیمشاهده  وخلیم W معناداری ضریب حبا توجه به سطکه  ارائه شده است 2در جدول  تأملیتفکر نمرات 

آن در جدول  که نتایج است شدهاستفاده يرزگ-هاوس ین. بر همين اساس در تفسير نتایج از ضریب گرکرویت رعایت نگردیده است

 آمده است.  -0

 گروهیگروهی و برونگیری مکرر مربوط به اثرات دروننتایج آزمون واریانس با اندازه. 3جدول 

 ریتوان آما تأثيرضریب  داریمعنی Fآماره  منابع تغيير  متغيرهای پژوهش

 999/4 610/4 441/4 014/00 زمان گروهیدرون انجام کارها بر طبق عادت

 999/4 101/4 441/4 114/01 گروه×زمان

 999/4 001/4 441/4 112/10 گروه بين گروهی

 999/4 141/4 441/4 111/21 زمان گروهیدرون درك و فهم

 999/4 020/4 441/4 661/16 گروه×زمان

 999/4 001/4 441/4 922/10 گروه بين گروهی

 999/4 041/4 441/4 424/19 زمان گروهیدرون تأمل

 902/4 212/4 441/4 206/2 گروه×زمان

 612/4 121/4 422/4 922/1 گروه بين گروهی

 999/4 122/4 441/4 041/02 زمان گروهیدرون انتقادی تأمل

 999/4 012/4 441/4 626/19 گروه×زمان

 191/4 210/4 441/4 410/11 روهگ بين گروهی

تفکر (؛ یعنی بين نمرات >41/4Pمعنادار است ) تأملیتفکر )عامل زمان( بر  گروهیدروندهد که اثر متغير نشان می -0نتایج جدول 

ه مورد نظر لگروهی مداخآزمون تفاوت معنادار وجود دارد. اثر متغير بينآزمون و پيگيری نسبت به پيشدر پس آزمایش گروه تأملی

                                                           
1. homogeneity of regression 
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  -0 در جدول تأملیتفکر ميانگين تعدیل مراحل آزمون در  دویدوبهی در ادامه مقایسه معنادار است. تأملیتفکر نيز در افزایش 

 آمده است.

 در سه مرحله تأملیتفکر  فرونیبن یبیآزمون تعق یجنتا .4جدول 

 داریمعنی تفاوت ميانگين تفاوت مراحل متغيرهای پژوهش

 441/4 662/4 پس آزمون )اثر مداخله(-پيش آزمون م کارها بر طبق عادتانجا

 441/4 600/4 پيگيری )اثر زمان(-پيش آزمون

 999/4 400/4 پيگيری )اثر ثبات مداخله(-پس آزمون

 441/4 962/4 پس آزمون )اثر مداخله(-پيش آزمون درك و فهم

 441/4 900/4 پيگيری )اثر زمان(-پيش آزمون

 999/4 400/4 پيگيری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس 

 441/4 962/4 پس آزمون )اثر مداخله(-پيش آزمون تأمل

 441/4 100/4 پيگيری )اثر زمان(-پيش آزمون

 999/4 100/4 پيگيری )اثر ثبات مداخله(-پس آزمون

 441/4 444/1 پس آزمون )اثر مداخله(-پيش آزمون انتقادی تأمل

 441/4 962/4 يری )اثر زمان(پيگ-پيش آزمون

 999/4 400/4 پيگيری )اثر ثبات مداخله(-پس آزمون

ه شد که فرونی استفادتعقيبی بن دارند از آزمون داریدر کدام مرحله با هم تفاوت معنی تأملیتفکر مشخص نمودن اینکه  منظوربه

در هر دو مرحله  تأملیتفکر بر  الگوی برنامه درسی تعاملیدهد که نشان می  -0ها پرداخته است. جدول به مقایسه دو به دو ميانگين

-آزمون با پستفاوت ميانگين پيش»دهد نشان می -0که نتایج جدول  طورهمانداری داشته است. معنی تأثيرآزمون و پيگيری پس

 دهندهنشانکه این  است« آزمون و پيگيریپستفاوت ميانگين »بيشتر و معنادارتر از « آزمون با پيگيریتفاوت ميانگين پيش»و « آزمون

در يری را نيز در مرحله پيگ تأثيرداشته است و تداوم این  تأثيرآزمون در مرحله پس تأملیبر تفکر  برنامه درسی تعاملیآن است که 

 برداشته است. 

 گیریبحث و نتیجه

ان داد . نتایج نشن از طریق برنامه درسی تعاملی انجام شدآموزامعلمان و دانش تأملی با هدف مطالعه و بررسی تفکرپژوهش حاضر 

انده در مرحله پيگيری نيز پایدار م تأثيرو این  شدهآزمایشآموزان گروه دانش تأملیتفکر  باعث افزایش برنامه درسی تعاملیکه 

در تبيين این همسویی دارد. ( 1099) همکارانو   اکبرنتاج شوبو ( 1044) الداغی يقاتقتحیا نتایج  آمدهدستبهاین نتيجه . است

اد رشد تر مانند یادگيری در تعامل بين افرعالی شناختیروانکارکردهای ویگوتسگی عتقاد توان گفت که به امی آمدهدستبهنتيجه 

جابجا  ختیبُعد اجتماعی به بُعد شنا یکدر  شدهآموختهگفت که در آن کارکردهای یابد. وی از وجود منطقه رشد جانبی سخن میمی

را  زمالو حمایت  مکفرد مجرب که ک کفراگير تحت راهنمایی ی کریه آن است که یظگردند. یکی از مفاهيم مرتبط با این نمی

تماعی تواند نوعی محيط اجمیانگليسی س زبان الک کهازآنجاییگيرد. آورد یاد میکار یا تکليف فراهم می کشدن با ی روروبهبرای 

در سایه  تواندیا مفهوم تعامل میبرند، پدیده س در تعامل با هم به سر میالاعضای ک فردتا همه افراد از معلم گرفته آید،  حساببه

 . قرار گيرد وتحليلتجزیهریه مورد ظاین ن
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بندورا  ایشاهدهریه یادگيری مظای خارجه باشد نهروش تدریس تعاملی در آموزش زبان کارگيریبهتواند مؤید ریه دیگری که میظن

ای نوعی یادگيری است که در نتيجه مشاهده، نگهداری، تکرار، و یا تقليد رفتارِ عاملِ به آن رفتار از سوی است. یادگيری مشاهده

ال، بسيار هم فع افتد وای در نتيجه نوعی فرایند شناختی اتفاق میافتد. بندورا معتقد است که یادگيری مشاهدهاتفاق می کنندهمشاهده

های مثبت ویژگی یا تقليد مکانی کی صِرف نيست. از طرفی، بردارینسخهف تصور دیگران، الباشد و برخقضاوتی، و سازنده می

ر تجربيات مسلط د هاآن ترینمهمشوند که خودکارآمدی از منابعی ناشی می ویژهبه، و نفساعتمادبهچون انگيزش،  شناختیروان

با  سوکیآموزان ضعيف و متوسط از به زبان روش تعاملی کهازآنجاییت جانشينی یا نيابتی است. انجام امور و همچنين تجربيا

ویت تواند در ایجاد یا تقدهد و از سویی دیگر تجربه مسلط در کاربرد زبان، میمی دیگران تجربه جانشينی میالمشاهده رفتار ک

 ن مؤثر باشد.آناو انتقادی  تأملیو همچنين ارتقاء تفکر خودکارآمدی 

ایر س آموزان دردانشدر تعميم نتایج این پژوهش به صورت گرفته است،  آموزان شهر تهراندانشاین پژوهش بر روی  کهازآنجایی

ایج این از نت کنندگاناستفادهباید احتياط الزم توسط پژوهشگران و های فرهنگی، قومی و اجتماعی اشاره به دليل تفاوت شهرها

های پژوهش حاضر بوده ( از دیگر محدودیت19-کووید) کروناگيری ویروس همزمانی انجام پژوهش با همه گيرد.پژوهش صورت 

بر  اثربخشی سایر الگوهای برنامه درسیهای در مورد مقایسه انجام پژوهشآوری اطالعات ایجاد نمود. است و دشواری در جمع

نتایج شود. آموزان پيشنهاد میدانش تأملیگوی برنامه درسی تعاملی بر تفکر های نوین تدریس با الو مقایسه رخی روش تأملیتفکر 

تواند می بنابراین ؛آموزان در طول زمان مؤثر بوددانش تأملیافزایش تفکر در  برنامه درسی تعاملیاز تحقيق نشان داد  آمدهدستبه

 د.در نظر گرفته شومدارس  های تدریسروشجزء 

 منابع

 محور تعاملی -مقایسه اثربخشی روش تدریس کار(. 1099)بهرام.  ،ميرزائيان ؛قدرت اهلل ،عباسی ؛بی اهللن ،اکبرنتاج شوب

های نامتجانس و غيرتعاملی بر موانع روان شناختی یادگيری زبان خارجی )نگرش منفی و عدم خودکارآمدی( در کالس

 .112-120(، 2)10، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکیدانشگاهی. 

 ( .1044حبيبی کليبر، رامين .) انشد تأملیاثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوانسازی تحصيلی و تفکر-

 . 101-114(، 01)11مجله علمی و پژوهشی مطالعات روانشناسی تربيتی، . آموزان دوره اول متوسطه

 ( .1044الداغی، آنيتا .)( عاتیالمتون ادبی و اطمطلب ) های دركپيشرفت مهارت روش تدریس و یادگيری تعاملی بر تأثير

-112(، 102)0فصلنامه تعليم و تربيت، . پرورش شهر تهران آموزش و 11آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی منطقه دانش

160 . 

  تأملیر معکوس بر تفک یادگيری یاثربخش ی(. مطالعه 1091. )يسیع ی،و برق المرضا؛گل محمدنژاد، غ افظ؛ح یار،صاحب 

-62(، 0)1ی، در علوم انسان يتابتکار و خالقنشریه علمی و پژوهشی . یاضیدانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ر

00. 
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