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 یندهاآیفر تیریمد مقیاس سنجش الگوی کیفی ساخت و اعتبار یابی

 1ی در دوره ابتداییریادگی – یاددهی

 

 دکتر محبوبه فوالدچنگدکتر رحمت اله مرزوقی  محمد جاودانی

 دکتر جعفر ترک زاده    دکتر مهدی محمدی

 

 چکیده

 -یاددهیو  ینودها آیفر تیریمود  هدف این تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگووی کیفوی      

نوع متوالی اکتشافی برای ابزارسوازی   از ترکیبی تحقیقات جزو ی در دوره ابتدایی است. این پژوهشریادگی

منود، بوه عنووا     گیوری هودف  نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه با روش نمونوه  02کیفی،  در بخش است.

پیشوینه و ماالعوه   بررسی  مصاحبه، ی پژوهش انتخاب شدند. دراین بخش از روشکنندگا  بالقوهمشارکت

منابع و متو  و به شیوه همسو سازی برای دست یابی به مفاهیم، عبوارات و واهه هوای کلیودی مورتب  بوا      

یادگیری استفاده شد و داده های –عوامل، مالک ها ونشانگرهای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی 

لگو شکل گرفوت واز معیارهوای اعتبوار    چارچوب اولیه ا مضمو ، لیروش تحلکیفی اولیه حاصل گردید. با 

سنجی کیفی برای سنجش اعتبارچارچوب اولیه استفاده شد. برای اطمینا  از پایایی کیفی چارچوب اولیه، 

ازآزمو  قابلیت اعتماد استفاده گردید. دربخش کمی، مدرسا  درس روش ها و فنو  تدریس و روانشناسی 

 46جامعه آماری را تشوکیل دادنود. بورای نمونوه گیوری از     تربیتی پردیس های دانشگاه فرهنگیا  کشور 

پردیس به شیوه تصادفی ساده و درهرپردیس دو نفر مدرس انتخواب   20پردیس دانشگاه فرهنگیا  کشور، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشدریزی درسی میاین مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته برنامه .1

      دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز و معاون آموزشی  مرکز آموزش عاالی ساانان فارسای دانشاگاه
 fmjavdani @yahoo.comفرهنگیان 

 دانشیار دانشکده عاوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز 

 دانشیار دانشکده عاوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز 

 دانشکده عاوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز دانشیار 

 دانشیار دانشکده عاوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز 

 03/0/1236 پذیرش: 02/0/1236 نسخه نهایی: 8/11/1232 دریافت:
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مقیاس تدوین شده در مرحله کیفی پژوهش استفاده شود.این مقیواس    شدند. برای جمع آوری اطالعات از

گر بود. در این بخش، برای سنجش روایی مقیواس از روش هوای روایوی    نشان 20مالک و  14عامل،  4دارای

شد. نتوای  نشوا     صوری، محتوایی، وتحلیل عامل و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

مقیواس نهوایی بوا     داد که این مقیاس به لحاط کمی نیز از روایی و پایایی الزم برخوردار است و در نتیجوه 

 22موالک و  14روانی، آمادگی، آمووزش، تلفیوق و ارزشویابی  ،     –)محی  فیزیکی، محی  اجتماعی  عامل4

  نشانگر مورد تایید قرارگرفت.

 .یادگیری -مقیاس، الگوی کیفی، یاددهی :هاواهه کلید

 

 مقدمه و بیا  مساله

 آن از ییباا   انتظاارا   و کنناد  یما  پرورش و آموزش صرف را ینیعظ منابع شرفتهیپ جوامع

 آنهاا  باکه ند،یننا منتقل را ها مهار  و دانش تا رود یانتظارم مدارس از تنها نه جوامع نیا در. دارند

 بار  زیا ن را جامعاه  یتقاضاا  ماورد  های ویژگی با آموزان دانش به دادن شکل و اجتناعی شدن فهیوظ

 تار،  خاق   تار،  یمشاارکت  را آماوزان  داناش  تاا  شاود  یما  خواساته  پرورش و آموزش از. دارند عهده

 (.  1،2002ویک) تربیت کنند متفکرتر گشاتر، مساله تر، منظم تر، مستقل تر، حساس

از کارکناان در   یتر شدن هستند. به طور در حال مسطح نیز ها ساختار سازماناز سوی دیگر، 

خاود،  باه افاراد ماا فاو       هیا و تک یبتوانناد بادون وابساتگ    تاا  رود یانتظار م یتنام سطوح سازمان

در راساتای   ساازمان باشاند.   یرهبار  میاز تا  ی، مشارکت کنند، مساله حل کنناد و جز ا  شندیندیب

و برنامه  تیترب و میتعا یها هیدرنظر ای ارزنده یها شرفتیپ گذشته قرنیابی به این اهداف، در  دست

 از تار  دوساتانه  و تر یانسان رود یم انتظار مدارس از ها، هینظر نیا براساس .است وجود آمده به درسی

 در و داشاته  جامعاه  و آماوزان  داناش  یازهاا ین بار  یشاتر یب تنرکز یدرس یها برنامه. باشند گذشته

 -معاام  یهاا  کاقس . شود گرفته کار به یمتنوع ی کارآمد وکردهایرو یریادگی -یاددهی یندهاآیفر

 تار  پرنشاا   و محاور  -آماوز  دانش یها کقس به را خود یجا ،گذشته عصر روح یب و خشک و محور

 کاار  از یشاتر یب تیرضاا  آماوزان  دانش یاجتناع و یعاطف ،یعققن رشد به کنک با معانان و دهند

 باا  هام عناق   هناوز  هاای درس  وکاقس  مادارس  ،ینظار  تحو   نیابا وجود . آورند دست به خود

 معام یسو از ارا ه. ستندین برخوردار  زم ییکارآ از که شوند یم اداره یسنت یها تیفعال و کردهایرو

، نگریاساتر ) اسات  معاناان  از یاریبسا  انتخاب مورد وهیش ،آموزان دانش یسو از یادآوری و حفظ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cave 
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   ( .1322 پژوه، ؛ دانش2010 ، 1بالدوین و کریستینسن

 مادارس،  یدرسا  یهاا  گرفته در جهت بهباود برناماه   صور  یتقش ها رغمیاوصاف، عا نیبا ا

 تیریماد  مادارس و  یطراح یفعا وهی، شیفناور یابزارها یرو بر یگذار هیسرما مسئو نه و اقداما 

 یایا دن یآموزان بارا  دانش زیمنظورآماده سا به ،های درس ی در کقسریادگی -یاددهی یندهایفرآ

 . (2،2010)زموداشکست خورده است  ی،ایصالتح پس از فارغ یواقع

حاال   نیاما در عا  ؛نسبت به قبل وجود دارد یکنتر یداریو پا تیامروز، ثبا ، قطع یایدر دن

 دلیال،  نیو به هن به وجود آمدهو مشارکت  ، انعطافینوآور ،تیخقق یبرا یشتریفرصت و امکان ب

شاده   جااااد یشهروندان مطااوب ا  و ازیمورد ن یانسان یروین ا یدرخصوص یا مقحظه قابل را ییتغ

مواجهاه   یآماوزان بارا   داناش  یسااز  بار مادارس باه منظاور آمااده      یادیفشار ز را ییتغ نیا .است

 را ییا تغ نیا ا وو وارد سااخته اسات   ر شیپا  یهاا  ها و فرصات  تیها و مسئول با چالش زیآم تیموفق

 تیریماد  یهاا  وهیو شا  یریادگی یها طیمح ژهیو عناصر آن به و یدرس یها بر برنامه یمهن ا ریتاث

 .استداشته  یریادگی -یاددهی یهاندیرآف

 اریا مستحکم به اقتدار و اخت اریمد  و بس یبه خاطر باور طو ن به هر حال، در قرون متنادی

 بیشاتر  وار در  یو حفظ طاوط  یبر سخنران یمبتن یریادگی -یاددهی یها ، روشییگرا معام و مدرک

به  دادن  ادیمعام  فهیمعام محور، وظ یریادگی یها طیمح نیدرس حاکم شده است. در ا یها کقس

، 3وست وود ؛2010به شکل حفظ کردن است )زمودا،  ادگرفتنیآموزان  دانش فهیانتقال و وظ یمعنا

شرایطی با وضاع مطااوب فاصااه دارد و ایان فاصااه در مقایساه هاایی کاه برخای           چنین .(2002

     (.1)جدول  اند آشکار شده است های درس انجام داده صاحبنظران بین وضع موجود و مطاوب کقس
 

  0212مالوب مدارس وکالس های درس)زمودا، : وضعیت موجود و1جدول

 درس یها وکالس مدارس مالوب تیوضع درس یها وکالس مدارس موجود تیوضع

 نشا  و یشاد عدم  

 روح یب و خشک  

 وتهدیدآمیز خشن 

 یرونیب زشیانگتکیه بر  

 یمحور محتوا  

 یمدار آزمون  

  آور یشاد و بخش لذ  

 جویی مشارکت 

 محور - تیخقق 

 یدرون زشیانگمبتنی بر  

 یواقع یایدن در ها آموخته کاربرد بر تنرکز  

 معنادار یریادگتاکید بر ی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stringer, Christensen & Baldwin 
2. Zemuda 
3. Westwood 
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 زم به ذکر است که گرچه این ضعف ها و نارسایی ها در وضع موجود مدارس و کقس های 

بنیادی درس در مقاطع مختاف آموزشی ننود دارد و نگران کننده است، اما دوره ابتدایی به دلیل 

ای از پایه های عانی، اخققی، شخصیتی و مهارتی دانش آموزان  بودن و شکل گیری بخش عنده

است در  امروز و شهروندان فردا در این دوره، از اهنیت و حساسیت با تری برخوردار بوده و ضروری

و برنامه میان تقش هایی که از سوی مسؤلین، برنامه ریزان و پژوهشگران حوزه تعایم و تربیت 

برای بهبود وضعیت نظام تعایم و تربیت و برنامه های درسی در ابعاد مختاف به ویژه  درسی

 صور  می گیرد، اولویت با یی برای این دوره قا ل گردید. یادگیری -فرآیندهای یاددهی

هاای   ، نیز حکایت از رتبه1( برمبنای مطالعا  جهانی تینز1322های پژوهشی کیامنش) یافته 

ین دانش آموزان ایرانی دارد. وی عات اصای را به روش تادریس معاناان و کیفیات فرآینادهای     پای

یادگیری در کقس درس مربو  می داند. نتایج این مطالعاه نشاان داده اسات کاه محاور       -یاددهی

( نیاز باا   1324اصای تدریس معانان کتاب است و روش تدریس آنها اغاب توصیفی است. کرینای) 

آماوزان   دارد کاه عناکارد پاایین داناش     (، اظهار مای 2001)2الناای پرلز مطالعا  بین توجه به نتایج

آموزشی است. وی در تحایال نتاایج،     ایرانی در این مطالعه تطبیقی، نشان دهنده ضعف نسبی نظام

 اخیار،  هاای  ساال  درننایاد.   یاادگیری اشااره مای   -به ضرور  تجدید نظر در فرآینادهای یااددهی  

 آموزشی های بازده و کشورها های آموزشی نظام عنوان قاب به درسی برنامه به آموزشی پژوهشگران

 هاای  برناماه  اصاقح  بر نیز آموزشی های بازسازی نظام و اصقح ( و برای1992اند)دلورز، کرده توجه

پژوه و فارزاد،   )دانش است شده تأکید یادگیری به ویزه در دوره ابتدایی-فرآیندهای یاددهی و درسی

1321).  

دارند، مطالعا  متعدد حااکی از   ( نیز ضنن انجام پژوهشی اظهار می1321پژوه و فرزاد ) دانش

بارد،   مای  کاار  باه  یاادگیری  - یااددهی  فرآینادهای  در معاام  کاه  آموزشی راهکارهای که آن است

وان در عین حال عن کند. آموزان ایفا می دانش تحصیای عناکرد در را نقش ترین مهم و ترین اساسی

وار در  طاوطی  آماوزش  و کردن حفظ و تدریس های سنتی روش هنوز ایران دارند که درمدارس می

 محورهاای  عناوان  به کتاب و معام .است تأکید یادگیری درکقس درس مورد-فرآیندهای یاددهی

 کاه  حاالی  گیارد. در  قارار ننای   توجاه  مورد چندان آموز دانش نقش و شوند می تاقی اصای آموزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Timss 

2. Pirls 
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 بناابراین،  .پندارند ساخت و مهار  ها می اساس را یادگیرنده رویکردهای جدید، فعالیت و درگیری

 زماان  هار  از بایش  یادگیری باه ویاژه در دوره ابتادایی را    -درفرآیندهای یاددهی بازنگری ضرور 

 .ننایند می مطرح نیاز عنوان یک به دیگری

از جنااه   ی،یاادگیری در مراکاز آموزشا    -یاددهییندهای آپژوهش درباره کیفیت فربه عقوه، 

ه و تحایل مسا ل آموزشی، تصنیم زیمهنترین مسا ای است که از یک سو بازخورد مناسب برای تج

های راهبردی در اختیار مسئو ن و دست اندرکاران نظام تعاایم و   گیری های اساسی و برنامه ریزی

یندهای آاطقع از کیفیت عناکرد خود در مدیریت فر با ،معانان ،دهد و از سوی دیگر تربیت قرار می

افازایش   هاا و روش هاای آموزشای و در نتیجاه     یادگیری قادر خواهند بود به اصقح شیوه -یاددهی

 ین توجاه، دارا یا ل ایا از د  یکا ی .کیفیت دستاوردهای آموزشی و تربیتی دانش آماوزان برردازناد  

حاصل از شناخت فعال،   و مهار ت دانش یفیکن است که یاست. فرض بر ا یت شناخت شناسیماه

نجاا  یبا تراسات. در ا  یرش انفعاال یق پاذ یا دسات آماده از طر  ه با و مهاار  هاای    نسبت به داناش 

ساازد،   یش میخو یفعا نه برا یریر با مشارکت و درگیکه فراگ و مهارتی دانش یبرتر یها شاخص

ی و باه  ادآوریا ن است که منسجم تار و  یا کند، یافت میه منفعقنه دراک و مهارتی نسبت به دانش

ک یا قابل استفاده تر است )  و یواقع یزندگ یها تیتر و در موقع آن در مواقع  زم راحتکارگیری 

ل یا (. دل4،1991تاراک یر وویماا  ؛3،1991تار یبرا ؛2000 ،2یندن و دافینونز، وندرلیسا ؛ 1،1993والن

وجامعه،  یط کار، فناوریده و مستنر در محرا  گسترییاست. تغ یت جامعه شناختیماه یگر داراید

ق  یبعاد از تحصا   یوساته و حتا  یافراد باه طاور پ   ید را برایجد یبه دانش و مهار  ها یابی دست

رندکاه  یاد بگیا د در مدرساه  یاست که دانش آموزان با یهیتراز قبل ساخته است. بد یضرور یرسن

 ،1ناد )بوکاا رتز  یرا کساب ننا ی زندگی واقعای  از برایمورد ن یرند و دانش و مهار  هایادبگیچگونه 

1992.) 

ایده جدیادی نیسات، اماا     ییادگیری در موسسا  آموزش –گر چه توجه به کیفیت یاددهی ا

ننایاد کاه موضاوع     یادگیری چنین می -یندهای یاددهیآتاکیدهای اخیر بر روی اهنیت کیفیت فر

جدیدی است. عایرغم تغییرا  و اصقحاتی که در ابعاد مختاف نظام های آموزشی صاور  گرفتاه،   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lowyck&Elen 

2. Simons,Vanderlinden&Duffy 

3. Bereiter 

4. Mayer&Wittrock 

5-Boeakaerts 
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یاددهی یاادگیری   -یندهایآکم شاهد تغییرا  اندکی در بهبود کیفیت فریست ویاما هنوز در قرن ب

ی خاوبی از  دانش آموزان در موسسا  آموزشی هستیم. با این وجود، در سال های اخیار تاقش هاا   

 سوی محققان، اندیشنندان و مربیان تعاایم و تربیات، پیراماون ایان مسااله صاور  گرفتاه اسات        

 ( ابازاری را باا عناوان   1992)2، ماویس، کیتساون و رینولادز   شافرازجناه،  (.2002 ،1)وارناواماروچو
3
QAIT ینادهای یااددهی   آمشاهده کقس تهیه و یاک بعاد آن را باه سانجش کیفیات فر      یبرا- 

مقک هایی از جناه بیان اهداف روشن، ارتبا  مطالاب باا    ،اند و در این بعد یادگیری اختصاص داده

و نشاانگرهایی از جنااه ساازمان     نهاا آ یمعناداری مطالب درسی بارا  آموخته های قبای فراگیران و

یار هاا و تصااویر بسا    دهی اطقعا  به یک شیوه منظم، انتقال به موقعیت های جدیاد، ارا اه ننوناه   

هاا و مارتبط سااختن مطالاب      روشن، تکرار اصول مهم و ضروری، استفاده از پیش ساازمان دهناده  

رسنی و غیر رسنی، ارا ه بازخورد  جشجدید با آموخته های قبای، اشتیا  و شوخ طبعی معام، سن

صحیح و به موقع و به کارگیری سرعت مناسب در آموزش محتوا به عنوان عوامل ماوثر بار کیفیات    

   .(2011مویس و رینولدز ،  اند ) یندهای یاددهی یادیگری مورد توجه قرار دادهآفر

 نتایج تحقیقا  صور  گرفته بر روی یاادگیری داناش آماوزان، پیشانهادها و راهکارهاایی را     

مبنی بر اینکه معانان برای ارتقاء کیفیت یادگیری دانش آموزان چه باید انجام دهناد ارا اه نناوده    

موسسا  نیز در بسیاری از کشورها، مقادیر هنگفتای از مناابع ماالی را باه سانت       است. دولت ها و

یادگیری دانش آموزان هدایت ننوده اناد. درعاین حاال، هناوز      -بهبود کیفیت فعالیت های یاددهی

قن یفارغ التحص مطالعا  کافی در این خصوص صور  نگرفته و هنچنان انتقادا  زیادی بر کیفیت

 ،(2000،  4یادگیری وارد می شود) لوکاس -یندهای یاددهیآت فریفیتبع آن بر کبه  شهروندان و و

یادگیری دانش  -یندهای یاددهیآرود که کیفیت فر ودر سرتاسر جهان، پیوسته از معانان انتظار می

 (. 2002به نقل ازوارناوا ماروچو،1999، 1) تیاور آموزان را بهبود بخشند

هاای   از آن است که عوامل و استراتژی یمتعدد حاک یها ج مطالعا  و پژوهشینتا درمجنوع

یاادگیری و   -ینادهای یااددهی  آبرکیفیات فر  ییسازا ه ر با یتااث  از جنااه عاوامای هساتند کاه     ریز

 د. ندستاوردهای دانش آموزان دار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Varnava-Marouchou 

2  - Schaffer,Muijs,Kitson & Rynolds 

3 -Quality,Actual rating scale,Inter-observer,Time sampling- 

4 -Lucas 

5 -Taylor 
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کقنا  و   ؛ ماک 1992،2010؛ گقسار،  2004تامین نیااز هاای داناش آماوزان )ارویان،      -1

 (.2011؛ ما و ،2011؛ هینتون و دیگران،2012؛ هوان  و دیگران،2012 ؛ او تایو،2013 هوگقند،

؛  نا  و  2001جاب توجه دانش آموزان به موضوع )تاپین  و فرگوسان، ایجاد انگیزش و  –2

قادر شدن باه انجاام    ایباورکنند که دانستن و  دیآنها با ران،یجاب توجه فراگ ی(. برا2011دیگران، 

 (.2004 استونیو منفعت دارد )تا تیهنا شانیمورد نظر برا فیتکا

برانسافورد،  ؛ 2002دیاویس،  رابی ؛ 2004به کارگیری آموخته ها و تجارب قبای) بر ینر ، -3

 .(2000ن ، یبراون و کوک

 دیاویس، رابای  ) بازخورد آگاهانه، مشخص، سودمند و به موقع یعنیارا ه بازخورد اثربخش  -4

 (.2002؛ ماتسومورا ودیگران،2001ودیگران، ؛ مارزانو2011؛  ن  و دیگران، 2002

 (. 2002،  1مدیریت رفتار به طور مثبت )هال و هاردین  -1

 ( .2004و دیگران،  2تقویت خود مدیریتی و خود تنظینی ) باهن -1

ارا ه اهداف و دستورالعنل های روشن و انطبا  درس باا نیازهاای فاردی داناش آماوزان       -2

 ( .2011) ن  و دیگران ،

 (.  2002دیویس ،رابی داشتن انتظارا  سطح با  از دانش آموزان ) -2

 ،3نگهامیای)و مشخص شده باشد یافته که اهداف آنها به درستیف سازمان یاستفاده از تکال -9

2009 .) 

 یوانگیازش درونای بارا    یعا یل طبیا که درکاقس م  ییها ها واستراتژی استفاده از برنامه -10

 (.2010)زمودا،کند  یک میتحر یرا به خوب یریادگی

 ( .2010دانش آموزان نسبت به خودشان ) زمودا ،  یتقویت انتظارا  و باورها -11

 ینظاام مناد   ید فرصات هاا  یتعیین اهداف روشن و معناداربرای معام ودانش آموزان. با -12

نده یو آگذشته  یها یریادگیارتبا  آن با  یادگرفته شود و چگونگید یدرک ارزش آنچه که با یبرا

 .   (2004)اروین،وجود داشته باشد

؛ کوربت 2003و دیگران، 1؛ سوکال4،2004مدیریت موثرو مطاوب کقس درس) جانسون -13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hall&Harding 

2. Bohen 

3. Willingham  

4. Johnson 

5. Sokal 
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    (.2003؛ استرون  و دیگران،2003؛ مارزانو و دیگران،1993و دیگران،  2؛ ون 1،2002و ویاسون

دادن و درگیرکردن داناش آماوزان درفرآینادهای      استفاده از روش های فعال و مشارکت -14

 (.2002یادگیری)استرون ، -یاددهی

؛ ویگیناز و ماک   2004؛ کااولتی ، 2002سنجش و ارزشیابی کیفی و مستنر )اساترون ،  -11

 (2001 تیگه،

 (.2002؛ آریسوی،2004)مارش، کقس روانی و فیزیکی -محیط اجتناعی -11

 (.1999؛ مولنار و دیگران،2004)اروین، تافیق و ترکیب آموخته های جدید -12

نظران، اندیشنندان وموسسا  عانی و آموزشی، الگوهای متعاددی   به عقوه، تا کنون، صاحب

را تحت عناوین مختافی مانند، مراحل آموزش، مراحال تادریس، الگاوی تادریس، برناماه تادریس،       

الگوی نظار  بار فرآینادهای    الگوی برنامه ریزی برای تدریس، طرح درس، الگوی طراحی آموزشی،

تاوان از   اند که مای  یادگیری، چرخه یادگیری، چرخه آموزش و از این قبیل را مطرح ننوده -یاددهی

یادگیری نام برد. الگوهاایی کاه هرکادام دارای     -آنها به عنوان الگوهای مدیریت فرآیندهای یاددهی

باشاند. از جنااه ایان ماوارد      ای خاصی مای ها یا نشانگره مراحل یا ابعاد، عناصر و مقک ها و ویژگی

بار آن   یمرحاه پنجنا  روانشی(که توسط پ1241-1221)3ای هربار  توان به الگوی چهار مرحاه می

 نیآتکا (، الگاوی آموزشای   1323)شاعاری ناژاد،    افات یافزوده شد و به نام روش هرباار  شاهر    

گرفته، الگاوی ارا اه شاده توساط     ی شکل ریادگیچرخه  و اژهیکارپ یبرمبنا که( 1912)4وکارپقس

، 1920) 2هاانتر ای  الگوی هفت مرحاه  ،(1929) 1زگو بری گانیهای  ، الگوی نه مرحاه(1913) 1زوبلآ

، (2001) 9گاه یو ماک ت  نزیگیوای  سه مرحاه ، الگوی(1929) 2یبیبا، الگوی پنج مرحاه ای (1924

در تادریس  ( 1999) آموزش و پرورش انگاستان وزار ، الگوی مورد نظر (2004)10استونیتاالگوی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Corbett & Wilson 

2  - Wang 

3-Herbart  

4-Atkin & Karplus 

5  - Azubel 

6  - Gagne & Briggs 

7-Hunter 

8-Bybee 

9-Wiggins & Mctighe 

10 -Tileston 
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، (2004) نیا اروالگاوی پانج بعادی     ،(2011) 1نولادز یو ر سیماو  الگوی چهار مرحاه ای ،مستقیم

ای ارا اه شاده از    ، الگوی چهار مرحااه (2،2001، وندی،سامو ل و جینزکرافوردای  الگوی سه مرحاه

، الگوی ساه  (2002الناای رهبری آموزش)مرکز بین ای  ، الگوی چهار مرحاه(2001) یونسکو سوی

(، 2011) 4، بوگنر و باولی هاولنبرگ  ن یشر ، الگوی هفت بعدی(2011)3و لور  رزبراگای  مرحاه

 1، فرونتاایر و لوینگساتون   ماارزانو  (، الگاوی ناه عاامای    2011 ) 1اسرنسار ای  الگوی چهاار مرحااه  

ای  ، الگاوی چهاار مرحااه   (2011)2ان، دوران، هاانی و شاو رم  دورانای  ، الگوی پنج مرحااه (2011)

عااوم   ومینسرسا ، الگوی ماورد نظرک (1391) و مطور حسینیای  ، الگوی سه مرحاه(2012) 2امینی

                اشاره کرد. (2013) آ سکا

درهای  یاک از الگوهاای ارا اه      -1دهد کاه    بررسی دقیق هریک از الگوهای مذکور نشان می

موثر بر یادگیری کیفی ازجنااه ایجااد آماادگی، انگیازش و تحریاک      شده، به عناصر و عوامل اصای 

عققه و احساسا  مثبت دانش آموزان نسبت به یادگیری جدید، ایجاد شارایط تعامال ماوثر داناش     

هااا،  آمااوزان بااا مااواد و محتااوای درس جدیااد، ایجاااد فرصاات تافیااق و یکرارچااه سااازی آموختااه 

روانای و محایط فیزیکای در چرخاه     -کیفی، فرآیند محاور و تکاوینی و محایط اجتنااعی     ارزشیابی

در حالی که مبانی نظاری  یادگیری به صور  توامان توجه نشده است؛ -مدیریت فرآیندهای یاددهی

و یافته های پژوهشی حکایت از اهنیت با ی متغیرها و عوامل ماذکور در شاکل گیاری یاادگیری     

الگوهاا   -3های پژوهشی شکل نگرفته اسات.  لگوهای ارا ه شده، بر مبنای یافتهاکثر ا -2 کیفی دارد.

ها و نشانگرهای دقیقای بارای آنهاا     بیشتر در قالب مراحل یا ابعاد و عناصر کای مطرح شده و مقک

های خاصی تدوین شده واز قابایت انطبا   بسیاری از الگوها برای دروس و زمینه -4ذکر نشده است.

بیشاتر الگوهاا باا تنرکاز بار       -1و زمینه های مختاف برخوردار نیستند.  ری برای دروسکار گی و به

هاای   مهاار   حوزه شناختی شکل گرفته و به سایر ابعاد مهم یادگیری و تربیت شهروندی باه ویاژه  

 تفکر، مهار  های عاطفی و اجتناعی توجه کافی نشده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Muijs & Reynolds 

2 -Crawford,Wendy,Samuel & James 

3 -Rosebrough & Leverett 

4 -Schiering,Bogner,Buli-Holmberg 

5 -Spencer 

6 -Marzano,Frontier & Livingston 

7  - Duran,Duran,Haney & Scheuermann 

8 -Amini 
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ا بهره گیری از نظر متخصصان، مبانی نظری، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن بود تا ب

پیشینه پژوهشی و بررسی الگوهای ماذکور و باا اساتفاده از شایوه هنسوساازی، باه الگاویی بارای         

یاادگیری درکاقس درس دوره ابتادایی دسات یابدکاه از الگوهاای        –مدیریت فرآیندهای یااددهی 

ومشاارکت عنیاق و معناادار آنهاا      آماوزان،  داناش  موجود جامع تر و مبتنی بر رفع نیازهای اساسی

یادگیری باشد؛ به گونه ای که تامین نیازهای دانش آموزان و مشاارکت  -درطول فرآیندهای یاددهی

در فرآیندهای یاددهی یادگیری، زمینه دست یابی آنها به دستاوردهای اساسی آموزشی و تربیتی را 

اهم سازد. در اینجا منظور از نیازهاای  به شکل کیفی یعنی به شکل لذ  بخش، معنادار و ماندگار فر

( در نظریاه انتخااب مطارح شاده     1992پنج گانه، نیازهای اساسی انسان است که از سوی گقسر) 

شاامل  یعنی نیاز باه حفاظ حیاا ، ساقمتی وماندگاری،کاه       است. این نیازها عبارتنداز  نیاز به بقاء

جنباه   باه بقاا اساساا    ازیا باشاد. ن  یما  یننیو ا یکیزیف شیغذا،سرپناه، آسای آب، آشکاربرا یازهاین

نیااز باه    اسات.  تیا به احساس امن ازیکه هنان ن باشد یزمین یجزء روان کی یدارد، امادارا یکیزیف

گرایش ذاتی انسان به برقرای ارتبا  و تعامل با افاراد وگاروه هاای دیگار در      عشق وتعاق که شامل

یعنای میال درونای وطبیعای انساان بارای        در می باشد. نیاز به ق چارچوب عشق و احترام متقابل

تساط، اعنال نفوذ وکنترل فردی یا جنعی بر چیزی،کسی،گروهی یا ساازمانی ویاا دسات یاابی باه      

شاامل تنایال    نیااز باه آزادی   دانش، مهار  یا توفیقی که منجر به بهبود کیفیات زنادگیش شاود.   

هنانناد   ییزهاا یاز چ ییرهاا که هم شامل حد منکن  ازکنترل تا ییرها استققل و طبیعی انسان به

کاه   شوند یم انسان یعاطف ای یکیزیف شیکه باعث عدم آسا یواختنکی ای یتوجه یترس، استرس، ب

بیشتر جنبه مثبت دارد و یا رهایی از برخی قید وبندها وعوامل کنترل کننده که بیشتر جنبه منفی 

باا   یمشاارکت و هنکاار   ،یزیا ،گفتن چییجارفتن به  یحق انتخاب برادارد و نیزبه معنای داشتن 

که بیشتر جنباه مثبات دارد و رشاد دهناده      لیقب نیاز ا یموارد ایعققه  کیدنبال کردن  و یکس

گرایش طبیعی و درونی انسان به بازی، خناده، تفاریح   و نیاز به شادی که شامل  .وتعالی بخش است

ودوری از شرایط کسالت آور، اساترس زا و  و قرارگرفتن در موقعیت های لذ  بخش و شادی آفرین 

 افسرده کننده می باشد.

  

 روش شناسی

 تیریمد باتوجه به اینکه هدف تحقیق حاضرساخت واعتبار یابی مقیاس سنجش الگوی کیفی
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ی می باشاد و باه روش کیفای و اکتشاافی ابعااد وگویاه هاای ساازنده         ریادگی -یاددهی یندهاآیفر

سرس به شیوه کیفی وکنی آن را اعتبار یابی مای کناد ،.جازء طارح     مقیاس را به دست می آورد و 

 (.1)ننودار  از نوع ابزارسازی می باشد 1های تحقیقی ترکیبی متوالی اکتشافی

 

 

 

 

 

 

 

 

  0222،  1: فرآیندتحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی)اقتباس ازکرسول و پالنوکالرک1 نمودار

 

 فو  این پژوهش در دو بخش کیفی و کنی به شرح زیر انجام شد. براساس طرح      

 

 بخش کیفی

 کیفای ، مشاارکت   در بخش بالقوه پژوهش و روش نمونه گیری :مشارکت کنندگا   1-1

 هدفنناد  گیاری  ننوناه  روش باا  کاه  باشند می دانشگاهی متخصص افراد ، پژوهش بالقوه کنندگان

 .شدند انتخاب عانی هیا  اعضای از تن20 نظری، اشباع تکنیک و کایدی صاحبنظران

مصااحبه باا متخصصاان و مطالعاه     برآمده از  مفاهیم کایدی داده های کیفی پژوهش: 1-0

 عنیق منابع و تحقیقا  پیشین داده های کیفی پژوهش را تشکیل داد.

 در این پاژوهش باا توجاه باه اهاداف ، سائوا   و       ابزار جمع آوری داده های کیفی: 1-2

مصااحبه باا    مذکور، در مرحاه اول که جنبه کیفای دارد از روش  براساس طرح متغیرهای تحقیق و

بررسی پیشینه ومطالعه منابع و متون وبه شایوه هنساو ساازی بارای دسات یاابی باه         متخصصان،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Exploratory Sequential Mixed method 

2. Creswell & Plano Clark 

 مرحله دوم )بخش کمی  مرحله اول )بخش کیفی 

جنع آوری 

داده های 

 کیفی

تحایل 

های داده

 کیفی

یافته های 

 کیفی

تهیه 

 ابزار

آوری جنع

داده های 

 کنی

تحایل 

های داده

 کنی

نتایج 

کای و 

 تفسیر
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های کایدی مرتبط با عوامل، مقک هاا ونشاانگرهای الگاوی کیفای مادیریت      مفاهیم، عبارا  و واژه

 یادگیری استفاده شدوداده های کیفی اولیه حاصل گردید. -فرآیندهای یاددهی 

کاه شاامل    مضنون لیروش تحا با استفاده از کیفی:های روش تجزیه و تحلیل داده 1-6

)عوامل( ، مضاامین ساازمان دهناده )ماقک هاا( و مضاامین        ، مضامین فراگیرباشد یسه مرحاه م

یاادگیری  –پایه)نشانگرها( و در نتیجه چارچوب اولیه الگوی کیفای مادیریت فرآینادهای یااددهی     

شکل گرفت. درگام بعد با استفاده از معیارهای اعتبار سنجی کیفی) قابایت اعتبار، تأییاد پاذیری و   

انتقال پذیری( چارچوب اولیه اعتبار سنجی گردید. برای اطنینان از پایایی کیفی چارچوب اولیه نیز 

 از آزمون قابایت اعتناد )اطنینان پذیری( استفاده شد.  

تحایال   پس از جناع آوری داده هاا در ساه مرحااه اقادام باه      های بخش کیفی: یافته 1-5

الگاوی کیفای    یادداشت ها و تولید طبقا  یا مفاهیم برای شناخت عوامل، مقک هاا و نشاانگرهای  

یادگیری گردید و یافته های کیفی حاصل شد . مرحااه اول   در ایان   -مدیریت فرآیند های یاددهی

ا توسط محقق مورد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم کایدی به عنوان کد مرحاه خط به خط یاداشت ه

مرحااه دوم    یادگیری انتخاب شد.-های معنایی مرتبط با الگوی کیفی مدیریت فرآیند های یاددهی

در این مرحاه، مفاهیم کایدی)کدهای معنایی( برآمده از مرحاه اول، حول سه محور مضامین پایاه،  

مضامین فراگیرطبقه بندی گردید که درالگوی نهایی تحت عنوان عوامال،  مضامین سازمان دهنده و 

مقک ها و نشانگرها ارا ه شاده اسات. مرحااه ساوم  در ایان مرحااه، مضاامین فراگیار باه عناوان           

 "و مضااامین پایااه بااه عنااوان   "مااقک هااا "، مضااامین سااازمان دهنااده بااه عنااوان   "عواماال"

یادگیری انتخاب شد وارتباا  آنهاا در قالاب    -اددهیالگوی کیفی مدیریت فرآیندهای ی"نشانگرهای

  (.2 )جدول شبکه مضامین با هم مشخص گردید
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 : مضامین پایه، سازما  دهنده و فراگیر0جدول 

 مضامین پایه)مقوله های جانبی  کدهای معنایی

مضامین سازما  

های )مقوله دهنده

 مرکزی 

 مضامین فراگیر

های )مقوله

 انتخابی 
خرد، محیط کقن، محیط کاقس، محایط   محیط 

درون کااقس، محاایط بیاارون کااقس، محاایط     
فیزیکاای، تغذیااه مناسااب، محاایط غناای، شاارایط 
فیزیکاای مناسااب، رفااع عواماال فیزیکاای ماازاحم، 
خاوردن و آشااامیدن، فضاای اسااتاندارد، معناااری   
کقس، نوشیدن آب، هوا مناسب، دماا ی مناساب،   

فیت صندلی، نور کافی و مناسب،ابزار و فناوری، کی
چینش صندلی، رن  مناسب ،بوی مطبوع، مناابع  
اطقعاااتی ، تااامین نیاااز هااای اساساای،محیط     

رفع عوامل مزاحم روانی، محایط   حنایتی، ارتبا ،
اجتناعی، محیط روانی، توجه به نیاز هاای داناش   
آموزان، تعامل معنادار، نیاز های مورد نظر گقسار  

دانش آموزان،  و مازلو،نظم و انضبا ،تعامل معام با
تعامل دانش آموزان با یکادیگر، کااهش اساترس،    
تقویت خود کارآمادی، شاادی و نشاا ، مادیریت     
احساسا ، شرایط روانی، تقویت نظم پذیری، حال  
تعارض، مهار  های ارتباطی و گفتناانی، کنتارل   
عواطف و احساسا ،مدیریت رفتارهاای انضاباطی،   

تعاامق   مدیریت عواطف و ارتباطا ،روانی گفتار، 
شفاف گفتاری، برقاراری رواباط اجتنااعی، ایجااد     
شادی و نشا ، دخالت دادن دانش آموزان در امور 

 کقس
 

 آب دنینوش یفرصت برا جادیا-1
 ایجاد فرصت برای صرف تغذیه -2

 در کقس یکاف ژنیمناسب و اکس یهوا نیتام -3
 مناسب در کقس یدما نیتام -4

 کقس یرن  مناسب برا نیتام-1

 کقس یومناسب برا ینور کاف نیتام-1

 در کقس مطبوع ایجاد بوی-2

 به کقس یصوت یورود آلودگ جاوگیری از-2

 برای کقس ی زم و کاف یفضا پیش بینی-9

 ها درکقس یصندل مناسب نشیچ-10

 داخل کقس یو جذاب ننودن ننا جالب-11

 یو مناابع اطقعاات   یفنااور  زا ،یا تجه نیتام-12
 در کقس ازیمورد ن

 تاااامین نیااااز هاااای -1
فیزیولوژیااااک دانااااش  

 آموزان
 
تامین فضای فیزیکای   -2

 در کقس مناسب

 

 
 

 محی  فیزیکی
 

که دانش آموزان درکقس نظم  یطیشرا تدارک-1
 را احساس کنند

 در دانش آموزان یروان تیاحساس امن جادیا -2

 دانش آموزان درکقس دیتهد عدم-3

 در کقسدانش آموزان  عیتطنعدم -4

 دانش آموزان در کقس هیاز تنب اجتناب-1

تعیین مقررا  و رویه های معنول برای کاقس  -1
 ضنن توجه به نوآوری

عواطاف و   تیریمد ایرب کنک به دانش آموزان -2
 احساسا 

 یمناسب در کقس برا یروش ها یریکار گ به-2
 کاهش استرس دانش آموزان

 تقویت روابط معام با دانش آموزان -9

 تقویت روابط دانش آموزان بایکدیگر-10
 دانش آموزان به کقس حس تعاق تقویت -11
دادن فرصاات اظهااار نظاار و مشااارکت در      -12

 تصنیم گیری های کقس به دانش آموزان
 تایید و تحسین عناکرد مثبت دانش آموزان -13
 گوش دادن به دانش آموزان -14
 مسولیت دادن به دانش آموزان در کقس -11

فضای عاطفی  ایجاد -1
 روانی مناسب در کقس

 
تااااامین نیااااازدانش  -2

 آموزان به عشق و تعاق

 

تاااامین نیااااز داناااش -3
 آموزان به قدر 

 
تاااامین نیااااز داناااش -2

 آموزان به آزادی

 

تااااامین نیااااازدانش  -3
 آموزان به شادی و نشا 

 
 

-محی  اجتماعی

 روانی
 

 -محی  اجتماعی

 روانی
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 مضامین پایه)مقوله های جانبی  کدهای معنایی

مضامین سازما  

های )مقوله دهنده

 مرکزی 

 مضامین فراگیر

های )مقوله

 انتخابی 
و متناساب باا    استفاده از روش های متعادد --11

باارای تسااهیل و  ساابک هااای مختاااف یااادگیری،
 دانش آموزان تقویت یادگیری و موفقیت

ایجاااد تغییرونااوآوری دررویااه هااای معنااول  -12
رهااایی دانااش آمااوزان از کسااالت و  کااقس باارای

 یکنواختی
آزاد ساختن دانش آموزان از فشار و اساترس   -12
 زیاد
های انتخاب برای دانش آماوزان   فرصتایجاد  -19

 در کقس
نشااا   فیزیکاای ایجاااد فرصاات بااازی هااای  -20

 آوربرای دانش آموزان در کقس
فکری نشا   بازی های فراهم ساختن فرصت -21

 آور برای دانش آموزان در کقس
طراحی بازی های تخیای جالب بارای داناش    -22

 آموزان درکقس
ده دارتوساط  اجرای بازی هاای ننایشای خنا    -23

 دانش آموزان در کقس

مقدمه، ایجاد انگیزه، فعالیت هاای آغازین،تادوین   
اهداف، در گیر کردن دانش آماوزان، بیاان اهاداف    
روشن، انگیزه آفرینی، طرح سوال، ایجااد انگیازش   
درونی، تحریاک تناایق ، عقیاق، بیاان اهنیات      
ومنافع یادگیری جدید، تحریک کنجکاوی، مقدمه 

احساسااا  و آغاااز، ایجاااد شااور و هیجان،ایجاااد  
مثبت، ایجاد تحرک، درگیر کردن عققاه، ذهان و   
بدن دانش آموزان، برطرف کردن عوامای که ماانع  
یادگیری می شود، تعیین شااخص هاا و معیارهاا    
،بیان مفاهیم و واژهاای کایادی، تعیاین داناش و     

 مهار  هایی که باید کسب شود

بیان اهاداف آموزشای روشان و معناادار بارای      -1
 درس جدید

 درس اهداف تحقق معیارهای و ها شاخص بیان-2
 جدید

تعیاین  -4 بیان مفاهیم مهم و اساسی درس جد-3
دانش و مهار  های کایدی که دانش آموزان بایاد  

 در درس جدید به آن دست یابند
 واهنیاات منااافع مااورد در بحااث و توضاایح-1

جدید وکاربرد آن در دنیای واقعای   درس یادگیری
 دانش آموزان

 موانع یادگیریرفع -1
 آماوزان  دانش ایجاد تحرک و جنب و جوش در-2
 کقس به ورود لحظه از
 جدید درس درباره اساسی سوا   طرح-2

برای یاادگیری   ی دانش آموزانکنجکاو شیافزا-9
 درس جدید

 

ایجاد انگیزه ، عققه و  -1
احساسااااا  مثباااات در 

 دانش آموزان
 
و درگیار   فعال سازی -2

 ننودن دانش آموزان

 

 آمادگی
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 مضامین پایه)مقوله های جانبی  کدهای معنایی

مضامین سازما  

های )مقوله دهنده

 مرکزی 

 مضامین فراگیر

های )مقوله

 انتخابی 
 تجارب ارایه، متنوع، تدریس های روش از استفاده
 یاادگیری، -دهای  یااد  های فعالیت آموزش، قبای،

 دهی سازمان و انتخاب دهنده، مان ساز ارایه پیش
 گروهای،  و مشاارکتی  های روش خققیت، محتوا،
 قباای،  های آموخته و تجارب بررسی آزمون، پیش

 ورودی،ارایه آزمون قبای، تجارب اساس بر آموزش
 مطالاب،  ساازی  عینی درس، از کای چارچوب یک

 آماوزان،  داناش  باه  هاا  فعالیت از بخشی واگذاری
 دانش تولید انتقادی، تفکر توسعه و رشد

مرتبط با درس  یقبا یآموخته ها فعال ننودن -1
 دیجد

 آزمون شیپ یاجرا-2

ارتباا    جااد یا یبارا  سازمان دهناده  شیپ ارا ه-3
 یقبا یو آموخته ها دیجد یریادگی نیب

 
و متناوع در   یتعااما  یروش هاا  یریا کار گ به-4

 دیدرس جد ارا ه

 بار بخاش هاای مهام     دیا و تاک یبرجسته ساز -1
 دیدرس جد

 دیدرباره درس جد مثال های متعدد ارا ه-1

باه حاداکثر رسااندن     یبرا ییفرصت ها تدارک-2
 یریادگیا داناش آماوزان در    و مشاارکت  یریدرگ

 دیدرس جد

 حفاظ عققاه ،   یبارا  ییروش ها یریکار گبه  -2
 ناد یداناش آماوزان در طاول فرآ    زشیو انگ لیتنا
 یریادگی – یاددهی یها
توجه به سبک هاای یاادگیری و تفااو  هاای      -9

 فردی دانش آموزان
رک مانوس تار  د یبه دانش آموزان برا کنک-10

 دیدرس جد یدیکا میو محسوس ترمفاه
 مجازی در آموزشاستفاده از فناوری و فضای -11

فعااال سااازی آموختااه -1
 های قبای

دانااش آمااوزان وایجاااد   
 ارتبا  با یادگیری جدید

 
باااه کاااارگیری روش  -2

های مناسب برای تعامال  
موثر دانش آموزان با مواد 

 و محتوای درس جدید
 
 
 

 آموزش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنارین  ترکیاب،  تافیاق،  کااربرد،  تکایاف،  تنرین،
 ها، آموخته سازی یکرارچه و ترکیب تافیقی، های
 افقی، و عنودی سازی یکرارچه اثربخش، خورد باز

 حال  فرصت ایجاد نگرش، و مهار  دانش، ترکیب
 دیاالوگ  و گاو  گفات  آموزشای،  های بازی مساله،

 گااازارش جدیاااد، یاااادگیری بااااره در ساااازنده
 یادگیری با جدید یادگیری تافیق و نویسی،ترکیب

 تافیاق  کاردن،  تنارین  کاردن،  بحاث  قباای،  های
،کارهاای   باازنگری  عناای،  و نظاری  های آموخته
مشارکتی، جنع بندی، خقصاه نویسای،    و گروهی

 نویسی یادداشت

داناش آماوزان    یبرا ییننودن فرصت ها فراهم-1
به منظور نوشتن ، گوش دادن و صحبت کاردن در  

 دیدرس جد یریادگیمورد 
 انجام فعالیت های گروهی و مشارکتی-2
 آموزشیانجام بازی های -3
 جنع بندی و نتیجه گیری -4
 و شخصاای زناادگی بااا جدیااد درس پیونااد -1

 آموزان دانش اجتناعی

 موضوعا  سایر با جدید موضوع پیوند-1
 ساز مهار  های تنرین تدارک-2
و باه   بازخورد آگاهانه ، مشخص ، ساودمند  ارا ه-2

 موقع
ایجاد فرصت تفکار و تامال بار روی یاادگیری      -9

 جدید
 مرورمجدد و آموزش-10

کناااک باااه داناااش   -1
آمااوزان باارای ترکیااب و  
یکرارچه ساازی آموختاه   

 های جدید
از روش هاای   استفاده-2

مناسب برای دادن متن و 
 جدید زمینه به یادگیری

کناااک باااه داناااش   -3
آمااوزان باارای تعنیااق و  
تحکاایم آموختااه هااای   

 جدید

 

 تلفیق



 11 9313دوم،پاییزوزمستانی،شمارهچهارمیدورهی درسی،  های برنامه پژوهش

 مضامین پایه)مقوله های جانبی  کدهای معنایی

مضامین سازما  

های )مقوله دهنده

 مرکزی 

 مضامین فراگیر

های )مقوله

 انتخابی 
 یاابی  ارزش پایاانی،  ارزشایابی  تکاوینی،  ارزشیابی
 ارزیااابی، خااود جانبااه، هنااه ساانجش توصاایفی،
 ارزیاابی  و سانجش  عناکاردی،  آزماون  ارزشیابی،
 پای  و نظاار   تکاوینی،  ارزیابی گیر، پی و ضننی
 نگارش،  و مهاار   دانش، ارزشیابی مستنر، گیری
انتقاادی، کااربرد در    تفکار  و خققیت های آزمون

شرایط شبیه ساازی شاده یاا واقعای، باازآموزی و      
 استفاده از کارپوشه ، حل مسالهارزیابی مجدد، 

اصیل و واقعی منطبق با  های آزمون از استفاده -1
 اهداف یادگیری درس جدید

 جدیاد  هاای  آموخته کارگیری به فرصت ایجاد -2
 در صور  امکان واقعی شرایط در در
 تهیه کارپوشه -3
 دانش آموزانی وخود ارزیابی خودسنج-4
و تغییاار  مشاااهده و ارزیااابی معااام از عناکاارد-1

 رفتاردانش آموزان
مساتنر داناش آمااوزان در     حنایات و هادایت   -1

 یادگیری درس جدید

 در صور  لزوم مجدد یابیو ارزش آموزش-2

 آزمون عناکردی-1
 
 سنجش تکوینی-2

 

 ارزشیابی

 

 بخش کمی: توصیفی از نوع پیمایشی  1

مدرسان درس روش ها و فناون تادریس و    و روش نمونه گیری کمی: آماری جامعه -0-1

کشور جامعه آماری بخش کنی را تشاکیل مای    پردیس های دانشگاه فرهنگیان روانشناسی تربیتی

پاردیس باه شایوه    32پردیس دانشگاه فرهنگیاان کشاور،    14دهند. برای ننونه گیری ابتدا از میان 

س درس روش هاا و فناون   تصادفی ساده انتخاب و سرس درهرپردیس دو نفر مدرس)یک نفر مادر 

 تدریس و یک نفر مدرس درس روانشناسی تربیتی( انتخاب شدند.

برای جنع آوری اطقعا  از مقیاس تادوین شاده   ابزار جمع آوری داده های کمی:  -0-0

مای باشاد.که در    "ب"و"الاف   "بخاش  دارای دو در مرحاه کیفی پژوهش استفاده شد. این مقیاس

یاادگیری ارا اه و از    -الگوی کیفی مادیریت فرآینادهای یااددهی    عوامل و مقک های "الف "بخش

خواسته شد تا نظر خود را در خصوص میزان تناسب مقک ها باا هریاک از عوامال را بار روی      افراد

( مشخص ننایند. 1، خیای کم=2، کم =3، متوسط=4،زیاد=1یک مقیاس پنج درجه ای )خیای زیاد=

انگرهای الگو آورده شد و از افراد خواسته شد تا نظر خود را نیزعوامل، مقک ها و نش"ب  "در بخش

در مورد تناسب هریک از نشانگرها با مقک ها و عوامل مربوطه بر روی یک مقیاس پانج درجاه ای   

عامال ،  1این مقیاس دارای  ( مشخص کنند.1، خیای کم=2، کم =3، متوسط=4،زیاد=1)خیای زیاد=

 نشانگر بود. 22مقک و  11
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برای اعتبار سنجی کنی مقیاس اولیه و دست یابی روش های تجزیه و تحلیل کمی: -0-2

مقیاس نهایی، از روش های روایی صوری، محتوایی وتحایل عامل برای سنجش روایی واز ضریب  به

 شد.   آلفای کرونباخ، برای محاسبه پایایی استفاده

زباه کاار گیاری آمااره هاای      بخش کنی نیزنتایج حاصل ا در  یافته های بخش کمی:-0-6

مقیااس اولیاه حاصال از     در دو مرتبه بارای بررسای اعتباار    2و تحایل عامل تاییدی 1آلفای کرنباخ

مرحاه کیفی پژوهش نشان داد که این مقیاس به لحا  کنی نیز از اعتبار  زم برخوردار می باشاد؛  

تاییاد قرارگرفات. تحایال عامال     نشاانگر ماورد    20مقک و 11عامل ، 1مقیاس نهایی با  ودر نتیجه

نتاایج تحایال   عوامل مربو  انجام شاد.   بر روی مرتبه اول برای تعیین بار عامای هریک از مقک ها

/.( بارای تبیاین   30عامل در این مرتبه حاکی از آن است که هنه مقک ها از بارعاامای  زم)باا ی   

نشاانگرها   ی تعیین بار عامای هریاک از تحایل عامل مرتبه دوم برا عوامل مربوطه برخوردار هستند.

نتایج حاصل از تحایل عامل در این مرتبه نیز نشان داد کاه از  بر روی مقک های مربو  انجام شد. 

مورد از بار عامای  زم برای تبیین مقک های مربوطه برخاوردار  20نشانگر وارد شده در تحایل، 22

باراین   مقیاس نهایی حاذف شادند.   ردار نبودند که درهستند و تنها دو مورد از بار عامای  زم برخو

اساس با استفاده از نشانگرهایی که از بار عامای  زم برای تبیین مقک ها برخوردار بودند، مقیاسای  

   یادگیری تهیه گردید.-گویه برای سنجش الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی 20با 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Cronbach's alpha 

2  - confirmatory Factor analysis 



 12 9313دوم،پاییزوزمستانی،شمارهچهارمیدورهی درسی،  های برنامه پژوهش

 یادگیری -فرآیندهای یاددهی مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت 

 عوامل
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 مقک ها
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 نشانگرها

1) 
ی
یک
یز
ط ف

حی
م

 

11/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

11/0 

 ( تامین نیازهای1-1
فیزیولوژیک دانش 

 آموزان

21./ 

11/0 

درکقس ، نیاز دانش آموزان به آب مورد توجه است و تامین می  -1
 شود.

 می شود تامین تغذیه مورد توجه است و نیاز دانش آموزان به -2 /.91

31./ 
نیاز دانش آموزان به هوای مناسب و اکسیژن کافی مورد توجه است  -3

  و تامین می شود

91/ 

 
 

فضای  ( تامین1-2
 فیزیکی

 در کقس مناسب

29./ 

 
 
21/0 

 مورد توجه است و تامین می شود. مناسب یماد -4

90./ 
روشن و  رن  به رن  کقس اهنیت داده می شود وکقس دارای -1

 مناسب است

22./ 
) نور  ومناسب ینور کاف می شودوکقس از به نور کقس اهنیت داده -1

 طبیعی یا سفید و زرد با شد  مناسب( برخوردار است

22./ 
به بوی کقس اهنیت داده می شودودر کقس بوی مطبوع ایجاد می  -2

 شود 

29./ 
ی) سرو صوت یآلودگبه آرامش کقس اهنیت داده می شودواز ورود  -2

 به کقس جاوگیری می شود صداهای مزاحم (

22./ 
ی برای  زم و کاف یفضا شده و کقس از به فضای کقس توجه -9

  دانش آموزان برخوردار استفعالیت های 

90./ 
 برای تعامل  ها یصندل نشیچتوجه شده و  به چینش صندلی ها -10

  و فعالیت های مشارکتی مناسب است

92./ 
به ننای داخل کقس توجه شده وبرای دانش آموزان جالب وجذاب -11
  است

23./ 
دانش آموزان در ازیمورد ن یومنابع اطقعاتی فناور ، زا یتجه -12

 کقس وجود دارد و به استفاده از آن ها اهنیت داده می شود
2) 

ط
حی
م

 
ی
اع
تن
اج

- 
ی
وان
ر

 

23/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
12/0 
 
 
 
 
 
 

 
 

ایجاد فضای  (2-1
عاطفی و روانی 
 مناسب در کقس

42./ 

13/0 

   در کقس به رعایت نظم ومقررا  اهنیت داده می شود -13

21./ 
دانش آموزان توجه می  یروان تیامن تامین آرامش ودر کقس به -14
  شود

21./ 
 دراین کقس ، دانش آموزان به خاطر بی انضباطی یا کم کاری-11
 می شوند به تنبیه دیتهد

21/ 
 به دانش آموزان برای این که بیشتر تقش کنند قول پاداش وجایزه -11

 داده می شود

 می شوند هیتنب به خاطر بی انضباطی یا کم کاری دانش آموزان -12 /11

12/ 
شان رامدیریت واحساساتبه دانش آموزان کنک می شود تا عواطف  -12

 می کنند

21/ 

( تامین نیاز 2-2
 دانش آموزان
 به عشق و تعاق

 
 

 

21/ 

24/0 

از روش های مناسب برای بهبود و تقویت رابطه معام با دانش  -19
 استفاده می شود  آموزان

21/ 

با  دانش آموزان رابطه از روش های مناسب برای بهبود و تقویت -20
 یکدیگر استفاده می شود
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 عوامل
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 مقک ها
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 نشانگرها

ط
حی
م

 
ی
اع
تن
اج

-
ی
وان
ر

 

32/ 

 
 

( تامین نیاز 2-3
 دانش آموزان به قدر 

21./ 

21/0 

فرصت اظهار نظر و مشارکت در تصنیم گیری ها به دانش آموزان  -21
 داده می شود

21./ 
معام واقع می  مورد تایید و تحسین عناکرد مثبت دانش آموزان -22 

 شود 

 دانش آموزان گوش داده می شود   نظرا  و خواسته های به -23 /.12
 امور کقس مسئولیت داده می شود  به دانش آموزان در انجام -24 /.11

31./ 

تسهیل و تقویت یادگیری و ومتنوع برای  از روش های متعدد -21
 دانش آموزان استفاده می شود موفقیت

 

29/ 
 ( تامین نیاز2-4

 دانش آموزان به آزادی
 

19./ 

11/0 

 در کقس، دانش آموزان احساس کسالت و یکنواختی می کنند -21

 زیادی به دانش آموزان وارد می شوداسترس فشار و -22 /.12

22./ 
اعضای تیم ، جای نشستن ،نوع  ) از جناه انتخاب انتخاب فرصت -22

 تکایف و...(به دانش آموزان داده می شود 

13/ 

 
 ( تامین نیاز2-1

 به شادی دانش آموزان
 و نشا 

11./ 

23/0 

ایجاد می  نشا  آوربرای دانش آموزان فیزیکی فرصت بازی های -29
 شود

21./ 
فراهم می  دانش آموزانفکری نشا  آور برای  بازی های فرصت -30

 شود 

 بازی های تخیای جالب برای دانش آموزان طراحی و اجرا می شود -31 /.22

24./ 
 بازی های ننایشی خنده دار، برای دانش آموزان فرصت اجرای -32

 می شود  فراهم

3) 
ی
دگ
آما

 

24/ 
 
 
 
21/0 
 
 

( ایجاد انگیزه، 3-1
 عققه

 و احساسا  مثبت در
 آموزاندانش 

23./ 

22/0 

درس جدید توسط معام به صور  روشن و معنادار و مرتبط  اهداف -33
 بیان می شود  با نیازهای دانش آموزان در زندگی واقعی

29./ 
به طور مشخص  شاخص ها و معیارهای تحقق اهداف درس جدید -34

 بیان می شود

11./ 
جدید بیان می  درس اساسی و مهم مفاهیم قبل از شروع درس ،-31
 شود

22./ 
دانش و مهار  های کایدی که دانش آموزان باید در درس جدید  -31

 به آن دست یابند تعیین می شود

21./ 
  جدید وکاربرد آن در دنیای واقعی درس یادگیری منافع واهنیت -32

  بیان می شود برای دانش آموزان

24/ 

( فعال سازی و 3-2
دانش  ننودندرگیر 

 آموزان
 

23/ 

21/0 

  می شوند مشغول فعالیت به کقس ورود لحظه از آموزان دانش -32

21./ 
از سوی  درس جدید درباره اساسی قبل از شروع درس ، چند سوال -39
 مطرح می شود معام

19./ 

برای یادگیری درس جدید مرتبا افزایش  ی دانش آموزاننجکاوک -40
 داده می شود 

 

4) 
ش
وز
آم

 

21/ 
 
 
22/0 

 ( فعال سازی4-1
آموخته های قبای 
دانش آموزان و ایجاد 

24/ 
11/0 

است ،  دیمرتبط با درس جدکه  دانش آموزان یقبا یآموخته ها -41
 ساخته می شود فعال

 گرفته می شود آزمون شیپاز دانش آموزان  -42 /11
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 عوامل
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 مقک ها
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 نشانگرها

 
 
 
 

ارتبا  با یادگیری 
 جدید

21/ 
پیش  ی،قبا یو آموخته ها دیجد یریادگی نیارتبا  ب جادیا یابر -43

 می شود ارا ه سازمان دهنده

92/ 

( به کارگیری 4-2
روش های مناسب 
 برای تعامل موثر

دانش آموزان با مواد و 
 محتوای درس جدید

29/ 

24/0 

 شودمی استفادهدیارا ه درس جدایربو متنوع  یتعاما یهاروشاز  -44

10/ 
برجسته می شود و برآن ها تاکید می  دیجد بخش های مهم درس -41

  گردد

 می شود ارا ه دیدرباره درس جد و متنوع مثال های متعدد -41 /11

12/ 
دانش آموزان در  به حداکثر رساندن مشارکت یبرا ییفرصت ها -42
 فراهم می شود دیدرس جد یریادگی

20/ 
دانش  زشیو انگ لیحفظ عققه، تنا یبرا مختافی هایاز روش -42

  شودمی استفاده یریادگی – یاددهی یها ندیآموزان در طول فرآ

11/ 

 

 اسقید، از فعالیت ها وروش های متنوع دیداری) فیام، عکس،-49
 می شود. و...( استفادهطراحی، نقاشی 

21/ 
روش های متنوع شنیداری )توضیح و سخنرانی،  و از فعالیت ها -10

 استفاده می شود. موسیقی، کایپ صوتی و..(

12/ 
از فعالیت ها و روش های آموزشی توام با حرکت و جنب و جوش   -11

 می شود. استفاده

22/ 
به کار گیری توانایی های  برای متنوع از فعالیت ها و روش های -12

 می شود. استفاده  فکری و عققنی دانش آموزان

12/ 
آموزان کنک می شود تا مفاهیم کایدی درس جدید رابه  به دانش -13

 درک کنند  و مانوس صور  عینی

1) 
ق
فی
تا

 
21/ 

22/0 

( کنک به دانش 1-1
 و آموزان برای ترکیب

 سازی یکرارچه
 جدید های آموخته

11/ 

 
 
 
11/0 

و  دانش آموزان به منظور نوشتن ، گوش دادن یبرا ییفرصت ها -14
 فراهم می شود دیجد ی هایریادگیصحبت کردن در مورد 

 فعالیت های گروهی و مشارکتی انجام می شود -11 /12

 می شود استفاده بازی های آموزشی از-11  /19

 صور  می گیرد  گیری جنع بندی و نتیجه -12 /19

19/ 

( استفاده از روش 1-2
های مناسب برای 

دادن متن و زمینه به 
 یادگیری جدید

29/ 
درس جدید با زندگی شخصی و اجتناعی دانش آموزان پیوند داده  -12

 می شود

 موضوع درس جدید با سایر موضوعا  پیوند داده می شود -19 /21

31/ 

( کنک به دانش 1-3
آموزان برای تعنیق و 

 تحکیم
 آموخته های جدید

12/ 

 
 
21/0 

 ساز برای دانش آموزان تدارک دیده می شود مهار  های تنرین -10

11/ 
به دانش آموزان  و به موقع بازخورد آگاهانه ، مشخص ، سودمند -11

 داده می شود

40/ 
 مرورمجدد صور  می گیرد و آموزش-12

1 )
ی
یاب
زش
ار

 

12/ 22/0 
( آزمون 1-1

 عناکردی

22/ 
 
23/0 

عناکردی منطبق با اهداف یادگیری درس جدید  های آزمون از -13
 استفاده می شود

22/ 
 صور  واقعی، در شرایط در جدید های آموخته کارگیری به فرصت -14

 امکان فراهم می شود

    دانش آموزان خواسته می شود کار پوشه تهیه کنند از -11 /20
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 عوامل
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 مقک ها
بار 
 عامای

آلفای 
 کرنباخ

 نشانگرها

 ( سنجش تکوینی1-2 /21

12/ 

20/0 

 کنند ی و خود ارزیابیخودسنجخواسته می شود  از دانش آموزان -11

11/ 
عناکرد و تغییر رفتاردانش آموزان توسط معام مشاهده و ارزیا بی  -12
 شود می

21/ 
حنایت و هدایت مستنر دانش آموزان در یادگیری درس جدید  -12

 شود انجام میتوسط معام 

29/ 
از روش های متعدد و متنوعی متناسب با استعداد و توانایی دانش  -19

 آموزان برای سنجش آموخته های آنها استفاده می شود

 انجام می شود در صور  لزوم مجدد یابیو ارزش آموزش -20 /22

 

( 12تا4) گویه9مربو  به بقا و( میزان تامین نیازهای فیزیولوژیک 3تا1) گویه3در این مقیاس 

گویه بر روی هام  12میزان تامین عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان را می سنجد و این 

الگاوی کیفای مادیریت فرآینادهای      "محیط فیزیکی کقس به عناوان یکای از عوامال شاش گاناه     

ین نیازهاای روانای   میازان تاام   (12تاا 13گویه)1را مورد سنجش قرار می دهد. "یادگیری -یاددهی

میازان تاامین    (21تاا 21گویاه) 1میزان تامین نیاز به عشق و تعاق،  (20تا19) گویه2مربو  به بقا و

میازان تاامین نیااز باه      (32تاا 29گویه)4( میزان تامین نیاز به آزادی، 22تا21گویه)3نیاز به قدر ،

عناوان یکای دیگار از    روانی کقس را باه  -گویه برروی هم محیط اجتناعی 20شادی و نشا  واین 

را مورد سانجش قارار مای     "یادگیری -الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی "عوامل شش گانه

 گویاه  3 ( مقک ایجاد انگیزه ، عققه و احساسا  مثبت در داناش آماوزان،  32 تا 33) گویه1 دهند.

م مرحااه  گویاه بار روی ها   2آماوزان وایان    داناش  فعال سازی و درگیار نناودن  مقک  (40تا 32)

-الگاوی کیفای مادیریت فرآینادهای یااددهی      "به عنوان یکی از عوامال شاش گاناه    را "آمادگی"

یادگیری( مورد سنجش قرار مای  -مرحاه در چرخه آموزش )فرآیند های یاددهی و اولین "یادگیری

فعال سازی آموختاه هاای قباای داناش آماوزان وایجااد ارتباا  باا         مقک  (43تا41گویه )3 دهند.

مقک به کار گیری روش های مناسب برای تعامال ماوثر داناش     (13تا44گویه)10 ی جدید،یادگیر

را باه عناوان یکای از     "آماوزش "گویه با هم، مرحاه 13و این  آموزان با مواد و محتوای درس جدید

و دومین مرحااه در چرخاه    "یادگیری-الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی "عوامل شش گانه

 ( ماقک 12 تاا  14) گویاه  4 یادگیری( مورد سنجش قرار می دهناد. -های یاددهیآموزش )فرآیند 

مقک  (19 تا 12) گویه2و جدید های آموخته سازی یکرارچه و کنک به دانش آموزان برای ترکیب

 ماقک  (12تاا 10گویاه ) 3استفاده از روش های مناسب برای دادن متن و زمینه به یادگیری جدید، 
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 "تافیق"گویه با هم مرحاه 9، واین دیجد یآموخته ها میو تحک قیتعن یبرا کنک به دانش آموزان

وسومین  "یادگیری-الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی "به عنوان یکی از عوامل شش گانه را

 یااادگیری( مااورد ساانجش قاارار ماای دهنااد.-مرحاااه در چرخااه آمااوزش )فرآینااد هااای یاااددهی

گویاه باا   2سنجش تکوینی، و این  ( مقک20تا11گویه)1،  مقک آزمون عناکردی (11تا13گویه)3

الگاوی کیفای مادیریت فرآینادهای      "به عنوان یکی از عوامل شش گاناه  را "ارزشیابی"هم مرحاه 

یاادگیری( ماورد   -وچهارمین مرحاه در چرخه آماوزش )فرآیناد هاای یااددهی     "یادگیری-یاددهی

بسایار  0="باه های  وجاه   "ر سوا   مثبات  سنجش قرار می دهند. برای ننره گذاری این مقیاس د

می باشد و در گویه های منفای یعنای گویاه    1وکامق=1،بسیارزیاد=4،زیاد=3،تاحدودی=2،کم=1کم=

 برعکس ننره گذاری می شود. 22و 21، 11،11،12های 

          

 بحث و نتیجه گیری

-یاددهیا  ینادها آیفر تیریمد یفیکساخت و اعتبار سنجی مقیاس الگوی  دنبال به حاضر پژوهش

 پنج گانه دانش آماوزان  یازهاین بررفع آن اساس که بود ی در کقس های درس دوره ابتداییریادگی

برای سااخت ابازار ماذکور ،     .دارد قرار آموزش انیدرجر و درگیری عنیق و معنا دار آنها و مشارکت

ماورد مصااحبه نیناه     بساته با استفاده از ساوا   بااز و    عاوم تربیتی تن از اساتید و متخصصان20

به عاقوه کتاب ، مقاا   ،    ثبت ویادداشت گردید.  ساختار یافته قرار گرفتند واظهار نظرهای آن ها

مطالعه قرار گرفت و مفااهیم، عباارا  و واژه    فارسی و انگایسی متعددی مورد پایان نامه ها و منابع

از آن هاا اساتخراش شاد.     یادگیری-های کایدی مرتبط با الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی

سرس برای تحایل داده های جنع آوری شده، از روش تحایل مضنون استفاده شد و برای شاناخت  

یاادگیری  -و دست یابی به عوامل، مقک ها و نشانگرهای الگوی کیفی مدیریت فرآیند های یاددهی

خط یاداشات هاا توساط محقاق     خط به  در سه مرحاه اقدام به تحایل داده ها گردید. در مرحاه اول

مورد مطالعه قرار گرفت و با بکار گیری روش مقایسه مستنر داده هاا، مفااهیم، واژه هاا، عباارا  و     

کانا  کایدی مرتبط با الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یااددهی یاادگیری باه عناوان کاد هاای       

مقوله های جانبی ، کدهای  معنایی انتخاب شدند. در مرحاه دوم، با استفاده از روش مقایسه مستنر

معنایی برآمده از مرحاه اول حول سه محاور مضاامین پایاه، مضاامین ساازمان دهناده و مضاامین        

، مضاامین  "عوامل یاا ابعااد  "فراگیر، طبقه بندی گردیدند. درمرحاه سوم، مضامین فراگیر به عنوان 
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چاارچوب اولیاه الگاوی    "هاینشانگر"و مضامین پایه به عنوان  "مقک ها"سازمان دهنده به عنوان 

یادگیری انتخاب شدند و ارتبا  آنها در شبکه مضاامین باا هام    -کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی

مشخص گردید ودرقالب یک الگو سازمان یافت. سرس عوامال، ماقک هاا و نشاانگرهای چاارچوب      

و  یساولیه در قالاب یاک پرسشانامه دوقسانتی تنظایم و در اختیاار مدرساین درس فناون تادر         

های دانشگاه فرهنگیان کشور قرار گرفت و اطقعا  حاصل از این مرحاه  روانشناسی تربیتی پردیس

برای انجام تحایل عامل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحایل عامل تاییدی در دو مرتبه نشاان داد  

 زم بر روی مقک هاا   که هنه مقک ها از بار عامای  زم برروی عوامل و اکثر نشانگرها از بار عامای

یادگیری برای -مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی برخوردارند و در نتیجه در

نشانگر باید مورد توجه قرا گیرد. به طور کای 20مقک و 11عامل  1کقس های درس دوره ابتدایی، 

–فرآینادهای یااددهی    گویه های این مقیاس که با استفاده از نشانگرهای الگاوی کیفای مادیریت   

عشق "، "بقا"یادگیری شکل گرفته است، میزان تامین نیازهای پنج گانه دانش آموزان یعنی نیاز به 

و میاازان توجااه معااام بااه هریااک از مراحاال چهااار     "شااادی "و "آزادی"، "قاادر "،"و تعاااق

یاادگیری  -در چرخه مدیریت فرآیندهای یااددهی  "ارزشیابی"و  "تافیق"، "آموزش"،"آمادگی"گانه

مورد سنجش قرار می دهد. این مقیاس که طای یاک فرآیناد عانای و پژوهشای       درکقس درس را

دقیق و معتبر شکل گرفته می تواند به عنوان ابازاری قابال اعتنااد در اختیاار معاناان، مادیران و       

پژوهشگران حوزه تعایم و تربیت و برنامه درسی قرار گیرد تاا باا سانجش وضاع موجاود مادیریت       

میزان انطبا  وضع موجود را باا الگاوی کیفای مادیریت فرآینادهای       یادگیری،-فرآیندهای یاددهی

یاددهی یادگیری بررسی و با برنامه ریزی، تقش و به کارگیری استراتژی های مناسب برای افزایش 

–انطبا  وضع موجود با الگوی کیفای، موجباا  بهباود و بهساازی مادیریت فرآینادهای یااددهی        

م ننایند وبه تباع آن شاهروندان مطااوبتر و باا کفایات تاری       یادگیری در کقس های درس را فراه

تربیت کنند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد می تواند معانان و متولیان امر تعایم و تربیت را بر قاه اعتبار و 

افتخار قرار دهد. شواهد نظری و پژوهشی متعددی هنسو با یافته های این پژوهش است و به طاور  

ه در مدیریت کیفی و مطاوب فرآینادهای یااددهی یاادگیری در کاقس     از آن دارند ک کای حکایت

 ؛2000؛ امار و دیگاران،  2001ماارش،  ) محایط فیزیکای  های درس، عوامل و متغیرهاایی هنچاون   

 ؛ ماویس و رینولاذز،  2002؛ کاول و فیشار،  2001؛ مای اینت و گااه، 2002؛ فراسر ،2002 ،آریسوی

 ؛ گقسار، 2004؛ اروین،2011؛  ن  و دیگران،2002؛ استرون ،2002؛ تایسن و کوک سارتر،2011
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؛ 2001هیگیناز، )روانی–محی  اجتماعی (؛ 2002،1992؛ جنسان، 2004؛ تایاستون،1992،2010

 ؛ داکارل و شایاد،  2002؛ زندولیت، 2009؛ ارتنن و لناسترز، 2011 ن  و دیگران، ؛2004 ارتنن،

؛ 2004؛ ارویاان،2002 ،آریسااوی ؛2000و دیگااران، 1؛ اماار2001مااارش،  2004؛ تایاسااتون،2004

؛ 1920؛ هااانتر،1241-1221)هربااار ، آمووادگی(؛  2010؛ زمااودا،2002؛ جنساان،2012 برنااارد،

؛ پینتاریج  2002؛ پینتریج و شانک،2002کینارد و پارکر، ؛2001؛ کرافورد و دیگران،2001 یونسکو،

، 2004؛ ارویان،  1990؛ گاا  و فرایاد،  1992؛ مااهر و مای یار،   1992؛ وینشتاین، 1993و دیگران، 

)  آمووزش (؛ 1992؛ جنسان،  2011؛  نا  و دیگاران،  2001؛ ویگینز و مک تیگاه، 2002کیادی، 

؛ 2003؛زاهوریاک و دیگاران،  2002ساارتر،  ؛ تایسان و کاوک  2010؛ زمودا،2002اکساز و ویگفایاد، 

-1221؛ هرباار ، 2004؛ اروین،2004؛ تایاستون،2002؛ استرون ، 1924؛ والبرگ،1992اسقوین،

 )ارویان،  تلفیوق (؛ 2011؛ شرین  و دیگاران، 201؛ویگینز ومک تیگه،1929؛ گانیه و بریکز، 1241

 ؛ مویس و رینولادز، 1924انتر،؛ ه1913؛آزوبل،1241-1221؛ هربار ،1992؛ پالنر و دیگران،2004

(؛ 2011؛ اسرنسار، 2011؛ شرین  و دیگران ،2002؛کینارد و پارکر،2001؛کرافورد و دیگران،2011

؛ هاریت  و چان،   2004؛ کااولتی، 2002؛ ماتسومورا و دیگران، 2011)مارزانو و دیگران، ارزشیابی و

 ؛ باایبی، 2011ن و دیگاران، ؛ دورا2004؛ ارویان، 2002؛ استرون ،2001؛ ویگینز و مک تیگه،2001

 ( باید مورد توجه قرار گیرد.2001؛ یونسکو،1929؛ گانیه و بریکز،1241-1221؛ هربار ،1924

 

 منابع

 الف. فارس

(. طراحی، تدوین و اعتباار سانجی الگاوی    1391مطور، معصومه .) .حسینی، سید محند حسین و1

 بخاوانیم و بنویسایم دوره ابتادایی.   راهننای یادگیری مشارکتی برای برناماه درسای فارسای    

 (.9-10)41، شناره فصلنامه نوآوری های آموزشی

(. ارزشیابی امتحانا  سال سوم نظام جدیدآموزش متوسطه ودوره پایش  1322.دانش پژوه، زهرا .)2

 (. 32 - 11)  19،  فصلنامه تعلیم و تربیت دانشگاهی.

ای معاناان دوره ابتادای.    (. ارزشایابی مهاار  هاای حرفاه    1321پژوه، زهرا و ولی ا...فرزاد.) .دانش3

 . 131 -120(، 1)12 فصلنامۀ نوآوری های آموزشی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  -  Emmer 
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تهاران  انتشاارا  امیار     .، چاپ هفاتم فلسفه آموزش و پرورش (.1323.شعاری نژاد، عای اکبر.)4

 کبیر.

خوانادن)پرلز(.   ساواد  پیشارفت  النااای  بین مطالعه نتایج بررسی ).1324 .( عبدالعظیم .کرینی،1

   .22-39(،21)1،تربیت و فصلنامه تعلیم

(. مقایسه عناکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنناایی در دو مطالعاه   1322کیامنش، عایرضا.)

سوومین کنفورانس    بین الناای وبررسی محتوای آماوزش ریاضای در برناماه هاای درسای.     

 .یاضی،ایرا :کرما آموزش ر
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