
 »ي درسیهاي برنامهپژوهش«ي علمی پژوهشی مجله                                                                                         
 ی ایراني درسانجمن مطالعات برنامه                                                                                                

 1398، پاییز و زمستان 18ي دوم، پیاپیي نهم، شمارهدوره
 43 -27هاي صفحه  
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 چکیده
، عشق ء(بقامین نیازها أیادگیري بر ت-یندهاي یاددهیااجراي الگوي کیفی مدیریت فر ثیرأبررسی ت هدف پژوهش

بود. در این پژوهش از طرح تحقیق  آموزان دوره ابتداییو عملکرد تحصیلی دانش و تعلق، قدرت، آزادي و شادي)
 با  کنترلو طرح مقایسه گروه آزمایش و  آزمونپس آزمون وپیش با کنترلنیمه آزمایشی با مقایسه گروه آزمایش و 

. بودآموزان پایه سوم مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز جامعه آماري شامل دانشآزمون استفاده گردید. پس
براي  ختهابزار پژوهش مقیاس محقق سا .اي استفاده گردیدچند مرحله ايخوشه یروش تصادف ازگیري براي نمونه

با استفاده از نظر  ابزار روایی براي سنجش عملکرد تحصیلی بود. أمین نیازها و آزمون معلم ساختهسنجش میزان ت
 انسیوار لیتحل . نتایج حاصل از یید رسیدأبه ت )77/0( نباخومتخصصان و تحلیل عامل و پایایی با استفاده از آلفاي کر

در گروه آزمایش به طور معناداري از گروه کنترل آموزان گانه دانشازهاي پنجنشان داد که میزان تحقق نی رهیچند متغ
آزمون عملکرد تحصیلی به طور معناداري کوواریانس نشان داد که گروه آزمایشی در پس نتایج تحلیل .باالتر است

از واریانس عملکرد  درصد 46که  شد(مجذور اتا) مالحظه  . همچنین براساس اندازه اثرباالتر از گروه کنترل است
 بینی است.یادگیري قابل پیش-یندهاي یاددهیاتحصیلی به واسطه اجراي الگوي کیفی مدیریت فر

 

، طرح نیمه نیازها، عملکرد تحصیلییادگیري، الگوي کیفی، دوره ابتدایی، -یندهاي یاددهیافر: هاي کلیديواژه
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 مقدمه
 آن از ییباال انتظارات و کنندیم پرورش و زشآمو صرف را یمیعظ منابع شرفتهیپ جوامع

 آنها بلکه ند،ینما منتقل را هامهارت و دانش تا رودیم انتظار مدارس از تنها نه جوامع نیا در. دارند
 بر زین را جامعه يتقاضا مورد هايویژگی با آموزاندانش به دادن شکل وساختن  ریپذجامعه فهیوظ

 تر،خالق تر،یمشارکت را آموزاندانش تا شودیم خواسته رشپرو و آموزش از. دارند عهده
 ).1،2007ویک( تربیت کنند متفکرتر گشاتر،لهأمس تر،منظم تر،مستقل تر،حساس

از کارکنان  که يبه طور ؛تر شدن هستنددر حال مسطح نیز هاساختار سازماناز سوي دیگر، 
خود، فوق به افراد ما هیو تک یبدون وابستگ بتوانند تا رودیانتظار م یدر تمام سطوح سازمان

در راستاي  سازمان باشند. يرهبر میاز ت یله حل کنند و جزئأ، مشارکت کنند، مسشندیندیب
و  تیترب و میتعل يهاهینظر در ايارزنده يهاشرفتیپ گذشته قرنیابی به این اهداف، در دست

 و تریانسان رودیم انتظار مدارس از ا،ههینظر نیا براساس .است وجود آمده به برنامه درسی
 جامعه و آموزاندانش يازهاین بر يترشیب تمرکز یدرس يهابرنامه. باشند گذشته از تردوستانه

. شود گرفته کار به یمتنوع ي کارآمد وکردهایرو يریادگی -یاددهی يندهایافر در و داشته
  يهاکالس به را خود يجا ،گذشته عصر روحیب و خشک و محورمعلم يهاکالس
 یاجتماع و یعاطف ،یعقالن رشد به کمک با معلمان و دهند ترپرنشاط و محورآموزدانش
و  مدارس ،ينظر تحوالت نیابا وجود . آورند دست به خود کار از يترشیب تیرضا آموزاندانش
 الزم ییکارآ از که شوندیم اداره یسنت يهاتیفعال و کردهایرو با هم عمالً هنوز هاي درسکالس

 مورد يوهیش ،آموزاندانش يسو از يادآوری و حفظ و معلم يسو از ارائه. ستندین برخوردار
 ).1377، پژوه؛ دانش2010 ،2بالدوین و ، کریستینسننگریاستر( است معلمان از ياریبس انتخاب

هاي از رتبهحکایت  که نیز 3) برمبناي مطالعات جهانی تیمز1377( هاي پژوهشی کیامنشیافته
یندهاي اعلت اصلی را به روش تدریس معلمان و کیفیت فر ؛آموزان ایرانی داردپایین دانش

داند. نتایج این مطالعه نشان داده است که محور یادگیري در کالس درس مربوط می -یاددهی
) نیز با 1384اصلی تدریس معلمان کتاب است و روش تدریس آنها اغلب توصیفی است. کریمی (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Cave 
2-  Stringer, Christensen & Baldwin 
3- TIMSS 
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آموزان دارد که عملکرد پایین دانش)، اظهار می2001(1المللی پرلزتوجه به نتایج مطالعات بین
وي در تحلیل نتایج،  ؛آموزشی است ضعف نسبی نظام يایرانی در این مطالعه تطبیقی، نشان دهنده

  نماید.یادگیري اشاره می-یندهاي یاددهیابه ضرورت تجدید نظر در فر
 - یاددهی یندهايافر در معلم که آموزشی راهکارهاي ) معتقدند1385د(پژوه و فرزادانش

آموزان ایفاء دانش تحصیلی عملکرد در را نقش ترینمهم و ترینبرد، اساسیمی کار به یادگیري
 و کردن حفظ و تدریس هاي سنتیروش هنوز ایران دارند که در مدارسآنان عنوان می کند.می

 کتاب و معلم .است تأکید یادگیري درکالس درس مورد -دهاي یاددهییناوار در فر طوطی آموزش

قرار  توجه مورد چندان آموزدانش نقش و شوندمی تلقی اصلی آموزش محورهاي عنوان به
 را یادگیرنده رویکردهاي جدید و مبتنی بر معماري دانش، فعالیت و درگیري کهحالی در ؛گیردنمی

 -یندهاي یاددهیافر در بازنگري ضرورت بنابراین، .دارندپنمی دانش ساخت و معماري اساس

 .نمایندمی مطرح نیاز عنوان یک به دیگري زمان هر از بیش یادگیري را
 تمام ساختن ریدرگ و دادن مشارکت کم،ی و ستیب قرن در مدارس تیمورأمبر این اساس، 

 که يطور به است؛ اطاتارتب توسعه و يدیکل يهامهارت و دانش به یابیدست در آموزاندانش
 مشارکت، و يهمکار مختلف افراد با حل، را دهیچیپ مسائل دنبال، را مهم االتؤس بتوانند آنان

 به شدن لیتبد يبرا آموزاندانش ).2010 زمودا،( ندینما منتقل و مطرح را يدیجد يهادهیا
 -یاددهی يندهایارف رهگذر از دیبا کمی و ستیب قرن جوامع در اثربخش و کارآمدی شهروندان

 یبرخ که گردند یخاص يهاییتوانا و اتیخصوص واجد درس يهاکالس و مدارس در يریادگی
. شودیم افتیدر مختلف منابع از که یاطالعات به راجع قضاوت و يانتقاد تفکر -1شامل:  آنها از
 افراد با کتمشار و ارتباط -4 نیکارآفر و خالق تفکر -3 يارشته چند و دهیچیپ مسائل حل -2

 و ندهایافر خدمات، دیتول يبرا هافرصت و اطالعات دانش، از خالقانه استفاده -5 مختلف
ی منطق و عاقالنه يهاانتخاب و يریگمیتصم ها،تیمسئول گرفتن برعهده -6 دیجد محصوالت

  ).0102 زمودا، ؛2004 ،3ادیفلور  ؛2005 ،2نکیپ( باشندمی
نقش  نیترآن مهم عناصر و یفوق، برنامه درس يهاان به مهارتآموزدانشکردن  زیتجه يبرا

قلب جریان تعلیم به عنوان  يریادگی -یاددهی يندهایافر تیریمد ،انیم نیا در و؛ را بر عهده دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- PIRLS 
2 -Pink 
3 -Florida 
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) و به 2008(شارما،  آموزانتربیت و کارآمدترین ابزار براي ایجاد تغییرات مطلوب در دانش و
 تیریمد منظور ازدر اینجا کند. یم ایفاءنقش اول را  ی،برنامه درس عنصر نیتريدیکلعنوان 

 ییهاتی، راهبردها و فعالندهایا، ساختارها، فرطیو تدارك مح یطراح ،يریادگی-یاددهی يهاندیافر
یعنی نیاز به بقاء، عشق و تعلق، قدرت، آزادي و  رانیفراگ یاساس يازهاین يگواست که پاسخ

 باآنها  نیب زی، روابط اعتمادآمزدیو انجام کار از درون برانگ يریادگی يبرا باشد و آنها را شادي
 و عملکرد  يریادگی، ترس و اجبار را به حداقل برساند و دیحاکم نما آموزاندانش ریمعلم و سا
 .دینما تیرا تقو یفیکتحصیلی 

گیري مثبت باشد اگر جو و محیط کالس یک محیط یاد است که بر این باور) 2010( گالسر      
تواند باعث افزایش انگیزش، کاهش مشکالت رفتاري و بهبود مین کند، میأگانه را تکه نیازهاي پنج

منجر به افزایش موفقیت  در نهایتآموزان در مدرسه و کالس درس شود، که اینها حضور دانش
کید بر انگیزش أهایش به خاطر تریهظکند که نگردد. وي استدالل میآموزان میتحصیلی دانش

ثر است. دسی، ریان ؤآموزان در کالس مدرونی به جاي کنترل بیرونی، براي افزایش موفقیت دانش
هاي ثیر پاداشأ) در یک فراتحلیل که بر روي مطالعات مربوط به سنجش ت1999(1و کواستنر

دند، به این نتیجه آموزان انجام داهاي بیرونی بر روي تغییر رفتار دانشدرونی در مقایسه با پاداش
هاي داري  بهتر از پاداشایجاد تغییرات مثبت، به طور معناهاي درونی براي رسیدند که پاداش

دهد که عدم ارضاء نیازها، ). مطالعات نشان می2،2012(به نقل ازکیانی  پور و حسینی بیرونی بودند
نارضایتی از روابط به رفتارهاي مخرب و خودتخریبی، انگیزش و عملکرد پایین تحصیلی و 

 ).3،2005(لوید آموزان دبیرستانی منجر می شوداجتماعی در زندگی برخی دانش
) ضمن انجام یک مطالعه بر روي مدارس ابتدایی ایالت 2013(4مک کالنگ و هوگالند

بالدریج که مبتنی بر ارضاء نیازهاي  -فلوریدا، دریافتند که اجراي الگوي کیفی ترکیبی گالسر
آموزان، بهبود رفتار آنها و ایجاد یک باشد، منجر به افزایش موفقیت دانشآموزان میدانشگانه پنج

ثیر أپژوهشی به منظور بررسی ت ) در2012(5محیط لذت بخش براي کار و یادگیري گردید. اوالتایو
هاي آموزان  و خالقیت کالس، دریافت که مهارتنظریه انتخاب گالسر بر نگرش معلمان و دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Deci , Ryan & Koestner 
2-  Kianipour &  Hoseini 
3- Loyd 
4-  McClung & Hoglund 
5-  Olutayo 
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یادگیري یادگیري -یندهاي یاددهیاداشتن آزادي انتخاب در فر يآموزان به واسطهقیت دانشخال
 افزایش پیدا کرد. 

) در پژوهشی بر روي دبیران دبیرستان سروآباد کردستان با هدف 2012( کیانی پور و حسینی
اي معلمان براي ه) بر افزایش و تقویت  تالش1998( ثیر استفاده از نظریه انتخاب گالسرأبررسی ت

 آزمایشی تک گروهی با یک طرح شبه آموزان، با استفاده ازبهبود عملکرد تحصیلی دانش
جلسه آموزش نظریه انتخاب به معلمان گروه آزمایش و  8آزمون و پس از آزمون و پسپیش

آموزان داري بین نمرات دانشها، تفاوت معنااستفاده از تحلیل واریانس یک طرفه براي تحلیل داده
یید أاین فرضیه را ت مشاهده کردند. نتایج این مطالعه آزمون پیشرفت تحصیلیآزمون  و پسدر پیش

کالس،  آموزان درگانه دانشمین نیازهاي پنجأکرد که آموزش نظریه انتخاب گالسر  به معلمان و ت
رستان ییک معلم دبکند. به نقل از محققان مذکور، آموزان کمک میبه بهبود عملکرد تحصیلی دانش

کالس درس، منجر به افزایش  ریه گالسر درظدر دیترویت، گزارش نموده است که استفاده از ن
سسه ؤآموزان و کاهش مشکالت انظباطی آنها شده است (ممشارکت، انگیزش و موفقیت دانش

 ). 2012، ، به نقل از کیانی پور و حسینی1994، 1تکنولوژي آموزشی
بر ارتقاء   ثیر کاربرد نظریه انتخابأ) در پژوهشی با هدف ارزیابی ت0112و دیگران (2هینتون

مین نیازهاي مورد نظر أکه ت جه دست یافتندیآموزان و معلمان، به این نتروابط مثبت بین دانش
به کاهش مشکالت انظباطی، افزایش  تواند منجرآموزان میگالسر براي ایجاد روابط بهتر با دانش

 )2011( ها مختلف گردد. هاله و ماوالحوزه آموزان دروفقیت و پیشرفت  دانشحضور و بهبود م
آموزان پایه دوم ابتدایی، به دنبال این نفري از دانش 83روي یک نمونه  بر نیز با انجام پژوهشی

اند در مقایسه با آموزش دیده آموزان معلمانی که درباره نظریه انتخاببودند که تعیین کنند آیا دانش
این  ریاضی و خواندن دارند. در يتري در نمرهآموزان معلمان آموزش ندیده، موفقیت بیشدانش

هاي گذشته نگر استفاده شد. نتایج انجام تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت مطالعه توصیفی از داده
ي بررسی معناداري را بین موفقیت دوگروه نشان نداد. به عالوه انجام یک تحلیل واریانس دیگر برا

آموزان در ریاضی، و خواندن و وضعیت آموزشی ثیر تعاملی جنسیت معلمان بر موفقیت دانشأت
)، بر اساس 2011( هاله و ماوال در عین حال، به نقل از أثیر معناداري را نشان نداد.معلمان ت

 مطالعات موجود، شواهد زیادي حاکی از آن است که به کارگیري نظریه انتخاب براي ارضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Agency for Instructional Technology 
2-  Hinton 



 1398ي دوم، پاییز و زمستان ي نهم، شمارهدوره، ي درسیهبرنامهاي پژوهش                                                       32

به بهبود جو  یادگیري، منجر-یندهاي یاددهیاآموزان در آموزش و پرورش و در فرنیازهاي دانش
موفقیت  بر در نهایتکه این خود  شود) می2010(گالسر، هاي درساجتماعی مدارس و کالس

 .ثیر مثبت داردأآموزان تدانش
اب باعث افزایش ) با انجام یک پژوهش، میزانی که اجراي اصول نظریه انتخ2005( لوید

تعلق، قدرت،  آموزان  دبیرستانی از ارضاء چهار نیاز روانی یعنی نیاز به عشق ورضایت دانش
دهد را ثیر قرار میأرفتار را تحت ت شود و اینکه چگونه ارضاء این نیازها، تغییرآزادي و شادي می

با تقسیم غیر تصادفی و  یآزمایشبررسی قرار داد. در این پژوهش از یک طرح نیمه  مورد مطالعه و
 معرض اصول نظریه انتخاب قرار جلسه در 5آزمون استفاده شد. گروه آزمایش پس آزمون وبا پیش

آزمون، گروه کنترل نیز در معرض اصول نظریه انتخاب قرار گرفت. گرفت. پس از نخستین پس
ش سطح خود ادراك شده پاتوگرام پتی براي سنج گروه انجام شد. از دو آزمون براي هردومین پس

گیرهاي مکرر روش تحلیل واریانس اندازه هاي پژوهش با استفاده ازمین نیازها استفاده شد. دادهأت
أثیر مثبت و مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که اجراي اصول نظریه انتخاب، ت 3x2با طرح 

با گروه آزمایش مصاحبه شد.  آموزان از ارضاء نیازها داشت. سپسداري روي ادراك دانشمعنا
آموزان از ارضاء نتایج مصاحبه نیز نشان داد که اجراي اصول نظریه انتخاب، ادراك دانش

گردد. این آموزان میدانش ثیر قرار داد، که این خود باعث تسهیل  تغیر رفتارأنیازهایشان را تحت ت
یادگیري -یندهاي یاددهیالمان در فرآموزان توسط معمین نیازهاي دانشأتواند اهمیت تمطالعه می

کاهش رفتارهاي  تواند باعث کمک بهاین خود می ؤثر را نشان دهد، کههاي مناسب و مبه شیوه
ه، با وارد جآموزان شود. در نتیهاي مناسب براي ارضاء نیازها توسط دانشمخرب و انتخاب روش

آموزان در آموزش برنامه درسی و دانشگانه انتخاب براي ارضاء نیازهاي پنج يکردن اصول نظریه
هایی که با آموزان را با ارزشتوانند دانشیادگیري، مدارس می -یندهاي یاددهیامدیریت فر

پذیري فردي و ارضاء نیازها مرتبط هستند، مجهز کیفی، مسئولیت انتخاب درونی و انگیزش، کار
با کسب  ،گانه مورد نظر گالسرهاي پنجازي پژوهشی موجود، ارضاء نینمایند. به عالوه، در پیشینه

پذیري فردي مسئولیت اي، هسته کنترل درونی، انگیزش و موفقیت تحصیلی، وهاي مقابلهمهارت
ها، منجر به ناکامی، سطوح باالي ء نامناسب و غیر اثربخش این نیازارتباط دارد. در مقابل، ارضا

ین، عدم رضایت از روابط فردي و هسته عصبانیت و تنش، عدم انگیزش و عملکرد تحصیلی پای
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 ).2000، ؛ ریان و دسی2009و دیگران، 1(جانگ شودکنترل بیرونی می
یندهاي ااجراي الگوي کیفی مدیریت فر ثیرأبر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن بود تا ت

رد بررسی آموزان دوره ابتدایی را مومین نیازها و عملکرد تحصیلی دانشأیادگیري بر ت-یاددهی
سازنده گرایانه است که طی یک  یه انتخاب ویلیام گالسر و رویکردقرار دهد. این الگو مبتنی  نظر

(محیط  عامل 6 الگوي مذکور داراي یابی شده است.پژوهشی توسط محقق تدوین و اعتباریند افر
نشانگر  70مالك و  16روانی، آمادگی، آموزش، تلفیق و ارزشیابی)، -فیزیکی، محیط اجتماعی

 ، "آموزش"،" آمادگی " مرحله چهار به یادگیري -یاددهی یندهايافر چرخه است. در این الگو
 شکل محیط فیزیکی و اجتماعی روانی کالس بستر بر و  شودمی تقسیم "ارزشیابی" و "تلفیق"

 انهگنیازهاي پنج مینأت هاي کابردي و مشخص،يبا استفاده از استراتژ مرحله هر در گیرند ومی
 .گیردفراگیران مورد توجه قرار می

 
 االت پژوهشؤس

آموزان گروه آزمایش و گانه دانش: آیا تفاوت معناداري بین میزان تحقق نیازهاي پنجال اولؤس
 کنترل وجود دارد؟

آموزان گروه آزمایش و کنترل، وجود : آیا تفاوت معناداري بین عملکرد تحصیلی دانشال دومؤس
 دارد؟

 

 شپژوه روش
آزمون در این پژوهش از طرح تحقیق نیمه آزمایشی با مقایسه گروه آزمایش و کنترل با پیش

 آزمون استفاده گردید. طرح اول با آزمون  و طرح مقایسه گروه آزمایش و کنترل با پسو پس
آزمون نیازها آزمون و با پسآزمون پیشرفت تحصیلی و طرح دوم بدون پیشآزمون و پسپیش

یندهاي یاددهی االگوي کیفی مدیریت فر "گروه آزمایش هاي مذکور، درد. بر مبناي طرحانجام ش
معمول  يیادگیري به شیوه-یندهاي یاددهیاگروه کنترل، مدیریت فر اجرا شد و در "یادگیري–

 انجام گرفت. 
پایه سوم مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر آموزان دانش آماري پژوهش شامل يجامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Jang 
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 یاز نواح )3 و 1ناحیه (ناحیه  دو ايخوشه یابتدا به روش تصادف گیريباشد. براي نمونهمیاز شیر
مدرسه ابتدایی و از هر مدرسه نیز دو  2تعداد  ناحیه از هر انتخاب و سپسشهر شیراز  چهارگانه

نوان کالس به ع 4انتخاب شده، به شیوه تعیین تصادفی  کالس 8کالس پایه سوم انتخاب شدند. از 
 يهادر گروه موزانآدادن دانش قرار تعیین شدند. کنترلکالس به عنوان گروه  4 گروه آزمایش و

  د.ششده انجام  لیتشک لدست نخورده و از قب يهابه صورت گروه کنترلو  شیآزما
و یک آزمون  أمین نیازهاي سنجش میزان تها از مقیاس محقق ساختهآوري دادهبراي جمع 

 .لی معلم ساخته استفاده شدشرفت تحصییپ
 کهگویه دارد  25این مقیاس  :آموزانگانه دانشپنج يازهاین نیمأت زانیسنجش م اسیمق -1
نیاز به آزادي و نیاز به شادي و نشاط  ،نیاز به قدرت ،نیاز به عشق و تعلق ،ءمین نیاز به بقاأمیزان ت

آن هاي لفهؤو متخاب ویلیام گالسر اساس نظریه ان بر دهد. این مقیاسرا مورد سنجش قرار می
(هرگز=  درجه اي 5داراي یک طیف نمره گذاري  گویه دارد که 5طراحی و براي سنجش هر نیاز 

یید قرار أ) است. روایی مقیاس با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عامل مورد ت4تا همیشه =0
برخوردارند و روایی  40/0املی باالي ها از بار عنتیجه تحلیل عامل نشان داد که همه گویه گرفت.

نباخ (براي کل وو پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفاي کرگرفت؛  یید قرارأاي مورد تسازه
/ براي نیاز به قدرت؛ 70/ براي نیاز به عشق و تعلق؛ 69/ براي نیاز به بقاء؛ 72/؛ که93نامه پرسش

 یید شد.أو نشاط) ت/ براي نیاز به شادي 73/ نیاز به آزادي و 75
 از درس علوم  ال تستیؤس 20 داراي این آزمونآزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته:  -2
نفر از معلمان ابتدایی همکار طرح با نظارت محقق به  4توسط  بود که پایه سوم ابتداییتجربی 

 یید رسید.أبه تدقت تهیه و پس از چند بار بازبینی و اصالح 
ال ؤبراي ساز تحلیل واریانس چند متغیره و  1ال شماره ؤمربوط به س يهابراي تحلیل داده

 تحلیل کوواریانس استفاده شد.از  2شماره 

 
 ي پژوهشروش اجرا

یادگیري -یندهاي یاددهیاابتدا راهنماي اجراي الگوي کیفی مدیریت فر ،این مطالعهبراي انجام  
الگوي کیفی  بتدایی بودند تهیه شد.مجرب دوره ا قق و همکاران ایشان که از معلمانتوسط مح

یادگیري، الگویی است که در آن به طراحی و تدارك محیط فیزیکی  - یندهاي یاددهیامدیریت فر
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، عشق ءآموزان یعنی نیاز به بقاگانه دانشمین نیازهاي پنجأبراي ت روانی مناسب -یط اجتماعیو مح
یادگیري (چرخه آموزش) به  -هاي یاددهیینداو فر شودو تعلق، قدرت، آزادي و شادي  توجه می

چهار مرحله، شامل آمادگی، آموزش، تلفیق و ارزشیابی تقسیم و در هر مرحله با مشارکت جدي و 
 مورد توجه قرار مذکور هاي مناسب، ارضاء نیازهاي آموزان و با اجراي استراتژيمعنادار دانش

 گیرد.می
اده همکاري در اجراي طرح، طی یک کارگاه و سوم ابتدایی آم ينفر از معلمان پایه 4سپس 

 ایندریافت کردند.  مذکور را در خصوص نحوه اجراي الگوي هاي الزمچند جلسه آموزش
هاي خود در ساعات درس علوم تجربی اجرا  هفته الگوي مورد نظر را در کالس 8معلمان به مدت 

دگیري به روال معمول انجام شد. الزم یا-یندهاي یاددهیانیز مدیریت فر کنترلنمودند؛ و در گروه 
به ذکر است که قبل از اجراي طرح از هر دو گروه آزمایش و کنترل، با استفاده از آزمون پیشرفت 

محقق  هايآزمون و در پایان اجراي طرح نیز با استفاده از مقیاستحصیلی معلم ساخته، پیش
موزان و آزمون معلم ساخته پیشرفت آمین نیازهاي دانشأسنجش ت ساخته سنجش الگوي کیفی و

مورد  )16(نسخه  SPSSاستفاده از بسته آماري  شد. سپس نتایج با آزمون گرفتهپس ،تحصیلی
 تحلیل قرار گرفت.

 هایافته
 باشد.االت پژوهش به شرح زیر میؤیک از س هاي مربوط به هرنتایج تحلیل داده 

آموزان گروه گانه دانشتحقق نیازهاي پنج: آیا تفاوت معناداري بین میزان 1پرسش

آوري شده با استفاده  هاي جمعگویی به این پرسش، دادهبراي پاسخآزمایش و کنترل وجود دارد؟ 
براي  رهیچند متغ انسیوار لیتحل نتایج حاصل از از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل گردید.

وه آزمایش و کنترل نشان داد که تفاوت معناداري آموزان گرگانه دانشمقایسه تحقق نیازهاي پنج
=  p 613/21,>001/0( آموزان دو گروه وجود داردگانه دانشبین میزان تحقق نیازهاي پنج

 ).F 742/0 =λ )4و248(
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 هاي آزمایش و کنترلمیانگین و انحراف استاندارد تحقق نیازها در گروه -1ل جدو

 هاابعاد نیاز

 =124nگروه کنترل =129nروه آزمایشگ

 میانگین انحراف استاندارد میانگین
انحراف 

 استاندارد

 321/0 427/0 166/0 934/1 نیاز به بقاء

 517/0 612/0 347/0 841/1 نیاز به عشق و تعلق

 389/0 417/0 207/0 849/1 نیاز به قدرت

 199/0 709/0 295/0 346/1 نیاز به آزادي

 457/0 358/0 341/0 879/1 نیاز به شادي و نشاط

 

 نتایج مانوا براي بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در میزان تحقق نیازها -2جدول

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 0001/0 23/1123 456/2296 1 456/2296 نیاز به بقاء

 0001/0 47/494 871/425 1 871/425 نیاز به  تعلق
 0001/0 36/604 858/10 1 858/10 ه قدرتنیاز ب

 0001/0 95/855 222/1196 1 222/1196 نیاز به آزادي
 0001/0 72/902 052/585 1 052/585 نیاز به شادي

 
 در نیاز به بقاء میانگین تحقق این نیاز در  2نتایج مانوا نشان داد که بر اساس جدول 

 به دست آمده  fزان گروه کنترل بود و بر اساس آموآموزان گروه آزمایش باالتر از دانشدانش
در نیاز به عشق و معنادار است.  0001/0تفاوت در سطح  251و  1) در درجه آزادي 23/1123(

آموزان گروه کنترل بود آموزان گروه آزمایش باالتر از دانشتعلق، میانگین تحقق این نیاز در دانش
معنادار  0001/0تفاوت در سطح  251و  1ه آزادي ) در درج47/494( به دست آمده  fو بر اساس 

آموزان گروه آزمایش باالتر از دانش در نیاز به قدرت، میانگین تحقق این نیاز دربه دست آمد. 
 251و  1) در درجه آزادي 36/604( به دست آمده fآموزان گروه کنترل بود و بر اساس دانش

آموزان آزادي، میانگین تحقق این نیاز در دانشدر نیاز به  معنادار شد. 0001/0تفاوت در سطح 
) در 95/855( به دست آمده  fآموزان گروه کنترل بود و بر اساسگروه آزمایش باالتر از دانش

در نیاز به شادي، میانگین تحقق معنادار گردید.  0001/0تفاوت در سطح  251و  1درجه آزادي 
به دست   fآموزان گروه کنترل بود و بر اساساز دانشآموزان گروه آزمایش باالتر این نیاز در دانش

 معنادار به دست آمد. 0001/0تفاوت در سطح  251و  1) در درجه آزادي 72/902( آمده
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آموزان گروه آزمایش و عملکرد تحصیلی دانش کیفیت: آیا تفاوت معناداري بین 2پرسش
براي  یادگیري وجود دارد؟-اددهییندهاي یاکنترل، قبل و بعد از اجراي الگوي کیفی مدیریت فر

آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل، از تحلیل کوواریانس استفاده مقایسه عملکرد تحصیلی دانش
آزمون آزمون عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته و نمرات پیشگردید. بدین منظور نمرات پس

قابل مشاهده  7و 6،5نتایج در جداول (کوواري) وارد تحلیل گردید.  آن به عنوان متغیر همایند
 است.

 

 آزمونهاي آزمایش و کنترل در پیشمیانگین و انحراف استاندارد گروه -3جدول

 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه

 129 778/1 84/14 آزمایش

 124 306/2 03/15 کنترل

 
 آزمونپسهاي آزمایش و کنترل در میانگین و انحراف استاندارد گروه -4جدول

 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه

 129 766/1 24/17 آزمایش

 124 303/2 09/15 کنترل

 
 آزمون عملکرد تحصیلیخالصه نتایج تحلیل کوواریانس براي مقایسه گروه آزمایش و کنترل در پس -5جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F P مجذوراتا 

 آزمونپیش
 گروه
 خطا

938/651 
649/358 
410/408 

1 
1 

250 

938/651 
649/358 

634/1 

07/399 
539/219 

- 

0001/0 
0001/0 
- 

615/0 
468/0 
- 

 
آزمون آزمون، گروه آزمایشی در پسشود که پس از تعدیل اثر پیشمالحظه می 5 مطابق جدول

). همچنین =P <539/219F /.0001( ستعملکرد تحصیلی به طور معناداري باالتر از گروه کنترل ا
درصد از واریانس عملکرد تحصیلی به  46شود که (مجذور اتا) مالحظه می اساس اندازه اثر بر

 بینی است. یادگیري قابل پیش-یندهاي یاددهیاواسطه اجراي الگوي کیفی مدیریت فر
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 گیريبحث و نتیجه
یادگیري بر -یندهاي یاددهیات فراجراي الگوي کیفی مدیری ثیرأهدف اصلی پژوهش بررسی ت

یابی به هدف مذکور دو . براي دستآموزان دوره ابتدایی بودمین نیازها و عملکرد تحصیلی دانشأت
گانه پنج يازهایتحقق ن زانیم نیب يتفاوت معنادار ایآ اول این بود که پرسش پرسش مطرح گردید.

 يتفاوت معنادار ایآ دوم نیز این بود که و پرسش و کنترل وجود دارد؟ شیآموزان گروه آزمادانش
 و کنترل وجود دارد؟ شیآموزان گروه آزمادانش یلیعملکرد تحص زانیم نیب

که تفاوت  نشان داداول هاي مربوط به پرسش نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روي داده
و کنترل وجود دارد. این  آموزان در گروه آزمایشمعناداري بین میزان تحقق نیازهاي پنج گانه دانش

گیري در گروه یاد –یندهاي یاددهی اکه اجراي الگوي کیفی مدیریت فر یافته حاکی از آن بود
آموزان یعنی نیاز به بقاء، عشق و گانه دانشمین نیازهاي پنجأداري منجر به تآزمایش به طور معنا

توان گفت به ست. لذا میشده ا و بهبود عملکرد تحصیلی آنها تعلق، قدرت، آزادي و شادي
هاي اساس راهنما و استراتژي هاي درس دوره ابتدایی برکارگیري صحیح این الگو در کالس

ترین ترین و مهمتواند منجر به تحولی واقعی در عرصه کلیديتدوین شده در این پژوهش، می
د. چرا که مطالعات شو یادگیري-یندهاي یاددهیاعنصر برنامه درسی و نظام تعلیم و تربیت یعنی فر

یندهاي انیازهاي اساسی فراگیران در مدیریت فر مینأزیادي حکایت از آن دارد که توجه به ت
ها و تقویت توسعه توانمندي يتواند زمینهیادگیري عالوه بر اینکه فی نفسه می –یاددهی 

 ر،یپذتیلمسئو فعال، متعهد، یشهروندان آموزان براي تبدیل شدن بههاي اساسی دانشمهارت
 يهامهارت و يانتقاد تفکر هیروح يدارا و ملأت و تفکر اهل گشا، لهأمس خالق، جو،مشارکت

تواند باعث انگیزش درونی و افزایش سطح درگیري و را باعث شود، همچنین می فراشناخت
. یادگیري و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی آنها شود –یندهاي یاددهی امشارکت فراگیران در فر

 عملکرد نیبهتر آموزانماندانش میخواهیم گراین باور است که ا ) بر2004( به عنوان مثال اروین
 بگذارند، احترام خودشان و گرانید به کنند، رفتار مسئوالنه جامعه در که رندیبگ ادی باشند، داشته را

 باشند، داشته وستد را يریادگی شوند، لهأمس حل و تفکر اهل ند،ینما شکوفا را شانیاـــاستعداده
 دروس مختلف در یعال کردلعم يبرا ند،ینما یزندگ سالم و شاد کنند، هیتک شانیهایتوانائ به

 را يکارآمد و مناسب يالگوها دیبا ابند،ی دست تیموفق به مدرسه و کالس در شوند، ختهیبرانگ
 يفضا که ییاالگوه م؛یینما حاکم هاي درسکالسدر يریادگی –یاددهی هايندیافر تیریمد بر
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  .آموزان فراهم نمایدنیازهاي اساسی دانش تحقق يبرا را الزم
 ،يریادگی -یاددهی يندهایافر تیریمد رامونیپ پژوهش و قیتحق الهاــس جینتابه عالوه 

 و قیعم مشارکت و يریدرگ مشابه، يهاهدف و فاهدا نیا تحقق الزمه که است آن از یحاک
 اعتقاد به ).2004، نیارو ،1386 آقازاده،( باشدیم يریادگی- یاددهی يندهایافر در رانیفراگ معنادار

 به يریادگی -یاددهی يندهایافر در درگیریشان و مشارکت یزمان آموزاندانش )2004( نیارو
 يریادگی يبرا درون از رد،یگ قرار توجه مورد آنها یاساس و یاصل يازهاین که رسدیم حداکثر

 خصوص به ندیافر نیا یاساس و یاصل عناصر ریسا و آنها نیب يزیآماعتماد روابط شوند، ختهیبرانگ
 تیریمد يالگوها بودن ثرؤم ن،یبنابرا. برسد حداقل به اجبارشان و ترس و ردیگ شکل معلم

 يریادگی يهافرصت با رانیفراگ يریدرگ و اشتغال زانیم به ،يریـــادگی -یاددهی يندهایافر
رسد الگوي کیفی مدیریت ته مربوط به پاسخ این پرسش به نظر میتوجه به یاف . بادارد یبستگ

که  بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گالسر و در راستاي رفع نیازهاي  یادگیري-یندهاي یاددهیافر
به خوبی از این قابلیت و ظرفیت برخوردار  اساسی فراگیران در کالس درس تدوین شده است

)؛ 2012( )؛ هوانگ ودیگران2013( هاي مک کالنگ و هوگالندهشاین یافته با نتایج پژو باشد.می
 )؛ و لوید2011( )؛ برندا و بوردنسکی2011( )؛ هینتون و دیگران2012( کیانی پور و حسینی

هاي مذکور حکایت از آن دارد که نتایج پژوهش ،باشد. به طور کلی)، هماهنگ و همسو می2005(
کیفی مورد نظر این پژوهش بر مبناي آن شکل گرفته) (که الگوي  استفاده از نظریه انتخاب گالسر

-با فراهم نمودن شرایط در کالس و در جریان فرآیندهاي یاددهیتواند در کالس درس می
یک از نیازهاي پنج گانه فراگیران آنها را وارد دنیاي کیفی خودشان یعنی  مین هرأیادگیري براي ت

 تر نتیجه این امر منجر به عملکرد بهتر و کیفی شود نموده و درآنجا که نیازهایشان مرتفع می
 هاي مختلف از جمله عملکرد تحصیلی آنها شود. آموزان در حوزهدانش

 نیز دومهاي مربوط به پاسخ پرسش هاي حاصل از انجام تحلیل کوواریانس بر روي دادهیافته
. این یافته بیانگر آموزان داردداري بر عملکرد تحصیلی دانشثیر معناأنشان داد که اجراي این الگو ت

هاي دوره کالس یادگیري در-یندهاي یاددهیابکارگیري الگوي کیفی مدیریت فرآن است که 
آموزان به هاي اساسی دانشها و توانمنديتواند عالوه بر زمینه سازي توسعه مهارتابتدایی می

یزش درونی و مشارکت و گانه، باعث افزایش انگاساسی پنج مین نیازهايأتوجه به ت يواسطه
آموزان و در نتیجه بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنها نیز بشود. این درگیري تحصیلی دانش

)؛ کیانی پور و 2012و دیگران ( )؛ هوانگ2013( هاي مک کالنگ و هوگالندیافته با نتایج پژوهش
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) هماهنگ و 2005( لوید)؛ و 2011 )؛ برندا و بوردنسکی2011( )؛ هینتون و دیگران2012( حسینی
 باشد. همسو می

گیري الگوي کیفی بکارحکایت از آن دارد که  پژوهشاین نتایج  توان گفت،در مجموع می
یعنی نیاز  گانه فراگیرانمین نیازهاي پنجأتتواند منجر به یادگیري می –مدیریت فرایندهاي یاددهی 

 شود و در نتیجه هاي درسو کالس در مدارس به بقاء، عشق و تعلق، قدرت، آزادي و شادي
شود از سوي مسئولین آموزش و لذا پیشنهاد می آموزان را بهبود بخشد.تحصیلی دانش عملکرد

سازي معلمان و به الزم به منظور آشنا هايریزيبینی و برنامهپرورش و دانشگاه فرهنگیان پیش
به  چگونگییادگیري و –ددهی یندهاي یااویژه دانشجو معلمان با الگوي کیفی مدیریت فر

 این الگو در  گانه مربوط بهمین نیازهاي پنجأراهبردهاي عملی تدوین شده براي ت کارگیري
آموزشی براي  هايتواند از طریق برگزاري کارگاهاین امر میصورت گیرد.  هاي درسکالس

اي معلمان از طریق هاي فوق برنامه و نیز بردانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در قالب کالس
یندهاي اکیفیت فر رسد و به میزان زیادي به ارتقاي هاي آموزش ضمن خدمت به انجامدوره

هاي درس مدارس ابتدایی و در نتیجه افزایش اثربخشی نظام آموزش یادگیري در کالس - یاددهی
 و پرورش کمک نماید.
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Abatract 
The aim of  study was to examining the impact of implementing qualitative model of 

teaching-learning processes management (QMTLPM) on Students'needs (survival,love 
and belonging,power, freedom and fun) and Academic performance in the elementary 
school. In this study a semi-experimental  design  by comparison of experimental and 
control group with pre and post test and comparison of experimental and control group 
with post test were used. The statistical population was consists of primary schools 
students in four areas of shiraz city. for sampling, cluster random sampeling method 
were used. research tools were  researcher made scales and teacher made test that 
validity by exprets and factor analysis and reliability by Cronbach's alpha (0/77) 
confirmed. The results of manova showed that satisfaction level of students' five needs 
in experimental group significantly was higher  than control group. The results of 
ancova showed that experimental group in academic performance post test  significantly 
was higher than control group.  Also based on effect size revealed that 46 precent of  
academic performance variance was pridectibel  by Implementing of QMTLPM. 
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