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چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی تطبیقی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس  های درس دوره ابتدایی 
شهر شیراز برمبنای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری است. روش پژوهش، توصیفی به شیوه 
پیمایشی و جامعه آماری 353 مدرسه بوده که 15 درصد مدارس و از هر مدرسه 2 کالس به شیوه نمونه گیری 
دارد  مقیاس 70 گویه  این  است.  بوده  محقق  ساخته  مقیاس  پژوهش  ابزار  شد.  انتخاب  تصادفی خوشه  ای 
تلفیق و  آموزش،  آمادگی،  الگوی مذکور شامل محیط فیزیکی، محیط اجتماعی-روانی،  ابعاد شش  گانه  که 
ارزشیابی را می  سنجد. نتایج نشان می دهد که میان وضع موجود در ابعاد شش  گانه با وضع مطلوب تفاوت 
معناداری هست. »محیط فیزیکی« بیشترین توجه و »آموزش« کم ترین توجه را به خود اختصاص داده و تفاوت 
بین میانگین  ها معنا دار است. بین میزان به کارگیری ابعاد الگو با توجه به مدرک تحصیلی معلم و جنسیت 
با توجه به رشته تحصیلی  الگو  ابعاد  به کارگیری  اما بین میزان  دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ 
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 مقدمه و بیان مسئله 

به  آن  توسعه  و  تربیتی  نظام  های  شکل  گیری  دالیل  و  رسالت  ها  اصلی  ترین  از  یکی  تردید،  بدون 
مسئولیت  پذیر، مشارکت  جو، خالق،  فعال،  متعهد،  آماده  سازی شهروندانی  و  تربیت  شکل کنونی، 
مسئله گشا، اهل تفکر و تأمل، دارای روحیه تفکر انتقادی، مهارت  های فراشناختی و اجتماعی و 
دارای ارتباطی قوی است. افرادی که نه  تنها ارزش  های مطلوب جامعه را دارند، بلکه بتوانند برای 
نظر  از  است که  برداشتی  چنین  سایه  در  بکنند.  مؤثری  تالش  جامعه  فرهنگ  ارتقای  و  به سازی 
نه  تنها  راگ2 و جورج کونتز3، مدرسه  دیویی1، هارولد  ازجمله جان  تربیت  و  تعلیم  بزرگ  مربیان 
مکان آماده  شدن برای زندگی، بلکه در حقیقت مکانی برای تمرین زندگی واقعی و تجربه عملی در 
عرصه های مختلف آن است. به عبارت دیگر، مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق و مسئولیت  های 
شهروندی است )فتحی واجارگاه، 1385(. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان در چند 
نظام  های  موجود  که وضعیت  بوده  اند  این خصوص  در  فزاینده  ای  نگرانی  های  دهه گذشته، شاهد 
آموزش و پرورش و مدارس، قابلیت الزم برای ارائه دانش، ایجاد بینش و پرورش مهارت  های الزم 

برای کار و زندگی توأم با موفقیت در جامعه پیچیده امروزی در شهروندان خود را ندارند.

دنیای امروز با گذشته نزدیک تفاوت  های بنیادی دارد و در آینده  ای بسیارنزدیک، خود به گذشته ای 
دور تبدیل می شود )شارما4، 2008؛ کیامنش، 1383(. این گذر پرشتــاب که ماهیتی جهانی دارد، 
در  طوری که  به  است؛  داده  قرار  بزرگی  چالش  های  معرض  در  را  پرورشی  و  آموزشی  مؤسسات 
این شرایط، کارآمدی و پویایی نظام  های تعلیم و تربیت از طریق آموزش سنتی، تکیه بر محتوای 
کتاب های درسی، نگاه به دانش آموز به عنوان موجودی منفعل و پذیرنده و محور دانستن معلم و 
قدیمی  شیوه  های   .)1383 )کیامنش،  نیست  امکان پذیر  فراگیران  نیازهای  و  محیط  به  بی  توجهی 
یاددهی-یادگیری بیش از اندازه خشک و منسوخ است و آموزش نیازمند دانش عمیق معلم در زمینه 

برنامه درسی و روان شناسی و به کارگیری اصول آن است )شارما، 2008(. 

اثربخش  پاسخگویی  برای  باید  مدارس  و  پرورش  و  آموزش  نظام  های  واقعیات،  این  درک  با 
به تقاضاهای به  سرعت در حال تغییر جوامع، ابعاد و ارکان اساسی خود را پیوسته در حال تغییر 
قرار دهند که مهم ترین آنها، تغییر و نوآوری در محتوای برنامه  های درسی، روش  ها، مواد و منابع، 
تکنولوژی، طراحی و سازمان دهی محیط و اتخاذ رویکردها و الگوهای مناسب در مدیریت فرایند 
یاددهی- یادگیری )برنارد5، 2012( و گرایش به سمت آموزش فعال، مشارکتی، دانش آموزمحور، 
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است.  )اروین،2004؛2011(  نیازمحور  و  )کیامنش، 1383(  فرایندمحور  مساله محور، 

اگر بخواهیم دانش آموزان ما بهترین عملکرد را داشته باشند؛ یاد بگیرند که در جامعه مسئوالنه 
رفتار کنند؛ به دیگران و خودشان احترام بگذارند؛ استعدادهـــایشان را شکوفا کنند؛ اهل تفکر و 
حل مسئله شوند، یادگیری را دوست داشته باشند؛ به توانائی هایشان تکیه کنند؛ شاد و سالم زندگی 
کنند؛ برای علمکرد عالی در دروس و زمینه  های مختلف برانگیخته شوند و در کالس و مدرسه به 
موفقیت دست یابند، باید الگوهای مناسب و کارآمدی را بر مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در 
کالس های درس حاکم کنیم؛ الگوهایی که فضای الزم را برای تحقق هریک از اهداف مذکور فراهم 

سازند )اروین1، 2004؛ شعبانی، 1382 (. 

نتایج سال  ها پژوهش درباره مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری، نشان می دهد که الزمه تحقق 
این اهداف و هدف  های مشابه، تأمین نیازهای اساسی فراگیران و درگیری و مشارکت عمیق و معنادار 
آنها در فرایندهای یاددهی-یادگیری است )آقازاده، 1386؛اروین، 2004(. ملکی )1382( بر این 
باور است که برنامه درسی هنگامی پویا تلقی می شود که متضمن فعالیت  های یادگیرنده برای کسب 
موفقیت  آمیز تجارب یادگیری باشد و اصواًل یادگیرنده وقتی در جریان آموزش مشارکت می کند و از 
تجارب یادگیری مفید بهره  مند می شود که این تجربه  ها با آمادگی، عالیق، امکانات، نیازها و تکالیف 
رشد آنان متناسب باشد. به اعتقاد اروین )2004( دانش آموزان زمانی مشارکت و یادگیری شان به 
حداکثر می  رسد که در فرایندهای یاددهی-یادگیری نیازهای اصلی و اساسی آنها مورد توجه قرار 
گیرد، از درون برای یادگیری برانگیخته شوند، روابط اعتماد آمیزی بین آنها و سایرعناصر اصلی 
بنابراین،  برسد.  به حداقل  اجبارشان  و  و ترس  به  خصوص معلم شکل گیرد  فرایند  این  اساسی  و 
مؤثربودن الگوهای مدیریت فرایندهای یاددهی-یـادگیری، به میزان اشتغال و درگیری فراگیران با 
آنها )اروین،  اساسی  نیازهای  تأمین  لوئیس1377،2( و  و  الکساندر  یادگیری )سیلور،  فرصت  های 

2004( بستگی دارد.

 با این اوصاف، با وجود تالش  های انجام  شده و اقدامات مسئوالنه برای بهبود برنامه  های درسی 
مدارس و سرمایه گذاری بر روی ابزارهای فناوری، شیوه فعلی طراحی مدارس و مدیریت فرایندهای 
یاددهی-یادگیری در کالس  های درس به منظور آماده  ساختن دانش آموزان برای دنیای واقعی پس 
از فارغ  التحصیلی شکست خورده است )زمودا، 2010(. بیش از یک قرن است که به  دلیل باور 
طوالنی  مدت و بسیارمستحکم به اقتدار و اختیار معلم و مدرک  گرایی، روش های یاددهی-یادگیری 
محیط  های  این  در  است.  شده  حاکم  درس  در کالس  های  طوطی  وار  حفظ  و  سخنرانی  بر  مبتنی 
یادگیری معلم  محور، وظیفه معلم یاددادن به معنای انتقال و وظیفه دانش آموزان یادگرفتن به شکل 

1. Erwin
2. Saylor,Alexander and lewis
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حفظ  کردن است )زمودا، 2010؛ وست وود، 2008(. چنین شرایطی با وضع مطلوب فاصله دارد 
و این فاصله در مقایسه  هایی که برخی صاحب  نظران بین وضع موجود و مطلوب کالس های درس 

انجام داده اند آشکار شده است )جدول 1(.   

جدول1: وضعیت موجود و مطلوب مدارس و کالس  های درس )زمودا، 2010( 

وضعیت مطلوب مدارس وکالس  های درسوضعیت موجود مدارس و کالس  های درس

• ناشادی و بی  نشاطی 	

• خشک و بی  روح 	

• خشن و تهدیدآمیز	

• تکیه برانگیزش بیرونی 	

• محتوامحوری 	

• آزمون  مداری 	

• لذت بخش و شادی  آور 	

• مشارکت  جویی	

• خالقیت  محور	

• مبتنی برانگیزش درونی 	

• تمرکز بر کاربرد آموخته  ها در دنیای واقعی 	

• تاکید بر یادگیری معنادار	

یادآور  را  مشکالت مدارس  داریم  نیاز  نوع مدارسی که  با عنوان  در کتابی  نیز  آیزنر1 )1998( 
می شود و می  گوید در مدارس بیشتر تکیه بر مهارت  های خواندن، نوشتن و حساب  کردن است؛ 
درحالی که این مهارت ها فی نفسه دارای ارزش نیست و در تعلیم و تربیت عاری از فضیلت است. 
مسئله این نیست که دانش آموز بتواند بخواند و بنویسد؛ بلکه این است که چه را و چگونه می خواند 
باید  مدارس  است  معتقد  وی  است.  فرهیخته  انسان های  تربیت  در  مدارس  ارزش  می  نویسد؟  و 
توانایی دانش آموزان را در مهارت های تفکر به  ویژه تفکر منطقی، خالق و سطح باال پرورش دهند. 
دانش آموزان در مدارس باید بیاموزند که چگونه یاد بگیرند و به عبارت دیگر بیاموزند که معمار 

یادگیری و تربیت خود باشند.

شواهد حاکی از آن است که مدارس و کالس  های درس نظام آموزش و پروش کشور ما نیز از این 
وضعیت مستثنی نیستند. به طوری که یافته های پژوهشی کیامنش )1377( برمبنای مطالعات جهانی 
تیمز2، حکایت از رتبه های پایین دانش آموزان ایرانی دارد. وی دلیل اصلی را به روش تدریس معلمان 
نشان  مطالعه  این  نتایج  می داند.  مربوط  درس  کالس  در  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  کیفیت  و 
داده است که محور اصلی تدریس معلمان کتاب است و روش تدریس آنها اغلب توصیفی است. 
پرلز3)2001(، گفته است که عملکرد  بین المللی  نتایج مطالعات  به  با توجه  نیز  کریمی )1384( 

1.Eizner
2.TIMSS
3. PIRLS
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پایین دانش آموزان ایرانی در این مطالعه تطبیقی، نشان  دهنده ضعف نسبی نظام  آموزشی است. وی 
در تحلیل نتایج، به ضرورت تجدیدنظر در فرایندهای یاددهی-یادگیری اشاره می کند. در سال های 
اخیر، پژوهشگران آموزشی به برنامه درسی در جایگاه قلب نظام های آموزشی کشورها و بازده های 
آموزشی توجه کرده اند )دلورز، 1998( و برای اصالح و بازسازی نظام های آموزشی نیز بر اصالح 

برنامه های درسی و فرایندهای یاددهی-یادگیری تأکید شده است )دانش پژوه و فرزاد، 1385(. 

معتقدند راهکارهای آموزشی که معلم در فرایندهای یاددهی-  )1385( فرزاد  و  دانش پژوه 
ایفا  اساسی ترین و مهم ترین نقش را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان  یادگیری به کار می برد، 
می کند. آنان می  گویند که در مدارس ایران هنوز روش های سنتی تدریس و حفظ  کردن و آموزش 
طوطی  وار در فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس درس به کار می  رود. معلم و کتاب، محورهای 
اصلی آموزش تلقی می شوند و به نقش دانش آموز چندان توجه نمی شود؛ در حالی که رویکردهای 
جدید و مبتنی بر معماری دانش، فعالیت و درگیری یادگیرنده را اساس ساخت و معماری دانش 
می پندارند. بنابراین، ضرورت بازنگری در فرایندهای یاددهی یادگیری را بیش از هر زمان دیگری به 

عنوان یک نیاز مطرح می کند.

چشم  انداز 20 ساله، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران نیز 
بر این باور اساسی تأکید دارند که با مدارس سنتی و رویکردهای جاری نمی  توان دانش  آموختگان 
را برای زندگی در قرن بیست و یکم آماده ساخت )حاجی  بابایی، 1391(. در قرنی که به تغییر و 
تحوالت شدید و شتابنده شهره است و عصری که در آن دانش و فناوری اصلی  ترین منابع اقتدار و 
حاکمیت می  باشد و به طور روزافزونی پیچیده  تر می شود، رسالت نظام  های آموزش و پرورش برای 
آماده  سازی دانش آموزان در مواجهه با این چالش  های بزرگ، بیش از پیش سنگین و دشوار است. 
به همین جهت است که ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت، یکی از اهداف مهم و اساسی در سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان شده است؛ چراکه نیم رخ فرایندهای یاددهی-یادگیری جاری 
در کالس های درس مدارس کشور ما، به میزان زیادی حکایت از بی  برنامگی، ضعف در مدیریت، 
بر محتوا و موضوعات درسی، راهبرد های کالمی، حافظه معنایی و اهداف شناختی سطح پایین، 
عالوه،  به   .)1387 1385؛ کریمی،  فرزاد،  و  دانش  پژوه  1377؛  )دانش  پژوه،  دارد  تکیه  سخت 
مهارتی  و  عاطفی  اهداف  رویه  ای،  و  رویدادی  حافظه  مشارکتی،  و  فعال  روش های  به  کم  توجهی 
)دانش پژوه و فرزاد، 1385( و مهارت  های اساسی ضروری برای موفقیت در زندگی، و بی  توجهی 
و  ناکارآمد  و محیطی  بیرونی  و محرک های  انگیزه ها  بر  تکیه  فراگیران،  ذاتی  و  اصلی  نیازهای  به 
بی  توجهی به استانداردهای محیط روانی و فیزیکی و انگیزش درونی برای یادگیری کیفی از جمله 
ضعف  های دیگر است که حاصل آن عدم مشارکت و درگیری عمیق و معنادار فراگیران در فرایندهای 
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و  وتربیت  تعلیم  نظام  ناکارآمدی  و  یادگیری  پایین  و کیفیت  آن کمیت  به  تبع  و  یاددهی-یادگیری 
آن است.  فارغ التحصیالن 

برای کاهش ضعف  ها و نارسایی  های مذکور و تجهیز دانش آموزان به مهارت  های اساسی، برنامه 
درسی و عناصر آن مهم ترین نقش را بر عهده دارند و در این میان، مدیریت فرایندهای یاددهی-
دانش آموزان  در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  برای  آن  ابزار  قوی ترین  و  تربیت  و  تعلیم  قلب  یادگیری، 

)شارما، 2008( و کلیدی ترین عنصر برنامه درسی، نقش اول را بازی می کند. 

از وضعیت  نمایی  ارزیابی وضع موجود،  با  تا  آن است  این اساس، پژوهش حاضر در پی  بر 
جاری مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری درکالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر 
شیراز را به نمایش گذارد و میزان انطباق آن را با الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری 
که اساس آن بر رفع نیازهای اساسی فراگیران )نیاز به بقا، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و شادی( 
و  بررسی کند  دارد،  قرار  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  در  را که  آنها  معنادار  و  عمیق  مشارکت  و 
پیشنهاد های الزم را به متولیان امر تعلیم و تربیت کشور در خصوص لزوم توجه جدی تر به مدیریت 
فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس درس به عنوان کلیدی  ترین عنصر برنامه درسی و قلب نظام 

تعلیم و تربیت را به منظور تربیت شهروندان مطلوب  تر ارائه کند.

اهداف پژوهش             

1- ارزیابی میزان توجه به هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری 
درکالس های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز؛ 

2-تعیین ترتیب ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر اساس میزان توجه 
به آنها در کالس های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز؛

3-تعیین میزان توجه و به  کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-
مدرک  به  توجه  با  شیراز  شهر  چهارگانه  نواحی  ابتدایی  دوره  درس  کالس های  در  یادگیری 

معلم کالس؛  تحصیلی 

4- تعیین میزان توجه و به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-
یادگیری در کالس های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز با توجه به رشته تحصیلی 

معلم کالس؛

5-تعیین میزان توجه و به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-
جنسیت  به  توجه  با  شیراز  چهارگانه شهر  نواحی  ابتدایی  دوره  درس  در کالس های  یادگیری 

دانش آموزان کالس. 
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روش  شناسی پژوهش 

طرح پژوهش: در این پژوهش با توجه به اینکه هدف اصلی ارزیابی وضع موجود مدیریت فرایندهای 
یاددهی- یادگیری و مقایسه با وضع مطلوب بوده ، از طرح توصیفی به شیوه پیمایشی استفاده شده 

است. 

ابتدایی  مدرسه   353 پژوهش  آماری  جامعه  نمونه  گیری:  روش  و  نمونه  آماری، حجم  جامعه 
دولتی دخترانه )188( و پسرانه )165( نواحی چهارگانه شهر شیراز بود که 1درصد از مدارس )54 
مدرسه، 29مدرسه دخترانه و 25 مدرسه پسرانه( و از هر مدرسه دو کالس )108کالس( به شیوه 

تصادفی   خوشه  ای انتخاب شد.

ابزار پژوهش: در این پژوهش از مقیاس محقق  ساخته سنجش الگوی کیفی مدیریت فرایندهای 
درجه  ای  هفت   مقیاس  یک  و  70 گویه  دارای  مذکور  مقیاس  شد.  استفاده  یاددهی-یادگیری 
)به هیچ وجه: 0؛ بسیارکم: 1؛ کم: 2؛ تاحدودی:3؛ زیاد: 4؛ بسیارزیاد: 5؛ کاماًل: 6، که برای سواالت 
منفی برعکس می شود( است. دراین مقیاس3 گویه )1تا3( میزان تأمین نیازهای فیزیولوژیک مربوط 
به بقا و 9 گویه )4تا12( میزان تأمین عوامل فیزیکی مؤثر بر یادگیری دانش آموزان را می  سنجد و 
این 12گویه روی هم محیط فیزیکی کالس به عنوان یکی از عوامل شش گانه »الگوی کیفی مدیریت 
روانی  نیازهای  تأمین  میزان  )13تا18(  6 گویه  است.  سنجیده  را  یاددهی-یادگیری«  فرایندهای 
مربوط به بقا و2 گویه )19تا20( میزان تأمین نیاز به عشق و تعلق، 5گویه )21تا25( میزان تأمین 
نیاز به قدرت،3 گویه )26تا28( میزان تأمین نیاز به آزادی، 4 گویه )29تا32( میزان تأمین نیاز به 
شادی و نشاط و این20گویه روی هم محیط اجتماعی-روانی کالس را به عنوان یکی دیگر از ابعاد 
شش  گانه »الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری« می  سنجد. 5 گویه )33 تا 37( مالک 
ایجاد انگیزه، عالقه و احساسات مثبت در دانش آموزان، 3 گویه )38 تا 40( مالک فعال  سازی و 
درگیرساختن دانش آموزان و این 8 گویه روی هم مرحله »آمادگی« را به عنوان یکی از عوامل شش  گانه 
»الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری« و اولین مرحله در چرخه فرایند های یاددهی-
قبلی  آموخته  های  فعال سازی  مالک   )43 تا   41( 3 گویه  می  دهند.  قرار  سنجش  مورد  یادگیری، 
دانش آموزان و ایجاد ارتباط با یادگیری جدید، 10 گویه )44 تا 53( مالک به کار گیری روش های 
مناسب برای تعامل موثر دانش آموزان با مواد و محتوای درس جدید و این 13 گویه با هم، مرحله 
»آموزش« را یکی از عوامل شش گانه »الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری« و دومین 
مرحله در چرخه فرایند های یاددهی-یادگیری، آزمون کرده است. 4 گویه )54 تا 57( مالک کمک 
به دانش آموزان برای ترکیب و یکپارچه  سازی آموخته  های جدید و 2 گویه )58 تا 59( مالک استفاده 
از روش های مناسب برای دادن متن و زمینه به یادگیری جدید، 3گویه )60 تا 62( مالک کمک به 
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دانش آموزان برای تعمیق و تحکیم آموخته  های جدید، و این 9 گویه با هم مرحله »تلفیق« را به عنوان 
از عوامل شش گانه »الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری« و سومین مرحله در  یکی 
چرخه فرایند های یاددهی-یادگیری می  سنجد. 3 گویه )63 تا 65( مالک آزمون عملکردی، 5 گویه 
)66 تا 70( مالک سنجش تکوینی و این 8 گویه با هم مرحله »ارزشیابی« را به عنوان یکی از عوامل 
شش گانه »الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری« و چهارمین مرحله در چرخه فرایند های 
یاددهی-یادگیری می  سنجد. برای نمره  گذاری این مقیاس در سواالت مثبت »به هیچ وجه=؛ بسیارکم 
یعنی  منفی  گویه  های  در  و  است  و کامال=6  بسیارزیاد=5  زیاد=4؛  تاحدودی=3؛  2؛  =1؛ کم= 
گویه های 15،16، 17 ،26و 27 برعکس نمره گذاری می شود. روایی مقیاس مذکور به شکل صوری 
و محتوایی و پس از انجام اصالحات پیشنهاد شده از سوی متخصصان تأیید شده است. به عالوه 
روایی سازه  ای نیز با استفاده ازروش تحلیل عامل تأیید شده است. برای تعیین پایایی نیز از آلفای 
کرونباخ استفاده شده که ضریب 0/66برای بعد محیط فیزیکی ، 0/62 محیط اجتماعی-روانی، 
0/85؛ آمادگی، 0/87؛ آموزش، 0/87؛ تلفیق و 0/77برای بعد ارزشیابی به دست آمد که ضرایب 

مذکور از پایایی قابل قبول مقیاس حکایت دارد.

روش اجرای پژوهش

مدارس  درس  کالس  های  در  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت  وضع کنونیِ  سنجش  برای 
ابتدایی شهر شیراز، پس از اخذ مجوز های الزم از شورای تحقیقات و حراست اداره کل آموزش 
و پرورش فارس و نواحی چهارگانه، 216تن از دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی گرایش دبستانی 
اول 94-93 مشغول  نیم سال  و پیش دبستانی دانشگاه فرهنگیان )116 دختر و 100پسر( که در 
گذراندن درس کارورزی 1 )مشاهده( بودند، توسط محقق یا استادان راهنما آموزش دیده و توجیه 
شدند؛ سپس مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در اختیار آنها قرار 
گرفت تا به مدارس مورد نظر مراجعه و با حضور در کالس  های درس برای مشاهده 108 کالس 
درس و تکمیل آن اقدام کنند. الزم به ذکر است که برای افزایش اعتبار مشاهده، عالوه بر توجیه 
مشاهده  گران و تهیه راهنمای تکمیل مقیاس، ترتیبی اتخاذ شد تا هر کالس را دو نفر مشاهده کنند. 
مشاهده  گران پس از تکمیل مقیاس و عودت آن به محقق، 186 نسخه مربوط به 93 کالس قابل 
استفاده تشخیص داده شد. با محاسبه ضریب توافق بین مشاهده گران و دستیابی به ضریب 0/79 
مشخص شد که  داده  های مشاهده از اعتبار الزم برخوردار است. سپس داده  های حاصل از مشاهده 

وارد نرم  افزار spss نسخه 16 شده و تحلیل  های الزم روی آن ها انجام شد. 
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یافته  های پژوهش

نتایج تحلیل داده  های مربوط به هریک از سؤاالت پژوهش به شرح زیر است:

پرسش 1: میزان به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری 
درکالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز چگونه است؟ برای پاسخگویی به 
این سوال از آزمون t تک  نمونه  ای استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای این آزمون روی داده  های 
مربوط به این سؤال نشان می دهد که در وضعیت کنونی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در 
کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز، میزان توجه و به کارگیری ابعاد شش گانه 
الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری به طور معناداری از حد مطلوب پایین  تر است 

)جداول 2 و 3(.

جدول 2: مقایسه میزان به کارگیری ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در وضعیت موجود با حد متوسط

انحراف میانگینابعاد الگوی کیفی
استاندارد

حد متوسط 
)Q2(t درجه مقدار

سطح معنی داریآزادی

3/050/77030/067920/946محیط فیزیکی

9/100920/0001-2/400/5153محیط اجتماعی-روانی

3/105920/003-2/651/1733آمادگی

5/702920/0001-2/330/9653آموزش

5/04192/0001-2/490/9553تلفیق

2/20792/030-2/760/9573ارزشیابی

اطالعات مندرج در جدول 2 نشان می دهد که در وضعیت موجود، مدیریت فرایندهای یاددهی-
فیزیکی  میانگین محیط  شیراز،  نواحی چهارگانه شهر  ابتدایی  دوره  درس  در کالس  های  یادگیری 
بیشتر از حد متوسط و میانگین سایر ابعاد به طور معناداری از حد متوسط پایین  تر است. با این 
تلفیق، محیط  آمادگی،  ارزشیابی،  ابعاد  و  میانگین  بیشترین  دارای  فیزیکی  بعد محیط  توضیح که 

اجتماعی-روانی و آموزش به ترتیب در مراحل بعدی قرار می  گیرند. 
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جدول 3: مقایسه میزان به کارگیری ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در وضعیت موجود با حد مطلوب

انحراف میانگینابعاد الگوی کیفی
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدارQ3tاستاندارد

18/706920/0001-3/050/7704/5محیط فیزیکی

37/154920/0001-2/400/5154/5محیط اجتماعی-روانی

15/437920/0001-2/651/1734/5آمادگی

20/689920/0001-2/330/9654/5آموزش

20/183920/0001-2/490/9554/5تلفیق

17/315920/0001-2/760/9574/5ارزشیابی

اطالعات ارائه  شده در جدول 3 نشان می دهد که در وضعیت موجود مدیریت فرایندهای یاددهی-
یادگیری در کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز، میانگین تمام ابعاد شش  گانه به 
طور معناداری p<0/0001 پایین  تر از حد مطلوب است. الزم به ذکر است که با توجه به نمره  گذاری 
مقیاس روی طیف 0 تا 6 براساس مقیاس لیکرت، حد متوسط )Q2 ( برابر با 3 و حد مطلوب 

)Q3( برابر با 4/5 است.

پرسش2: بعد غالب الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس  های درس دوره 
ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز کدام است؟ 

واریانس  تحلیل  آماری  روش  از  استفاده  با  مربوطه  داده  های  پرسش،  این  به  پاسخگویی  برای 
ارائه شده   4 در جدول  آن  نتایج  که  تحلیل شد  بونفرونی  تعقیبی  آزمون  و  مکرر  اندازه  گیری  های 
است. اطالعات مندرج در جدول مذکور نشان می دهد که بعد محیط فیزیکی با میانگین )3/05( 
بیشترین توجه و بعد آموزش با میانگین )2/33( کمترین توجه را در مدیریت فرایندهای یاددهی-
است  معنی  دار  در سطح 0/001  میانگین  ها  بین  تفاوت  و  است  داده  اختصاص  به خود  یادگیری 
[32/295=)92وf)5]. نتایج همچنین نشان می دهد که ابعاد الگوی کیفی از لحاظ میزان به کارگیری 
در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس  های درس نواحی چهارگانه شهر شیراز به ترتیب 
محیط   -5 تلفیق؛   -4 آمادگی؛   -3 ارزشیابی؛   -2 فیزیکی؛  محیط   -1 از:  عبارت اند  اولویت 

آموزش.  اجتماعی-روانی و 6- 
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جدول 4: مقایسه میزان به کارگیری ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری دروضعیت موجود کالس  های درس دوره ابتدایی

ابعادالگوی کیفی
تعداد

سطح معنی داریfDfانحراف استانداردمیانگین

محیط فیزیکی

93

3/050/82

32/295
5

و 92
0/0001

محیط اجتماعی-روانی
2/400/53

2/651/15آمادگی

2/330/99آموزش

2/490/96تلفیق

2/760/95ارزشیابی

با توجه به اطالعات ارائه  شده در جدول 5، آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان می دهد که تفاوت 
بین میانگین محیط فیزیکی با سایر ابعاد، محیط اجتماعی-روانی با ارزشیابی، آمادگی با آموزش، 
آموزش با ارزشیابی، تلفیق با ارزشیابی معنی  دار و تفاوت بین میانگین سایر ابعاد با یکدیگر معنی  دار 

نیست. 
جدول 5: نتایج آزمون بونفرونی درباره مقایسه ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری

ارزشیابیتلفیقآموزشآمادگیمحیط اجتماعی-روانیمحیط فیزیکیعامل

محیط فیزیکی

0/0001محیط اجتماعی-روانی

0/0100/134آمادگی

0/000110/0001 آموزش

0/000110/4930/200تلفیق

0/00010/0001 0/00011 0/044ارزشیابی

الگوی کیفی  ابعاد  از  هریک  به کارگیری  و  توجه  میزان  بین  معناداری  تفاوت  آیا   :3 پرسش 
شهر  چهارگانه  نواحی  ابتدایی  دوره  درس  در کالس  های  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت 
شیراز با توجه به مدرک تحصیلی معلم کالس وجود دارد؟ برای مقایسه میزان توجه به هریک از 
ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری با توجه به مدرک تحصیلی معلم کالس، 
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از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است. طبق جدول 6، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره 
نشان می دهد که بین میزان به کارگیری ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در 
کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز با توجه به مدرک تحصیلی معلم کالس 

 .)λ =0/63  F)1 1/72 = )92و , p=0/333( تفاوت معناداری وجود ندارد

جدول 6: میانگین و انحراف استاندارد به کارگیری ابعاد الگوی کیفی براساس مدرک تحصیلی معلمان

ابعاد الگوی کیفی

n=26 فوق دیپلمn=67لیسانس و باالتر

انحراف میانگین
انحراف استانداردمیانگیناستاندارد

3/280/7362/970/843محیط فیزیکی

2/490/4712/360/557محیط اجتماعی-روانی

2/650/9452/651/22آمادگی

2/401/012/300/995آموزش

2/701/002/400/937تلفیق

2/831/092/730/906ارزشیابی

الگوی کیفی  ابعاد  از  هریک  به کارگیری  و  توجه  میزان  بین  معناداری  تفاوت  آیا   :4 پرسش 
شهر  چهارگانه  نواحی  ابتدایی  دوره  درس  در کالس  های  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت 
شیراز با توجه به رشته تحصیلی معلم کالس وجود دارد؟ برای مقایسه میزان به کارگیری هریک 
از  معلمان  رشته تحصیلی  به  توجه  با  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت  الگوی کیفی  ابعاد  از 
تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است. براساس اطالعات مندرج در جدول 7، نتایج تحلیل 
الگوی کیفی  ابعاد  از  به کارگیری هریک  و  توجه  میزان  بین  نشان می دهد که  واریانس چندمتغیره 
وجود  معناداری  تفاوت  معلمان  تحصیلی  رشته  به  توجه  با  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت 
دارد؛ به طوری که معلمان با رشته تحصیلی آموزش ابتدایی در مقایسه با معلمان سایر رشته  ها توجه 

.)λ =0/45  F,)1 2/29 = )92و ,p<0/0001( بیشتری به هریک از ابعاد دارند
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جدول 7: میانگین و انحراف استاندارد به کارگیری  ابعاد الگوی کیفی بر اساس رشته تحصیلی معلمان

ابعادالگوی کیفی

64=n29آموزش ابتدایی=nسایررشته ها

انحراف میانگین
انحراف استانداردمیانگیناستاندارد

3/210/8522/700/637محیط فیزیکی

2/480/5682/220/412محیط اجتماعی-روانی

2/971/171/950/713آمادگی

2/611/041/710/482آموزش

2/721/051/970/403تلفیق

3/031/002/160/432ارزشیابی

الگوی کیفی  ابعاد  از  هریک  به کارگیری  و  توجه  میزان  بین  معناداری  تفاوت  آیا   :5 پرسش 
شهر  چهارگانه  نواحی  ابتدایی  دوره  درس  در کالس  های  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت 
ابعاد الگوی  شیراز با توجه به جنسیت دانش آموزان وجود دارد؟ برای مقایسه میزان به کارگیری 
واریانس  تحلیل  از  پسرانه،  و  در کالس  های دخترانه  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت  کیفی 
چندمتغیره استفاده شد. براساس اطالعات مندرج در جدول 8، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره 
نشان می دهد که بین کالس  های دخترانه و پسرانه در میزان به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی 
مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد )p=0/060, 0/66 = )1و 92( 

.)λ =0/95 F,

جدول 8: میانگین و انحراف استاندارد به کارگیری ابعاد الگوی کیفی بر اساس جنسیت دانش آموزان کالس

ابعاد الگوی کیفی

کالس های دخترانه

47=n

کالس های پسرانه

46=n

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

3/020/7473/090/932محیط فیزیکی

2/410/8522/390/906محیط اجتماعی-روانی

2/620/9842/681/28آمادگی

2/260/8962/401/06آموزش

2/500/9212/481/22تلفیق

2/810/8472/711/24ارزشیابی
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بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش در پاسخ به سؤال اول نشان می دهد که در وضعیت موجود مدیریت فرایندهای 
یاددهی-یادگیری در کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز، میزان به کارگیری 
و توجه به ابعاد شش   گانه الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری به طور معناداری از حد 
مطلوب پایین  تر است. این یافته بدان معناست که در وضعیت موجود مدیریت فرایندهای یاددهی- 
نیازهای فیزیولوژیک  از  یادگیری در کالس  های مذکور، میزان توجه به محیط فیزیکی کالس اعم 
دانش آموزان و فضای فیزیکی مؤثر بر یادگیری کیفی و محیط اجتماعی روانی اعم از فضای عاطفی 
و روانی کالس و نیاز دانش آموزان به عشق و تعلق، قدرت، آزادی و شادی و نشاط در وضعیت 
مناسب و مطلوبی نیست. به عالوه در چرخه فرایندهای یاددهی-یادگیری، میزان به کارگیری و توجه 
به مراحل آمادگی، آموزش، تلفیق و ارزشیابی با ویژگی ها و مختصات مورد نظر در الگوی کیفی 
مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری منطبق نیست. از این یافته  ها استنباط می شود که در مجموع 
نواحی  ابتدایی  دوره  درس  در کالس های  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  مدیریت  موجود  وضعیت 
چهارگانه شهر شیراز مطلوب نیست و کفایت الزم برای تربیت شهروندان مطلوب و پاسخگویی 
به انتظارات جامعه را ندارد. این یافته با نتایج پژوهش های دانش  پژوه و فرزاد )1385(؛ کیامنش 
اسدی  پوربهی )1373(؛  )1384(؛  )1383(؛ کریمی  راستگو  )1382(؛  دانش پژوه  )1377(؛ 
)1381(؛ کاظمی )1383(؛ عابدی )1379(؛ ادیب  نیا )1383( و مرعشی )1374( همسوست. 
نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد که در کالس  های درس مدارس ایران در بخش  های مختلف 

مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری ضعف  های اساسی وجود دارد و وضعیت مطلوبی ندارد. 

در پاسخ به پرسش دوم نتایج نشان داده که بعد محیط فیزیکی با میانگین )3/05(بیشترین توجه 
یاددهی  فرایندهای  مدیریت  در  را  توجه  میانگین )2/33( کم ترین  با  آموزش  بعد  و  غالب(  )بعد 
آزادی  درجه  در  مساوی )32/295(   F میزان  اساس  بر  و  است  داده  اختصاص  به خود  یادگیری 
در  معناست که  بدان  یافته  این  است.  معنی  دار  در سطح 0/001  میانگین  ها  بین  تفاوت  و 92   5
مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز، 
بیشترین توجه معلمان به بعد محیط فیزیکی کالس، شامل مالک  های تأمین نیازهای فیزیولوزیک 
دانش آموزان و فضای فیزیکی مؤثر بریادگیری آنها، معطوف است و کمترین توجه به بعد آموزش 
)شامل مالک های فعال  سازی آموخته  های قبلی دانش آموزان و ایجاد ارتباط با یادگیری جدید و به 
کارگیری روش های مناسب برای تعامل مؤثر دانش آموزان با مواد و محتوای درس جدید( است و 
سایر ابعاد یعنی ارزشیابی، آمادگی، تلفیق و محیط اجتماعی-روانی به ترتیب در بین این دو بعد 
قرار می  گیرند. در تبیین این یافته  ها می  توان گفت که شکل  گیری این اولویت  بندی و ترتیب در میزان 
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توجه و تأمین هریک از ابعاد و مالک  های الگوی کیفی در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در 
کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز می تواند متأثر از دالیل زیر باشد.

پژوهشی، حساسیت  یافته  های  از  متأثر  ابتدایی  دوره  در کال س  های درس  در حال حاضر   -1
خانواده  ها، حمایت مسئوالن آموزش و پرورش و مدارس، نظام سالمت و آگاهی  بخشی و تأکید 
رسانه ها بر اهمیت آب و تغذیه دانش آموزان تا حدودی این نیازها که مربوط به بقای دانش آموزان 
می  باشد و از عوامل مؤثر بر یادگیری نیز قلمداد می  شوند مورد توجه است و تأمین می شود. اگرچه 
فیزیولوزیک دانش آموزان در  نیازهای  تأمین  به معنای وضعیت مطلوب  باال در توجه  اولویت  این 
کالس درس نیست؛ چراکه صرف تأمین حداقلی این نیازها برای تحقق یادگیری کیفی کافی نیست؛ 
آنها در  نیازمند قرارگرفتن میزان قند خون  بلکه قرارگرفتن دانش آموزان در وضعیت یادگیری بهینه 
نمی رسد  نظر  به  است که  مغز  سلول  های  به  و کافی  سالم  آب  موقع  به  رسیدن  و  مطلوب  سطح 
عامل  این  باالی  رتبه  به عالوه،  باشند.  داشته  قرار  مطلوبی  در شرایط  این جهت  از  دانش آموزان 
می تواند مربوط به کسب امتیاز باال از نشانگر تأمین هوای مناسب و اکسیژن کافی نیز باشد؛ چراکه 
ظاهر امر این است که در همه کالس  های درس این نیاز تأمین می شود؛ اما واقعیت این است که 
ِصرف وجود هوای قابل تنفس که الزمه ادامه حیات است، برای تحقق یادگیری بهینه کافی نیست؛ 
قند  مطلوب  سطح  بر  عالوه  یادگیری،  در  عملکرد  بهترین  دادن  نشان   برای  مغز  سلول های  بلکه 
خون و آب، به اکسیژن کافی نیز نیاز دارند که در شرایط عادی به طور کامل تأمین نمی شود؛ بلکه 
نیازمند انجام اقداماتی از سوی معلم و دانش آموزان است که از آن جمله می  توان عالوه بر استفاده از 
دستگاه  های تهویه مناسب، به واردکردن گل و گیاه در کالس و انجام فعالیت های ورزشی مناسب 
این  اشاره کرد که  اکسیژن مغز  افزایش سطح  برای  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  دانش آموزان طی 
نیز در کالس  های معمواًل مشاهده نمی شود. به همین جهت نمی  توان گفت که محیط فیزیکی علی-
رغم داشتن اولویت باال از وضع مطلوبی برخوردار است. سایر نشانگرهای این عامل یعنی تأمین 
دما، رنگ، نور، بو، صدا، فضا، صندلی، نما، تجهیزات و فناوری نیز که مربوط به مالک دوم یعنی 
تأمین فضای فیزیکی است، علی رغم اینکه در کالس های درس مورد ارزیابی )به جهت قرار داشتن 
در نواحی چهارگانه شهرشیراز که یک شهر برخوردار است( از وضعیت نسبتًا طبیعی و قابل قبولی 
برخوردارند، اما به معنای قرارداشتن در وضع مطلوب و بهینه نیست و در مجموع می توان گفت این 
اولویت باال صرفاً به معنای مورد توجه  بودن این بعد در مقایسه با سایر ابعاد الگوی کیفی در مدیریت 
فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز است و 

نه بدین معناست که این بعد در بهترین وضعیت یعنی وضع مطلوب قرار دارد.  

2- قرارگرفتن بعد ارزشیابی در مرتبه دوم با توجه به نشانگرهای شکل  دهنده این عامل )استفاده 
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به کارگیری  فرصت  ایجاد  جدید،  درس  یادگیری  اهداف  با  منطبق  واقعی  و  اصیل  آزمون های  از 
خودارزیابی  و  تهیه کارپوشه، خودسنجی  امکان،  در صورت  واقعی  شرایط  در  جدید  آموخته  های 
دانش آموزان، مشاهده و ارزیابی معلم از عملکرد و تغییر رفتاردانش آموزان، حمایت و هدایت مستمر 
دانش آموزان در یادگیری درس جدید، آموزش و ارزشیابی مجدد در صورت لزوم( می تواند بیشتر 
تحت تأثیر الزام قانونی و اداری مدارس ابتدایی به اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در سال های اخیر 
باشد که در نتیجه این الزام، تهیه کارپوشه یکی از نشانگرهای الگوی کیفی و از اجزای اصلی نظام 
ارزشیابی توصیفی امتیاز زیادی را به خود اختصاص داده و همین امر می تواند باعث قرارگرفتن این 
عامل در اولویت دوم شده باشد؛ در صورتی که قرارگرفتن ارزشیابی در این اولویت نیز به معنای 
برخورداری همه نشانگرهای این عامل از وضعیت مطلوب در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری 

در کالس  های درس دوره ابتدایی نیست

3- قرارگرفتن ابعاد آمادگی، تلفیق و آموزش )که از ابعاد فنی و تخصصی الگوی کیفی می  باشند( 
و محیط اجتماعی-روانی در اولویت های بعدی، نشان می دهد که معلمان در دوره های تحصیلی و 
ضمن خدمت، آموزش های الزم را برای دستیابی به دانش و مهارت الزم در پرداختن به هریک از 
این ابعاد مهم در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری دریافت نمی کنند و بیشتر تحت تأثیر تجارب 
معمول و به شیوه های سنتی، فرایندهای یاددهی-یادگیری را مدیریت می  کنند؛ به همین دلیل، این 
ابعاد و مالک ها و نشانگرهای مربوط به آنها نیز در وضع مطلوبی قرار ندارند و در این میان بعد 
آموزش که می تواند رکن اصلی فرایندهای یاددهی-یادگیری قلمداد شود، از وضعیت مناسب  تری 
برخوردار نیست و نسبت به سایر ابعاد کمترین توجه را به خود معطوف داشته است. به عالوه، با 
توجه به مالک ها و نشانگرهای بعد محیط اجتماعی-روانی، پایین  بودن اولویت و میزان توجه به 
این بعد نیز حکایت از آن دارد که در وضع موجود مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری، نیازهای 
اساسی دانش آموزان یعنی نیاز به عشق و تعلق، قدرت، آزادی و شادی و نشاط به  خوبی مورد توجه 

نیست و تأمین نمی شود. 

در پاسخ به سؤال سوم، یافته  ها نشان می دهد که بین معلمان با توجه به مدرک تحصیلی در میزان 
به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری تفاوت معناداری وجود 
ندارد؛ به طوری که معلمان با مدرک فوق دیپلم در مقایسه با معلمان با مدرک لیسانس و باالتر از 
جهت میزان به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. حتی نتایج 
دارای مدارک  با معلمان  با مدرک فوق دیپلم در مقایسه  میانگین توجه معلمان  نشان می دهد که 
باالتر نسبت به اکثر ابعاد، اندکی باالتر است؛ اگرچه این تفاوت معنا دار نیست. البته در توضیح 
این تفاوت اندک می توان گفت که شاید این تفاوت به رضایت، عالقه و دلبستگی بیشتر معلمان با 
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مدرک پایین  تر در مقایسه با معلمان با مدرک باالتر از کار و تدریس در دوره ابتدایی مربوط باشد؛ 
یا این تفاوت ناشی از این باشد که اکثر معلمان فوق دیپلم، فارغ  التحصیل مراکز تربیت معلم و 
دانشسراها در رشته آموزش ابتدایی هستند و آموخته های آنها در دوران تحصیل بر کفایت بیشتر 
آنها در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری تأثیر گذاشته است؛ این در حالی است که معلمان با 
مدرک لیسانس و باالتر به تدریس در دوره  های باالتر مایل هستند و از سطح رضایت، عالقه و 
دلبستگی پایین تری برای تدریس در دوره ابتدایی برخوردارند و به عالوه، بیشتر این ها فارغ  التحصیل 
دانشگاه های مختلف در رشته  های تحصیلی غیرمرتبط هستند که این خود نیز بر یافته  های مذکور 
تأثیر گذاشته است. این یافته با نتایج پژوهش سانتیاگو1) 2012(؛ رنمین یه2)2000(؛ چیونگ3 
)2006(؛ ال-حاجی4)2010(؛ چاینگوز وپترسون5 )2011( همسو و با نتیجه پژوهش گلدهابر و 

برور6)2000(؛ دارلینگ هاموند)1999( ناهمسوست. 

در  تحصیلی  رشته  به  توجه  با  معلمان  بین  که  می دهد  نشان  به سؤال چهارم  مربوط  یافته های 
میزان توجه و به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری تفاوت 
معناداری وجود دارد؛ به طوری که معلمان با رشته تحصیلی آموزش ابتدایی در مقایسه با معلمان 
با  معلمان  می توان گفت  یافته  این  تبیین  در  دارند.  ابعاد  از  به هریک  بیشتری  توجه  رشته  ها  سایر 
رشته آموزش ابتدایی که اغلب نیز فارغ  التحصیل مراکز تربیت معلم و دانشسراها هستند؛ به دلیل 
با  مقایسه  در  ابتدایی  دوره  در  تدریس  برای  آموزش های تخصصی تری  تحصیل،  دوران  در  اینکه 
فارغ التحصیالن سایر رشته  ها به  ویژه در زمینه روش ها و فنون تدریس، مدیریت کالس، روان شناسی 
در  بیشتری  از کفایت و روشن  بینی  باعث می شود که  آموزشی دریافت می کنند،  تربیتی و طراحی 
مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری برخوردار شوند و توجه بیشتری به عوامل مؤثر بر یادگیری 
کیفی دانش آموزان داشته باشند. به عالوه، این دسته از معلمان به دلیل تناسب رشته تحصیلی با 
کارشان، با رضایت، عالقه و دلبستگی بیشتری در دوره ابتدایی کار می  کنند و این خود می تواند بر 
عملکرد بهتر آنها در مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در این دوره تأثیر داشته باشد. این یافته 
با نتایج مطالعات دارلینگ هاموند و سیکز7)2003(؛ میلر8 و دیگران )1998(؛ دارلینگ هاموند و 
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دیگران ) 2005(؛ ونجلینسکای1)2000(؛ هیل2و دیگران )2005(؛ مونک3 )1994(؛ فرگوسن و 
ووماک4 )1993(؛ گولدهابر و برور)2000(؛ رنمین یه )2000(، هماهنگ و همسوست. یافته های 
مطالعات مذکور نشان می دهد معلمانی که دورهای آموزشی و آمادگی بیشتری در ارتباط با تدریس، 
کالس  داری و رشته تخصصی خود دریافت کرده بودند و به عبارت دیگر رشته و زمینه تحصیلی 
و آموزشی آنها تناسب بیشتری با رشته و زمینه تدریس شان داشت، از عملکرد بهتری در مدیریت 

فرایندهای یاددهی-یادگیری برخوردار بودند و دانش آموزان آنها نیز عملکرد بهتری داشتند. 

با  دختر  دانش آموز  دارای  بین کالس  های  که  می دهد  نشان  پنجم  پرسش  به  مربوط  یافته های 
کالس های دارای دانش آموز پسر در میزان توجه و به کارگیری هریک از ابعاد الگوی کیفی مدیریت 
جنسیت  که  معناست  بدان  این  ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  یاددهی-یادگیری  فرایندهای 
دانش آموزان کالس تأثیر معناداری بر افزایش یا کاهش میزان توجه معلم به هریک از ابعاد الگوی 
کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری نداشته است. در تبیین این یافته می توان گفت که نبود 
ابعاد  از  به هریک  این باشد که تفاوت در توجه  به  این مورد، می تواند مربوط  تفاوت معنادار در 
بیشتر تحت تأثیر ویژگی های معلم کالس است تا دانش آموزان و از آنجایی که بین معلمان شاغل در 
مدارس پسرانه و دخترانه بررسی شده، تفاوت برنامه  ریزی  شده و خاصی در جنسیت، مدرک، رشته 
تحصیلی و سایر ویژگی  ها وجود ندارد، این یافته توجیه  پذیر است. یافته مذکور با نتایج مطالعات 
جونز و دیندیا5 ، 2004؛ کلی6، 1988؛ بروییدی، ناگین، ترمبالی، باتز، برامه و دیگران7، 2003؛ 
کوآی و دادگه8، 1998؛ رسکورال، آکنباخ، آلمکویست، برد، بروبرگ و دیگران9، 2007؛ چایلدز و 
مک کی10، 2001؛ ناهمسوست. مطالعات مذکور نشان می دهد که جنسیت دانش آموزآن یک متغیر 
تأثیرگذار و تعیین  کننده در نوع رفتار و عملکرد معلم در کالس است؛ اما نتایج مطالعات دیگری 
با یافته این پژوهش همسو هستند. این مطالعات نشان داده  اند که این جنسیت دانش آموز نیست که 
بر رفتار و عملکرد معلم تعیین  کننده و مؤثر است، بلکه صرف نظر از جنسیت دانش آموزان، عوامل 
تعدیل  کننده دیگری هستند که این رابطه را معنادار می کند )بروفی و گود، 1974؛ ساترلند2000،11؛ 
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کلی، 1988؛ مک کلوری، رودریگز، تامیس- لموندا، اسپلمن، کارلسون واسنو1، 2013(. 

فرایندهای  مدیریت  موجود  وضعیت  در  است که  آن  بیانگر  پژوهش  یافته  های  مجموع،  در 
یاددهی-یادگیری در کالس  های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز، ابعاد، مالک ها و 
نشانگرهای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری درحد مطلوب مورد توجه نیستند. به 
عبارت دیگر، درکالس های مذکور، محیط کالس اعم از محیط فیزیکی و محیط اجتماعی-روانی 
در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بدان معناست که در این کالس ها، تأمین نیازهای اساسی و 
فیزیولوژیک مربوط به بقا و فضای فیزیکی کالس در وضعیت مطلوب نیست. محیط اجتماعی و 
روانی کالس نیز که شامل مالک هایی همچون ایجاد فضای عاطفی و روانی مناسب، تأمین نیاز 
به عشق و تعلق، تأمین نیاز به قدرت، تأمین نیاز به آزادی و تأمین نیاز به شادی و نشاط است، در 
شرایط مطلوب قرار ندارد. از طرف دیگر، چرخه فرایندهای یاددهی-یادگیری نیز که شامل مراحل 
چهارگانه1- آمادگی با مالک های ایجاد انگیزه، عالقه و احساسات مثبت و فعال  سازی و درگیر-
ایجاد  و  دانش آموزان  قبلی  آموخته های  فعال  سازی  با مالک  های  آموزش  دانش آموزان؛ 2-  کردن 
ارتباط با یادگیری جدید و به کارگیری روش های مناسب برای تعامل مؤثر دانش آموزان با محتوای 
درس جدید؛ 3- تلفیق با مالک  های کمک به دانش آموزان برای ترکیب و یکپارچه  سازی آموخته-
به  و کمک  یادگیری جدید  به  زمینه  و  متن  دادن  برای  مناسب  از روش های  استفاده   های جدید، 
دانش آموزان برای تعمیق و تحکیم آموخته  های جدید و 4- ارزشیابی با مالک های آزمون عملکردی 
نتیجه می توان  به  خوبی شکل نمی گیرد؛ در  نیست و  و سنجش تکوینی است، در شرایط مطلوب 
گفت که مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کالس های درس دوره ابتدایی نواحی چهارگانه 
به همین دلیل  یاددهی-یادگیری منطبق نیست و  فرایندهای  الگوی کیفی مدیریت  با  شهر شیراز، 
پژوهش می تواند  این  در  ارائه  شده  استراتژی  های کاربردی  از  استفاده  با  الگوی کیفی  دقیق  اجرای 
فرایندهای  در  آنها  معنادار  و  عمیق  درگیری  و  مشارکت  و  دانش آموزان  اساسی  نیازهای  تأمین  به 
یاددهی-یادگیری بینجامد و شرایط را به وضع مطلوب برساند. به طور کلی یافته های مطالعه وضع 
موجود، با نتایج پژوهش های دانش  پژوه و فرزاد )1385(؛ کیامنش )1377(؛ دانش  پژوه )1382(؛ 
راستگو )1383(؛ کریمی )1384(؛ پوربهی )1373(؛ اسدی )1381(؛ کاظمی )1383(؛ عابدی 
)1379(؛ ادیب  نیا )1383( و مرعشی )1374( همسوست. نتایج پژوهش های مذکور بیانگر این 
است که در کالس  های مدارس ایران در بخش  های مختلف مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری 
ضعف  های اساسی وجود دارد و وضعیت مطلوبی ندارند؛ لذا با توجه به این ضعف  های اساسی 
و نظر به اهمیت و حساسیت مدیریت فرایندهای یاددهی یادگیری در اجرای برنامه  های درسی و 
به  تبع آن تربیت فارغ  التحصیالن و شهروندان مطلوب، ضرورت دارد که متولیان امر به  سرعت در 
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اولویت بندی کانون های توجه در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور تجدید نظر شود و با توجه جدی تر 
به این کانون استراتژیک یعنی جایی که برنامه  های درسی رسمی و قصدشده حیات می یابد و تأثیرات 
واقعی خود را بر جای می گذارد، ترتیبی اتخاذ شود تا با بهبودبخشی به مدیریت فرایندهای یاددهی 
با  و  در کالس درس  دانش آموزان  نیازهای  و  آموزشی  به فضاهای  بیشتر  توجه  از طریق  یادگیری 
اجرای نظامند برنامه های توسعه حرفه ای معلمان، برای کیفت  بخشی به فرایندهای یاددهی-یادگیری 
تربیت  نتیجه  تربیت کشور و در  تعلیم و  اثربخشی نظام  در کالس های درس و تضمین کارآیی و 

شهروندان مطلوب همت گمارده شود. 
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