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دو هدف عمده از پژوهِش حاضر واکاوی راهبردهای آموزش اصیل و اولویت بندی این راهبردها 
در بافت مدارس ابتدایی است. برای شناسایی راهبردهای آموزش اصیل از روش گروه های کانونی 
نمونه گیری  ازطریق روش  و  رویکرد هدفمند  از  استفاده  با  منظور  این  به  استفاده شد.  مجازی 
جلسه(  گردانندۀ  )به جز  تعلیم وتربیت  متخصصان  از  پنج نفره  کانونی  گروه  سه  گلوله برفی 
بود  غیرساختاریافته  مصاحبة  بخش  این  در  اطالعات  ابزار جمع آوری  بررسی شدند.  و  انتخاب 
و تحلیل مصاحبه ها در دو سطح مفاهیم فرعی و مفاهیم اصلی صورت گرفت. درنهایت اعتبار 
تحلیل ها ازطریق شناخت بازخورد گروه  کانونی و مثلث سازی تحلیل گر تأیید شد. همچنین برای 
اولویت بندی راهبردهای آموزش اصیل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. به این منظور، 
بیست نفر از معلمان خبره به  صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب 
ابزار گردآوری داده ها پرسش نامة مقایسه های زوجی مشتمل بر پنج ماتریس  و بررسی شدند. 
مقایسة دوبه دو بود که از دل تحلیل مصاحبه ها در بخش قبلی بیرون آمدند. نرخ ناسازگاری هریک 
از ماتریس های پنج گانه کمتر از 0/1 بود و لذا از اعتبار مقایسه ها اطمینان حاصل شد. درنهایت 
برای تجزیه وتحلیل داده ها به شاخص هایی همچون میانگین هندسی و بردار ویژه استناد شد. 
نتایج این پژوهش شناسایی و اولویت بندی 35 راهبرد آموزش اصیل بود که این راهبردها در چهار 
مؤلفه دسته بندی شدند. براین اساس مهم ترین راهبردهای کلی آموزش اصیل به ترتیب عبارت 
از »فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل«، »سنجش یادگیری«، »شخصی سازی یادگیری«، و 

»اصالت معلم« بودند. 
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 مقدمه
در پنجاه سال گذشته، رویکردهای تدریس و آموزش در کالس درس به طور چشمگیری متحول 
شده است. این تحوالت درنتیجۀ گسترش اصول و روش های آموزش از قبیل یادگیری فعال، یادگیری 
فراگیرمحور، یادگیری مشارکتی، یادگیری تجربی و یادگیری مسئله محور بوده است )اسالویچ و زیمباردو1، 
2012(. مشکل مهمی که امروزه معلمان با آن روبه رویند همسوسازی یادگیری با ویژگی های فراگیران 
قرن بیست ویکم است. عصر حاضر بر این باور متمرکز است که یادگیری مفاهیم و مهارت های جدید عالقه 
و انگیزة بیشتری را در دانش آموزان به وجود آورد، مفاهیم و مهارت هایی که در زندگی خارج از مدرسه 
کاربردی باشد و آن ها را مهیای مواجهه با موقعیت های گوناگون زندگی واقعی  کند )ایوکو و مارین2، 201۴(. 
در عمل اما محتوای بسیاری از برنامه های درسی ارتباط چندانی با زندگی واقعی ندارند و صرفاً دانش  آموزان 
را برای کسب نمرات باال در امتحانات آماده می کنند نه برای رویدادهای زندگی واقعی )هارم3، 2013(. 
یک راه برای برون رفت از این وضعیت و افزایش تعامل، انگیزش و عزت نفس دانش آموزان کاربست 
آموزش اصیل است. استفاده از تجارب اصیل و دست اول به جای حفظ کردن یک سری مطالب پراکنده و 
بی ارتباط به بافت زندگِی واقعی مشارکت دانش آموزان در یادگیری و کاربست آن به دنیای کار را به طرز 
چشمگیری افزایش می دهد )امرسون۴، 2019(. این نکته امری پذیرفته شده است که افزایش یادگیری 
و درک دانش آموزان از مفاهیم جدید و انتقال این یادگیری به محیط واقعی زمانی اتفاق می افتد که 
مفاهیم تدریس شده بازتاب زندگی واقعی باشند یا دست ِکم صبغه ای واقعی داشته باشند )سوسالو و 
یوست5، 2007(. به باور یانگ6 )2003( نیز تجربه اغلب بهترین معلم است و هیچ دانشی بهتر از آن 
نیست که ازطریق شواهد تجربی معتبر به دست آید. درمجموع باور بر این است که اگر دانش آموزان 
بتوانند بین برنامۀ درسی و تجارب شخصی خود ارتباط برقرار کنند، بیشتر در یادگیری درگیر می شوند. 
درواقع ایجاد ارتباط با افراد و پدیده های واقعی دربارة موضوعات، احساسات و عقاید واقعی زمانی اتفاق 
می افتد که محتوا و سبک نگارش آن بر مبنای واقعیت های بیرونی و تجاربی باشد که دانش آموز با خود 
به مدرسه می آورد. آنچه در شهر، حومۀ شهر، روستا، استان و به طورکلی در جامعۀ پیرامونی دانش آموز 
اتفاق می افتد، به مثابۀ زمینی است برای پرورش بذر کاوشگری و یادگیری و جزو حیاتی ترین الزامات در 

هر کالس درسی است )کول7، 1995، به نقل از سوسالو و یوست، 2007(. 
آموزش اصیل آموزشی تعریف شده است که دانش آموزان را به جست وجوی معنا، ساخت معنا و تولید 
دانش، درون نگری، بحث و گفت وگو دربارة اطالعات و پدیده های محیطی و خلق یا اجرای فعالیت ها و 
وظایفی راهنمایی می کند که ارزش هایی فراتر از موفقیت در مدرسه را دربرمی گیرند )سیدیس8، 2015(. 
آموزش اصیل به این نکته اشاره دارد که محتوای ارائه شده متناسب با نیازهای واقعی فراگیران باشد و 
این محتوا به گونه ای ارائه شود که دانش آموز نحوة استفاده از آن در دنیای واقعی را فراگیرد. این راهبردها 
مبتنی بر دستاوردهای نظریۀ ساخت گرایی به دانش آموزان این فرصت را می دهند که خودشان دانش 

ش اصیل
ت بندی راهبردهای آموز

واکاوی و اولوی
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خود را بسازند )اسمیت9 و کندی، 2020(. در جریان یادگیری اصیل، مسائل و طرح هایی که مبتنی بر 
رویدادهای زندگی واقعی هستند به دانش آموزان محول می شود و به آن ها فرصت داده می شود که دربارة 
این مسائل و طرح ها به شیوه ای که برای آن ها در زندگی شان کاربردی است به بحث و گفت وگو بپردازند 
)ایوکو و مارین، 201۴(. نمونه هایی از راهبردهای آموزش اصیل یادگیری مسئله محور و یادگیری طرح محور 
)اسمیت و کندی، 2020(. استوار است  بر شناخت و درک موقعیت  اساس و شالودة آن ها  است که 

همانند هر مفهوم دیگری برای فهم عمیق تر آموزش اصیل بهتر است به ویژگی های آن توجه شود. 
از دیدگاه امرسون )2019( آموزش اصیل شامل سه ویژگی مهم است. اولین ویژگی ساخت دانش است؛ 
جایی که دانش آموزان اطالعات را از منابع مختلف جمع آوری کرده اند و با استفاده از فرایندهای تفکر 
سطح باال )همچون سازمان دهی، ترکیب، تفسیر، توضیح و ارزشیابی( آن را به دانش تبدیل می کنند. 
ویژگی دوم، کاوشگری منسجم است که طی آن دانش آموزان دانش ایجادشده از موضوعات برنامۀ درسی 
را بیرون می کشند و با یک رویکرد نقادانه، جست وجوگرانه و مبتنی بر مراحل روش حل مسئله از این 
دانش برای شناخت و حل مسائل یک رشتۀ علمی خاص استفاده  می کنند و درنهایت نتایج مطالعاتشان را 
به صورت مبسوط شرح  می دهند. سومین ویژگی ارزش فراتر از مدرسه است که دانش آموزان سخنرانی ها، 
طرح ها یا برنامه هایی را ایجاد و اجرا می کنند که دارای مخاطب یا ارزش فراتر از کالس است. به باور 

موتلو10 )2017(، آمـوزش اصیل نوعی از آموزش اسـت که چهـار ویـژگی اصـلی زیر را دارد:
الف( دانش آموزان به نمایش گفت وگوهای سطح باال تشویق شوند؛ ب( ازطریق این گفت وگوها به 
مهارت های تفکر سطح باالتری دست یابند؛ ج( دانش عمیق تری از پدیده ها به دست آورند؛ و د( درنهایت 
پیوند بین کار در کالس و دنیای بیرون از کالس را درک کنند. هانگر11 )2010( نیز به نقل از ریِوز12 
و همکاران )2002( ویژگی های متفاوتی را برای فعالیت آموزشی اصیل برشمرده است. ازجمله این که 
با دنیای واقعی ارتباط داشته باشند؛ مانند مسائل چالش برانگیز زندگی واقعی متشکل از وظایفی پیچیده 
باشند تا دانش آموزان آن ها را در دورة زمانی نسبتاً پایدار بررسی کنند؛ به دانش آموزان این امکان را بدهد 
که وظیفه یا فعالیتی را با استفاده از منابع مختلف از دیدگاه های مختلف تحلیل کنند؛ فرصت مشارکت و 
تعامل را ایجاد کند؛ فرصت تأمل و اندیشیدن دربارة ارزش ها و باورها را به دانش آموزان بدهد؛ راه حل های 
مختلف و نتایج متنوعی بر آن مترتب باشد به طوری که انتخاب بهترین راه حل و بهترین نتایج نیازمنِد 

تأمل، مشارکت، گفت وگو، دقت، خطر پذیری و مسئولیت پذیری دانش آموزان باشد. 
باید راهبردهای آموزشی ممتازی وجود داشته باشد  از یادگیری  برای رسیدن به سطح ممتازی 
)دان، 2011(. بنابراین دستیابی به آموزش و یادگیری اصیل در گرِو اجرای راهبرد های آموزشی مناسب 
است. دراین زمینه، نخستین تالش ها برای تبیین راهبرد های آموزش اصیل به پژوهش نیومن و وهالژ13 
)1993( با عنوان »پنج استاندارد آموزش اصیل« برمی گردد. پنج استاندارد موردنظر نیومن و وهالژ 
عبارت بودند از تفکر سطح باال، دانش عمیق، پیوند با دنیای خارج از کالس درس، بحث و گفت وگوی 
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عمیق و حمایت اجتماعی برای موفقیت دانش آموز. ازنظر رول1۴ )2006(، در طراحی تجارب یادگیری 
اصیل باید به چهار اصل توجه شود:

الف( تمرکز بر مسائل عملی و واقعی که نتایج آن به درد زندگی بیرون از کالس بخورد؛ ب( کاوشگر 
به مشارکت در  ج( ترغیب فراگیران  بر مهارت های فراشناختی؛  تأکید  با  و پژوهش محوربودن همراه 
گفت وگوهای فعال در یک محیط یادگیری اجتماعی؛ د( ارائۀ فرصت به دانش آموزان برای ایجاد گزینه ها، 

تصمیم گیری و راهبری یادگیری خود. 
بدیهی است که در اجرای راهبردهای آموزش اصیل، معلمان تأثیر بسزایی دارند. بنابراین تحقق 
یادگیری اصیل مستلزم معلمان اصیل است. معلمان نقش های مختلفی را از ارائه دهندة منابع گرفته تا 
متخصص برنامۀ درسی و متخصص آموزشی و تسهیلگر یادگیری ایفا می کنند؛ درعین حال معلم می تواند 
روند تغییر را تسریع کند. آن ها می توانند رهبران تغییر و آینده نگرانی باشند که هرگز به وضع موجود 
بسنده نمی کنند و همواره در جست وجوی راه های بهتر هستند )ایوکو و مارین، 201۴(. لیندکوئیست15 
اصیل همراهانی صادق،  معلمان  و  به یادماندنی اند  و صادق اند  معتمد  که  معلمانی  دارد  باور   )2013(
درستکار، حامی و قابل اعتمادند که دغدغۀ موفقیت دانش آموزانشان را دارند. معلمان اصیل در جریان 
تدریس خود میان ارزش ها و عملکردها سازگاری و پیوند ایجاد می کنند، ازطریق ارتباطات صادقانه 
دیگران را به صداقت و اصالت ترغیب می کنند و همواره دربارة نحوة تدریس خود تأمل و درون نگری 
می کنند )کریبر16 و همکاران، 2007(. معلمان اصیل از محدودیت های خود آگاهی دارند، در مقابل 
کاستی های دیگران بردبارند، به دیگران کمک می کنند تا یاد بگیرند، رشد کنند و با موفقیت روبه رو شوند 
)گرینِیر17 و وایت ِهد، 2016(. برای جمع بندی می توان گفت به منظور حمایت از یادگیری اصیْل معلمان 
می توانند راهنما، تکیه گاه و ارائه دهندة تکلیف یا مسئله باشند و در این زمینه سهم مؤثری داشته باشند. 
به   ویژه سهم معلم در این جریان ایجاد محیط هایی است که دانش آموزان به تفکر و کاوشگری، جمع آوری 
شواهد معتبر، استفاده از اطالعات گوناگون همچون پایگاه داده، منابع مرجع، کتابخانه های ویدئویی و 

همچنین منابع اینترنتی تشویق شوند )ایوکو و مارین، 201۴(.
نظر به اهمیت آموزش اصیل در ارتقای کیفیت یادگیرْی مطالعات مختلفی در خارج از کشور دربارة این 
سازه یا سازه های مرتبط با آن صورت گرفته است. برای نمونه ساریاهو18 و همکاران )2019( در پژوهشی 
نشان دادند که مهارت های خودتنظیمی، یادگیری خودراهبر و آن دسته از رفتارهای یادگیری که جمعی 
تنظیم می شوند، در کالس های درس مبتنی بر آموزش اصیل بهتر گسترش داده می شوند. موتلو )2017( 
در پژوهشی کیفی با عنوان »تدریس به دانش آموزان با استعداد درخشان ازطریق آموزش اصیل: بازنمایی 
دیدگاه معلمان زبان خارجه« نشان داد که شیوه های مبتنی بر آموزش اصیل موجب افزایش یادگیری 
و قابلیت های ذهنی دانش آموزان با استعداد درخشان می شود. بااین حال مسائلی همچون اندازة کالس و 
 محدودیت های زمانی مهم ترین موانع اجرای آموزش اصیل شناسایی شدند. گرینِیر و وایت ِهد )2016(
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در پژوهشی با عنوان »به سوی الگوی رهبری معلمان در تـدریس زبـان انگلیسی: رهـبری اصیل در 
فعالیت های کالس درس« نشان دادند که اگرچه مفهوم رهبری کالس درس در خط مقدم تفکرات 
آگاهانۀ معلمان نیست، تا حدی در ویژگی های شخصیتی معلمان و فعالیت های تدریس آن ها نهادینه 
شده و مبنای رفتار و عملشان قرار گرفته است. این پژوهشگران دریافتند که هم معلمان باتجربه و هم 
معلمان تازه کار با به کاربستن اصول رهبری اصیل می توانند دشواری های تدریس و کالس درس را بهتر 
مدیریت کنند. بر اساس نتایج بخش دیگری از این مطالعه، معلمان شایسته ویژگی هایی همچون توانایی 
سازمان دهی، آگاهی، همدلی، صبر، انعطاف پذیری، مهارت های ارتباطی مناسب، اشتیاق و خالقیت دارند. 
از نظریه  تعلیم وتربیت:  با عنوان »اصالت در  از رسالۀ دکتری خود  لیندکوئیست )2013( در بخشی 
اصیل  آموزش  به  نحوة دستیابی  و  و عوامل مدرسه  نزد معلمان  اصالت  بررسی معنای  به  به عمل«، 
پرداخت. به طور خالصه طبق نتایج، معنای اصالت نزد معلمان و عوامل مدرسه با واژه های واقعی بودن، 
صادقانه بودن، واضح بودن، صمیمانه بودن، جامع بودن و مبتنی بودن بر شواهد معتبر توصیف می شود و 
چهار عامل ایجاد جّو اعتماد در مدرسه، ارائۀ فرصت هایی برای کسب تجارب تحولی اصیل، تالش برای 
)پداگوژی(  به تحقق آموزش وپرورش  اجتماعات عواملی اند که  بیشتر و نقش  به شایستگی  دستیابی 
اصیل کمک می کنند. اسالویچ و زیمباردو )2012( نیز با بیان اینکه راهبردهای نوین یادگیری به رغم 
تفاوت های ظاهری ویژگی های اساسی مشترکی دارند و می توانند مؤلفه های مکمل یکدیگر در نظر گرفته 
شوند، تالش کردند رویکردی وسیع تر به آموزش ارائه دهند که دربرگیرندة این راهبردهای نوین باشد. 
درنتیجه آن ها چارچوبی با عنوان راهبرد های تدریس تحول آفرین ارائه دادند که مشتمل بر شش مؤلفۀ 
ایجاد چشم انداز مشترک از دورة آموزشی، الگوسازی و ارائۀ تجارب برتر، ایجاد چالش های فکری و تشویق 
دانش آموزان به حل آن ها، ارائۀ بازخورد شخصی، ارائۀ شواهد تجربی فراتر از مرزهای کالس و گسترش 

فرصت های کافی برای تأمل و انتخاب است. 
در داخل ایران نیز اگرچه پژوهشی که مستقیماً به بررسی سازة آموزش اصیل یا مفهوم اصالت در 
آموزش پرداخته باشد، مشاهده نشد درعین حال مطالعات معتنابهی درخصوص مؤلفه های آموزش و 
تدریس اثربخش صورت گرفته است. برای نمونه ترک زاده و کشاورزی )1399( شش مؤلفۀ ویژگی های 
شناختی ـ رفتاری استادان، پیش آمادگی ها و توانمندی های فراگیران، کیفیت طراحی تدریس، کیفیت 
اجرای تدریس، دستاوردهای تدریس و محیط آموزشی را مؤلفه های تدریس اثربخش شناسایی کردند. 
عبدالملکی و همکاران )1398( در پژوهشی با عنوان »مؤلفه های اثرگذار در تدریس اثربخش معلمان 
)موضوع مطالعه: معلمان پایۀ پنجم دورة ابتدایی شهر تهران(« نشان دادند که شش مؤلفۀ ویژگی های 
کنش  آموزشی،  ارزشیابی  تدریس،  مهارت های  تخصصی،  ویژگی های  معلمان،  شخصیتی  و  اخالقی 
روان شناسانه و مدیریت کالس مؤلفه های تدریس اثربخش اند. محمودی و همکاران )1398( پژوهشی 
با عنوان »تدوین و اعـتباریابی پـرسش نامـۀ تدریـس اثربخش آموزگاران« انجام دادند. بر اساس نتایج 
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پژوهش، هشت عامل جامع نگری در تدریس، شناسایی و حل مشکالت یادگیری، طرح درس، ایجاد جو 
یادگیری، ارزشیابی، ایجاد روحیه و جو مثبت در کالس، مدیریت زمان و استفاده از تقویت کننده های 
مثبت مؤلفه های تدریس اثربخش شناسایی شدند. بر اساس نتایج پژوهش جوادی بورا و ایزدی )1396( 
با عنوان »مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر رویکرد حمایت یاددهندهـ  یادگیرنده«، 
چهار عامل گسترش منابع و حمایت های اعضای هیئت علمی، گسترش ساختار برنامۀ درسی، فرایند 

یاددهی ـ یادگیری و حمایت های دانشجویی به  ترتیب مهم ترین مؤلفه های آموزش اثربخش بودند. 
همان طور که گفته شد، تأملی بر شواهد تجربی موجود نشان می دهد که به رغم اهمیت آموزش 
اصیْل پژوهش خاصی که مشخص و منسجم به بررسی این سازه پرداخته باشد و به اصطالح، عنوان یا 
متغیر اصلی آن ترجمان واژه هایی همچون آموزش اصیل19 یا تدریس اصیل20 و یا اصالت در آموزش21 
بدهد، در دسترس نیست. این در حالی است که در سال های اخیر اصطالحاتی همچون آموزش اصیل، 
آموزش تلفیقی و سنجش اصیل به برجسته ترین و محبوب ترین مفاهیم آموزشی بحث شده در مجالت 
آموزشی خارجی تبدیل شده اند و اثربخشی آن ها در ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان تأیید شده 
است )سیدیس، 2015(. گویی به رغم اذعان به اهمیت اصالت در آموزْش نوعی بی تفاوتی در پرداختن 
همین  روست که کریبر  به این مفهوم و پژوهش تجربی دربارة آن در مطالعات داخلی وجود دارد. شاید از 
و همکاران )2007(، البته بیش از یک دهه پیش، باور داشتند که اگرچه اصالت در تدریس مفهومی بسیار 

مهم در نظر گرفته شده است، در عمل هنوز هم چندان پژوهش و کندوکاو نشده است.
به هرحال با توجه به کمبود شواهد تجربی از آموزش اصیل و نحوة تحقق آن، در پژوهش حاضر 
درصدد آن بوده ایم که به واکاوی راهبردهای آموزش اصیل و اولویت بندی این راهبردها به مثابۀ الگوی 
آموزش اصیل در بافت مدارس ابتدایی بپردازیم، به ویژه در این پژوهش دو سؤال زیر مطرح و بررسی 

شدند:
1. راهبردهای آموزش اصیل در مدارس ابتدایی کدام اند؟

2. اولویت بندی راهبردهای آموزش اصیل در مدارس ابتدایی به چه صورت است؟

 روش پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو فاز شناسایی راهبردهای آموزش اصیل و اولویت بندی راهبردهای آموزش 
اصیل بود. هر فاز روش شناسی مختص به خود را داشت. برای شناسایی راهبردهای آموزش اصیل در 
مدارس ابتدایی )فاز اول(، از روش گروه های کانونی مجازی استفاده شد. ایـن روْش شیـوة پـژوهشی 
جایگزین برای گروه های کانونی سنتی مطرح شده است. پژوهش گروه کانونی شیوه ای برای جمع آوری 
داده های کیفی است که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی )یا چندین بحث( دربارة موضوع خاص 
یا مجموعه ای از موضوعات وارد می کند. تعامل بین اعضای گروه ویژگی اساسی و مهم این شیوة تحقیقی 
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است و براین اساس روش گروه های کانونی از مصاحبۀ گروهی که تعاملی بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده 
است متمایز می شود )حسینی، 139۴(. ابزار جمع آوری اطالعات مصاحبه غیرساختاریافته در بافت نسبتاً 
غیررسمی بود؛ بنابراین به جای تدوین و ارائۀ صورت جلسۀ مصاحبه، صرفاً دستورجلسه و موضوع بحث 
کانونی تشریح شد. کانون بحث راهبردهای تحقق آموزش اصیل در مدارس بود. برای انتخاب اعضای 
گروه های کانونی رویکرد نمونه گیری هدفمند استفاده شد. مالک های انتخاب افراد در گروه های کانونی 
الف( برخورداری از مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم تربیتی یا اشتهار به خبرگی در تدریس؛ 
و ب( برخورداری از حداقل پنج سال سابقۀ تدریس در مدارس بود. در کنار این دو مالک اصلی که 
به منظور ایجاد همگنی نسبی بین اعضا در نظر گرفته شد تالش شد که به تنوع در گروه ها نیز توجه شود. 
بنابراین در هر گروه کانونی حداقل یک عضو خانم حضور داشت، هر گروه کانونی متشکل از افراد جوان 
و باتجربه بود و همچنین اعضای گروه های کانونی از استان های مختلف و عمدتاً غربی کشور )آذربایجان 
با تشکیل سه  به طورکلی  بودند.  البرز و تهران(  غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان، لرستان، 
گروه کانونی پنج نفره )به جز گردانندة جلسه(، اشباع نظری اتفاق افتاد. یادآور می شود که برای انتخاب 
اعضا در تشکیل اولین گروهِ کانونی چارچوب نمونه گیری از پیش وجود داشت، به این معنا که از میان 
فهرست متخصصانی که پژوهشگر از قبل آن ها را می شناخت پنج نفر که حائز مالک های انتخاِب نمونه 
بودند اعضای اولین گروه کانونی انتخاب شدند. همچنین برای انتخاب اعضای دو گروه کانونی دیگر از 
روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. با جلب رضایت اعضای گروه های کانونی و رعایت سایر اصول 
اخالقی از قبیل مخفی ماندن هویت اعضا در گزارش پژوهش، مصاحبه ها ازطریق دستگاه ضبط صدا ثبت 
شدند و درعین حال در طول مصاحبه نیز گردانندة جلسه یادداشت برداری می کرد. مدت زمان هر جلسه 
میانگین 80 دقیقه و درمجموع 2۴0 دقیقه بود. برای تحلیل اطالعات از روش تحلیل متن محور استفاده 
شد. به این ترتیب که ابتدا مطالب ضبط شده در یک گروه کانونی آوانگاری و سپس تحلیل  شد. هم زمان 
با این اقدامات از اطالعات حاصل از یادداشت برداری گردانندة جلسه نیز برای استخراج اطالعات مفیدتر 
استفاده   شد. پس از تحلیل اطالعات گروه کانونی اول، گروه کانونی دوم تشکیل و مراحل مزبور برای این 
گروه نیز اجرا شد. درنهایت با تشکیل گروه کانونی سوم و اجرا و تحلیل مصاحبه ها، اشباع نظری صورت 
گرفت. رویکرد شناسایی و استخراج کدها به صورت  ترکیبی بود به این ترتیب که هم به کدهای توصیفی 
و هم به کدهای برساخت گرایانه توجه شد. یادآور می شود که کدگذاری  در دو سطح کدهای باز )مفاهیم 
فرعی( و مقوله ها )مفاهیم اصلی( صورت گرفت. مهم ترین اقداماتی که برای اطمینان از اعتبار تحلیل ها 

صورت گرفت، شناخت بازخورد گروه  کانونی و مثلث سازی تحلیل گر بود.
در فاز دوم پژوهش، اولویت بندی راهبردهای آموزش اصیل ازطریق روش تحلیل سلسله مراتبی مدنظر 
بود. به این منظور، بیست نفر از معلمان خبره برای اولویت بندی راهبردها به صورت نمونه گیری هدفمند 
انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت گلوله برفی بود. ازآ نجاکه اعتبار تحلیل های نهایی بر اساس 
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نرخ ناسازگاری دیدگاه ها تأیید شد، لذا فرد دیگری به افراد نمونه اضافه نشد. مالک انتخاب افراد نمونه 
الف( برخورداری از حداقل پنج سال سابقۀ خدمت؛ ب( برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری 
در یکی از رشته های علوم تربیتی؛ و ج( اذعان حداقل سه معلم به سرآمدی و خبرگی فرد موردنظر بود. 
ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ مقایسه های زوجی بود. این پرسش نامه مشتمل بر پنج ماتریس بود که 
ماتریس اول، ماتریس مقایسۀ زوجی مفاهیم اصلی استخراج شده در فاز قبلی پژوهش بود و چهار ماتریس 
دیگر نیز هرکدام به مقایسۀ زوجی مفاهیم فرعی درون هر مفهوم اصلی می پرداختند. در شکل1، نمونه ای 
از ماتریس مقایسه های زوجی ارائه شده است. نحوة نمره گذاری ماتریس های مقایسه های زوجی به این 
صورت است که افراد نمونه هریک از متغیرهای مندرج در سطرهای ماتریس را با هریک از متغیرهای 
مندرج در ستون های ماتریس به صورت دوبه دو مقایسه می کنند و دیدگاه خود دربارة این مقایسه را 
قراردادن یکی از اعداد 1، 3، 5، 7، 9 در خانۀ محل تالقی سطر و ستون مشخص می کنند. براین اساس  با
نمرة 1 بیانگر حالت اهمیت یکسان، نمرة 3 بیانگر حالت کمی مهم تر، نمرة 5 بیانگر حالت مهم تر، نمرة 7 
بیانگر حالت خیلی مهم تر و نمرة 9 بیانگر حالت فوق العاده مهم تر است. یادآور می شود که در پرسش نامۀ 
مقایسه های زوجی چنانچه نظر فرد حاکی از اهمیت بیشتر متغیر مندرج در سطر باشد، خانۀ محل تالقی 
متغیر های سطر و ستون با همان اعداد صحیح 3، 5، 7، 9 نمایش داده می شود؛ اما اگر نظر فرد حاکی از 
اهمیت بیشتر متغیر مندرج در ستون باشد، خانۀ محل تالقی متغیرهای سطر و ستون با یکی از اعداد 
3/1 ، 5/1 ، 7/1 و 9/1 مشخص می شود. درنهایت، همان طور که قباًل گفته شد، چنانچه نظر فرد حاکی از 

اهمیت یکسان دو متغیر مقایسه شده باشد در خانۀ محل تالقی آن دو متغیْر عدد 1 نوشته می شود.

شخصی سازی راهبردهای اصلی آموزش اصیل
یادگیری

 سنجش 
یادگیری

فرصت های کسب 
اصالت معلمتجارب اصیل

شخصی سازی یادگیری

سنجش یادگیری

فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل

 شکل 1.   نمونه ای از ماتریس های مندرج در پرسش نامة مقایسه های زوجی                                                                                                                                  

زمانی  شد.  استناد  ماتریس ها  ناسازگاری  نرخ  به  زوجی  مقایسه های  اعتبار  از  اطمینان  به منظور 
می توان به اعتبار یافته ها صحه گذاشت که نرخ ناسازگاری کمتر از 0/1 باشد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر، 
نرخ ناسازگاری هر پنج ماتریس تقریباً نزدیک به صفر بود، لذا از معتبربودن مقایسه های زوجی اطمینان 
حاصل شد. درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها به شاخص هایی همچون میانگین هندسی و بردار ویژه 

استناد شد.
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 یافته های پژوهش
نتایج بخش اول پژوهْش شناسایی 203 کد اولیه بود که این کدهای اولیه ابتدا به 35 کد یا مفهوم 
غیرتکراری تقلیل داده شدند و درنهایت این مفاهیم در قالب چهار مؤلفه یا مفهوم اصلِی شخصی سازی 
یادگیری، سنجش یادگیری، فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل و اصالت معلم دسته بندی شدند. 
در بخش دوم، هریک از مفاهیم اصلی و نیز مفاهیم فرعی درون هر مؤلفه ازطریق مقایسه های زوجی و 

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند.
برای نمونه روند اولویت بندی راهبردهای اصلی آموزش اصیل در جدول 1 و جدول 2 گزارش شده 
است. در جدول 1، ابتدا خالصۀ تجمیع شدة نظرهای خبرگان دربارة مقایسه زوجی راهبردهای چهارگانۀ 
آموزش اصیل محاسبه شد. به این معنا که میانگین هندسی نظرهای معلمان خبره در هر مقایسه محاسبه 
شد تا نظرهای تجمیع شده به دست آید. پس در هر مقایسـه، به جای 20 عـدد )نظرهای 20 نفر خبره(، 
یک عدد به دست آمد )میانگین هنـدسی نظرهای 20 نفر خـبره(. سپس میانگین هندسی هر سطر یا 
عامل محاسبه شد. برای مثال همان گونه که در جـدول 1 آمـده است، بـرای محاسبۀ سطر اول یعنی 
یادگیری«، میانگین هندسی چهار عدد 1، 0/868، 0/832 و 1/250 محاسبه  عامل »شخصی سازی 
شده است که حاصْل 0/9۴۴ بوده است. در گام سوم، اعداد به دست آمده )میانگین هندسی هر سطر( 
نرمال سازی شدند تا بردار ویژه به دست آید. برای نرمال سازی هر عامل، میانگین هندسی آن عامل بر 
مجموع میانگین های هندسی تقسیم می شود. اعداد به دست آمده در بردار ویژه بیانگر ضریب اهمیت 
هریک از راهبردهای اصلی آموزش اصیل است. همان طور که مالحظه می شود، راهبرد »فرصت های 
کسب تجارب آموزشی اصیل« با ضریب اهمیت 0/30۴، مهم ترین راهبرد آموزش اصیل شناسایی شده 
است و سه راهبرد »سنجش یادگیری«، »شخصی سازی یادگیری« و »اصالت معلم« به  ترتیب در رده های 

بعدی قرار گرفته اند. 

 جدول 1.   نتایج شناسایی و اولویت بندی راهبردهای اصلی آموزش اصیل                                                                                                                                  

شخصی سازی مفاهیم اصلی
یادگیری

سنجش 
یادگیری

فرصت های کسب 
میانگین اصالت معلمتجارب اصیل

هندسی
 بردار ویژه 

)ضریب اهمیت(

10/8680/7321/2500/9۴۴0/233شخصی سازی یادگیری

1/15210/8381/3381/0670/263سنجش یادگیری

فرصت های کسب 
1/3661/19311/۴1۴1/2320/30۴تجارب آموزشی اصیل

0/8000/7۴70/70710/8070/199اصالت معلم
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زوجی  مقایسه های  ماتریس  ناسازگاری  نرخ  محاسبۀ  به  نتایج،  معتبربودن  از  اطمینان  به منظور 
پرداخته شد. نرخ ناسازگاری میزان ناهمخوانی و ناهماهنگی بین مقایسه ها را نشان می دهد. برای مثال 
اگر باور بر این باشد که عامل الف بزرگ تر از عامل ب است و عامل ب نیز بزرگ تر از عامل ج است، 
پس عامل ج نمی تواند بزرگ تر از عامل الف در نظر گرفته شود؛ چراکه در این صورت بین مقایسه ها 
ناهماهنگی و ناسازگاری ایجاد می شود. همان گونه که در جدول 2 آمده است، نرخ ناسازگاری مقایسۀ 
از  بنابراین  به صفر است.  نزدیک  تقریباً  و  بوده  از 0/1  اصیل کمتر  آموزش  اصلی  راهبردهای  زوجی 
سازگاری مقایسه ها اطمینان حاصل شده است و می توان نتایج اولویت بندی را معتبر دانست. یادآور 
می شود که این عملیات دربارة سایر ماتریس ها نیز انجام شد. بااین حال، به منظور پرهیز از افزایش تعداد 
جدول ها در ادامه فقط به گزارش جدول های مربوط به استخراج و اولویت بندی راهبردهای فرعی آموزش 

اصیل اکتفا شده است. 
 

 جدول 2.   نتایج بررسی سازگاری مقایسه های زوجی                                                                                                                                  

مفاهیم اصلی
بردار 
مجموع 
وزنی

بردار 
سازگاری

برآورد 
λmax

شاخص 
سازگاری

شاخص 
تصادفی

نرخ 
ناسازگاری

0/93۴۴/005شخصی سازی یادگیری

۴/0030/0010/880/001

1/0533/999سنجش یادگیری

 فرصت های کسب 
تجارب آموزشی اصیل

1/219۴/006

0/798۴/003اصالت معلم

راهبرد  بیانگر  یا مفاهیم فرعی  اولویت بندی شاخص ها  و  از شناسایی  نتایج حاصل  در جدول 3، 
»فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل« ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 10 مفهوم 
غیرتکراری شناسایی شده اند که از مهم ترین آن ها می توان به استفاده از اشیا و پدیده های موجود در 
طبیعت در جریان تدریس، استفاده از روش های تدریس مسئله محور و طرح محور و تشویق دانش آموزان 
به بحث و گفت وگو دربارة موضوعات و مشکالت محیط زندگی آن ها اشاره کرد. سایر مفاهیم و نتایج 

اولویت بندی آن ها در جدول 3 گزارش شده اند.
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 جدول 3.   نتایج شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بیانگر فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل                                                                                                                                  

ف
میانگین مفاهیم فرعیردی

هندسی
بردار ویژه 

اولویت)ضریب اهمیت(

اول1/9160/179 استفاده از اشیا و پدیده های موجود در طبیعت در جریان تدریس1

دوم1/5180/1۴2 استفاده از روش های تدریس مسئله محور و طرح محور2

3
 تشــویق دانش آموزان به بحث و گفت وگو دربارة موضوعات و مشکالت 

محیط زندگی آن ها
سوم1/3360/125

4
 توجه ویژه بــه روش های تدریس مبتنی بر تعامل و گفت وگو همچون 

بحث گروهی، ایفای نقش و غیره
چهارم1/1250/105

پنجم1/0110/09۴ توجه ویژه به بازی وارکردن فعالیت های آموزشی5

6
 اســتفاده از مجالت، روزنامه ها، اخبار خبرگزاری های معتبر و اینترنت 

در جریان تدریس
ششم0/9370/088

7
 توجه به روش های تدریس مبتنی بر گردش علمی )ســاعتی یا روزانه( 

درون یا بیرون از مدرسه
هفتم0/8120/076

8
 حمایت از دانش  آمــوزان و فراهم کردن فضایی امن برای بروز ایده های 

خالقانه
هشتم0/7330/069

9
 فراهم کــردن فرصت اجــرای برنامه ها و طرح هــای گروهی همچون 
برگزاری جشن های مناســبتی یا انتخابات دانش آموزی و غیره توسط 

خود دانش آموزان 
نهم0/6800/06۴

10
 دعوت از شاغالن گوناگون، شخصیت های محلی و غیره با هدف ارتقای 

تناسب بین محتوای برنامۀ درسی و زندگی واقعی خارج از مدرسه
دهم0/6210/058

راهبرد  بیانگر  یا مفاهیم فرعی  اولویت بندی شاخص ها  و  از شناسایی  نتایج حاصل  در جدول ۴، 
»شخصی سازی یادگیری« ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 11 مفهوم غیرتکراری شناسایی 
شده اند که از مهم ترین آن ها می توان به استفاده از روش های تدریس آمیخته با هدف افزایش تناسب 
تدریس با ویژگی های دانش آموزان، استفاده از وسایل کمک آموزشی و رسانه های دیداری و شنیداری در 
کالس و ارتباط عمیق و مستمر با والدین دانش آموزان با هدف آگاهی و اطالع رسانی متقابل درخصوص 

دانش آموز اشاره کرد. سایر مفاهیم و نتایج اولویت بندی آن ها در جدول ۴ گزارش شده اند. 
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 جدول 4.   نتایج شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بیانگر شخصی  سازی یادگیری                                                                                                                                  

ف
میانگین مفاهیم فرعیردی

هندسی
بردار ویژه 

اولویت)ضریب اهمیت(

1
 استفاده از روش های تدریس آمیخته با هدف افزایش تناسب تدریس با 

ویژگی های دانش آموزان
اول1/8780/163

2
 استفاده از وسایل کمک آموزشــی و رسانه های دیداری و شنیداری در 

کالس 
دوم1/5760/136

3
 ارتبــاط عمیق و مســتمر با والدیــن دانش آموزان با هــدف آگاهی و 

اطالع رسانی متقابل درخصوص دانش آموز
سوم1/2870/111

چهارم1/1090/097 اختصاص بخشی از زمان تدریس به موضوعات موردعالقۀ دانش آموزان4

5
5. ارائۀ فرصت هایی به دانش آموزان برای انتخاب موضوعات موردعالقه و 

کار روی آن ها 
پنجم0/9980/086

ششم0/9630/083 توجه معلم به نیازهای عاطفی و شناختی دانش آموزان6

7
 اختصاص بخشی از زمان تدریس برای رسیدگی به نظرها و پرسش های 

دانش آموزان
هفتم0/9020/079

هشتم0/8550/07۴ توجه به سبک یادگیری دانش آموزان در ارائۀ محتوا و مواد آموزشی8

نهم0/69۴0/060 کمک به دانش آموزان در تدوین اهداف یادگیری شخصی9

10
 مشــارکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیری های آموزشــی از قبیل 

چگونگی ارزشیابی، چگونگی ارائۀ مطالب، زمان استراحت و غیره
دهم0/6750/058

11
 تعیین مالک های موفقیت در یادگیری بر اساس ویژگی های دانش آموزان 

و با مشارکت خود آن ها
یازدهم0/6170/053

راهبرد  بیانگر  یا مفاهیم فرعی  اولویت بندی شاخص ها  و  از شناسایی  نتایج حاصل  در جدول 5، 
»سنجش یادگیری« ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 7 مفهوم غیرتکراری شناسایی شده اند 
که از مهم ترین آن ها می توان به ترتیب به توجه بیشتر به آزمون های عملکردی به جای اکتفای صرف به 
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آزمون های مداد ـ کاغذی، محول کردن طرح های گروهی واقعِی متناسب با سن دانش آموزان به عنوان 
معیار سنجش یادگیری، استفاده از روش های سنجش کارپوشه ای و مبتنی بر خودارزیابی و استفاده 
از روش های سنجش همتا با هدف ارتقای توانایی های تفکر انتقادی اشاره کرد. سایر مفاهیم و نتایج 

اولویت بندی آن ها در جدول 5 گزارش شده اند.

 جدول 5.   نتایج شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بیانگر سنجش یادگیری                                                                                                                                  

ف
میانگین مفاهیم فرعیردی

هندسی
بردار ویژه 

اولویت)ضریب اهمیت(

1
 توجه بیشــتر به آزمون های عملکردی به جــای اکتفای صرف به 

آزمون های مداد ـ کاغذی
اول1/7050/23۴

2
 محول کردن طرح های گروهی واقعِی متناسب با سن دانش آموزان 

به عنوان معیار سنجش یادگیری
دوم1/3220/181

سوم1/0130/139 استفاده از روش های سنجش کارپوشه ای و مبتنی بر خودارزیابی3

4
 اســتفاده از روش های ســنجش همتــا با هدف اســتفاده ارتقای 

توانایی های تفکر انتقادی
چهارم0/8۴30/116

5
 تلقی و کاربست روش های سنجش یادگیری به عنوان ابزار یادگیری 

و تقویت توانایی های شناختی
پنجم0/8310/11۴

6
 توجه به ارزشیابی ســطوح باالی شناختی از قبیل تجزیه وتحلیل، 

کاربست، ارزشیابی و ترکیب
ششم0/7950/109

هفتم0/7850/108 توجه ویژه به روش های سنجش فرایندی7

جدول 6، نتایج حاصل از شناسایی و اولویت بندی شاخص ها یا مفاهیم فرعی بیانگر راهبرد »اصالت 
معلم« ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 7 مفهوم غیرتکراری شناسایی شده اند که از مهم ترین 
آن ها می توان به تناسب رفتار و گفتار معلم در موقعیت های مختلف، انتقادپذیری و تشویق دانش آموزان 
به شنیدن دیدگاه های مخالف و آگاهی از محدودیت ها، قوت ها و ضعف های خود و دانش آموزان اشاره 

کرد. سایر مفاهیم و نتایج اولویت بندی آن ها در جدول 6 گزارش شده اند.
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 جدول 6.   نتایج شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بیانگر اصالت معلم                                                                                                                                  

ف
میانگین مفاهیم فرعیردی

هندسی
بردار ویژه )ضریب 

اولویتاهمیت(

اول1/5120/183 تناسب رفتار و گفتار معلم در موقعیت های مختلف1

دوم1/۴110/171 انتقادپذیری و تشویق دانش آموزان به شنیدن دیدگاه های مخالف2

سوم1/3650/166 آگاهی از محدودیت ها، قوت ها و ضعف های خود و دانش آموزان3

4
 پایبنــدی به ارزش هــای اخالقی مطلــق از قبیــل در تعامل با 

دانش آموزان، کادر مدرسه، والدین و ...
چهارم1/1770/1۴3

5
 عالقه مندبودن به تشریک مســاعی و تشــریک اطالعات با هدف 

پیشرفت دانش آموزان
پنجم1/0020/121

ششم0/9160/111 اهمیت دادن به دریافت و ارائۀ بازخورد صریح و دقیق6

هفتم0/86۴0/105 بودن در نقش الگوی عالقه مند به یادگیری7

در پایان به منظور مستندسازی کدهای استخراج شده و روشن شدن تناسب آن ها با گفت وگوهای 
صورت گرفته در گروه های کانونی مجازی، به نمونه هایی از نقل قول های مشارکت کنندگان اشاره شده 

است:

 »... چیزی که در بیشــتر نظام های آموزشی پیشــرفتۀ دنیا به کار می برن اینه که از همون 
ســال های اولیۀ مدرســه به صورت عملی دانش آموزان رو در جریــان فعالیت ها درگیر می کنند 
به طوری که بیشــتر حجم کارها رو خودشون انجام می دن. به نظر بنده ما هم باید مسئولیت های 
بیشتری هم داخل کالس و هم خارج از کالس مثل برگزاری مناسبت های مختلف به دانش آموزان 

بدیم.«

***
... به نظر من دانش آموزهای امروز خیلی جسورتر و مطالبه گرند. بارها سر کالس برام پیش  « 
اومده که شاگردهایم ازم سؤال کردن که آقا این درسی که می دین توی زندگی چه فایده ای برای 
ما داره. اینجا نقش معلم خیلی پررنگ می شــه و بایســتی مثال های واقعی، عینی و کاربردی از 
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زندگی به کار ببره و از وسایل و پدیده های طبیعی که در محیط زندگی دانش آموزانش وجود داره 
استفاده کنه.«

***

... یه دســته بندی ساده از ســبک های یادگیری عبارته از کالمی، تصویری و دست ورزی.  « 
معلم باید توانایی تشخیص این سبک ها رو داشته باشه و در تدریس به این تفاوت سبک ها توجه 
کنه. راه حلش هم ســاده است. اول شناخت بعد هم باید ضمن استفاده از وسایل کمک آموزشی و 
ابزارهای مناسب، روش تدریس آمیخته رو در ارائۀ محتوا به کار بگیره که همۀ دانش آموزان بتونن 

به خوبی یاد بگیرن.« 

***
... همۀ معلما می دونن که آموزش ها باید کاربردی باشه. باید به درد زندگی واقعی بخوره. اما  « 
چند درصد از ما معلما از سخنرانی و دادزدن و از رو کتاب خوندن دست کشیدیم و روشمون رو 
واقعاً تغییر دادیم؟ خیلی از معلما هنوز هم به جای سنجش های فرایندی و آزمون های عملکردی 
یا حتی آزمون های شناختی سطح باال از پرسش وپاسخ های طوطی وار استفاده می کنن؟ سنجش و 
ارزشیابی می تونه کمک کنه دانش آموز خالق باشه، بسازه، دستکاری کنه، دربارة نتایج کار خودش 
گزارش تهیه کنه و خودش رو قضاوت کنه؛ ولی در عمل ارزشیابی فقط ابزاری شده برای مچ گیری 

و کنترل بچه ها.«

***

... باید ببینیم مختصات زندگی بچه ها در بیرون از مدرسه چیه تا بتونیم توی مدرسه  ازش  « 
الگوبرداری کنیم. مثاًل بچه ها با هم بازی می کنن، همکاری می کنن، تصمیم های گروهی می گیرن 
و دنبال عالئقشــون هســتن. توی کالس هم معلم باید همین خصوصیات ذاتی رو در نظر بگیره. 
یعنی باید طرح های گروهی بده. باید آموزشش مثل بازی باشه. باید واقعاً فلسفۀ کارپوشه رو پیاده 
کنه. باید دانش آموز روند پیشرفت خودش رو ببینه و نقاط ضعفش رو تشخیص بده و از معلم دربارة 

نحوة بهبود کارش مشورت بگیره. ایناست که باعث تحول در آموزش می شه.«

***

... همۀ ما معلمانی داشته ایم که تا ابد به نیکی ازشون یاد می کنیم. این معلمان در درجۀ  « 
اول با دانش آموز با احترام رفتار می کردن. به جای ســرزنش، تشــویق می کردن. صبور بودن. آرام 
بودن. دلســوز بچه ها بودن. دانش آموز رو به یادگیری تشویق می کردن. به حرف های بچه ها واقعاً 
گوش می دادن. هرچه تعداد این معلمان بیشــتر باشــه، بچه ها بهتر بار میان. چون از معلمشون 
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سرمشــق می گیرن. دانش آموز بیشــتر از این که از پدر و مادرش سرمشق بگیره، از معلمش الگو 
می گیره. پس کســی می تونه یک شخصیت سالم پرورش بده، که خودش شخصیت رشدیافته ای 

داشته باشه.«
***

... برای هر شخصی که سر کالس می ره نمی شه لفظ مقدس معلم رو به کار برد. معلم کسیه  « 
که ارزش های اخالقی داره و ظاهر و باطنش یکیه.«

 نتیجه گیری  
نتایج این پژوهش شناسایی و اولویت بندی راهبردهای آموزش اصیل بود. این 
راهبردها در چهار طبقۀ کلی دسته بندی شدند که به ترتیب عبارت اند از فرصت های 
کسب تجارب آموزشی اصیل، سنجش یادگیری، شخصی سازی یادگیری و اصالت 
معلم. اگرچه با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، تحقیقات همسویی که با نتایج 
مطالعۀ حاضر کاماًل مرتبط و منطبق باشند در دسترس نیست؛ درعین حال، یافته های 
این حوزه است. در  آرای صاحب نظران  و  نتایج مطالعات پیشین  اخیر در راستای 
یادگیری  یاددهی  راهبرد های  درخصوص  پژوهش ها  مرتبط ترین  نتایج   ،7 جدول 
اصیل و چگونگی همسویی یافته های تحقیق حاضر با آن ها ارائه شده است. برای 
نمونه، دو راهبرد اصلی فرصت های کسب تجارب آموزشی اصیل و شخصی  سازی 
پژوهش  در  مسئله محور«  یادگیری  فرصت های  »ایجاد  راهبرد  با  همسو  یادگیری 
از  استفاده  همچون  شاخص هایی  به ویژه  است.   )2020( همکاران  و  گونش22 
روش های تدریس مسئله محور و طرح محور و ارائۀ فرصت هایی به دانش آموزان برای 
انتخاب موضوعات موردعالقه و کار روی آن ها را می توان در راستای راهبرد »ایجاد 
دانست.   )2020( همکاران  و  گونش  سوی  از  مسئله  محور«  یادگیری  فرصت های 
سایر  یافته های  با  حاضر  پژوهش  در  چهارگانه  راهبرد های  ارتباط  به همین ترتیب 

الگوها و پژوهش ها درزمینۀ آموزش و یادگیری اصیل در جدول 7 مشاهده می شود.
فرصت های کسب  راهبرد  سه  که  گفت  می توان  بخش  این  برای جمع بندی 
یافته های  با  تجارب آموزشی اصیل، شخصی سازی یادگیری و سنجش یادگیری 
هارم   ،)201۴( مارین  و  ایوکو   ،)2019( امرسون   ،)2020( همکاران  و  گونش 
ریسنیک  و  شافر2۴   ،)200۴( ماینا23   ،)2006( رول   ،)2010( هانگر   ،)2013(



23

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

سیامک صادقی
سیروس قنبری   خلیل زندی   

 ë 82 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 تابستان 

)1999( و نیومن و وهالژ )1993( همسویند. راهبرد اصالت معلم نیز در راستای 
راهبرد های مطرح شده از سوی ایوکو و مارین )201۴(، شافر  و ریسنیک )1999( 

و نیومن و وهالژ )1993( است. 

 جدول 7.   راهبرد های استخراج شده در سایر الگو های آمـــوزش و یادگیری اصـیل و چـگونگی 
همسویی  نتایج پژوهش حاضر با آن ها 

 راهبردها و استانداردهای پژوهشگر
آموزش اصیل در مطالعات پیشین

 مؤلفه های مرتبِط شناسایی شده 
در پژوهش  حاضر

گونش و 
همکاران 
)2020(

 ایجاد فرصت های یادگیری مسئله محور
 توجه به یادگیری موقعیتی و خلق دانش از 

سوی دانش آموز
 توجه به یادگیری زمینه محور
 گسترش یادگیری طرح محور

 فرصت های آموزشی اصیل؛ 
شخصی  سازی یادگیری

  شخصی  سازی یادگیری؛ سنجش 
یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل
 فرصت های آموزشی اصیل؛ 

شخصی  سازی یادگیری 

امرسون 
)2019(

 ایجــاد زمینــۀ ســاخت دانــش ازطریق 
فرایندهای تفکر سطح باال

 فرصــت کاوشــگرِی منســجم مبتنی بر 
گام های روش حل مسئله

 ارائۀ موضوعات فراتر از چارچوب مدرسه 

 سنجش یادگیری
اصیــل؛  آموزشــی  فرصت هــای   

شخصی  سازی یادگیری
  فرصت های آموزشی اصیل

ایوکو و مارین 
)2014(

 ارائۀ داربســت به دانش آمــوزان در مواقع 
حساس

 ارائۀ فرصت کافی به دانش آموزان برای تفکر
 فراهم کردن فرصت مشارکت و همکاری

 تشــویق دانش آمــوزان به بیــان افکار و 
دیدگاه های خود

 توانمندســازی دانش آموزان در استفاده از 
فناوری اطالعات

 اصالت معلم
اصیــل؛  آموزشــی  فرصت هــای   

شخصی  سازی یادگیری
 شخصی  ســازی یادگیری؛ ســنجش 

یادگیری
اصیــل؛  آموزشــی  فرصت هــای   

شخصی  سازی یادگیری
 شخصی  سازی یادگیری

هارم
)2013(

 ارائــۀ فرصت به دانش آموز برای ســاختن 
دانش

 درونی کردن و تعمیق دانش
  فراتررفتــن از محتوا و پیونــددادن آن با 

دنیای واقعی

اصیــل؛  آموزشــی  فرصت هــای   
شخصی  سازی یادگیری

 شخصی  ســازی یادگیری؛ ســنجش 
یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل؛ سنجش 
یادگیری
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 راهبردها و استانداردهای پژوهشگر
آموزش اصیل در مطالعات پیشین

 مؤلفه های مرتبِط شناسایی شده 
در پژوهش  حاضر

هانگر

)2010(
 فعالیت هــای معطوف به گســترش تفکر 

انتقادی

 فعالیت هــای معطوف به گســترش تفکر 
خالق

 گسترش فعالیت های همکارانه

 سنجش یادگیری

 سنجش یادگیری

 شخصی  سازی یادگیری؛ سنجش 
یادگیری

رول

)2006(
 تمرکز بر مسائل عملی و واقعی

 تقویت کاوشــگری و تأکید بر مهارت های 
فراشناختی

در  مشــارکت  بــه  فراگیــران  ترغیــب   
گفت وگوهای فعال در یک محیط یادگیری 

اجتماعی

 ارائــۀ فرصت به دانش آمــوزان برای ایجاد 
گزینه ها، تصمیم گیری و راهبری یادگیری 

خود

 فرصت های آموزشی اصیل؛ 
شخصی  سازی یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل؛ 
شخصی  سازی یادگیری

  فرصت های آموزشی اصیل

 شخصی  سازی یادگیری؛ سنجش 
یادگیری

ماینا

)2004(
 شبیه سازی فعالیت ها با موقعیت های دنیای 

واقعی

 تکالیــف معنــادار و قــراردادن فراگیر در 
موقعیت های چالش برانگیز

  فراگیرمحوری و قرارگرفتن دانش آموز در 
مرکز آموزش

 فرصت های آموزشی اصیل؛ سنجش 
یادگیری

 سنجش یادگیری
 شخصی  سازی یادگیری

شافر و 

ریسنیک 

)1999(

 همسو بودن فعالیت ها و تکالیف با نیازهای 
دنیای خارج از مدرسه

 تناســب روش های ســنجش یادگیری با 
روش های آموزش

 همسوبودن موضوعات با عالیق دانش آموزان
 کاربســت رویکردهای مبتنی بر کاوشگری 

در تدریس و یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل؛ سنجش 
یادگیری

 اصالت معلم
 شخصی  سازی یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل؛ 
شخصی  سازی یادگیری

 جدول 7.   )ادامه( 



25

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

سیامک صادقی
سیروس قنبری   خلیل زندی   

 ë 82 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 تابستان 

 راهبردها و استانداردهای پژوهشگر
آموزش اصیل در مطالعات پیشین

 مؤلفه های مرتبِط شناسایی شده 
در پژوهش  حاضر

نیومن و وهالژ 

)1993(
 فراهم کردن فرصت برای تفکر سطح باال

  کمک به دانش آموزان برای درونی کردن و 
تعمیق دانش

  پیوند با دنیای خارج از کالس درس

 بحث و گفت وگوی عمیق
 حمایت اجتماعی برای موفقیت دانش آموز

 سنجش یادگیری

 شخصی  سازی یادگیری؛ سنجش 
یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل؛ سنجش 
یادگیری

 فرصت های آموزشی اصیل
 اصالت معلم

درمجموع می توان گفت که اگرچه یافته های پژوهش حاضر با سایر الگو سازی ها 
اشاراتی  و  تلویحات  نوآوری ها،  درعین حال  است،  همسو  اصیل  آموزش  حوزة  در 
کاربردی دارد که می تواند به درک بهتر راهبردهای آموزش اصیل و استقرار این سازة 
مهم کمک کند. ازجمله این که در مطالعۀ حاضر دستِ کم سی وپنج راهبرد بسیار 
ساده و البته عملیاتی برای تحقق آموزش اصیل گزارش شده است که اجرای آن ها 
نیاز به امکانات یا منابع خاصی ندارد و صرفاً ازطریق توانمندسازی معلمان می توان 
این راهبردها را در هر کالس درسی اجرا کرد. این در حالی است که در پژوهش های 
پیشین مفهوم سازی ها عمدتاً در سطح مفاهیم اصلی گزارش شده است و اطالعات 
تفصیلی دربارة شاخص ها و مفاهیم فرعی بیانگر کاربرد های آموزش اصیل ارائه نشده 

است. 
یادگیری  تلقی سنجش  لزوم  اشارات مطالعۀ حاضر،  تلویحات و  از  یکی دیگر 
است.  یادگیری  خود  به عنوان  بلکه  یادگیری  خدمت  در  ابزاری  به عنوان  نه فقط 
درواقع برخالف رویکردهای سنتی و متأسفانه همچنان رایج که سنجش و ارزشیابی 
یادگیری را ابزاری به منظور مچ گیری و کنترل های سخت گیرانه در نظر می گیرند، 
رویکردهای نوین جایگاه بسیار مهم تری برای سنجش یادگیری قائل بوده و سنجش 
و  روش های سنجش  معنا،  این  در  می کنند.  تلقی  یادگیری  را جزو جدایی ناپذیر 
ارزشیابی یادگیری مبتنی بر معلم محوری، کتاب محوری، آزمون های مداد ـ کاغذی 
و ... جای خود را به سنجش  فراگیرمحور و سنجش همتا، طبیعت محوری، آزمون های 
عملکردی و ... می دهند و این گونه است که سنجش به بخش جدایی ناپذیر یادگیری 

 جدول 7.   )ادامه( 
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تبدیل می شود. درنهایت یکی دیگر از دستاوردهای مطالعۀ حاضر دستیابی به الگویی 
از راهبردهای آموزش اصیل است که طی آن وزن و ارزش هر راهبرد مشخص شده 
است و می تواند ابزاری برای ارزیابی میزان تحقق آموزش اصیل و اهداف مرتبط با 
آن استفاده شود. درحالی که در مطالعات پیشین وزن دهی و اولویت بندی راهبرد های 

آموزش اصیل چندان توجه نشده است.
با توجه به شرایط اجتماعی جامعه در جریان شیوع ویروِس کرونا )ُکویدـ19( 
ویروس،  این  شیوع  افزایش  با  داده ها  گردآوری  زمان  مصادف شدن  به خصوص  و 
پژوهشگران ناچار بودند که از روش گروه های کانونی مجازی به جای نشست های 
حضوری استفاده کنند و این امر ممکن است محدودیت ها و کاستی هایی را در جریان 
بحث ها ایجاد کرده باشد. بنابراین الزم است که در استفاده از یافته های پژوهش 
به چنین محدودیت هایی توجه شود. درنهایت با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر 
شناسایی راهبردهای چهارگانۀ آموزش اصیل پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی 
به موضوعاتی همچون طراحی الگوی سنجش یادگیری، طراحی الگوی شخصی سازی 

یادگیری، تبیین ویژگی های معلم اصیل و غیره پرداخته شود.
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Exploring and prioritizing authentic 
instruction strategies

Authentic Instruction, Assessment as Learning, Personalization 
of Learning

The two main objectives of the present study were exploring the authentic instruction 
strategies and prioritizing these strategies in the context of primary schools. In order 
to identify the authentic instruction strategies, the virtual focus groups method was 
used. Three focus groups of five education specialists (except the meeting moderator) 
were selected using a purposive approach and snowball sampling method. The research 
tool in this section was the unstructured interview. Moreover, the interviews were 
analyzed at two levels of sub-themes and main themes. Finally, the validity of the analy-
ses was confirmed by focus group feedback and the analyst’s triangulation. Also, to pri-
oritize the authentic instruction strategies the technique of hierarchical analysis tech-
nique was used. Using a purposive approach and snowball sampling method, 20 expert 
teachers were selected. The research tool was a pair-wise comparison questionnaire 
consisting of five 2˟2 comparison matrices which were emerged from the analysis of 
interviews in the previous section. The inconsistency rate of each of the five matrices 
was less than 0.1 and therefore the validity of the comparisons was ensured. Finally, 
in order to analyze the data, indices such as the geometric mean and eigen vector were 
used. This study led to identifying and prioritizing the thirty-five authentic instruction 
strategies which were classified into four components. Accordingly, the most important 
general authentic instruction strategies were "opportunities to gain the authentic 
educational experiences", "assessment as learning", "personalization of learning", 
and "teacher originality", respectively.
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