طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برایدختران در مناطق
كمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن
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چكیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ،طراحی الگوی ارتقاء كیفیت آموزش برای دختران در مناطق كمتر توسعه

یافته است؛ اگر الگویی بتواند سطح كیفی آموزش را در مناطق كمتر توسعه یافته ارتقاء بخشد ،میتواند
مبنایی برای طراحی الگوهای مناسب دیگر باشد .بدین منظور با استفاده از نمودار پارتو ،مسائل اساسی
مربوط به آموزش دختران روستایی در منطقه راسك استان سیستان و بلوچستان مشخص شدند و الگوی
آموزشی ،طراحی و تولید گردید .سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از« :الگوی طراحی شده ارتقاء كیفیت
ی دختران یک روستا در مناطق كمترتوسعه یافته ،چه تأثیری بر پیشرفت تحصیلی و میزان
آموزش برا 
غیبت آنان دارد؟»
پژوهش حاضر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی١٠ ،روستا با  ٨٦٦دانش آموز ا ز روستاهای
منطقه راسك استان سیستان و بلوچستا ن را به صورتتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داد.
متغیر مستقل این پژوهش ،الگوی ارتقاء كیفیت بود كه با استفاده از روش های فعال و مشاركتی
طراحی شد و در سال تحصیلی  ٨٨ــ١٣٨٧اعمال گردید .تأثیر این متغیر در پایان سال تحصیلی بر
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متغیرهایوابسته،یعنی نمراتدرسی ،مهارت برقراریارتباط و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و
همچنین میزا ن غیبتآنان،مورد بررسی قرارگرفت.
نتایج حاص ل از آزمون های آماری ،تفاوت معنادار دو گروه آزمایش وگواه را تأیید می کنند و نشان
می دهند استفاده از الگوی ارتقاء كیفیت آموزش می تواند پیشرفت تحصیلی دختران روستایی در مناطق
كمتر توسعه یافته ،شامل نمرات درسی ،مهارت برقراری ارتباط و نگرشمثبت نسبت به مدرسه را افزایش
داده ،میزان غیبت آن ها را كاهش دهد.

کلید واژه ها   :کیفیتآموزش ،دختران ،مناط ق کمتر توسعه یافته ،یادگیری فعالو مشارکتی ،مهارت

ش نسبت به مدرسه.
برقراریارتباط ،نگر 

مقدمه

1

مفهوم کیفیت در آموزش و پرورش مقوله ای پیچیده و چند بعدی است و به تغییر یا تغییراتی
گفته می شود که در رفتارهای دانش آموزان پدید می آید (دوهرتی .)2008،2بر اینمبنا تنها معیار
معتبركیفیت ،تغییر رفتار دانشآموزان و به عبارتی یادگیری آنان است .علیرغم تأكید فراوان
بسیاریاز متخصصان تعلیم و تربیتبر کیفی ت آموزش ،تعریفی یكسانو قابلقبولی از آنارائه
نشدهاست .در بسیاری از كشورها موضوعمورد بح ث در مورد كیفیتآموزش ،كاهشنسبت
دانشآموز به معلم بود .پژوهشهای بعدی نشان داد چن نی بحثهایی بسیار اغفال  كننده است
(كومینگز ،1995ترجم ه مشتاقی.)1376،
4
بلوم 3كیفیت را مهمترین متغیرآموزشی برمی شمارد و معتقد استروابطمعلم و دانشآموز
و دانشآموزان با هم ،مواد آموزشی ،تنظیم محتوا و هدفهای آموزشی ،در دسترس بودن
زمان و منابع الزم برای آموزش ،عوامل مؤثر بركیفیت هستند ك ه اجزای 5كیفیت را حتت تأثیر
قرارمیدهند.
كیفیت آموزش (اشارهها ،تقویت ،مشاركت و روشهای اصالحی) حدود  25درصد
تغییرات پیشرفت را توجیه میكند (بلوم  ،1982ترجمه سیف .)1374،بلوم ( )١٩٨٢معتقد
است اجزای كیفیت شامل اشارهها یا جهتهایی كه به یادگیرنده داده میشود ،مشاركت یادگیرنده
 quality in educationــ1
 Doherty.D.G.2008ــ2
 Bloom. S٫1982ــ3
 interrelationsــ4
 subvariableــ 5
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در فعالیتهای یادگیری (آشكار و نهان) ،تقویتهایی كه یادگیرنده در رابطه با یادگیری دریافت
میكند و میزان بازخورد و اصالح است .بر این مبنا نیرومندترین شاخص كیفیت آموزش ،سطح
مشاركت دانش آموزان در امر یادگیری است.
منظور از كیفیت در بررسی حاضر ،تغییر یا تغییراتی است كه در رفتارهای دانشآموزان پدید
می آید؛ این تغییرات بر اساس ترجیحات و تفاوت های فردی ،نیازهای گروهی و رفع موانع
شناسایی شده ،تبینی شده اند .به عبارت دیگر این پژوهش به كیفیت آموزش و شاخصه های
آن می پردازد و به این سؤال پاسخ میدهد كه «كیفیت برای چه كسانی است و با چه اهدافی
صورت می گیرد؟» رویکرد پژوهش آن است كه اگركیفیت آموزش ارتقاء یابد و برنامه  ریزی  ها
بر اساس ویژگی های مخاطبان و شرایط متحول كنونی اجنام شود ،دانش  آموزان در مدرسه
زندگی خواهند كرد و از آن لذت خواهند برد و در این صورت به یادگیرنده  ای مادام  العمر تبدیل
می شوند .این امر حق طبیعی انسان ها به شمار می آید و برای زندگی در قرن حاضر ضرورتی
اجتناب  ناپذیر است.
ایجاد فرصت های برابر آموزشی و تضمنی اینكه همه كودكان به ویژه دختران و كودكانی که در
اقصی نقاط كشور فراموش شده  اند ،به آموزش ابتدایی با كیفیت دسترسی داشته باشند ،بر اساس
تعهدات و قواننی داخلی ایران ،رسالت نظام آموزشی به شمار می آید .گرچه آمارهای رسمی
كشور 1بیانگر شرایط به نسبت مناسبی در جذب كودكان در آموزش وپرورش عمومی است ،اما
وضعیت موجود در برخی استان های كشور از جمله سیستان و بلوچستان و برخی نواحی آن به
ویژه منطقه راسك ،به توجه ویژه نیاز دارد.
از سوی دیگر در مناطق كمتر توسعه یافته به دلیل وجود موانع متعدد اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و آموزشی وحتی اقلیمی ،امكان حضور همه كودكان در مدرسه وجود ندارد و در شرایط
برابر ،حتصیل پسران نسبت به دختران در اولویت است .بنابراین تعدادی از دختران در مدرسه
حضور ندارند و برخی از آنان نیز به دلیل نداشنت امكان ادامه حتصیل و نداشنت الگویی از دختر
موفق ،انگیزهای برای ادامه حتصیل ندارند و به دالیل گوناگون ترك حتصیل می كنند؛ در حالی
كه دخترانی كه به مدرسه می روند و به حتصیل ادامه می دهند ،موفق تر از پسران هستند و میزان
تكرار پایه آن ها كمتر از پسران است .بر این مبنا و به دلیل متمركز بودن نظام آموزشی در ایران،
الزم است مقوله آموزش دختران در مناطق كمتر توسعه یافته ،مورد بررسی علمی قرار گیرد و با
شناسایی و رفع موانع حضور دختران ،با ارتقاء كیفیت آموزش ،زمینه جذب و نگه  داشت آن ها تا
1ــ دفترآمار ،برنامه  ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش.
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پایان دوره آموزش عمومی فراهم شود.
بیان مسئله

امروز حدود  75میلیون كودك در جهان به دبستان دسترسی ندارند و  44میلیون نفر آنها را
دختران تشكیل میدهند (گزارش پایش جهانی .)2005،1بررسی آمارهای موجود در ایران نشان
2
میدهد در سال حتصیلی   86ــ 85حدود  ٩٥/3درصد كودكان  6ساله در كالس اول ابتدایی
مشغول به حتصیل بودند و  ٤/7درصد آنان به مدرسه دسترسی نداشتند .میزان پوشش حتصیلی
واقعی 3دوره ابتدایی 97/٨ ،درصد است كه نشان میدهد  2/2درصد كودكان 10ــ 6ساله در
مدرسه حضور ندارند .میزان پوشش حتصیلی واقعی در دوره راهنمایی نیز  84/٩درصد است
و  15/١درصد كودكان 13ــ 11ساله نیز در مدرسه حضور ندارند .به عبارت دیگر17/٣ ،
درصد كودكان 13ــ 6ساله خارج از مدرسهاند (گزارش ارزیابی میان دهه برنامه آموزش برای
همه.)1387،
گرچه آمار اعالم شده دفترآمار ،برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد
پوشش حتصیلی در دوره آموزش و پرورش عمومی (13ــ 6ساله) در طول سالهای اخیر رو به
افزایش بوده است ،اما هنوز با وضع مطلوب فاصله دارمی .از سوی دیگر جذب درصدهای پایانی
و زمینهسازی حضور همه كودكان الزم   التعلیم در مدرسه پیچیدگی بیشتری دارد .همچننی فراهم
آوردن امكانات آموزشی و تشكیل كالس درس باید با ارائه كیفی همراه شود .آمدن به مدرسه و
سپری كردن وقت در مدرسه ،اگر با یادگیری كیفی و مؤثر همراه شود ،سودمند و قابل قبول
خواهد بود .اطمینان از كیفیت آموزشهای ارائه شده و ایجاد تواناییهای الزم برای خواندن،
نوشنت و حساب كردن در دانشآموزان و به كارگیری یافتههای مدرسه در زندگی روزمره ،موضوع
دیگری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
حتلیل شاخصهای آموزشی نشان میدهد افزایش پوشش حتصیلی ،مستلزم توجه به دو محور
اساسی دسترسی و كیفیت است .دسترسی نداشنت همه كودكان الزمالتعلیم 13ــ 6ساله ،به دلیل
وجود موانع آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و عوامل اقلیمی است كه میتوان با اجرای
برنامههای مرتبط از شدت آنها كاست.
  global monitoring report,2005ــ1
) Net Intake Rate (NIRــ2
) Net Enrolment Rate (NERــ3
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محور دوم ،كیفیت آموزشی است كه به عنوان مهمترین معیار توسعه آموزش و پرورش مطرح
شده است .كیفیت حالت قابل قبول از فعالیت است كه پاسخگوی نیاز آموزشی در موقعیت
خاص زمانی و مكانی باشد و تغییر یا تغییراتی را در بر گیرد كه در رفتارهای دانشآموزان پدید
میآید سولومان1991 1،به نقل از (یونیسف)2000 ،؛ و جلب رضایت و خشنودی دانش آموزان
و والدین آن ها را در پی دارد .ارتقاء كیفیت آموزش بر جذب و نگهداشت كودكان الزم  التعلیم
تأثیرگذار است .برمبنای مسئله تشریح شده ،ارائه الگویی برای ارتقاء كیفیت آموزش ،ضرورتی
اجتناب ناپذیر به شمار می آید.
اهداف پژوهش

هدفاصلی پژوهش ،تهیه الگوی ارتقاء كیفیت آموزشبرای دختران روستایی در مناطق كمتر
توسعه یافته است و میزان اثربخشی آن بر پیشرفت حتصیلی (پیشرفت درسی ،مهارت برقراری
ارتباط و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه) و غیبت دانش  آموزان در دو گروه مورد مطالعه را
بررسی می کند.
پرسشهای پژوهش

پرسشاصلی پژوهش عبارت است از اینکه الگوی ارتقاء كیفیت آموزش طراحی شده ،چه
تأثیری بر پیشرفت حتصیلی و میزان غیبت دختران روستایی مناطق كمتر توسعه یافته دارد؟ برای
بررسی سهلتر ،پرسش فوق ،به پرسشهای مشخصتری تبدیل شد:
 .1آیا پیشرفت درسی دانشآموزانی كه از این الگو بهره می گیرند ،با دیگران تفاوت دارد؟
 .2آیا مهارت برقراری ارتباط كسب شده در دوگروه تفاوت دارد؟
 .3آیا نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه در دانشآموزان دو گروه تفاوت دارد؟
 .4آیا میزان غیبت دانشآموزان دو گروه تفاوت دارد؟
ارائه الگوی ارتقاء كیفیت

2

منظور از كیفیت در پژوهش حاضر ،عملكرد مورد انتظار از یادگیرنده است؛ بر این مبنا،
  Soloman,1991ــ1

2ــ محقق ،الگوی ارتقاء کیفیت را با بهره  گیری ازبرنامه اسکواالنوا و الگوی کیفیت آموزش یونیسف 2000وبسته
آموزشی  Impactبر مبنای اجزاء کیفیت بلوم و رویکرد نظریه پردازانی همچون بندورا ،برونر ،روگوف ،لفرانسوا،
سانتراکوویگوتسکی وروشهایفعالومشارکتی  اسالوین ،مادون ،کولوآرندز طراحی کرده  است.
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كیفیت ،مفهومی راهبردی است كه باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد .الگوی حاضر بر
مبنای دیدگاه شفر ،)1992(1برای ارتقاء كیفیت آموزش دختران روستایی در مناطق كمتر توسعه
یافته ،در پاسخ به این سؤال كه كیفیت برای كدام هدف (ها) و برای چه كسانی است؟ طراحی
شد؛ پژوهش حاضر ،حضور در مدرسه ،پیشرفت درسی ،مهارت برقراری ارتباط و نگرش
نسبت به مدرسه را به عنوان هدف ،مورد توجه قرار داد كه این امور با رویكرد تبدیل دانشآموزان
منفعل به یادگیرندگان فعال پیگیریشدند.
ابتدا مشكالت اصلی كه مستلزم توجه بیشترند ،با حتقیق كیفی و بهره  گیری از مصاحبه و
مشاهده ،تعینی گردیدند و اولویت ها با رسم منودار پارتو 2شناسایی شدند (سیمونگومری،ترجمه
نورالنساء .)1381،مشكالت و موانع با استفاده از روش بارش فكری و مصاحبههای گروهی
با مسئوالن ،معلمان ،والدین و دانشآموزان و مشاهده شرایط زندگی دانشآموزان،بررسی شد
و سپس محورهای اصلی مشكالت شامل مشكالت آموزشی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سایر موارد ،دسته  بندی گردید.
مهمترین موانع حضور دختران در محور آموزشی عبارت بودند از :مشكالت و نواقص
یادگیری (منتج شده از تفاوتهای موجود در هوش ،انگیزه ،توجه ،مشكالت عاطفی و هیجانی
و دوزبانه بودن) ،تكرار پایه ،كاربرد نداشنت آموختهها در زندگی واقعی ،نداشنت امكان ادامه
حتصیل (به ویژه در محل زندگی) ،نبودن نیروی انسانی متخصص و عالقهمند.
مهمترین موانع حضور دختران در محور اجتماعی عبارت بودند از :ازدواج زود هنگام
دختران ،پرجمعیت بودن خانوادهها ،فاصله خانه تا مدرسه و امنیت آن.
مهم ترین مشکالت دختران در محور اقتصادی ،عبارت بودند از :نیاز به نیروی كار كودكان،
مشكالت اقتصادی و تأمنی هزینههای حتصیل.
مهم  ترین موانع حضور دختران در محور فرهنگی عبارت بود از :فقدان اعتماد به نفس در
دختران ،باور نداشنت به ضرورت ادامه حتصیل و نداشنت الگوی مناسب حتصیل كرده برای آنان.
عوامل دیگری همچون شرایط اقلیمی و آب و هوایی و فصل كار در مزارع ،نیز وجود دارد كه
با عنوان سایر موارد مورد بررسی قرارگرفته  است.
سپس رابطه متغیرهای گوناگون برای مشخص كردن عوامل حیاتی مؤثر ،بررسی شد و
محورهای آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی به عنوان محورهای اساسی كه میتواند سایر مؤلفهها
 Shaeffer,1992ــ1
 Parto Chartــ2
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را حتت تأثیرقرار دهد 1،مورد نظرسنجی قرار گرفت.
بدی ن منظور فهرستی از مسائ ل مشخص شده و قابل دستكاری ،شام ل مشكالت و نواقص
یادگیری ،معلما ن متخصص و عالقهمند ،نداشنت اعتماد به نفس ،نداشنت الگوی مناسب،
كاربرد نداشنت آموختهها در زندگی و نداشنت باور به ضرورت حتصیل در دختران و سایر موارد،
تهیه شد و در اختیار اعضای جامعه محلی ،معلمان ،مدیران و كارشناسان ( 300نفر) قرار گرفت
كه نتایج آن در منودار پارتوی زیر ارائه شده است:
نمودار تحلیل عوامل

نمودار پارتو

1ــ كاهش مشكالت اقتصادی متغیر مؤثری است كه چون در دسترس محقق قرار نداشت ،مورد حتلیل قرار نگرفت؛ با این
رویكرد كه اجرای الگوی ارتقاء كیفیت آموزش میتواند به كاهش موانع اقتصادی یاری رساند.
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فهرست مشكالت اساسی ،با توجه به رابطه علت و معلولی متغیرها تهیه شده است و در آن علتها
اولویتبندی شدهاند .منودار پارتو نشان داد از مهم ترین موانع آموزشی ،به ترتیب عبارتند از :معلمان
ص یادگیری ( 18درصد) و كاربرد نداشنت
با صالحیتهای حرفهای ( 20درصد) ،مشكالتو نواق 
آموختهها در زندگی ( 9درصد) است و موانع اجتماعی ،همچون نداشنت اعتماد به نفس دختران
(32درصد) ،نداشنت الگوی مناسب ( 13درصد) و نداشنت باور به ضرورت ادامه حتصیل ( 7درصد).
مبانی نظری و مشاهده محیط آموزشی بر مبنای نتایج حاصل از حتلیل منودار پارتو ،مورد بررسی
قرار گرفت و الگوی ارتقای کیفیت با توجه به عوامل مؤثر شامل محتوا 1محیط 2،صالحیت معلمان
و مشارکت 3دانش آموزان ،طراحی شد .نكته اصلی در تهیه الگو این بود كهیادگیرندگانو معلمان
بهعنوان یادگیرنده تلقی شدند و کوشیدمی تا اعتماد به نفس و اطمینان به یادگیری در یادگیرندگان
افزایش یابد .همچننی از دختران باسواد و عالقه مند روستا به عنوان دستیار معلم بهره گرفتیم تا
ضمن افزایش اعتماد به نفس دختران و ارائه الگوی مناسب ،با بهرهگیری از کاربرگه ای آموزشی،
نواقص یادگیری کاهش یابد.
دورههای آموزشی ویژهمعلماننیز به گونه ای برنامه ریزی شد كه با درگیر شدنآنان در فرایند
یاددهی ــ یادگیری ،زمینه تغییر نگرش و جترب ه کالس فعا ل و مشارکتی فراهم شود .همچننی با
ایجاد این باوركه همه دانشآموزان میتوانند یاد بگیرند ،اما سبكها و ترجیحات آنها متفاوت
است ،برفراهم كردن شرایط مناسب یادگیری برای همه دانش آموزان ،با توجه به تفاوتهای
فردی آنان تأكید شد.
ش جوّ و فضای مشاركت و دوستی
امید است با افزایش   امنیت روانی در یادگیرندگان و افزای 
و با بهره  گیری از ظرفیت های موجود در محیط پیرامون ،خروجی های مورد انتظار ،از جمله
پیشرفت درسی ،مهار ت برقراری ارتباط و نگرش مثب ت به مدرسه افزایش یابد و میزان غیبت
دانشآموزان كم شود.
الگوی طراحیشده در کیفیتخروجی ها ،حتت تأثیر محتوا ،محیط ،مشارکتیادگیرندگان
و صالحیت حرفه ایمعلمان تبینیشدهاستو شاخص های4رابسونو ماتیوس(5ترجمه رضایی،
 )1378شاخصهایمحتوا ،فرایند ،عملكرد ،جو و فضای كالسو مشاركت دانشآموزان را
 contentــ1
 learning environmentــ2
 participationــ3
 indicators of qualityــ4
 Mattews, R.& Robason,ــ5
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مورد توجه قرارداده است.
از میان شاخصهای16گان ه كارگروه شاخصهای كیفیت آموزشی كشورهای اروپایی (،)2001
شاخصهای حوزه میزان دستیابی به اهداف دروس گوناگون (ریاضی ،علوم و فارسی) حوزه
موفقیت و گذر( 2شاخصههای حضور و ترک حتصیل) و از حوزه و ساختار شاخص نیرو ،و براساس
شاخصهای مورد نظر كول )2006(3از جمله فرایند یاددهی ــیادگیری (محتوا و روشهای تدریس و
ج ّو و فضای کالس) ،دانشآموز محوری (مشارکت دانشآموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری و توجه
به نیازها و عالیق آن  ها)و منابع و امکانات بسته آموزشی طراحی و تولید شده است.
بسته آموزشی شامل محتوای مورد نیاز برای معلمان ،دختران دستیار معلم و دانشآموزان
است .برای طراحی الگوی ارتقاء كیفیت و به کارگیری آن ،مراحل زیر اجرا شد:
 .1انتخاب منطقه و روستاهای اولویت  دار بر اساس شاخصهای آموزشی
 .2ظرفیت سازیبا برگزاری نشست های متعدد در سطح جامعه محلی ،مسئوالن ،مدیران،
ناظران،معلمانودانش آموزان(،بااستفادهازمنابععلمیمتعددازجملهسیف 1386،وفضلی1384
و )...
 .3ترسیممنودار پارتو و حتلیل مشكالت اساسی؛
 .4طراحی الگوی ارتقاء كیفیت؛
4
 .5ارائهو تولید بسته آموزشی نهایی با بهره  گیری از طرح آموزش دختران؛
 .6برگزاریكارگاه  های آموزش ی برایناظران ،مدیران ،آموزگاران و دختران دستیار معلم،
قبل و حنی سال حتصیلی؛
 .7شناسایی و انتخاب دختران دستیارمعلم؛
 .8برگزاری دورههای آموزشی ویژ ه دختران دستیارمعلمبا بهره  گیری از بسته آموزشیآماده شده؛
 .9تغییر روش های تدریس معلمان با استفاده ازفعالیت های مشاركتی و دستورالعملهای
ص یادگیری دانش  آموزان با مشاركت
ساده  ای که در بسته آموزشی ارائه شده است و رف ع نواق 
دختران دستیار معلمو ارائه حمایت های الزم توسط ناظران؛
 .10جمعآوری مستندات و گزارشهای مدیران ،معلمان و ناظران؛
 .11ارزشیابی میزان تأثیرگذاری الگو و تهیه گزارش نهایی.
1

 European on the Quality of school Educationــ1
 stuctureــ2
 Koulــ 3
4ــ وزارت آموزش و پرورش این طرح را با حمایت دفتر یونیسف در تهران از سال  1383اجرا کرد.
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1

1ــ محقق الگوی فوق را بر اساس نظریههای علمی ،بررسی جتارب موفق جهانی و حتلیل شرایط موجود در جامعه مورد
بررسی ،طراحی کرده است.
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روش پژوهش

1

2

الگوی ارتقاء كیفیت در بررسی حاضر ،ابتدا با بهرهگیری از روش پژوهش كیفی و استفاده
از نتایج پژوهشهای مؤثر در ارتقاء كیفیت آموزش (یونیسف ،2000اسکواالنوا ٣و )Impact ٤و
حتلیل وضع موجود (منطقه راسك استان سیستان و بلوچستان) طراحی شد .سپس از روش«شبه
آزمایشی» 3طرحآزمون مقدماتیو نهاییبا گروهگواه و بدوناستفادهاز گزینشتصادفی آزمودنی ها
بهره گرفتیم؛ متغیر آزمایشی الگویارتقاء كیفیت ،آموزشاست.
ابزارهای سنجش و اندازهگیری عبارت بودند از :آزمونهای درسی در پایان سال حتصیلی،
پیش نویس فهرست مقدماتی و نهایی مهارت برقراری ارتباط و نگرش سنج محقق ساخته ،ثبت
تعداد افراد غایب در طول سال حتصیلی و ساعات غیبت آنها.
پس از معادل سازی دو گروه مورد مطالعه ،الگوی طراحی شده در مورد یك گروه اعمال شد
و میزان پیشرفت درسی ،مهارت برقراری ارتباط4و نگرش 5دانش آموزان نسبت به مدرسه و میزان
غیبت آنا ن اندازهگیری گردید .نتایج به دست آمده ،با میزان پیشرفت درسی ،مهارت برقراری
ارتباط ،نگرش نسبت به مدرسه و میزان ساعات غیبت گروه كنترل مقایسه شد.
آزمودنی ها

جامعه آماری پژوهش حاضر ،مدارس ابتدایی روستاهای منطقه راسك استان سیستان و
بلوچستان بود .از میان روستاهای جامعه مورد مطالعه 10،روستا به شیوه منونهگیری تصادفی
انتخاب شد .حجم منونه در هر یك از گروه های مورد مطالعه ،حدود  430دانشآموز پایه های
دوم تا پنجم ابتدایی بود ( 10مدرسه روستایی و  860دانشآموز) .پس از انتخاب روستاها به
عنوان گروههای مورد مطالعه ،با توجه به شاخصهای آموزشی و موقعیتهای اقتصادی،
اجتماعی آنها ،پیش از ارائه الگو ،مهارت و نگرش دانشآموزان مورد بررسی قرارگرفت .از
نتایجپیشآزمونبه منظور معادل  سازی گروهها استفاده شده است.
٣ــ شی فل باین،ترجمه ١٣٧٦
٤ــ الکهید و ورسیور،ترجمه ١٣٧١

 quality pomoting modelــ1
  quasi - experimental designــ2
  qualitative researchــ٥
  communication skillsــ ٦
  attitudeــ٧
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ی پژوهش
ابزارها 

جهت مقایسه میزان اثرگذاری الگوی طراحی شده برای پیشرفت درسی دانشآموزان پایه های
دوم تا پنجم ابتدایی ،دو گروه بر اساس معدل شان در سال حتصیلی   88ــ  1387اندازهگیری
شدند .ابزار مقیاس محقق ساخته ،با مقیاس  5درجهای جهت سنجشمهارت برقراری ارتباط به
عنوان متغیر وابسته ،تنظیم گردید تا معلمان با مشاهده دقیق ،رفتارهای دانش آموزان را بر اساس
مقیاس موجود ثبت کنند .برای بررسی شدت و ضعف نگرش مطلوب دانشآموزان نسبت به
مدرسه ،از نگرش سنج محقق ساخته بهره گرفتیم .در این ابزار ،نگرش عاطفی دانشآموزان به
مدرسه ،با مقیاس پنج درجهای لیكرت (از كام ًال موافق تا كام ًال مخالف) ارزیابی شد.
عوامل نگرش مثبت به مدرسه را كه بر اساس حتلیل عاملی برشمردمی ،حضور در مدرسه،
فعالیت در كالس درس ،كاربرد آموختهها ،یادگیری و جنسیت بود .ساعات غیبت دانش آموزان
در دو گروهآزمایش و كنترل طول سال حتصیلی   88ــ1387بررسی شد .بدین منظور تعداد افراد
غایب (كسانی كه بیش از یك روز غیبت كرده  اند) و حاضر (كسانی كه كمتر از یك روز غیبت
داشته اند) به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.
همچننی ساعات غیبت دانش آموزان با بهرهگیری از دفاتر كالسی استخراج شد .برای باال
بردن روایی ابزارهای مورد استفاده ،پرسشنامهها بارها مورد جتدید نظر قرارگرفت .در نهایت از
قضاوت كارشناسان و معلمان نیز بهره گرفتیم و شکل نهایی این آزمونها با اساتید تعلیم و تربیت و
نیز استاد راهنما و استادان مشاور حتقیق در میان گذاشته شد .روایی سازه نگرش سنج نیز با حتلیل
عاملی مورد بررسی قرار گرفت؛ تعینی و باال بردن پایایی ابزارها با بهره  گیری از آلفای كرونباخ
محاسبه شد (مقیاس مهارت برقراری ارتباط  ./86و نگرش سنج )./74
یافته های پژوهش

الگوی طراحی شده ،با برگزاری كارگاه های آموزشی متعدد که ویژه معلمان ،مدیران و
دختران دستیار معلم بود و بهره گیریاز بسته ــ آموزشی ،درسال حتصیلی 88ــ  ،1387در مدارس
روستاهای گروه آزمایش به اجرا درآمد .هنگام برگزاری كارگاه  های آموزشی و نشست های
گروهی ،برتغییر نگرش معلمان و ترغیب آن ها به استفاده از روش های فعال و مشاركتی ،شناسایی
دختران دارای شرایط مورد نیاز و آماده سازی آن  ها برای ایفای نقش دستیار معلم و به كارگیری
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بسته آموزشی ،تأكید شد .پس از حصول اطمینان از اجرای الگوی ارائه شده ،تأثیر آن بر پیشرفت
حتصیلیومیزان غیبت دانش  آموزان دو گروه به شرح زیر مورد جتزیه و حتلیل قرار گرفت:
 .١تأثیرالگوی ارتقاءكیفیت آموزش ،برپیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر روستایی در

مناطق كمتر توسعه یافته

منظور از پیشرفت حتصیلی در پژوهش حاضر ،پیشرفت درسی ،مهارت برقراری ارتباط و
نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به مدرسه است كه آن ها را به طور جداگانه مورد حتلیل قرار
می دهد.
١ــ١ــ تفاوت واریانس منرات دو گروه به منظور بررسی پیشرفت درسی دانشآموزان ،مورد
بررسی قرار گرفت كه از نظر آماری معنادار نبود .با فرض برابری واریانس ها ،پیشرفت درسی
دانش آموزان دو گروه بر اساس معدل آن ها در پایان سا ل حتصیلی با استفاده از آزمون  tمقایسه
شد .با توجه به اینکه شاخص  tمحاسبه شده ،در چهار آزمون میانگنی (به تفکیک پایه حتصیلی)
بزرگتر از شاخص  tبحرانی در آزمون های یک دامنه با در نظر گرفنت یک درصد خطا است،
بنابراین فرضیه برابری میانگنی پیشرفت درسی گروه آزمایش و گروه گواه با اطمینان  99درصد،
رد شد؛ به عبارت دیگر تفاوت میانگنی پیشرفت درسی گروه آزمایش و گروه گواه از نظرآماری
معنادار بود .داده های موجود نشان می دهد میانگنی منرات گروه آزمایش باالتر از میانگنی گروه
گواه است.
میانگنی پیشرفت درسی گروه آزمایش در هر چهار پایه حتصیلی منونه مورد بررسی ،و همچننی
در كل چهار پایه میانگنی گروه آزمایش ،باالتر از میانگنی گروه گواه بود؛ بنابراین می توان نتیجه
گرفت که الگوی ارتقاء کیفیت ،پیشرفت درسی دانش آموزان را افزایش داده است.
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جدول .1شاخص های آماری و آزمون میانگین دو گروه مستقل
برای پیشرفت درسی به تفکیک پایه تحصیلی

پایه
دوم
سوم
چهارم
پنجم

گروه
آزمایشی
گواه
آزمایشی
گواه
آزمایشی
گواه
آزمایشی
گواه

واریانس
0/822

نتیجه

میانگنی

p-value

t

./001

6/358

2/33>6/358

./001

7/981

2/33>7/981

./001

2/33>7/9558 7/955

./001

2/33>8/155

  17/7487 0/822<0/372

15/0960

1/153

17/7847 1/153<0/292

2/267

17/5580 2/267<0/143

1/303

<17/4720 1/3030/263

14/7633
14/9760
14/7207

8/155

نتیجه

١ــ٢ــ مهارت برقراری ارتباط در دوگروه ،با مقیاس   درجه بندی مهارت ،بررسی و مقایسه
شد .میانگنی منره دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه پس از تكمیل پیش نویس نهایی ،با
بهره گیری از آزمون  tگروه های مستقل ،مورد مقایسه قرار گرفت .میزان مشاركت دانش آموزان
با استفاده از  12سؤال مربوط در پیش نویس بررسی شد .با توجه به اینکه شاخص  tکه برای
مهارت ( )24/809و مشارکت ( )16/65محاسبه شده است ،از شاخص  tبحرانی بزرگتر
است ،با اطمینان  99درصد می توان فرضیه صفر مبنی بر برابری میانگنی مهارت برقراری ارتباط
و میزان مشاركت دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری را رد کرد .بنابراین الگوی ارتقای
کیفیت ،مهارت برقراری ارتباط دانش آموزان و میزان مشاركت آنان را افزایش داده است.
جدول .2شاخص های آماری و آزمون میانگین دو گروه مستقل برای نمره مهارت برقراری ارتباط
[کل پرسشنامه ( 32سؤال)]

مهارت برقراری ارتباط
کل پرسشنامه ( 32سؤال)

گروه

خطای
انحراف
استاندارد
میانگنی
استاندارد
میانگنی

آزمایشی

3/40

1/028

0/018

گواه

2/76

1/030

0/018

آزمون میانگنی

t
24/809

خطای
درجه سطح تفاوت
استاندارد
آزادی معناداری میانگنی ها
تفاوت
198

0/001

0/64

0/026

جدول  .3شاخصهای آماری و آزمون میانگین دو گروه مستقل برای نمره مشارکت [ 12سؤال]
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مشارکت
مشارکت ( 12سؤال)

گروه

آزمون میانگنی

خطای
انحراف
استاندارد
میانگنی
استاندارد
میانگنی

آزمایشی

3/40

1/043

0/030

گواه

2/71

0/996

0/029

t

خطای
درجه سطح تفاوت
استاندارد
آزادی معناداری میانگنی ها
تفاوت

198 16/653

0/001

0/69

0/042

ش عاطفیدانش آموزان به مدرسه نیز مورد بررسی قرار
١ــ 3ــ تأثیر الگوی طراحی شده بر نگر 
گرفت .نگرش دو گروه ،با نگرش سنج محقق ساخته ،با  50سؤال بررسی و مقایسه شد .برای
بررسی روایی سازه پرسشنامه نگرش سنج از روش حتلیل عاملی بهره گرفتیم .پیش از اجرای
حتلیل عاملی دو موضوع کفایت منونه  برداری و اطمینان نسبت به اینکه ماتریس همبستگی زیربنای
حتلیل عاملی در جامعه برابر صفر نیست ،مورد مطالعه قرار گرفت؛ نتایج بررسی در جدول 4
آمده است:
جدول.4اندازه آزمون ( )KMOوآزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگی سؤال ها

مقیاس کفایت منونه برداری کیسر-مایر-اولکنی
آزمون کرویت بارتلت

مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری

0.896
29881/856
1225
0.001

حتلیل عاملی پنج عامل با  86درصد تبینی واریانس موجب شد تا (یادگیری/منره ،کاربرد
آموخته ها ،فعالیت در کالس ،حضور در مدرسه و جنسیت/خودپنداره) ،شناسایی شود.
میانگنی منره دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه در هر کدام از سؤال ها و همچننی در هر کدام
از عامل های پنج گانه ،با بهره گیری از آزمون میانگنی دو گروه مستقل ،مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد میانگنی منرات نگرش گروه آزمایش و گواه در هر پنج عامل نگرش نسبت به
مدرسه ،تفاوت معنادار آماری دارد.
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میانگنی منره دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه در کل پرسشنامه نیز با بهره گیری از آزمون
گروه های مستقل مقایسه شد و با توجه به اینکه شاخص  tمحاسبه شده ( )٢٣/378ازشاخص
 tبحرانی 2/٣٣بزرگتر است ،با اطمینان  99درصد فرضیه صفر مبنی بر برابری میانگنی نگرش
مثبت به مدرسه گروه آزمایش و گروه گواه رد می شود و تأثیر الگوی ارتقای کیفیت ،بر نگرش
مثبت دانش آموزان به مدرسه مورد تأیید قرار می گیرد.
جدول  .5شاخص های آماری و آزمون میانگین دو گروه مستقل برای نمره نگرش مثبت به مدرسه

نگرش مثبت نسبت به مدرسه
کل پرسشنامه ( 46سؤال)

انحراف خطای
گروه میانگنی استاندارد استاندارد
میانگنی
آزمایشی 0/021 1/415 3/47
گواه 0/020 1/339 2/80

آزمون میانگنی
t
23/378

درجه سطح تفاوت خطای
آزادی معناداری میانگنی ها استاندارد
تفاوت
198

0/001

0/67

0/029

23/378

 .2تأثیر الگوی ارتقاء كیفیت آموزش ،برغیبت دانشآموزان دختر روستایی در مناطق

كمتر توسعه یافته

تعداد افراد غایب و حاضر و ساعات حضور و غیبت دانش آموزان دو گروه در سال حتصیلی
  88ــ ،387مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت .یافته های جانبی هم در رابطه با تعداد ترک
حتصیل کنندگان به دست آمد.
١ــ ٢ــ تعداد افراد غایب (كسانی كه بیش از یك روز غیبت كرده اند) و تعداد افراد حاضر در
دو گروه ،با استفاده از آزمون آماری مجذوركای ،بررسی شد .با توجه به داده  های موجود در
گروه آزمایشی ،تعداد افراد حاضر بیشتر از تعداد افراد مورد انتظار و تعداد افراد غایب کمتر از
تعداد افراد مورد انتظار بود و در گروه گواه تعداد افراد حاضر كمتر از تعداد افراد مورد انتظار و
تعداد افراد غایب بیشتر از تعداد افراد مورد انتظار بود (جدول  .)6بنابراین الگوی ارتقاء کیفیت
موجب افزایش تعداد دانش آموزان حاضر و کاهش تعداد دانش آموزان غایب شد.
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جدول  .6آزمون مجذور کای برای تعداد حاضران و غایبان در گروه آزمایشی و گواه

پایه دوم تا پنجم
آزمایشی

گروه

گواه
کل

فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
فراوانی مشاهده شده

حاضر غایب

کل

87

347

434

39

393

432

126

740

866

434/0 370/9 63/1
432/0 369/1 62/9

آزمون مجذور کای
مجذور کای پیرسون

21/141
1

درجه آزادی
سطح معناداری 0/001
فرض صفر رد می شود و
رابطه معنادار است.

٢ــ٢ــ ساعات غیبت دانش آموزان با استفاده از دفاتر كالسی استخراج شود .برای محاسبه
ساعات حضور دانش آموزان در دو گروه ،ابتدا روزهای فعال مدرسه در سال حتصیلی محاسبه
شد .در منونه مورد بررسی ،در سال حتصیلی  88ــ  1387یكصد وشصت روز كاری و روزانه
چهار ساعت (پایه های دوم تا پنجم) مدارس فعال بودند .بنابراین هر دانش آموز باید  640ساعت
در مدرسه حضور داشته باشد .برای تعینی ساعات حضور دانش آموزان در مدرسه ،ساعات غیبت
آن ها و همچننی میزان ساعت ترك حتصیل كنندگان از كل ساعات مدرسه كم شد .سپس ساعات
حضور و غیبت دو گروه با بهره  گیری از شاخص  tدو نسبت مستقل ،مورد بررسی قرار گرفت .با
توجه به اینکه سطح معناداری شاخص  tمحاسبه شده کوچکتر از  0/01است ،بنابراین با اطمینان
 99درصد فرضیه صفر مبنی بر برابری نسبت غیبت ها در گروه آزمایش و گروه گواه رد می شود و
می توان نتیجه گرفت الگوی ارتقاء کیفیت ساعت های غیبت دانش آموزان را کاهش داده است.
جدول . 7آزمون دو نسبت مستقل برای ساعت های غیبت و حضور در گروه آزمایشی و گواه

nE

nc

مجموع
کل ساعات
آموزشی گروه
آزمایشی

مجموع کل
ساعات
آموزشی
گروه گواه

277760

276480

fE

fc

pE

pc

12550

35235

0/045

0/127

Sp

ساعات ساعات نسبت نسبت خطای
غیبت غیبت ساعات ساعات تفاوت
گروه گروه گواه غیبت گروه غیبت گروه دو نسبت
آزمایشی گواه
آزمایشی

T

سطح
معناداری

0/001 108/770 0/0075
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٣ــ٢ــ یافته ها نشان داد تعداد ترك حتصیل كنندگان دو گروه مورد بررسی ،متفاوت است.
بررسی آماری نشان می دهد با اطمینان  95درصد تفاوت فراوانی های مشاهده شده از نظرآماری
معنادار است .بنابراین تعداد ترک حتصیل کنندگان در گروه گواه ( 17نفر) به طور معناداری از
تعداد ترک حتصیل کنندگان در گروه آزمایش ( 6نفر) بیشتر است .پس از بررسی معناداری تفاوت
تعداد ترک حتصیل کنندگان در دو گروه مورد مطالعه ،با اجنام دادن مصاحبه ،دالیل ترك حتصیل
آنان را برشمردمی و مشخص شد تعداد ترک حتصیل کنندگان به دالیل آموزشی درگروه گواه (12
نفر) بیشتر از تعداد ترک حتصیل کنندگان به دالیل آموزشی در گروه آزمایشی ( 2نفر) است و تفاوت
فراوانی های مشاهده شده از نظر آماری معنادار می باشد .بنابراین تعداد ترک حتصیل کنندگان به
دالیل آموزشی در گروه گواه ( 12نفر) به طور معناداری بیشتر از تعداد ترک حتصیل کنندگان به
دالیل آموزشی در گروه آزمایش ( 2نفر) است.
جدول  .8آزمون مجذور كای تعداد ترک تحصیل کنندگان در گروه آزمایشی و گواه
[کل ترک تحصیل کنندگان]

گروه
آزمایشی
گواه
کل

O

E

11/5

2/174

17

11/5

2/174

23

23

6

(|O-E|-0/5 )2 / E

آزمون مجذور کای
4/348
مجذور کای
1
درجه آزادی
0/032
سطح معناداری

جدول  . 9آزمون مجذور خی برای تعداد ترک تحصیل  کنندگان در گروه آزمایشی و گواه
[ترک تحصیل کنندگان به دالیل آموزشی]

گروه
آزمایشی
گواه
کل

O

E

(|O-E|-0/5 )2 / E

2

7/0

2/893

12

7/0

2/893

14

14

آزمون مجذور کای
5/786
مجذور کای
1
درجه آزادی
0/012
سطح معناداری
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بحث و نتیجه گیری

نگهداشت كودكان در نظام آموزشی اولویت بسیاری از نظامهای آموزشی جها ن به شمار
می آید؛ این امر با ارتقاء كیفیت آموزش ،به معنای حصول عملكرد مورد انتظار از یادگیرنده
و جلب رضایت او محقق میشود .عناصر و عوامل قابل بررسی در محور كیفیت ،متعددند؛
محورهایی كهدرپژوهش حاضرو طراحیالگویارتقاء كیفیتمورد توجه قرارگرفته اند ،عبارتند
از :یادگیرنده ،محتوا ،محیط آموزشی ،فرایند یاددهی ــ یادگیری و مشاركت و همكاری كه
بر اساس ترسیم منودار پارتو شناسایی شدند و پس از آسیب شناسی آن ها ،راهكارهای مؤثر در
راستای كاهش موانع موجود و افزایش كیفیت ارائه گردید.
مداخالت اجنام شده بر اساس الگوی ارائه شده و بسته آموزشی آن ،با هدف فعال کردن معلمان
و تشویق آن ها به استفاده از روش های تدریس فعال و مشاركتی ،افزایش مشاركت دانش آموزان
در بخش های گوناگون به ویژه در فعالیت های كالسی ،اجنام دادن آزمایش های علوم و كمك به
یكدیگر در یادگیری عمیق تر مفاهیم اعمال شده است .ایفای نقش دستیار معلم توسط دختران
باسواد و عالقه مند روستا بر مبنای كارآموزی روگوف ،عالوه بر رفع نواقص یادگیری دانش آموزان
و افزایش پیشرفت درسی ،موجب افزایش سطح مشاركت ،تغییر نگرش و افزایش مهارت های
ارتباطی دانش آموزان گروه آزمایش شد.
افزایش پیشرفت حتصیلی دانش آموزان در این پژوهش ،الگو رشدی برونر را تأیید می کند كه
اگر مطالب درسی متناسب با ظرفیت شناختی دانش آموزان عرضه شود ،آنان قادر به فهمیدن آن
خواهند بود .همچننی این یافته ،با یافته های پژوهشگران مبنی بر اینكه بهره گیری از روش های
مشاركتی بر پیشرفت حتصیلی اثربخش  تر است (سانتراك ،)20081همخوانی دارد و اثرگذاری
كاربرد رویههای ترمیمی متعدد از قبیل جلسات مطالعه،گروههای همكاری دانشآموزی،
تدریس تك شاگردی ،دوباره آموزی و مواد آموزشی جایگزین را تأیید می کند (لفرانسوا ،ترجمه
فرجامی.)1380،
3
2
نتایج حاصل از كاربرد اینالگو با برنامه موفقیت برای همه (اسالوینومادون  )2001،كه تركیبی
از برنامههای تدریس مؤثر و ارائه اشاره و بازخوردها و بهره گیری از برنامه مشاركتی و آموزش
انفرادی است و در پیشرفت شاگردان مناطق كام ًال محروم مؤثر بوده است ،نیز هم خوانی دارد.
بررسی حاضر نشان داد حضور دختران دستیار معلم كه بر اساس كارآموزی شناختی
 Santrock , J.W,2008ــ1
 Success for Allــ2
 Slavin, R.e.N.A.Maddenــ3
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(روگوف )1998،1پیش بینی شده بود ،موفقیت آمیز بود ،گرچه تأثیر دراز مدت آن قابل بررسی
3
است .در الگوی ارتقاء کیفیت ،از داربست زدن ویگوتسكی 2و نظریه شناختی ــ   اجتماعی بندورا
مبنی بر اینكه الگوها می توانند عامل تسهیل گر یا بازدارنده رفتار باشند نیز استفاده شد؛ تالش
بیشتر دانش آموزان برای یادگیری وكمك به یكدیگر ،با توجه به تفاوت معنادار سطح مشاركت
دانش آموزانمورد بررسی ،از این رویكرد حمایت می كند.
نتایج این پژوهش ،با برنامه اسكواالنوا( 4كلمبیا) نیز همخوانی دارد و نشان می دهد پایش و
آسیبشناسی موقعیتی در رفع معضالت موجود و ارتقاءكیفیت آموزش ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
یافتههای این بررسی با طرحهایی که در ایران اجنام شده ،از جمله آموزش دختران و آموزش جهانی
(سلبی وپایك )1999،5نیز همخوانی دارد و نشان میدهد تغییر نگرش زمینه كسب مهارت و دانش را
فراهم می آورد و از یادگیری در رویكرد شناخت گرایان (خرازی  )1385،حمایت میكند.
پیشنهادهای اجرایی

نتایج حتقیق حاضر ،تأثیر الگوی ارتقاء كیفیت آموزش بر پیشرفت درسی ،مهارت برقراری
ارتباط و نگرش دانشآموزان نسبت به مدرسه را تأیید می كند .همچننی استفاده از این الگو موجب
كاهش میزان غیبت دانشآموزان در مدارس ابتدایی روستاهای منطقه راسك استان سیستان و
بلوچستان شده است؛ مهمترین پیشنهادهای این حتقیق عبارتند از:
 .1زمینه  سازی برای افزایش مشاركت یادگیرندگان در فرایند یاددهی ــ   یادگیری و بهره گیری
از راهبردهای آموزشی متنوع وروش های تدریس فعال و مشاركتی؛
 .2استفاده گستردهتر از این الگو و بررسی میزان اثربخشی آن در موقعیت های گوناگون با
تأكید بر جلب مشاركت جامعه محلی و همكاری دانشآموزان در فرایند یاددهی  ــ یادگیری؛
 .3توجه به طراحی فعالیتهای آموزشی مشاركتی و فعال و زمینهسازی و فراهم كردن شرایط
الزم برای یادگیری با هم ،یادگیری از هم و یادگیری لذت بخش؛
 .4طراحی الگوهای متعدد آزمایشی در پاسخ به  كیفیت برای چه كسانی و با چه هدفی و
بررسی میزان اثرگذاری آن ها و جتدید نظر و بازبینی محتوای دروس تخصصی تربیت معلم با
 Rogoffــ1
 Bandura,ــ 2
 Vygotsky, levــ3
Scuela Nuevaــ4
 Pike, G&David, Sــ5
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رویكرد ارتقاء كیفیت آموزش؛
 .5برنامه ریزی در راستایایجاد انعطاف در برنامه های درسی و آموزشی و توسعه روش های
فعال و مشاركتی و ایجاد این باور كه متامی دانش آموزان می توانند یاد بگیرند ،اما سبك ها و
ترجیحات متفاوتی دارند.
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