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چكيده:
اين مقاله برگرفته از تحقيقي است که در پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش به سفارش دفتر راهنمايي 
تحصيلي انجام شده و منظور از آن ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح کالس هاي موضوعي در مدارس راهنمايي 
کشور بوده است. اهداف اين تحقيق شامل مشخص کردن ميزان تحقق هدف هاي طرح کالس های موضوعی 
و راه کارهاي اصالح و بهبود آن است. در سؤاالت تحقيق به بررسي تفاوت ميان مدارس مشمول و غيرمشمول 
در زمينة بهبود فرآيندها و افزايش دستاوردهاي آموزشي، پيامدها،  قوت ها، ضعف ها و راه کارهاي اصالح و بهبود 
طرح و کم و کيف دوره هاي آموزش�ي پرداخته ش�ده اس�ت. روش توصيفي و داده هاي مورد نياز با اس�تفاده از 
پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون هاي پيشرفت تحصيلي گردآوري شده است. براي انجام اين تحقيق 8 
مدرسة موضوعي دخترانه و پسرانه از ميان 6٢ مدرسة مشمول طرح آزمايشي به صورت تصادفي انتخاب شده 
است. سپس براي فراهم کردن امكان مقايسة آن ها با مدارس عادي، 8 مدرسة راهنمايي غيرمشمول - که با 
توجه به نظر کارشناسان از نظر فضا و تجهيزات و نيروي انساني وضعيتي مشابه مدارس موضوعي داشته اند- 
هم انتخاب شده است. حجم نمونه شامل1350 نفر دانش آموز، 350 نفر معلم، 400 نفر والدين، 16 نفر مدير 
و ٢5 نفر صاحب نظر است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که، در مجموع، مدارِس مشمول نسبت به مدارس 
غيرمشمول از عملكرد بهتري برخوردار بوده  و در تحقق اهداف خود موفق بوده اند. در مورد پيشرفت تحصيلي، 
تفاوت ميان معدل نيم سال اول در سال اجراي اين تحقيق )سال تحصيلي 90- 89(، معدل سال قبل و همچنين 
تفاوت نمرات در آزمون هاي برگزار شده در درس علوم به نفع مدارس مشمول معنادار بوده، اما در آزمون هاي 
رياضيات و ادبيات گرچه نمرات مدارس مشمول باالتر بوده، اما تفاوت آن ها معنا دار نبوده است. همچنين کم و 
کيف دوره هاي آموزشي برگزار شده براي معلمان و مديران مدارس مشمول نيز، از نظر مخاطبان، مورد قبول 
نبوده است. در مجموع، اين طرح عليرغم داشتن مشكالت متعدد ناشي ازکمبود امكانات با موفقيت اجرا شده 
اس�ت. اين موفقيت مي تواند ناش�ي از تحت نظارت و ارزشيابي بودن و ضرورت پاسخ گويي مجريان در قبال 
مس�ئوليت خود باش�د. بر اين اس�اس، قضاوت در مورد تداوم اجرا و گس�ترش طرح، مستلزم ارزشيابي هاي 

تكويني و تراکمي در مراحل بعدي اجراي آن است.
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مقدمه
موضوعي  كردن كالس ها طرحي است كه در دفتر آموزش راهنمایي تحصیلي وزارت آموزش وپرورش 
تهیه شده و به اجرا درآمده است.  این طرح در صدد افزایش اثربخشي آموزشي از رهگذر تخصیص هر 
كالس به یك مادة درس��ي خاص و تجهیز آن با وس��ایل آموزشي مورد نیاز آن ماده درسي و فراهم كردن 
دیگ��ر امكانات الزم براي اس��تفاده معلمان و دانش آموزان از فضا و تجهی��زات و فعال كردن روش هاي 

تدریس و مشاركت دادن دانش آموزان در فعالیت هاي عملي و گروهي است.
در نظام آموزشي كشور ما هر چند براي  ایجاد تحول در برنامه ها و ساختار ها، تغییراتي در قالب ها و 
محتواها ایجاد  شده، اما همچنان مشكالت گوناگوني مطرح است كه افت تحصیلي باالیي را در كشورمان 
رقم مي زند و از این طریق خس��ارت هاي زیادي را به نظام هاي آموزش��ي وارد مي س��ازد )موسوی نژاد، 
1380(. هر چند افت تحصیلي ناش��ي از عوامل متعددي در ابعاد فردي، خانوادگي و آموزشي است، اما 
عوامل آموزشي و امكانات تحصیلي در این مشكل نقش مؤثرتري  ایفا مي كند )بیابانگرد، 1378(. از جملة 
 این عوامل، مي توان به معلم محور بودن برنامة درسي، عدم استفاده از روش های فعال تدریس و تجهیزات 
آموزش��ي، مشارکت ندادن دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری و عدم انجام فعالیت های عملی در 
کالس، نداشتن انگیزه توسط دانش آموزان برای تفکر و تحقیق و محدود شدن فرایند یاددهی– یادگیری 

به یادآوری و یادسپاری اشاره كرد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد كالس هاي نوین نشان مي دهد كه در این كالس ها از تكنولوژي 
آموزش��ي اس��تفاده و بر یادگیري فعال تأكید مي شود )باالنس��کت1، 2009 و باالنسکت، بلمیر2 و كفاال3، 
2006(. ارتقاي یادگیري مش��اركتي، افزایش یادگیري فردي و مطالعة خودتنظیم شده و افزایش استقالل 
دانش آموزان از پیامد هاي  این امر است )ژانگ4، 2002، كو5، 2007 (. در بررسي هاي دیگر، نقش محیط 
در یادگیري و رفتار )براون و دوگوید6، 1997 و ساچمن7، 1987( و اهمیت یادگیري اجتماعي ) اورمرود8، 
) 1998( و ونگ��ر9 ) 1999( مورد تأكید قرار گرفته اس��ت. پیامد ه��اي مثبت یادگیري در این كالس ها را 
شامل تعامل بیشتر، احساس مثبت  نسبت به روش هاي تدریس معلمان ) ژانگ، 2004(، یادگیري اكتشافي 
و افزای��ش نگهداري مطالب در ذهن گزارش كرده اند )دیوك10، 1998، مكوي11، 1996، كرنل12،  2002(. 
تحقیقات انجام شده در ایران هم رابطه میان استفاده از وسایل آموزشي و پیشرفت تحصیلي و یادگیري را 
مورد تأیید قرار داده اند )باطني، 1373؛ درویش، 1377 ؛ توكلي،  1379؛ اكبري، 1380و غدیري، 1374(.

تحقیقات مختلفي در زمینة میزان استفادة معلمان از تجهیزات آموزشي و دالیل عدم استفاده یا استفادة 
كم از آن ها در دوره هاي مختلف تحصیلي در سطح استان ها و شهر هاي كشور انجام شده است. طبق نتایج 
این تحقیقات، تجهیزات آموزش��ي موجود در اغلب مدارس كافي نیست )نظري، 1373، اكبري، 1380، 
توكلي، 1379، واش��قاني فراهاني، 1373، شاه كرم، 1375، اطهري راد، 1375و درویش، 1377(. به عالوه، 
عوامل متعددي هم امكان استفاده از همان تجهیزات محدود را با مشكل مواجه مي سازد كه از جملة آن ها 
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مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
 كهنگي و نقص داش��تن تجهیزات آموزش��ي موج��ود در مدارس )اكب��ري، 1380 (، عدم همكاري 
مس��ئوالن مدرسه براي در اختیار گذاش��تن تجهیزات آموزشي و فراهم كردن تسهیالت براي استفاده از 
آن )فالح، 1382 و مهربان، 1374(، در اختیار نداش��تن فضاي كافي و مناسب براي استفاده از تجهیزات 
آموزشي در كالس و مدرسه )اكبري، 1380، مشایخي، 1372، واشقاني فراهاني، 1373، شاه كرم، 1375، 
نهاوندي، 1377و درویش، 1377(، و عدم وجود یا نقص داشتن تجهیزات ایمني در مدارس براي مقابله 
با حوادث احتمالي ناشي از آزمایش ها و فعالیت هاي عملي )اكبري، 1380(، ناآشنایي معلمان با چگونگي 
استفاده از تجهیزات آموزشي )نظري، 1373، فالح، 1382، مشایخي، 1372، هاشمي مقدم، 1371، توكلي، 
1379، مهربان، 1374، اطهري راد، 1375، نهاوندي، 1377 و درویش، 1377(، متناسب و هماهنگ نبودن 
تجهیزات آموزش��ي موجود در مدارس با محتواي درس��ي )نظري، 1373، اكبري، 1380، مهربان، 1374 
و نهاوندي، 1377(، س��اده و كم زحمت بودن اس��تفاده از روش هاي س��نتي تدری��س و پرزحمت بودن 
استفاده از تجهیزات آموزشي )مشایخي، 1372(، زیاد بودن تعداد دانش آموزان در كالس )نظري، 1373، 
مشایخي، 1372، هاشمي مقدم، 1371، توكلي، 1379، شاه كرم، 1375 و هادي پور، 1368(، نامناسب بودن 
نظام ارزش��یابي از پیش��رفت تحصیلي دانش آموزان و عملكرد معلمان و توجه صرف به درصد قبولي و 
اندازه گیري محفوظات به جاي توجه به مهارت ها و فعالیت هاي عملي )نظري، 1373، مشایخي، 1372، 
هاش��مي مقدم، 1371 و توكلي، 1379( و باالخره زیاد بودن حجم كتاب و مطالب درس��ي و كمبود وقت 
براي استفاده از تجهیزات آموزشي )نظري، 1373، مشایخي، 1372، هاشمي مقدم، 1371، توكلي، 1379، 

مهربان، 1374، شاه كرم، 1375و نهاوندي، 1377(.
برای رفع این مشکالت در دهة گذشته فعالیت های گوناگونی توسط سیاست گذاران و متولیان اجرایی 
انجام شده است. از جمله اقدام هاي انجام شده در سطح دورة راهنمایی می توان به تغییراتی اشاره کرد 
که در برنامة درس��ی صورت گرفته اس��ت. عالوه براین به نظر مي رسد اقدام هایی نظیر حذف امتحانات 
نهایی، اختیارات تفویض شده به معلمان برای ارزشیابی تکوینی، نقش دادن به والدین در امر ارزشیابی 
و در نتیجه رهایی معلمان از فش��ار امتحانات هماهنگ و پایانی، زمینة الزم را برای اس��تفادة معلمان از 

روش های فعال تدریس فراهم کرده است. 
آنچه که اکنون به عنوان یک مانع رخ نموده، عدم برخورداری مدارس از تجهیزات آموزشی کافی و 
مناس��ب مطابق با برنامة درس��ی یا در صورت برخورداری از حداقل منابع، عدم استفاده از آن در کالس 
است. این موضوع سبب شده است تا متولیان طراحی و اجرای برنامة درسی در سطح دورة راهنمایی در 
صدد برآیند تا با موضوعی کردن کالس های درس امکان برخوردار شدن مدارس از تجهیزات آموزشی 

و همچنین استفاده از تجهیزات موجود در فرایند یاددهی- یادگیری را فراهم آورند.
كالس موضوعي، اصطالحي اس��ت كه براي نام بردن از كالس های��ي به كار مي رود كه با چیدمان و 
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چینشي متفاوت از كالس هاي سنتي سازمان دهي شده اند. در مدارس داراي كالس موضوعي، كالس ها 
بر اساس موضوعات درسي سازماندهي و تجهیز مي شوند. بر این اساس، به تناسب مادة درسی مربوط، 
تجهیزات الزم در كالس تعبیه مي شود و با توجه به روش هاي تدریس مورد استفاده به سازماندهي فضا، 
چیدمان و تجهیزات پرداخته مي ش��ود، به نحوي كه بیش��ترین انعطاف و امكان براي اس��تفاده از فضا و 

تجهیزات فراهم شود )همایش توجیهي كالس هاي موضوعي، 1388(.
طرح كالس هاي موضوعي با هدف کلی ارتقاي کیفیت آموزش از سال تحصیلی 89- 88 به صورت 
آزمایش��ي به اجرا درآمده  اس��ت. اهداف جزیي شامل فراهم  کردن فرصت و فضای مناسب برای انجام 
فعالیت های عملی توس��ط دانش آموزان، فراهم کردن شرایط مناسب جهت به کارگیری روش های فعال 
تدریس، ایجاد فرصت و ترغیب دانش آموزان به تفکر و تحقیق، ش��ناخت اس��تعدادها و توانمندی های 

بالقوة دانش آموزان و توجه به فناوری در آموزش است )دفتر آموزش و پرورش راهنمایي، 1388(. 
سابقة اجراي كالس هاي موضوعي در  ایران به صورت غیررسمي  )در سطح مدارس انگشت شماري( 
تا حدود 25 سال پیش هم بر مي گردد، اما بیشتر  این مدارس پس از مواجه شدن با مشكالت یا با تغییر 
مدیریت مجددًا به حالت معمول برگشته اند. در عین حال، برخي از آن ها با سابقة حدود 10 سال همچنان 
با  این شیوه اداره مي شوند و در حال حاضر هم تحت پوشش طرح آزمایشي قرار گرفته اند. اما متأسفانه 
با توجه به نظام مند نبودن و سلیقه اي بودن آن ها، تحقیق یا ارزشیابي مضبوطي در زمینة میزان كارآمدي 

آن ها صورت نگرفته است تا بتوان در بررسي پیشینه  به نتایج آن ها استناد كرد.
در بررس��ي پیش��ینة این امر در نظام هاي آموزشي كش��ورهاي دیگر، با طرحي تحت عنوان »كالس 
موضوع��ي« یا هر عنوان مش��ابه دیگري كه متضمن این مفهوم باش��د،  در قال��ب »طرح خاص« مواجه 
نشدیم، اما این امري مسلم است كه در نظام هاي آموزشي كشورهاي توسعه یافته تأكید بر آن است كه در 
مدارس، هر درس در فضاهاي خاص متناسب با همان درس یا رشته و با استفاده از وسایل و امكانات 
آموزشي ذیربط تدریس شود. بنابراین گرچه این امر در قالب طرح خاصي به اجرا درنیامده،  اما به عنوان 

یك موضوع پذیرفته شده به ویژه در سطح مدارس متوسطه مطرح است.
ابداع تكنولوژي آموزشي و تنیده شدن آن در فرآیند یاددهي - یادگیري ره آورد عصر نوین است كه با 
تحول یافتن اقتصاد صنعتي و تبدیل آن به اقتصاد دانش،  تحوالت زیادي در عرصه تعلیم وتربیت صورت 
گرفته است. در عصر حاضر، قدرت اقتصادي در دانش، شبكه و ارتباطات است. اقتصاد دانش، جهان را 

به نگرشي تازه دربارة تدریس و یادگیري رهنمون ساخته است )كرنل، 2002(.
اختراع كامپیوتر در س��ال 1946 منش��اء دگرگوني هاي ش��گرفي در حوزة آموزش شد )استینسون و 
كالوس13، 2000( و با ورود تلویزیون آموزشي به مدارس درسال 1954 نیز بستر الزم براي استفادة بیشتر 
از تكنولوژي فراهم گردید. در عرصة تكنولوژي آموزش��ي چارترز از اولین كس��اني بود كه از اصطالح 
»مهندس��ي آموزشي« استفاده كرد. یافته هاي  این محقق رویكردي نظام مند و جدید به آموزش را در پي 
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داش��ت. »هرم تجربة« دیل )1996/1946( یك مدل مفهومي  تجارب یادگیري اس��ت كه روي طیفي از 
تجربه هاي حس��ي تا انتزاعي قرار دارد. در این هرم، نظریة پیش��رفت گرایي جان دیویي، تفكرات جاري 
در مورد وس��ایل ارتباطي دیداري ش��نیداري و تفكر معاصر در زمینة روان شناسي با هم تركیب شده اند. 
كاربرد نظریة سیس��تمي  در تكنولوژي آموزشي به وس��یله جیمز فین14 توسعه یافت. دیدگاه فین در مورد 
یكپارچه س��ازي سیس��تم ها و فرآیندها برآیندي از تفكر گردآمده در  این رش��تة نوظهور بود كه صداي 
بنیان گذاران  این حوزه را به هم پیوند مي داد و نوید تحول و شكل گیري چشم اندازهاي تازه در  این عرصه 

را در برداشت )به نقل از سولومون15، 2000، ص. 8(.
بین س��ال هاي 1950 و 1960 رخدادهاي مهمي در زمینة علوم انساني و به ویژه علوم تربیتي به وقوع 
پیوست كه آن دهه و دهة بعد را به صورت نقطة عطفي در تاریخ تكنولوژي آموزشي درآورد. رخداد اول 
تأكیدي بود كه صاحب نظران علوم ارتباطات بر الگوهاي خود مي كردند. از  دیدگاه آنان كل فراگرد اهمیت 
داش��ت و وس��یلة ارتباطي در اولویت دوم قرار مي گرفت. رخداد دوم شامل پیدایش نگرش سیستمي  و 
كاربرد آن در زمینة تعلیم و تربیت، به خصوص در زمینة برنامه ریزي آموزش��ي بود. رخداد سوم نیز شامل 
ظهور روان شناسي شناختي بود. در روان شناسي شناختي تأكید بر شناسایي انواع فعالیت هاي ذهني مانند 
تصور، تفكر، نحوة نگهداري اطالعات در حافظه، قابلیت انس��ان در تغییر و تحول در اطالعات و حل 
مس��ئله اس��ت. تجدیدنظر در تمام مباحث محتوایي تكنولوژي آموزشي از دیدگاه روان شناسي شناختي 

تاكنون حد و مرزي نداشته است )ویتیچ و شولر، 1373(.
امروزه تکنولوژی آموزشی رشته اي از دانش شامل طراحی، اجرا و ارزیابی نظام یافتة فرایند یادگیری 
و آموزش همراه با تعیین هدف های مش��خص اس��ت كه با اس��تفاده از تجربه و تحقیقات در زمینه های 
یادگیری، ارتباطات جمعی و به کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی شرایط آموزش مؤثر 

را فراهم مي كند )اوتو16، 2004(.
در حوزة آموزش، پیشینة پژوهشي نشان مي دهد كه تکنولوژی به عنوان یک عامل اساسي در تجهیز 
ک��ردن دانش آم��وزان به دانش و مهارت هاي مورد نیاز برای موفقیت در قرن بیس��ت و یکم در نظر گرفته 
می ش��ود )پرایم17، 1998(. تحقیقات انجام ش��ده بر وجود رابطه میان استفاده از تجهیزات و دانش آموز 
مح��ور كردن كالس و افزایش یادگیري دانش آموزان تأكید دارد )كرنل و مارتین18، 1999(. تغییر فرهنگ 
تعلیم و تربیت و ارتقاي س��طح عملك��رد دانش آموزان و وجود رابطة مثبت می��ان یادگیري و تكنولوژي 

آموزشي از دیگر نتایج تحقیقات در این حوزه است )ژانگ و دنگ19، 2004(.
كالس، یعني مكاني كه در آن فرآیند یاددهي- یادگیري اتفاق مي افتد، طي سال هاي متوالي در تاریخ 
تعلیم و تربیت كمتر تغییر یافته است، اما در دهه هاي اخیر با توجه به پیشرفت هاي حاصل شده در عرصه 
تكنولوژي و چیدمان آموزش��ي با تغییرات زیادي روبه رو ش��ده است. پیش از این، کالس  ها و چیدمان 
آن ها به گونه ای طراحی شده بود كه در آن معلم موظف بود پیامی را به گروهی که ساکت سر جای خود 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

کالس های موضوعی؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها

ë شمارة49 
ë سال سیزدهم 

ë بهار1393
54

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

نشسته و موظف به گوش کردن و یادداشت برداری بودند، انتقال دهد. اتاق ها اغلب چهارضلعی و مسدود 
بود و تمرکز و توجه همگان به جلوی کالس بود، جایی که معلم در آن کنترل س��رعت، محتوا و توالی 
فعالیت ها را به دست گرفته بود )برگن20، 2000(. اما امروزه با حاكم شدن رویكردهاي جدید، کالس  به 
فضایی چندرسا نه اي تبدیل شده است. تلفیق و یكپارچه ساختن فضا و تجهیزات و به خدمت گرفتن آن 
براي تس��هیل فرآیند یاددهي- یادگیري و افزایش اثربخشي، چیزي است كه از یك كالس چندرسا نه اي 
مورد انتظار اس��ت )دان21، 2000(. در كالس هاي نوین، تكنولوژي در تركیبي جدید در خدمت افزایش 
دانش، بهبود نگرش و مهارت دانش آموزان به كار گرفته شده است. این كالس ها با نام هاي مختلفي مانند 
كالس هاي چندرسا نه اي، كالس هاي پیشرفته، كالس هاي نوین22، كالس هاي آزمایشگاهی23 و ... نامیده 
شده اند )ویلسون24، 1993(. در  این كالس ها چیدمان آموزشي، روش هاي تدریس و تكنولوژي آموزشي 
با یكدیگر به نحوي تركیب شده اند كه بیشترین جاذبه و كارایي را براي وادار كردن دانش آموزان به كسب 
دانش و مهارت داش��ته باشند )كرنل، 2002(. در كالس هاي جدید نه تنها چیدمان و تجهیزات آموزشی 
به منظور پاسخ گفتن به نیازهای استفاده  کنندگان، ویژگی های الزم از جمله انعطاف، قابلیت استفاده، عمر 
مفید، راحتي، لذت بخش بودن،  ایمني، سالمتي، آسایش و افزایش  دهندة كیفیت زندگي، كاربري مناسب 
وجاذبه هاي روان ش��ناختي را دارا شده اند، بلکه چیدمان، سبك معماري و تكنولوژي نیز در مجموعه اي 
هماهنگ با یكدیگر طراحي می ش��وند )میلز و تینچر25، 2003(. گرچه هزینة کالس های چندرس��ا نه اي 
به دلیل بهاي تکنولوژی های نصب شده در آن ها به طور قابل مالحظه ای بیشتر از کالس های معمولي است 
اما به خاطر حمایت و آموزش کاربر مؤسسه هاي آموزشي از این امکانات استفاده می کنند تا بتوانند به 

نیازهای نسل جدید پاسخ  دهند )رنکر26، 2001(.
به طور كلي در ایجاد مدرس��ه های نوین چهار عامل اساسی ش��امل عوامل محیطي )فضا و طراحي 
مناسب مدرسه، کالس ها و...(، عوامل اجرایي و یادگیرندگان )آموزش قبل از شروع براي توجیه مدیران، 
معلمان و دانش آموزان(، عوامل سخت افزاري، )شبکة طراحي و مهندسي وسایل ارتباطي شبکه و باالخره 

عوامل مربوط به نرم افزار و دیجیتال مد نظر قرار می گیرد )پسانلي27، 1993(.
روش هاي تدریس هم یكي از عرصه هاي تحول یافته است. روش هاي تدریس به تبع تغییر نیاز هاي 
اجتماعي و اقتصادي، افزایش درك در مورد شناخت )گاردنر28، 1983 و ربر29، 1993( و طرح نگرش هاي 
تازه در زمینة ماهیت دانش )دیون پورت و پروساك30، 1998 و گاردنر، 1999(، یافته های مربوط به نقش 
محی��ط در یادگیري و رفتار )براون و دوگوید، 1997 و س��اچمن31، 1987( و اهمیت یادگیري اجتماعي 
)اورمرود، 1998 و ونگر، 1999( تغییر یافته اس��ت. تحقیقات متعددی تأیید کرده اند که کیفیت کار معلم 
از عواملي اس��ت كه بیش��ترین تأثیر را بر عملکرد دانش آموزان می گذارد. در چند دهة گذش��ته گسترش 
تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در محیط هاي آموزش��ي بر گرایش ها، خواسته ها و فعالیت هاي معلمان 
تأثیر گذاش��ته اس��ت و از  این رهگذر عملكرد دانش آموزان را متأثر كرده اس��ت )بودا32، 2010(. نتایج 
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مطالعات تریگول، پروسر و واترهوس نشان داده كه روش تدریس معلمان بر رویكرد دانش آموزان نسبت 
به یادگیري مؤثر اس��ت. معلماني كه بر فعالیت هاي خود متمركز هس��تند و به انتقال دانش توجه دارند، 
دانش آموزانش��ان داراي رویكردي سطحي به یادگیري هستند؛ برعكس، در كالس هایي كه دانش آموزان 
داراي رویكردهاي عمیق تري نس��بت به یادگیري اند، معلمانشان بیشتر بر روش هاي دانش آموزمحور و 

تغییر مفاهیم متمركزند )به نقل ازگاسمن33، 2008(.
در نظام آموزش��ي كش��ور ما نیز، به تبع جنبش جهاني براي مناس��ب كردن فضا و تجهیز مدارس و 
افزایش دانش و مهارت معلمان، براي اس��تفاده از تكنولوژي آموزش��ي اقداماتي صورت گرفته اس��ت، 
به نحوي كه در چندین دهة گذشته در تشكیالت وزارت آموزش وپرورش سازمان ها و دفاتري در سطح 
حوزة ستادي و همچنین واحد هایي در سطح استان و منطقة آموزشي وظیفة سیاست گذاري، برنامه ریزي، 
اجرا و ارزش��یابي از برنامه هاي مربوط به فضا و تجهیزات م��دارس را به عهده گرفته اند؛ با وجود  این، 
تجهیز مدارس به وس��ایل آموزش��ي مناس��ب و كافي و آموزش و ترغیب معلمان براي استفاده از آن ها 
همواره به عنوان یك مسئلة  گریبان گیر مطرح بوده است و لذا طرح كالس هاي موضوعي حل این مسئله را 
هدف گرفته است كه تحقیق حاضر در صدد ارزشیابي از میزان اثربخشي آن است. هدف  از این تحقیق، 
مش��خص كردن دس��تاوردها، پیامدها، قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي اصالح و بهبود طرح كالس هاي 
موضوعي است. از طریق  این تحقیق، شواهد و اطالعات الزم براي محك زدن  میزان تحقق اهداف طرح 
گردآوري مي ش��ود تا مراجع ذي ربط بتوانند بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده در مورد تداوم، اصالح، 

تعمیم یا توقف طرح به تصمیم گیري بپردازند.

سؤال هاي تحقيق 

1. آی��ا می��ان كالس هاي موضوع��ي و كالس هاي غیرموضوع��ي از نظر بهبود فرآینده��ا و افزایش 
دستاوردهاي آموزشي تفاوت معنا داری وجود دارد؟ 

2. كم و كیف دوره هاي آموزشي برگزار شده در زمینة كالس هاي موضوعي چگونه است؟
3. دس��تاوردها، قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي اصالح و بهبود طرح موضوعي كردن كالس ها كدام 

است؟

روش تحقيق
روش این تحقیق، توصیفي است و داده هاي مورد نیاز با استفاده از ترکیبی از روش های تحقیق کمی 
و کیفی گردآوري ش��ده است. براي ارزشیابي كم و كیف فرآیندها و دستاوردهاي كالس هاي موضوعي 
)مش��مول طرح آزمایشي( اقدام به مقایسة این كالس ها با كالس هاي غیرموضوعي مشابه )غیرمشمول( 
ش��ده اس��ت. نش��انگرهاي در نظر گرفته ش��ده براي اندازه گیري متغیر بهبود فرآیند هاي آموزشي شامل 
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میزان اس��تفاده از تجهیزات آموزش��ي، میزان  اس��تفاده از روش هاي فعال تدریس،  میزان انجام آزمایش 
و فعالیت هاي عملي توس��ط دانش آموزان و میزان انجام تحقیق توس��ط دانش آموزان است. نشانگرهاي 
مربوط به بهبود س��ایر جنبه هاي آموزشي شامل میزان احس��اس راحتي، تعلق خاطر و مشاركت معلمان 
مدارس در فعالیت هاي آموزش��ي، كیفیت مش��اوره و هدایت تحصیلي دانش آموزان، تش��خیص قلمرو 
موضوع��ي هر یك از مواد درس��ي و نگرش مثبت نس��بت ب��ه آن ها، میزان احس��اس راحتي و تنوع در 
كالس ها توسط دانش آموزان و میزان برقراري روابط عاطفي میان دانش آموزان است. براي سنجش متغیر 
افزایش دس��تاوردهاي دانش آموزان از سه نشانگر، شامل 1. معدل نمرات آزمون هاي برگزار شده در سه 
درس ریاضي، علوم و ادبیات فارسي در سه پایة تحصیلي اول تا سوم راهنمایي، 2. معدل نیم سال اول در 
سال اجراي این تحقیق )سال تحصیلي 90- 89( و 3. معدل سال قبل دانش آموزان، استفاده شده است. 
متغیرهاي دیگر مورد بررسي در این تحقیق شامل كم و كیف دوره هاي آموزشي برگزار شده براي مدیران 
و معلمان مدارس موضوعي و پیامدها، قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي اصالح و بهبود برنامة كالس هاي 

موضوعي است.

جامعة آماري: جامعة آماري شامل موارد زیر است:
1. كلیة مدارس مش��مول طرح كالس هاي موضوعي ش��امل 62 مدرس��ه راهنمایي )در هر استان دو 

مدرسه(؛
2. كلیة مدارس راهنمایي غیر مشمول در 31 استان كشورشامل حدود 30 هزار مدرسه؛

3. معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین دانش آموزان مدارس مش��مول و غیرمشمول در 31 استان 
کشور؛ 

4. صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت داخل كشور.

روش نمونه گی��ری و حجم نمونه: اجراي آزمایش��ي طرح كالس هاي موضوعي از س��ال تحصیلي 
89- 88 با زیر پوش��ش قرار دادن 62 مدرس��ة راهنمایي در 31 استان كشور آغاز شد. نحوة گزینش این 
مدارس بدین صورت بود كه از مركز هر استان دو مدرسه )یك دخترانه و یك پسرانه( - كه داراي فضا 
و امكانات مناس��ب بودند-  انتخاب ش��ده است.  این مدارس در س��ال 90-89 براي دومین سال متوالي 

اجراي طرح را ادامه دادند.
براي انتخاب نمونه تحقیق مراحل زیر طي گردید: 

1. انتخاب تصادفي 4 اس��تان از میان31 اس��تان مجري طرح شامل استان هاي كهگیلویه و بویراحمد، 
كرمانشاه، تهران و اصفهان 

2. انتخاب كلیة مدارس مشمول در 4 استان  منتخب فوق، شامل 8 مدرسة دخترانه و پسرانه 
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3. انتخاب 8 مدرسة راهنمایي دخترانه و پسرانة غیرمشمول از میان مدارس 4 استان منتخب )با توجه 
به  اینكه طرح مدارس موضوعي در س��طح مدارس��ي اجرا شد كه امكانات بهتري نسبت به سایر 
مدارس داشتند، مدارس غیرمشمول انتخاب شده هم از میان مدارسي انتخاب شدند كه طبق نظر 

كارشناسان مربوط از نظر فضا و امكانات، وضعیتي مشابه كالس هاي موضوعي داشتند(.
4. انتخاب تصادفي س��ه كالس به تفكیك پایة تحصیلي از هر یك از مدارس مشمول و غیرمشمول 

)جمعًا 48 كالس(
جدول )1( نحوة توزیع نمونة تحقیق در 4 استان منتخب را نشان مي دهد.

 جدول 1.    توزيع نمونه تحقيق در 4 استان منتخب                                                                                                                    
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 حجم نمونة انتخابي از میان  این مدارس ش��امل كلیة دانش آموزان 48 كالس  منتخب )شامل 1350 
نفر(، کلیة مدیران مدارس منتخب )شامل 16 نفر(، كلیة معلمان مدارس منتخب )شامل 350 نفر(، نمونة 
معرف از میان والدین دانش آموزان مدارس منتخب )ش��امل 400 نفر(، كالس هاي انتخاب ش��ده در سه 
پایة تحصیلي )48 كالس براي مشاهده( و صاحب نظران و مطلعان در زمینة مدرسة موضوعي )شامل 25 

نفر( بود.

ابزار هاي تحقيق
ابزار های گرد آوری اطالعات شامل دو فرم پرسش نامة مدیران مدارس، دو فرم پرسش نامة معلمان، 
دو فرم پرس��ش نامة والدین دانش آموزان، دو فرم پرس��ش نامة دانش آموزان به تفكیك مدارس مش��مول 
و غیرمش��مول، كاربرگ ثبت اطالعات حاصل از مش��اهدة كالس ها و كاربرگ ثبت اطالعات حاصل از 
مصاحبه با صاحب نظران و همچنین 9 فرم آزمون پیش��رفت تحصیلي در س��ه درس ریاضیات، ادبیات 

فارسي و علوم در سه پایة تحصیلي اول،  دوم و سوم راهنمایي بود.
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روايي و پايايي ابزارها
روایي صوري و محتوایي ابزار هاي تحقیق از طریق نظرخواهي از كارشناس��ان و صاحب نظران در 
مورد قالب و محتواي آن ها مورد س��نجش قرار گرفت و براي محاس��بة پایایي از ضریب آلفاي كرونباخ 
استفاده شد. نتایج نشان داد كه ضریب آلفاي كلیة پرسش نامه ها و آزمون هاي پیشرفت تحصیلي از لحاظ 
آماري در س��طح P>0/05 معنادار است. ضرایب آلفاي پرسش نامه ها براي معلمان 0/97، مدیران 0/97، 
دانش آموزان 0/94، و والدین 0/97 و براي آزمون هاي پیشرفت تحصیلي پایة اول 0/75 ، پایة دوم 0/78 

و پایة سوم 0/65 محاسبه شد. 

مشخصات جامعه شناختي افراد مورد تحقيق
در این تحقیق پاسخ دهندگان شامل معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین در دو گروه مدارس مشمول 
و غیرمش��مول بودند كه اطالعات مربوط به آن ها، به تفكیك دو گروه، در جدول )2( ارائه ش��ده اس��ت.

جدول ٢.    اطالعات مربوط به پاسخ دهندگان به تفکيک مدارس مشمول و غيرمشمول ]1[                                              

نوع
 مدرسه افراد

والدیندانش آموزانمدیرانمعلمان

فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصد
فراواني

10953/7850٦٦751/212753/4مدارس مشمول 

944٦/3850٦3٦48/81114٦/٦مدارس غیر مشمول 

2031001٦1001303100238100جمع

]1[ در مجموع، 203 معلم، 16 مدیر، 1303 دانش آموز و 238 نفر از والدین در جریان این تحقیق ش��ركت كرد ه اند. اما با توجه به اجراي 
تحقیق طي چندین هفته و تعدد پرسش نامه ها و آزمون هاي برگزار شده، لزومًا همه افراد نمونه موفق به شركت در همه آزمون ها و تكمیل 
همه پرسش نامه ها نشده اند و لذا در برخي از مراحل تحقیق،  نمونه ها افت داشته است. به منظور جلوگیري از طوالني شدن مقاله از ارائه 
میزان افت نمونه به تفكیك گروه ها، آزمون ها و پرسش نامه ها خودداري شده است،  اما مقایسة درجات  آزادي گروه هاي پاسخ دهنده با آمار ارائه 

شده در جداول 2 و 3 میزان افت نمونه در هر یك از گروه ها در پاسخ به آزمون ها و پرسش نامه هاي مختلف را نشان مي دهد

سایر مشخصات پاسخ دهندگان )در مدارس مشمول و غیرمشمول( شامل جنسیت، مدرك تحصیلي، 
سابقة خدمت و پایة تحصیلي )در مورد دانش آموزان( در جدول )3( ارائه شده است. 
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مشخصات افراد
مشخصه ها

والدیندانش آموزانمدیرانمعلمان

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

جنسیت

10752/7850٦٦55112150/8مؤنث

9٦47/3850٦384911548/4مذكر

20/8------نامشخص

2031001٦1001303100238100جمع

مدرك
 تحصیلي

كمتراز 
لیسانس

3718/21٦/2--12351/7

9138/2--14973/41381/3لیسانس

باالتراز 
لیسانس

115/4212/5--198

52/1----٦3نامشخص

238100--2031001٦100جمع

سابقة 
خدمت

كمتراز
 10 سال

13٦/41٦/2----

----1110350/7٦37/٦تا ٢0 سال

بیشتر از ٢0 
سال

743٦/5850----

----13٦/41٦/2نامشخص

----2031001٦100جمع

پایه 
تحصیلي

پایة اول 
راهنمایي

----49137/7--

پایة دوم 
راهنمایي

----38429/5--

پایة سوم 
راهنمایي

----42832/8--

---1303100----جمع

جدول 3.    اطالعات پاسخ دهندگان به تفکيک مشخصات                                                                                                    
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تحليل داده ها
براي پاس��خ گویي به سئوال اول تحقیق مبني بر بررسي معنادار بودن تفاوت میان مدارس مشمول و 
غیرمشمول در زمینة میزان بهبود فرآیندها و افزایش دستاوردهاي آموزشي و پرورشي به سنجش سه دسته 
متغیر پرداخته شد. دستة اول شامل متغیرهاي اصلي مربوط به فرآیندهاي یاددهي- یادگیري، دستة دوم 
ش��امل متغیرهاي مربوط به پیشرفت تحصیلي و دستة سوم شامل متغیرهاي جانبي آموزشي و پرورشي 

است.
میزان اس��تفاده از تجهیزات آموزش��ي در تدریس، میزان انجام آزمایش ه��ا و فعالیت های عملی 
توسط معلمان، میزان استفاده از روش های فعال تدریس، میزان انجام آزمایش ها و فعالیت های عملی 
در کالس توس��ط دانش آموزان و میزان انجام تحقیق دربارة موضوع های درس��ی توسط دانش آموزان 
متغیرهاي دستة اول هستند. براي سنجش تفاوت این متغیرها در دو نوع مدارس مشمول و غیرمشمول، 
نظ��رات چهار گروه نمونة تحقیق ش��امل معلمان، مدیران، دانش آم��وزان و والدین آن ها در دو گروه 
م��دارس مذكور مورد پردازش قرار گرفت. بدین منظور ابتدا میزان همگني واریانس ها با آزمون لونز 
مورد بررسي قرار گرفت و پس از اینكه مشخص شد میان واریانس ها تفاوت معناداري وجود ندارد 
از آزمون تي مس��تقل براي بررس��ي تفاوت نمرات دو گروه استفاده ش��د. نتایج نشان داد كه تفاوت 
میانگین نمرات از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش آموزان در دو گروه مدارس مش��مول و غیرمشمول 
در كلیة متغیرهاي ذكر شده از لحاظ آماري معنادار است. بنابراین نمرات گروه هاي مشمول باالتر از 
گروه هاي غیرمشمول است. اما در مورد نظر والدین هر چند نمرات در مدارس مشمول باالتر است، 
اما تفاوت میانگین نمرات در دو گروه در كلیة متغیرها به جز یك مورد )شامل میزان انجام آزمایش ها 
و فعالیت هاي عملي توس��ط دانش آموزان( از لحاظ آماري معنادار نیس��ت. اطالعات مربوط به چهار 

سئوال فوق در جدول )4( ارائه شده است.

متغیرهاي مربوط به پیش��رفت تحصیلي كه دس��تة دوم متغیرها را تش��كیل مي دهند، ش��امل نمرات 
دانش آموزان در 6 آزمون برگزار شده در درس علوم، 6 آزمون برگزار شده در درس ریاضیات و 6 آزمون 
برگزار ش��ده در درس ادبیات فارس��ي )در سة پایه تحصیلي اول تا س��وم راهنمایي در دو گروه مدارس 
مشمول و غیرمشمول (، معدل نیم سال اول در سال اجراي تحقیق )سال تحصیلي 90-89 ( و معدل سال 

قبل است.
میانگین نمرات دانش آموزان در آزمون هاي برگزار ش��ده به تفكیك مدارس مشمول و غیرمشمول 
در جدول ش��مارة 5، نش��ان داده ش��ده اس��ت. براي پردازش اطالعات مربوط پس از بررسي همگني 
واریانس ها، از تحلیل واریانس دوعاملي اس��تفاده ش��د )قابل ذكر اس��ت هر یك از آزمون ها داراي 30 

سئوال یك نمره اي بودند(.
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سطح 
معناداري T درجه 

آزادي
تفاوت 

میانگین ها میانگین نمرات گروه هاي 
تحقیق متغیرها 

مدارس 
غیرمشمول

مدارس 
مشمول

P >0/05 3.13 195 1.85 17.35 19.20 معلمان

میزان استفادة 
معلمان از 
تجهیزات 
آموزشی

P >0/05 2.3٦ 12 3.22 1٦.77 20.00 مدیران
P >0/05 15.7٦ 1298 3.29 15.01 18.30 دانش آموزان
P <0/05 1.7٦ 23٦ 0.8٦ 15.53 1٦.39 والدین

P >0/05 2.14 199 2.17 34.09 3٦.2٦ معلمان

میزان استفادة 
معلمان از 

روش های فعال 
تدریس

P >0/05 2.39 13 5.88 34.11 40.0 مدیران
P >0/05 8.47 1297 2.89 31.42 34.31 دانش آموزان
P <0/05 1.45 23٦ 1.28 30.90 32.19 والدین

P >0/05 2.13 19٦ 1.٦7 20.13 21.81 معلمان

میزان انجام 
آزمایش ها و 
فعالیت های 
عملی توسط 
دانش آموزان 

P >0/05 3.27 13 5.09 20.33 25.42 مدیران
P >0/05 10.3٦ 1297 2.88 18.02 20.91 دانش آموزان
P >0/05 1.9٦ 23٦ 1.31 21.59 22.90 والدین

P >0/05 2.93 199 2.5٦ 2٦.28 28.85 معلمان

میزان انجام 
تحقیق دربارة 
موضوع های 

درسی توسط 
دانش آموزان

P >0/05 3.٦1 13 ٦.42 27.00 33.42 مدیران
P >0/05 ٦.9٦ 1297 2.22 25.14 27.3٦ دانش آموزان
P <0/05 1.05 23٦ 0.90 27.3٦ 28.2٦ والدین

جدول 4.    تفاوت ميان مدارس مشمول و غيرمشمول بر اساس متغيرهاي تحقيق                                                              
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درس علومدرس ریاضیاتدرس ادبیات فارسيدرس

پایه سومپایه دوم پایه اول پایه سومپایه دوم پایه اول پایه سومپایه دوم پایه اول پایه 

پسردختر پسردختر پسردختر پسردختر پسردختر پسردختر پسردخترپسردختر پسردختر جنسیت

مدارس 
18/0٦14/٦418/0315/7515/751٦/1214/8٦15/511٦/2817/3014/2718/2814/1713/4715/951٦/٦212/121٦مشمول 

مدارس 
20/4٦9/1221/099/2317/8411/4018/٦79/0420/259/٦٦17/8717/7٦14/1٦9/901٦/2511/0514/1511/5٦غیرمشمول 

نتایج بررسي واریانس نشان مي دهد تفاوت واریانس هاي درون گروهي متغیرها )به غیر از درس علوم( 
از لحاظ آماري معنا دار است. بین واریانس تمام متغیرها در سطوح همگني وجود دارد. بنابراین مي توان 
از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره براي بررس��ي تفاوت میان نمرات آزمون هاي پیش��رفت تحصیلي 
دانش آموزان در س��ه درس ریاضیات، علوم و ادبیات فارسي در سه پایة تحصیلي در مدارس مشمول و 

غیرمشمول استفاده كرد. اطالعات مربوط در جدول هاي 6 و 7 ارائه شده است.

مجموع مجذورات منابع تغییرات
مربوط به هر منبع

درجه آزادي 
سطح Fواریانس هابین گروه ها

معناداري

پایه
ریاضي
علوم

ادبیات

2339.٦95
3292.750
512.9٦0

2
2
2

11٦9.84
1٦4٦.37
25٦.48

30.49
101.77
٦.87

.001

.001

.001

گروه
ریاضي
علوم

ادبیات

35.823
88.949
34.929

1
1
1

35.82
88.94
34.92

.93
5.49
.93

.33

.01

.33

پایه گروه
ریاضي
علوم

ادبیات

4.524
9.321
22.35٦

2
2
2

2.2٦
4.٦٦

11.17

.05

.28

.29

.94

.75

.74

خطا
ریاضي
علوم

ادبیات

24٦27.٦41
10385.154
239٦٦.977

٦42
٦42
٦42

38.3٦
1٦.17
37.33

جمع صحیح
ریاضي
علوم

ادبیات

27007.٦83
1377٦.174
2453.222

٦47
٦47
٦47

جدول 5.   ميانگين نمرات دانش آموزان به تفکيک پاية تحصيلي، درس مورد آزمون و جنسيت دانش آموزان در مدارس 
مشمول و غيرمشمول  

جدول 6.   تحليل واريانس نمرات آزمون هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به تفکيک پايه تحصيلي و مدارس مورد مطالعه                                                              
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سطح معناداري F
میانگین مجموع 

مجذورات یا 
واریانس ها

درجة آزادي 
بین گروه ها

مجموع مجذورات 
مربوط به هر منبع

متغیرهاي 
وابسته

0.33 0.934 35.8
38.3٦

1
٦42

35.82
24٦27

ریاضي
خطا

0.019 5.499 88.94
1٦.17

1
٦42

88.94
10385

علوم
خطا

0.33 0.93٦ 34.92
37.33

1
٦42

34.929
239٦٦.977

ادبیات
خطا

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان مي دهد كه تفاوت واریانس مشاهده شده در بین 
گروه ها و پایه هاي تحصیلي از لحاظ آماري معنادار نیس��ت. تفاوت واریانس مش��اهده شده فقط در بین 
سطوح گروه ها در درس علوم از لحاظ آماري معنادار است. براي بررسي معناداري تفاوت میانگین علوم 
در س��طوح گروه ها از جدول میانگین هاي تعدیل یافته )جدول 8( اس��تفاده ش��ده است. طبق اطالعات 

مندرج در جدول، شاخص هاي میانگین و میانه در درس علوم تا اندازه اي بر یكدیگر منطبق هستند.

انحراف معیار واریانس میانه میانگین درس

4.٦7003 21.809 13 13.34 علوم

براي بررسي تفاوت میان معدل نیم سال اول دانش آموزان در كالس هاي مشمول و غیرمشمول پس 
از بررسي و اطمینان از همگني واریانس ها از تحلیل واریانس دوعاملي استفاده شد. نتایج در جدول 9 

ارائه شده است.

منبع 
تغییرات

مجموع مجذورات 
مربوط به هر منبع

درجه آزادي بین 
گروه ها

میانگین مجموع 
سطح Fمجذورات

معناداري

77.24177.2424.91P >0/05گروه

40.10220.05٦.4٦P >0/05پایه

38.55219.27٦.21P >0/05پایه*گروه

3785.2912213.10خطا

3953.32122٦جمع كل

جدول 7.    تحليل واريانس نمرات آزمون هاي پيشرفت تحصيلي در دروس مورد بررسي                                                              

جدول 9.    تفاوت ميان مّعدل نمرات دانش آموزان در نيم سال اول سال اجراي تحقيق در مدارس مشمول و غيرمشمول                                                             

جدول 8.    ميانگين هاي تعديل يافته                                                                                                                          
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نتایج مندرج در جدول نش��ان مي دهد اثرات تعاملي واریانس مش��اهده شده در گروه ها و پایه هاي 
تحصیلي در مورد معدل نمرات نیم سال اول دانش آموزان از لحاظ آماري معنادار است. نمودار 1 نتیجة 

بررسي معناداري اثرات تعاملي را نشان مي دهد. 
 

با توجه به نمودار تعاملي، اثرات تعاملي واریانس مشاهده شده در در مورد معدل نمرات نیم سال اول 
دانش آموزان از لحاظ آماري معنادار اس��ت. معدل نمرات دانش آموزان در مدارس مشمول به ترتیب در 
پایة اول، دوم و سوم باالتر از مدارس غیرمشمول است. بین معدل نمرات دانش آموزان پایه هاي اول تا 

سوم در مدارس غیرمشمول تفاوت محسوسي وجود ندارد. 
براي بررسي تفاوت میان معدل سال قبل دانش آموزان در مدارس مشمول و غیرمشمول پس از بررسي 
واریانس ها با اس��تفاده از آزمون لونز و اطمینان یافتن از همگني آن ها از آزمون تي مس��تقل استفاده شد. 
نتایج نشان داد كه تفاوت میانگین نمرات دانش آموزان از لحاظ آماري معنادار و نمرات دانش آموزان در 
كالس هاي مشمول باالتر از كالس هاي غیرمشمول است. اطالعات مربوط در جدول 10 ارائه شده است. 

میانگینگروه هاي مورد مطالعه
خطاي معیار 

میانگین
تفاوت 

میانگین ها
درجة 
آزادي

T
سطح 

معناداري

19.19.050.4811٦85.53P >0/05مدارس مشمول

18.71.0٦مدارس غیرمشمول

معناداري اثرات تعاملي واريانس مشاهده شده در مّعدل نمرات نيم سال اول نمودار 1     
دانش آموزان در گروه ها و پايه هاي تحصيلي

جدول 10.    تفاوت ميان مّعدل نمرات دانش آموزان در سال تحصيلي قبل در مدارس مشمول و غيرمشمول                                                                                                                          
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در مجموع با توجه به متغیرهاي دس��تة دوم مي توان گفت مدارس موضوعي از حیث دس��تاورد هاي 
آموزشي هم نسبت به مدارس غیرموضوعي وضعیت بهتري داشته اند. متغیرهاي دستة سوم مواردي هستند 
كه تحت عنوان متغیرهاي جانبي نام گرفته اند. منظور از این متغیرها مواردي اس��ت كه طي 10 گویه در 
پرسش نامة تحقیق گنجانده شده بود و چهار گروه نمونة تحقیق درباره آن نظر داده اند.  اطالعات به دست آمده 
در  این زمینة با استفاده از یو من ویتني پردازش شده است. اطالعات مربوط در جدول 11 ارائه شده است. 

شماره و محتواي 
گویه ها 

دیدگاه والدیندیدگاه دانش آموزاندیدگاه مدیراندیدگاه معلمان

رتبه میانگین

یومن

ویتني

سطح 

معناداري

رتبه میانگین

یومن 

ویتني

سطح 

معناداري

رتبه میانگین

یومن 

ویتني

سطح 

معنا داري

رتبه میانگین

یومن 

ویتني

سطح 

معناداري

ول
شم

س م
دار

م

ول
شم

رم
 غی

س
دار

م

ول
شم

س م
دار

م

ول
شم

رم
 غی

س
دار

م

ول
شم

س م
دار

م

ول
شم

رم
 غی

س
دار

م

ول
شم

س م
دار

م

ول
شم

رم
 غی

س
دار

م

34. ایجاد تعلق خاطر 
در معلمان نسبت به 

كالس و مدرسه 
111.8٢90.6٢4.05./00111.٢16.391٢.50.01781.٢7516.431.٢5./001----

35. احساس راحتي 
معلمان در كالس  و 

مدرسه
116.1785.574.64./0019.437.78٢5.00.36799.47497.341.13./001----

36. فراهم شدن امكان 
مشاركت معلمان 

مدرسه در فّعالیت ها
106.3596.954.64./0019.367.83٢5.50.397٢6.65573.651.6٢./001----

37. فراهم كردن امكان 
براي تشخیص 

استعدادهاي 
دانش آموزان 

111.6790.794.06./00110.936.6114.50.04706.01595.351.76./001116.٢81٢3.186.64.40

38. فراهم كردن امكان 
براي مشاوره و هدایت 

تحصیلي 
106.5096.784.63.٢010.147.٢٢٢0.00.17688.96613.٢41.87./001177.031٢٢.336.74.5٢

39. تشخیص قلمرو 
موضوعي مواد درسي 

توسط دانش آموزان
113.0189.٢33.9٢./00111.146.4413.00.03710.01591.161.73./001117.641٢1.636.81.6٢

40. ایجاد نگرش مثبت در 
دانش آموزان نسبت به 

مواد درسي
11٢.5389.793.97./00110.367.0618.50.1٢701.85599.7٢1.78./001115.831٢3.706.58.33

41. برقراري روابط 
عاطفي بیشتر میان 

دانش آموزان از رهگذر 
انجام كارهاي گروهي

107.0696.144.57.141٢.005.787.00.00687.٢6615.0٢1.88./001114.٢51٢5.506.38.16

4٢. اسكان راحت 
دانش آموزان در 

كالس ها 
94.84110.304.34.049.577.67٢4.00.39543.50765.781.397./001119.31119.7٢7.0٢.96

43. احساس تنوع توسط 
دانش آموزان در 
كالس  و مدرسه

111.6690.804.70./00110.506.9417.5008640.37664.٢0٢.434.٢01٢٢.48116.096.67.44

جدول 11.    تفاوت ميان مدارس مشمول و غير مشمول از نظر ساير جنبه هاي آموزشي                                                                                                                     
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بر اس��اس داده هاي جدول مي ت��وان گفت میان نظرات معلمان و دانش آم��وزان در مورد بهتر بودن 
وضعیت مدارس موضوعي س��نخیت بیشتري وجود دارد. تفاوت نظرات معلمان در 7 مورد از 10 مورد 
و تف��اوت نظ��رات دانش آموزان در 8 مورد از 10 مورد به نفع مدارس موضوعي معنادار بوده اس��ت. در 
مورد اس��كان راح��ت دانش آموزان در كالس، تفاوت نظرات به نفع م��دارس غیرموضوعي معنادار بوده 
اس��ت. تفاوت میان نظرات مدیران در دو نوع مدرس��ه در 4 مورد معنادار بوده اس��ت. در مورد والدین، 
گرچه میانگین نمرات والدین در مدارس غیرمش��مول در 4 مورد باالتر از مدارس مشمول است، اما در 
كل 7 موردي كه در پرسش نامة آن ها گنجانده شده،  تفاوت معنادار نداشته است. نظرات والدین در مورد 
متغیرهاي جانبي با نظرات آن ها در مورد متغیرهاي اصلي همس��و اس��ت. در مورد متغیرهاي اصلي هم 

تفاوت نظرات والدین در 3 متغیر از 4 متغیر معنادار نبود.
نكتة قابل توجه، موضوع اسكان راحت دانش آموزان در كالس هاي متفاوت در طول روز است. در 
 این زمینه دانش آموزان مدارس موضوعي و همچنین معلمان آن ها از وضعیت اسكان در كالس ها ناراضي 
بوده اند و نمرات آن ها پایین تر از نمرات مدارس موضوعي است و  این تفاوت از حیث آماري نیز معنادار 
بوده اس��ت. اطالعات حاصل از مش��اهدة مدارس و كالس ها نشان مي دهد كه وضعیت نامناسب برخي 
از مدارس و چند طبقه بودن آن ها و مجبور بودن دانش آموزان به كوچ كردن از كالس��ي به كالس دیگر 
به تناس��ب برنامة درسي روزانه خود موضوعي است كه منشأ مشكالتي براي دانش آموزان مي شود.  این 
موضوع زماني مضاعف مي ش��ود كه در برخي از  این مدارس كمدهاي مناس��ب و كافي براي نگهداري 
وسایل دانش آموزان وجود ندارد و آن ها ضمن  این  ایاب وذهاب مجبور به حمل كیف و وسایل خود هم 

مي شوند.
س��ئوال دوم تحقیق در پي س��نجش نظرات مدیران و معلمان مدارس مش��مول در مورد كم و كیف 
دوره هاي آموزش��ي برگزار ش��ده در زمینة كالس هاي موضوعي بود. براي سنجش این نظرات 9 سئوال 
در پرسش نامة ویژة مدیران و معلمان مدارس موضوعي گنجانده شده بود. نتایج حاصل از پردازش  این 
نظرات با استفاده از آزمون كالموگروف اسمیرنوف نشان داد كه تفاوت میانگین مشاهده شده و میانگین 
نظري در رابطه با كم و كیف دوره هاي آموزشي هم از نظر مدیران و هم معلمان در هیچ یك از زمینة هاي 
مذك��ور از لحاظ آماري معنادار نیس��ت. بنابراین، مي توان گفت دوره ها داراي ك��ّم و كیف الزم نبوده  و 
نتوانس��ته است اهداف پیش بیني ش��ده در این زمینه را متحقق سازد. اطالعات مربوط در جدول12 ارائه 

شده است.
***

س��ئوال سوم تحقیق در پي بررسي دستاوردها، قوت ها، ضعف ها و راه كارهاي اصالح و بهبود طرح 
موضوعي كردن كالس هاست. براي پاسخ به  این سئوال از چهار نوع داده شامل مجموعه نظرات معلمان، 
مدیران و والدین در مدارس مش��مول در پاسخ به پرسش هاي بسته پاسخ و بازپاسخ در پرسش نامه هاي 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

کالس های موضوعی؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها

٦7
 ë 49شمارة
 ë سال سیزدهم
ë 1393بهار

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

تحقیق، نظرات صاحب نظران در زمینة مدرسه موضوعي و نتایج مشاهده كالس هاي موضوعي استفاده 
شده است.  

اطالعات به دست آمده از اولین منبع شامل نظرات مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین در مدارس 
مشمول در مورد طرح موضوعي كردن كالس ها كه در قالب پرسش هاي بسته پاسخ ارائه شده، با استفاده 
از آزمون تي تك متغیرة مورد پردازش قرار گرفته است. اطالعات مربوط در جدول 13 ارائه شده است.

شماره و محتواي 
گویه هاي 

مندرج
 در پرسش نامه

میانگین مشاهده 
میانگین شده

نظري

k-s-zقدر مطلق
سطح 

معناداري دیدگاه 
معلمان

دیدگاه 
مدیران

دیدگاه 
معلمان

دیدگاه 
مدیران

دیدگاه 
معلمان

دیدگاه 
مدیران

44. ایجاد نگرش مثبت در معلمان نسبت 
به كالس هاي موضوعي

1.841.٦22.50.310/3٦4.481.45P <  0/05

45. ایجاد دانش الزم در معلمان براي 
تدریس در كالس هاي موضوعي

1.741.٦22.50.320/3٦4.5٦1.45P <  0/05

46. ایجاد مهارت الزم در معلمان 
براي استفاده از وسایل آموزشي 

دركالس هاي موضوعي
1.٦91.٦82.50.320/3٦4.5٦1.45P <  0/05

47. ایجاد مهارت الزم در معلمان براي 
مشاركت دادن دانش آموزان درفرایند 

یاددهي- یادگیري
1.741.52.50.320/354.5٦1.42P <  0/05

48. ایجاد مهارت الزم در معلمان براي 
استفاده از روش هاي فّعال تدریس 

دركالس هاي موضوعي
1.741.٦22.50.320/3٦4.551.45P <  0/05

49. ایجاد مهارت الزم در معلمان براي 
تقویت روحیه كنجكاوي و تحقیق در 

دانش آموزان دركالس هاي موضوعي
1.٦71.٦22.50.320/354.571.43P <  0/05

50. ایجاد مهارت الزم در معلمان 
براي شناخت استعدادهاي خاص 

دانش آموزان دركالس هاي موضوعي
1.٦91.٦22.50.310/354.531.43P <  0/05

51. كیفیت كلي دوره هاي آموزشي با 
توجه به اهداف آن

1.٦31.432.50.320/354.551.40P <  0/05

5٢. كفایت دوره هاي آموزشي با توجه به 
اهداف آن

1.551.372.50.310/344.421.38P <  0/05

جدول 1٢.  نظرات معلمان و مديران مدارس مش�مول در مورد کم و کيف دوره هاي آموزش�ي برگزار ش�ده در 
زمينة کالس هاي موضوعي
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نتایج نشان مي دهد كه تفاوت میانگین مشاهده شده و میانگین نظری در مورد هر چهار گروه نمونه 
تحقیق معنادار بوده است. بنابراین در مجموع، از نظر كلیة گروه هاي نمونه طرح موضوعي كردن كالس ها 

داراي دستاوردهاي خوبي بوده و كاركردهاي آموزشي و پرورشي مناسبي داشته است.
منبع دوم اطالعات ش��امل پاس��خ هاي معلمان، مدیران و والدین در مدارس مشمول به سه پرسش 
بازپاسخ در پرسش نامه هاي تحقیق است. در این پرسش ها، مزایا و پیامدهاي مثبت، مشكالت و پیامدهاي 
منف��ي و راه كاره��اي اصالح و بهبود ط��رح موضوعي كردن كالس ها مورد س��ئوال قرار گرفته اس��ت. 
پرس��ش هاي باز پاسخ در انتهاي پرسش نامه هاي تحقیق گنجانده شده بود تا در صورتي كه برخي موارد 
الزم در پرسش نامه ها ذكر نشده باشد، توسط افراد مورد تحقیق مورد اشاره قرار گیرد. نتایج پردازش  این 
پاسخ ها نشان مي دهد كه تمام موارد ذكر شده در پاسخ به این سئواالت، یا به صورت تصریح شده یا در 
برخي موارد معدود به صورت غیرمصرح در قالب گویه هاي پرس��ش نامه وجود دارد و ذكر مجدد موارد 

توسط پاسخ دهندگان را مي توان به منزله تأكید بیشتر بر آن ها محسوب كرد.
منبع سوم اطالعات شامل نتایج حاصل از مشاهدة كالس هاي درس است. به منظور ایجاد هماهنگي و 
افزایش اعتبار مشاهده ها از فرم مشاهده )مشتمل بر 12 محور( استفاده شده است. مشاهده گران پس از حضور 
در كالس مربوط طي یك جلس��ه به ثبت مش��اهدات خود در قالب محورهاي مذكور در فرم اقدام كرده اند. 
در مجموع، یافته هاي حاصل از مشاهدة كالس هاي مدارس موضوعي و غیرموضوعي نشان مي دهد 
كه هیچ یك از كالس ها مطابق اس��تانداردهاي تعریف ش��ده براي فضا و تجهیزات، از فضا و وس��ایل 
آموزشي الزم، كافي و مناسب بهره مند نیستند. در مدارس موضوعي هم فقدان یا كمبود وسایل و تجهیزات 
آموزش��ي الزم، كافي و مناس��ب همچنان مسئله اس��ت، با  این تفاوت كه وسایل و تجهیزات موجود در 
مدرسه به تناسب موضوع درسي میان كالس ها توزیع شده است و مدیران با توجه به میزان منابع مالي در 
اختیار حتي المقدور به تهیة برخي وسایل اقدام كرده اند و معلمان و دانش آموزان هم به تولید و تهیة بعضي 

افراد مورد 
مطالعه

میانگین 
مشاهده شده

میانگین 
نظری

تفاوت 
میانگین ها

Tدرجه آزادی
سطح 

معنا داری

138.5103.235.310713.41P >0/05معلمان

15٦.5103.253.37712.23P >0/05مدیران

131.91103.228.71٦٦٦31.83P >0/05دانش آموزان

122.191.230.9812٦21.39P >0/05والدین

جدول 13.  نظرات افراد مورد مطالعه در مدارس مشمول در مورد دستاوردهاي برنامه موضوعي کردن کالس ها
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دست ساخته ها مانند ابزارها، مواد، پوسترهاي آموزشي، نرم افزارهاي آموزشي و مانند آن اقدام كرده اند. 
در مورد فضاي آموزش��ي، نظر به  اینكه مدارس انتخاب شده براي اجراي آزمایشي طرح موضوعي 
كردن كالس ها از حداقل اس��تانداردهاي آموزش��ي مربوط به فضا برخوردار بوده اند، فضاي آموزشي در 
قیاس با كالس هاي معمول نسبتًا مناسب است. در مورد مدارس غیرموضوعي نیز با توجه به تالش براي 
انتخاب مدارس مش��ابه مدارس موضوعي از نظر فضا و تجهیزات، وضعیت نس��بتًا مناسب بوده است. 
با  این حال، در مدارس غیرموضوعي اعم از  اینكه مجهز به نیمكت یا صندلي متحرك هس��تند، چینش 
چیدمان كالس��ي به صورت ردیفي و سنتي بوده اس��ت، اما در مدارس موضوعي به تناسب موضوع در 

صورت امكان، از چیدمان هاي مناسب استفاده شده است.
در مورد روش هاي تدریس معلمان، نتایج مش��اهده حاكي از آن اس��ت كه در مدارس غیرموضوعي 
اغلب معلمان از روش هاي غیرفعال اس��تفاده مي كنند. در مدارس موضوعي معلمان تمایل بیش��تري به 
اس��تفاده از روش هاي فعال دارند. با توجه به تخصصي ش��دن كالس ها معلمان تالش كرده اند تا فضاي 
كالس را متناسب با موضوع بیارایند و لذا با استفاده از وسایل موجود و وسایل تولید شده توسط خود 
آن ه��ا ی��ا دانش آموزان به  این امر مبادرت كرده اند. از همه مهم تر  اینكه وجود وس��ایل در كالس، امكان 
استفاده از آن ها را تسهیل كرده است.  این امر از یك سو، انگیزة الزم را براي استفاده از وسایل در معلمان  
ایجاد كرده و از سوي دیگر باعث صرفه جویي در وقت شده است با  این حال، هنوز هم برخي از معلمان 
مدارس موضوعي با توجه به زیاد بودن مطالب درسي و كم بودن ساعات درسي در برخي از مواد درسي 
از روش هاي سنتي و معمول بیشتر استفاده مي كنند. اغلب  این معلمان از تخصیص كالس به درس مورد 
تدریس خود راضي هستند و آن را براي آشنا كردن دانش آموزان با حدود و ثغور رشته مربوط و عالقه مند 
ساختن آن ها به درس و ایجاد انگیزه براي یادگیري و كنجكاو كردن آن ها مناسب مي دانند. اغلب معلمان 
در م��دارس موضوعي به گروه بندي دانش آموزان پرداخته ان��د. در معدودي از مدارس غیرموضوعي هم 

از این نوع گروه بندي ها استفاده مي شود. ولي  این امر در مدارس موضوعي تنوع و گستره بیشتري دارد.
از نظر تعامل، اغلب معلمان چه در مدارس موضوعي و چه در مدارس غیرموضوعي با دانش آموزان 
تعامل خوبي دارند. اما در مدارس موضوعي با توجه به اس��تفاده بیش��تر از گروه ها و انجام آزمایش ها و 
فعالیت هاي عملي این تعامل بیش��تر اس��ت. به خصوص  این تعامل می��ان دانش آموزان با یكدیگر نمود 
بیشتري دارد و اغلب مشاهده گران فضاي  این كالس ها را با استفاده از واژه هاي مثبتي مانند مشاركت آمیز 
بودن، صمیمانه بودن، فعال بودن و جو مناسب توصیف كرده اند و فضاي كالس هاي غیرموضوعي را با 
واژه هایي مانند معمولي بودن، سنتي بودن، یكنواخت بودن و عدم مشاركتي بودن و یك طرفه بودن ارتباط 

توصیف كرده اند.
عالوه بر  این، نتایج مش��اهده نش��ان مي دهد كه گرچه  این مدارس دس��تاورهاي مثبتي داشته اند، اما 
با مش��كالتي هم روبه رو بوده اند كه البته بیش��تر جنبة اجرایي دارند. از جمله این مش��كالت، ضرورت 
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جابه جایي دانش آموزان در هر س��اعت درس��ي است. دانش آموزان پس از پایان یافتن هر ساعت درسي 
مي بایست كالس مربوط را ترك كنند و به كالس دیگري نقل مكان كنند. بنابراین مجبورند در زنگ تفریح 
كیف و وسایل را با خود حمل كنند كه موجبات زحمت آن ها را فراهم مي سازد.  این امر زماني كه مدرسه 
در س��اختمان چندطبقه واقع شده باش��د، صورتي مضاعف مي یابد. البته راه حل  این مشكل اختصاص 
كمد هاي مخصوص به هر دانش آموز اس��ت كه در مدارسي كه فضاي الزم در اختیار داشته اند - هرچند 
به صورت ناكامل- انجام شده است. با  این حال گم كردن كلید كمدها، جاگذاشتن وسایل در كالس هاي 
قبلي و لذا مراجعات مكرر براي گرفتن آن ها از جمله مش��كالتي اس��ت كه برخي از دانش آموزان را وا 

مي دارد كه همچنان ترجیح دهند كیف و وسایل خود را حمل كنند.
 منبع چهارم اطالعات، نتایج مصاحبه با صاحب نظران، كارشناس��ان و مطلعان در  این زمینه اس��ت. 
براي مصاحبه از یك فرم مشتمل بر هشت محور استفاده شده است. نتایج مصاحبه حاكي از  این است كه 
موضوعي كردن كالس ها نیازمند وجود فضا و وسایل آموزشي مناسب و كافي است. براي اجراي طرح 
كالس هاي موضوعي، هر چند در ابتدا استانداردها مورد بازبیني و تعدیل قرار گرفته است، با  این حال 
طبق استانداردهاي تعدیل یافته هم، مدارس محدودي داراي حداقل امكانات الزم هستند. بنابراین باید 
گفت مدارس موضوعي تا رسیدن به حد استانداردها راه زیادي را در پیش دارند. در مجموع،  این طرح 
از نظر اجرا و مدیریت با فراز و نشیب هایي مواجه بوده است. تخصیص اعتبارات پیش بیني شده به طور 
كامل محقق نشده و اغلب مدارس تحت پوشش طرح با كمبود اعتبار براي تجهیز كالس ها مواجه هستند. 

لذا برخي از  این مدارس هنوز هم به طور كامل موفق به اجراي طرح نشده اند.
رویكردي كه تاكنون مطرح بوده، مبني بر  این بوده اس��ت كه تا وقتي امكانات فراهم نشود و مدارس 
مجهز نش��وند، اجراي كامل طرح به تعویق بیفتد. اما براي توفیق در اجراي  این طرح مي بایس��ت از منظر 
دیگري به  این امر نگریس��ته ش��ود. سمت وسوي رویكرد فعلي  این اس��ت كه مدارس باید با آنچه كه در 
اختیار دارند،  كار را شروع كنند و امكانات و تجهیزات موجود در مدرسه، كارگاه ها و آزمایشگاه ها را به 
تناسب موضوع درسي در كالس ها مستقر سازند و تولید مواد و تجهیزات آموزشي توسط خود معلمان و 
دانش آموزان مورد تأكید قرار گیرد. اما در  این میان آموزش مدیران و معلمان امر مهمي  است كه باید روي 
آن سرمایه گذاري شود. تكنولوژي آموزشي تنها به وسایل و ابزار محدود نیست. اگر معلمان مجهز به دانش 
و مهارت الزم ش��وند و انگیزه كافي در آن ها  ایجاد ش��ود، خود مي توانند با بهره گیري از امكانات مجازي 
و توان و اس��تعداد دانش آموزان به تهیه و تولید ابزار و مواد آموزش��ي بپردازند و با استفاده از روش هاي 
فعال دانش آموزان را به كنجكاوي و تحقیق وادارند و كالس هاي خود را به تناس��ب موضوع درس��ي با 
دست ساخته هاي خود و دانش آموزان مجهز كنند و با مشاركت آمیز كردن فعالیت ها، كالس را از یكنواختي و 
كسالت آور بودن خارج سازند. بنابراین روي آموزش معلمان و مدیران باید تأكیدي علي حده صورت گیرد.

اجراي این طرح دس��تاورهاي قابل مالحظه اي دربرداشته است. از جمله  این دستاوردها مي توان به 
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دسترسي آسان معلمان و دانش آموزان به وسایل و مواد آموزشي موجود و صرفه جویي در زمان كالس با 
توجه به عدم نیاز به مراجعه براي آوردن و بردن وسایل آموزشي،  ایجاد انگیزه در معلمان براي استفاده 
از روش هاي فعال تدریس، مش��اركت دادن دانش آموزان در فرآیند یاددهي- یادگیري، تجهیز كالس به 
تجهیزات آموزشي مربوط به مادة درسي خاص و در نتیجه قرار گرفتن دانش آموزان در فضاي موضوعي 
مواد درس��ي و آش��نا شدن آن ها با حدود و ثغور رشته هاي دانش و علوم گوناگون، برقراري تعامل بیشتر 
می��ان دانش آم��وزان با یكدیگر و همچنین با معلمان، افزایش فه��م و درك دانش آموزان به ویژه در مورد 
موضوعات انتزاعي،  ایجاد كنجكاوي و تحریك كردن دانش آموزان براي طرح پرسش هاي كیفي و كشف 
مفاهیم، شناخت بیشتر استعداد و عالقه دانش آموزان در دروس مختلف، خارج شدن كالس از یكنواختي 
و كسالت آمیزي، افزایش مهارت دانش آموزان در انجام فعالیت هاي عملي و آزمایش هاي درسي و  ایجاد 

رضایت و تعلق خاطر در معلمان از نظر استقرار دائمي در كالس ویژة رشته تدریس خود اشاره كرد.
علیرغم دس��تاوردهاي كمي و كیفي فراوان، اجراي طرح با مشكالت و محدودیت هایي روبه رو بوده 
است كه در جمع بندي آن ها مي توان به مواردي مانند پیچیدگي زیاد و وقت گیر بودن برنامه ریزي هفتگي 
تدریس، كمبود كالس ها و وس��ایل و تجهیزات آموزشي، كمبود آموزش معلمان براي هماهنگ شدن با 
طرح، آش��نا نبودن معلمان با روش هاي فعال تدریس، روش هاي تهیه و تولید مواد آموزش��ي، استفاده از 
كامپیوتر و نرم افزارهاي مختلف آموزشي و  اینترنت، پشتیباني ناكافي از سخت افزارها و نرم افزارها توسط 
واحدهاي مربوط در ادارات آموزش و پرورش و پشتیباني ناكافي در زمینة تأمین منابع مالي براي توسعه 
فضاها و تجهیزات آموزش��ي توسط س��ازمان ها و دفاتر ذي ربط در وزارت متبوع، حمل كیف و وسایل 
توس��ط دانش آموزان در اوقات اس��تراحت، نبودن كمدهاي ویژة دانش آموزان به تعداد كافي، جا ماندن 
وس��ایل دانش آموزان در كالس هاي قبلي و حاكم بودن فرهنگ ناهمس��از با مدارس موضوعي در میان 
جمعي از والدین، دانش آموزان و بعضًا معلمان )مبني بر مهم تر دانس��تن نمره و ضرورت تأكید بر حفظ 
مطالب بیشتر و باال بردن قدرت پاسخ گویي به تست ها براي آمادگي یافتن براي شركت در كنكور و لذا كم 
اهمیت دانستن مشاركت دانش آموزان در فعالیت هاي عملي و انجام آزمایش و تحقیق و تلقي كردن  این 

موارد به عنوان اتالف اوقات آموزشي( اشاره كرد.
پیشنهاد ها براي اصالح و بهبود طرح ناظر به مشكالت و محدودیت هاي پیش گفته است. در مجموع 
مي توان به مواردي مانند تأمین منابع مالي، تجهیز مدارس، اجراي طرح صرفًا در مدارس داراي قابلیت 
الزم، تش��كیل كالس هاي تجمیعي )مركب از چند ماده درس��ي هم سنخ( به جاي كالس هاي موضوعي، 
آموزش معلمان در زمینة روش هاي فعال تدریس، تولید وس��ایل و مواد آموزش��ي و استفاده از وسایل و 
فضاهاي در دس��ترس براي تحقق اهداف آموزشي، آموزش مدیران در زمینة روش هاي استفاده بهینه از 
منابع و امكانات در دسترس، برنامه ریزي و هماهنگي، و برانگیزاندن معلمان و اجراي برنامه هاي توجیهي 

براي والدین دانش آموزان اشاره كرد.
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بحث و نتيجه گيري
براي قضاوت در مورد میزان مناسب بودن طرح آزمایشي كالس هاي موضوعي از دو 
نوع اطالعات استفاده شده است. نوع اول اطالعاتي است كه این مدارس را با مدارس 
غیرموضوعي مش��ابه مورد مقایس��ه قرار مي دهد. نوع دوم اطالعاتي اس��ت كه شرایط، 
فرآیندها و دس��تاوردهاي این مدارس را با توجه به اهداف پیش بیني شده مورد بررسي 
قرار مي دهد. نتایج پردازش اطالعات حاصل چه هنگام مقایسه دو گروه مدارس مشمول 
و غیر مشمول با یكدیگر و چه هنگام مقایسه كاركردهاي مدارس مشمول )میانگین هاي 
مشاهده شده( با وضعیت مطلوب )میانگین هاي نظري( مبني بر مطلوب بودن وضعیت 

مدارس موضوعي است
در مجموع، مي توان گفت  مدارس موضوعي در تحقق هدف هاي خود موفق بوده اند. 
تحلی��ل اطالعات گردآوري ش��ده اعم از داده هاي نرم )نظ��رات دانش آموزان، معلمان، 
مدیران، والدین، كارشناس��ان و صاحب نظران( و داده هاي س��خت )نمرات آزمون هاي 
برگزار شده، معدل سال قبل، معدل نیم سال اول سال اجراي تحقیق، آمار و موارد قابل 
مشاهده( از طریق ابزارهاي مختلف تحقیق اعم از پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه بیانگر 
آن است كه فرآیندها و دستاوردهاي آموزشي و پرورشي  این مدارس از وضعیت مناسبي 

برخوردار بوده است.
در ای��ن زمینة چند نكته قابل بحث اس��ت. اول این كه همان طور كه یافته ها نش��ان 
داد، ع��الوه بر معنادار بودن تفاوت معدل نمرات نیم س��ال اول س��ال اجراي تحقیق و 
معدل نمرات س��ال قبل دانش آموزان به نفع كالس هاي موضوعي، نمرات دانش آموزان 
موضوعي در 9 آزمون برگزار ش��ده در س��ه درس ریاضیات، ادبیات فارسي و علوم هم 
باالتر از دانش آموزان كالس هاي غیرموضوعي بود، اما  تفاوت دو گروه فقط در سه آزمون 
درس علوم )در سه پایة تحصیلي( معنادار بوده است.  در تفسیر این نتیجه مي توان گفت 
در مدارس موضوعي گرچه كالس ها به صورت موضوعي تشكیل شده اند، اما هنوز هم 
از حیث فضا و امكانات آموزشي با مشكالت زیادي مواجه هستند و در واقع با حداقل 
امكانات اقدام به موضوعي كردن كالس ها كرده اند، به نحوي كه فضا و تجهیزات موجود 
در بعضي از كالس ها -از جمله ادبیات و ریاضیات كه در این تحقیق مورد بررسي قرار 
گرفته اند- با اهداف و اس��تاندارد هاي برنامه تفاوت زیادي دارد. در واقع مي توان گفت 
در  این مدارس تقریبًا همان تجهیزاتي كه از قبل در مدارس موجود بوده، در كالس هاي 
موضوعي مستقر شده و در اختیار معلمان ذي ربط قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به  
این كه مدارس به طور سنتي در زمینة علوم و تجهیزات آزمایشگاهي از وضعیت بهتري 
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نسبت به س��ایر مواد درسي برخوردار بوده اند، لذا از رهگذر استقرار  این تجهیزات در 
كالس و فراهم آمدن امكان استفاده معلمان و دانش آموزان از آن ها توانسته اند در افزایش 
یادگیري دانش آموزان در درس علوم مؤثر واقع ش��وند. اما كمبود وس��ایل آموزشي در 
زمینة س��ایر دروس از جمله ریاضیات و ادبیات همچنان گریبان گیر این مدارس است. 
در ضمن، به بس��یاري از مواد و وسایل مورد نیاز براي آزمایش ها و فعالیت هاي عملي 
در درس علوم دورة راهنمایي دسترس��ي وجود دارد و فراهم كردن آن ها امكان پذیرتر 
است و این امر مي تواند با توجه به انگیزه معلمان در كالس هاي موضوعي براي انجام 
آزمایش ها و فعالیت هاي عملي و تحقیقي به غناي فرآیند یاددهي- یادگیري كمك كند. 
گذش��ته از این، این امر همچنین مي تواند ناش��ي از نحوة طراحي سئوال هاي آزمون ها 
باشد. این آزمون ها توسط معلمان دورة راهنمایي به شكل معمول طراحي شده و بیشتر 
سئوال هاي آزمون هاي طراحي شده به طور مرسوم ناظر به یادآوري و یادسپاري مطالب 
است و كمتر به درك و دروني كردن و تركیب اطالعات و توانایي استفاده از آن ها توجه 
شده است. بر  این اس��اس توانایي دانش آموزان كالس هاي موضوعي در پاسخ گویي به 
س��ئواالت با دانش آموزان كالس هاي غیرموضوعي به جز در درس علوم تفاوت معنادار 

نداشته است.
 نكتة دوم مربوط به تفاوت نظرات والدین با س��ایر گروه هاي تحقیق اس��ت. براي 
ارزشیابي 4 متغیر اصلي مربوط به فرآیندهاي یاددهي- یادگیري، 33 سئوال در پرسش نامه 
گنجانده ش��ده بود. یافته ها نشان داد كه تفاوت نمرات سه گروه تحقیق )شامل معلمان، 
دانش آموزان و مدیران( به نفع مدارس مش��مول معنادار بود. اما نمرات والدین مدارس 
مش��مول گرچه در همه موارد باالتر از غیرمشمول بود، اما تفاوت نمرات آن ها فقط در 
مورد یك متغیر از 4 متغیر اصلي معنادار بود و در سایر موارد تفاوت معنادار نبود. عالوه 
 بر این براي س��نجش متغیرهاي جانبي، در پرس��ش نامة والدین 7 سئوال گنجانده شده 
بودكه گرچه تفاوت نظرات والدین در هر 7 سئوال معنادار نبود، ولي در 5 مورداز آن ها 
نمرات والدین در مدارس غیرمش��مول باالتر بود. در مجموع، هنگام مقایس��ه مدارس 
موضوعي با غیرموضوعي طبق نظرات والدین مي توان گفت میان عملكرد دو نوع مدرسه 
از نظر مطلوبیت - جز در مورد یك متغیر- وجه ممیزي وجود ندارد. این در حالي است 
كه هنگام مقایس��ه مدارس مشمول با وضعیت مطلوب، با استفاده از نظرات والدین )با 
توجه به معنادار بودن تفاوت میانگین نمرات والدین مدارس مشمول با میانگین نظري( 
عملكرد مدارس موضوعي مطلوب ارزیابي مي شود. در تفسیر  این نتیجه مي توان گفت كه 
نمرات والدین مدارس موضوعي از سطح باالیي برخوردار بوده است )میانگین مشاهده 
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شد، 31 نمره از میانگین نظري باالتر بوده است(، اما با توجه به  اینكه در انتخاب مدارس 
غیرمشمول تالش شده است تا مدارس هم سطح با مدارس موضوعي انتخاب شوند، لذا 
نمرات والدین در مدارس غیرمشمول هم از سطح باالیي برخوردار بوده و بر  این اساس 
نمرات والدین در دو گروه مدارس مورد تحقیق تفاوت معنادار نداشته است. به عبارت 
دیگر، گرچه والدین در مدارس مش��مول به عملكرد مدرس��ه نمرات باالیي اختصاص 
داده ان��د، اما با توجه ب��ه اینكه والدین در مدارس غیرمش��مول هم به عملكرد مدارس 
نم��رات باالیي اختصاص داده اند، تفاوت آن ها معنادار نبوده اس��ت. علي رغم این امر، 
ِصرف متفاوت بودن نظرات والدین با س��ایر گروه هاي نمونه قابل بررسي است. به نظر 
مي رسد این موضوع ریشه در عدم اجراي برنامه هاي توجیهي از سوي مدارس مشمول 
براي آش��نا كردن والدین با طرح در دس��ت اجرا داشته باشد. در طرح آزمایشي ذي ربط 
دوره هاي آموزشي براي مدیران و معلمان اجرا شده كه علي رغم موفق نبودن،  دست كم 
امكان آش��نایي آن ها با طرح را فراهم آورده اس��ت، اما در م��ورد والدین اقدام خاصي 
صورت نگرفته است. از سوي دیگر، با توجه به اطالع ضمني والدین در مدارس مشمول 
از در دس��ت اجرا بودن یك طرح خاص در مدارس ذي ربط، ممكن است كه انتظارات 
باالیي براي ایجاد تغییرات و كس��ب دستاوردهاي خاص توسط مدرسه در آن ها ایجاد 
شده باشد و عدم تحقق آن ها موجبات ارائه نظرات متفاوتي از سوي آن ها -در قیاس با 

سایر گروه هاي مشمول طرح آزمایشي- را فراهم كرده باشد.
در مجم��وع، یافته هاي حاص��ل از اجراي پرس��ش نامه ها و آزمون هاي پیش��رفت 
تحصیلي و بررسي معدل نمرات دانش آموزان با نتایج حاصل از مصاحبه با كارشناسان 
و صاحب نظران در حوزة تعلیم وتربیت و همچنین با نتایج حاصل از مشاهدة كالس  هاي 
موضوعي و غیرموضوعي همخوان و لذا داّل بر معتبر بودن نتایج است. نتیجه مصاحبه ها 
مبني بر موفقیت نس��بي طرح و تحقق اهداف آن اس��ت و نتیجه مش��اهدات كالس ها 
هم نش��انگر مناس��ب تر بودن وضعیت كالس هاي موضوعي نسبت به غیرموضوعي در 

زمینه هاي مورد بررسي است.
نتای��ج  این تحقی��ق در زمینة میزان اس��تفاده معلمان و دانش آم��وزان از تكنولوژي 
آموزش��ي و انجام آزمایش ها و فعالیت هاي عملي و ارتباط آن با پیش��رفت تحصیلي با 
نتایج تحقیقات پیشین هم خواني دارد. طبق نتایج تحقیقات انجام شده در ایران، استفاده 
از تجهیزات آموزش��ي با میزان یادگیري ارتباط دارد )باطن��ي، 1373، درویش، 1377و 
غدیري، 1374(. نتایج تحقیقات خارجي انجام شده هم حاكي از مؤثر بودن استفاده از 
تكنولوژي آموزش��ي بر افزایش یادگیري دانش آموزان و غني شدن تعلیم وتربیت )كرنل 
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و مارتی��ن، 1999(، فعال كردن روش هاي یادگیري و ارتقاي س��طح آن ) ژانگ، 2002؛ 
ژانگ و دانگ، 2004؛ باالنسکت، 2009 و باالنسکت و دیگران، 2006(، افزایش تعامل 
و یادگی��ري اجتماعي )اورم��رود، 1998 و ونگر، 1999(، یادگیري اكتش��افي و افزایش 
نگهداري مطال��ب در ذهن ) دیوك، 1998و كرنل، 2002(، درگیر كردن دانش آموزان در 
استفاده از رسانه ها براي كشف و انتقال دانش )ویلسون، 1993( وتجهیز دانش آموزان به 

دانش و مهارت هاي مورد نیاز )پرایم، 1998؛ ژانگ، 2002 و كو، 2007( است.
نتایج  تحقیق حاضر در مورد میزان اس��تفادة معلم��ان از روش هاي فعال تدریس و 
ارتباط آن با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان هم با نتایج تحقیقات پیشین سنخیت دارد. 
تحقیقات متعددی تأیید کرده اند که کیفیت کار معلم از عواملي اس��ت كه که بیش��ترین 
تأثیر را بر عملکرد دانش آموزان می گذارد )بودا، 2010(. نتایج مطالعات تریگول، پروسر 
و واترهوس هم نش��ان داده كه روش تدریس معلمان بر رویكرد دانش آموزان نسبت به 

یادگیري مؤثر است )به نقل از گاسمن، 2008، 157(.
طبق نتایج تحقیق حاضر، معلمان در كالس هاي غیرموضوعي از تكنولوژي آموزشي 
كمتر استفاده مي كنند.  این نتایج با یافته هاي تحقیقات پیشین همخواني دارد كه از جمله 
آن ه��ا مي توان به تحقیقات نظري، 1373؛ اكبري،1380؛ ش��اه كرم، 1375؛ فالح، 1382؛ 
درویش، 1377؛ غدیري، 1374؛ مشایخي، 1372؛ هاشمي مقدم، 1371؛ واشقاني فراهاني، 
1373؛ باطني، 1373؛ توكلي، 1379؛ مهربان، 1374؛ اطهري راد، 1375و نهاوندي، 1377( 

اشاره كرد.
عالوه  بر این، نتایج مصاحبه ها و مشاهده ها حاكي از آن است كه این طرح علیرغم 
موفقیت در همه ابعاد، در حصاري از فقدان ها و كمبودها محدود ش��ده است. امكانات 
 این طرح از نظر فضا و تجهیزات بسیار كم و در واقع محدود به همان چیز هایي است كه 
 این مدارس از قبل در اختیار داشته اند. البته در موارد معدودي از رهگذر  این طرح منابع 
و امكانات كمي  در اختیار برخي از  این مدارس قرار گرفته است. فضا و تجهیزات اغلب 
مدارس براي اجراي كامل طرح ناكافي اس��ت. به علت محدودیت فضا، گاه كالس هاي 
تجمیعي )چندموضوعي( تشكیل ش��ده است. در اغلب كالس ها امكان چینش كالسي 
متناس��ب با طرح درس یا نیست یا به س��ختي امكان پذیر است. یكي از مشكالت  این 
مدارس نداشتن فضاي كافي و مناسب براي نصب كمدهاي ویژة وسایل دانش آموزان و 
لذا اجبار آن ها به حمل وسایل خود در حیاط و در میان طبقات مختلف ساختمان است 
و  این امر مي تواند یكي از دالیل عمدة نظرات والدین در زمینة بهتر ندانس��تن وضعیت 

مدارس موضوعي نسبت به غیرموضوعي باشد.
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 در مورد دوره هاي آموزش��ي برگزار شده براي مدیران و معلمان این طرح موفقیتي 
نداشته  است و مدیران و معلمان از كم و كیف دوره ها ناراضي بوده اند. در واقع مي توان 
گفت موفقیت  این طرح در پاره اي از مدارس علي رغم در اختیار نداشتن امكانات الزم 
و كافي، بیشتر مرهون فراهم شدن امكان براي استفاده معلمان و دانش آموزان از وسایل 

و تجهیزات توزیع شده و استقرار یافته در كالس ها بوده است.
ت��داوم اجراي موفقیت آمیز ای��ن برنامه و اصالح نقاط ضعف آن، همانند هر برنامه 

دیگري، نیازمند پایش مستمر و ارزشیابي هاي تكویني و نهایي در مراحل بعد است.

پيشنهادهاي کاربردي
1. رفع مش��كالت مربوط به فضاي نامناس��ب و ناكافي مدارس و كالس هاي موضوعي )با توجه به 
ناكافي بودن تعداد كالس ها نس��بت به جمعیت دانش آموزي، تعداد مواد درس��ي و تعداد معلمان 
هر مادة درس��ي در هر مدرسه و نامناسب و ناكافي بودن فضاي كالس ها براي استقرار تجهیزات 

آموزشي و چینش چیدمان كالسي متناسب با موضوع درس و فعالیت هاي گروهي دانش آموزان(
2. رفع مشكالت مربوط به تجهیزات آموزشي نامناسب و ناكافي مدارس و كالس هاي موضوعي )با 

توجه به ناكافي و نامناسب بودن تجهیزات آموزشي مستقر در مدارس و كالس هاي موضوعي(
3. رف��ع مش��كالت مالي م��دارس موضوعي )با توجه به ع��دم تحقق وعده هاي داده ش��ده در زمینة 

تخصیص اعتبارات الزم(
4. برگزاري دوره هاي آموزشي با كمیت و كیفیت بایسته براي مدیران و معلمان )با توجه به ناراضي 

بودن مدیران و معلمان از كم و كیف دوره هاي آموزشي برگزار شده در زمینة مربوط(
5. برگزاري جلس��ات توجیهي و هماهنگي با والدین دانش آموزان در مدارس موضوعي و برقراري 
ارتباط بیش��تر با آنان از طریق جلسات اولیا و مربیان، دادن گزارش هاي كارماهانه یا فصلي و … 
)ب��ا توجه به معنادار نبودن تفاوت نظرات والدین دانش آم��وزان در مدارس موضوعي با مدارس 

غیرموضوعي(
6. پش��تیباني فن��ي ادارات آموزش و پ��رورش از سیس��تم هاي اطالعاتي و ارتباطي م��دارس اعم از 

سخت افزار و نرم افزار )با توجه به ناكافي بودن پشتیباني  ادارات آموزش و پرورش در این زمینه(
7. نظارت بیش��تر، برقراري ارتباط و پشتیباني بخش ستادي طرح در سطح ادارات آموزش وپرورش 
مناطق، اس��تان و دفتر آموزش راهنمایي تحصیلي از م��دارس موضوعي )با توجه به كافي نبودن 

نظارت و پشتیباني بخش ستادي(
8. اختصاص كمدهاي ویژه به دانش آموزان براي استقرار كیف و وسایل دانش آموزان )با توجه به جابه جایي 
دانش آموزان در كالس هاي مختلف در طول روز و مشكل و دست و پا گیر بودن حمل وسایل براي آنان(
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9. اختصاص س��اعاتي از خدمت موظف معلمان براي فراهم كردن فرصت تولید وسایل آموزشي و 
تجهیز كالس توسط معلمان با همكاري دانش آموزان )با توجه به پر شدن ساعات موظف معلمان 
با تدریس و ارزش��یابي از دانش آموزان و نداش��تن فرصت براي تولید وسایل آموزشي و تجهیز و 

تزیین كالس ها با وسایل و آرایه هاي مرتبط با مادة درسي( 
10. تخصیص اعتبارات ویژه به مدارس براي تولید وسایل آموزشي و تجهیز كالس توسط معلمان و 
گروه هاي درسي )با توجه به هزینه بر بودن تولید و ساخت وسایل و پوسترهاي آموزشي و نبودن 

بودجة الزم در اختیار مدارس(
11. كاه��ش تراك��م دانش آم��وزان در كالس براي اس��تفادة بهینه از كالس ه��اي موضوعي )با توجه 
ب��ه ضرورت تقس��یم دانش آموزان به گروه هاي مختلف و مش��اركت آن��ان در انجام آزمایش ها و 

فعالیت هاي عملي(

پيشنهادهاي پژوهشي
1. انجام ارزش��یابي از اجراي آزمایش��ي طرح كالس هاي موضوعي در س��ال هاي بعد )احتمال دارد 
بخش��ي از نتایج مثب��ت به بار آمده ناش��ي از توجه ویژه به  این مدارس و ضرورت پاس��خ گویي 
معلمان و مسئوالن آن ها و افزایش نظارت بر كار آن ها باشد، نه ضرورتًا به سبب مناسب بودن طرح 

آزمایشي(
2. بررسي سایر دستاوردهاي احتمالي مدارس موضوعي نظیر كسب مهارت هاي اجتماعي بیشتر، میل 
به همكاري جمعي و بروز رفتارهاي ش��هروندي توس��ط دانش آموزان و افزایش تعامل اجتماعي 

معلمان با دانش آموزان و …
3. امكان سنجي براي توسعه طرح كالس هاي موضوعي و تحت پوشش قرار دادن مدارس بیشتر

4. بررس��ي نیازهاي آموزش��ي مدیران، معلمان و مربیان مدارس موضوعي جهت برنامه ریزي براي 
افزایش كم و كیف دوره هاي آموزشي 

محدوديت هاي اين تحقيق
1. محدود بودن  این ارزش��یابي به كم و كیف فرآیندها و دس��تاوردهاي آموزشي و پرورشي مدارس 
موضوعي )در  این تحقیق بر اس��اس نظر دفتر آموزش راهنمایي تحصیلي، ارزش��یابي از زمینة و 

دروندادها مدنظر نبوده است.( 
2. اجراي تحقیق در اواخر سال تحصیلي که معلمان و دانش آموزان سرگرم آماده شدن براي امتحانات 
و بعضٌا دوره كردن دروس بودند و لذا فرصت كافي براي توزیع مناسب مشاهده ها از نظر زماني 

موجود نبود و به طور فشرده انجام شد.
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