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جایگاه و نقش نظام دوری 
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دانش آموزان ابتدایی
رضا هویدا*                         علی اکبر دولتی**                    علی اکبر امین بیدختی***

پژوهش حاضر با هدف شناســایی مزایای نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی  _ یادگیری 
دانش آموزان در مدارس ابتدایی اســتان سمنان انجام شد. نظام دوری فرایندی است که در آن یک 
معلم با یک گروه از دانش آموزان حداقل به مدت دو سال یا بیشتر در یک مدرسه می ماند. نوع پژوهش 
کاربردی و روش آن آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کّمی انجام شد. 
در بخش کیفی پژوهش، با 10 نفر از مدیران، مصاحبه عمیق و 32 مورد مصاحبه نیمه هدایت شــده با 
معلمان که به شیوة هدفمند - گلوله برفی )تعداد 42 نفر( انتخاب شده بودند، انجام شد. نتایج حاصل 
از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرســش نامه ای محقق ســاخته 
تنظیم گردیــد. روایی محتوایی طبق نظر متخصصان، پایایی آن نیــز از طریق آلفای کرونباخ 0/90 
بررسی و مناسب گزارش شد. در بخش کّمی، پرسش نامة پژوهش توسط 218 نفر از معلمان و مدیران 
که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شــده بودند، تکمیل شد و در بخش کیفی از تکنیک تحلیل 
محتــوا و در بخش کّمی از آزمون تحلیل عاملی، خی دو و فریدمن اســتفاده گردید. نتایج پژوهش 
نشان داد که مزایای »شــناخت یاددهنده نسبت به یادگیرنده«، دارای بیشترین اهمیت و رتبة اول، 
»افزایش درک و دانش معلم از توانایی ها و ضعف هــوش دانش آموزان« در رتبة دوم، »تلقی نمودن 
والدین، دانش آموزان و معلمان به عنوان اعضای یک خانواده و جامعه« در رتبة سوم، »کاهش نگرانی و 
اضطراب دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی و معلم جدید« در رتبة چهارم، در ارتقا و بهبود فرایند 

یاددهی _ یادگیری دانش آموزان قرار دارند.
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مقدمه
دانش آموزان هر جامعه بزرگ ترين ســرمايه های انسانی آن جامعه محسوب می شوند، زيرا در آينده 
با به کارگیری علم و دانش و مهارت های آموخته شده خود می توانند گام های استواری در جهت تعالی، 
رشد و آبادانی جامعه بردارند. بنابراين برای تقويت و يادگیری مؤثر دانش آموزان استفاده از روش های 
آموزشــی که به آنان احســاس امنیت، آرامــش، احترام و ثبات  دهد ضروری بــه نظر می آيد.از جمله 
روش هايی که در اين زمینه مؤثر است »نظام دوری1« است )النگموير2، 2014(. نظام دوری، و به عبارتی 
آموزش دوری، فرصت های يادگیری برای دانش آموزان را در يک محیط ثابت و پايدار به وجود می آورد 
)جنکینز3، 2009(. کیسی4 )2007( در ضرورت اين روش آموزشی معتقد است معلمان به خاطر نقش 
مهمی که در موفقیت دانش آموزان در کالس دارند؛ هرچه زمان بیشتری را با دانش آموزان سپری کنند، 
موفقیت آن ها باالتر می رود )کیســی، 2007(. پژوهش ها نشــان داده است که استفاده از نظام دوری به 
اصالح مدرسه می پردازد )النگموير، 2014؛ کروگمان و ون سنت5، 2000(. به طور خالصه، نظام دوری 
فرايندی اســت که در آن يک معلم با يک گروه از دانش آموزان حداقل به مدت دو ســال يا بیشتر در 
يک مدرســه می ماند. هنگامی که يک »دوره6« پس از دو يا چند سال به پايان رسید، معلم می تواند يک 
حلقه جديد يا يک گروه جديــد از دانش آموزان را برای تدريس انتخاب کند. فرايند دوری به نام های 
مختلفی مانند چرخش معلم7، سبک يادگیری خانواده8، پیشروی دانش آموز با يک معلم9، تداوم گروه10، 
خوشــه11، انتساب چندسالة12 معلم به کار برده می شــود )بارگر13، 2013؛ هیتز، سومرتز و جنلینک14، 
2007؛ النگمور، 2014(. نظام دوری يک مفهوم جديد يا يک روش معمولی در کشورهايی مانند آلمان، 
جامائیکا، ژاپن و چین نیست )گرانت، ريچاردسون و فورستن15، 2000(. بلکه، نظام دوری يک جنبش 

است که برای آن هیچ سابقه تاريخی وجود ندارد )سیمل16، 1998(.
در ســال های اخیر نظام دوری در سطح جهان مطرح بوده، مزايای آن گسترده و معايب آن حداقل 
می باشــد )بارگر، 2013(. اين نظام در کشــورهای مختلفی به طور آزمايشــی، از جمله اسرائیل، سوئد 
و ژاپن اجرا شــده و در رتبه بندی و ارزشــیابی در رتبه خیلی خوب قرار گرفته شــده است )گرانت 
و همکاران، 2000(. چکلی17 )1995( نشــان داد که برنامه های چندســاله آموزش وپرورش، بخشی از 
گزينه های آموزش وپرورش برای مدت طوالنی بوده اســت. اشتاينر18 دانشمند اتريشی، معتقد است که 
دانش آموزان با داشــتن يک رابطه بلندمدت با بزرگ ساالن می توانند کلید بهبود آموزش وپرورش باشند 
)هیو19، 2007(. در حال حاضر 250 مدرسه در اياالت متحده و بیش از 900 مدرسه در 40 کشور جهان 
وجود دارد که نظام دوری در آن ها اجرا می شــود. گزارش ها حاکی اســت که تعداد اين مدارس در 
اياالت متحده در ده ســال گذشته دو برابر شده است. بسیاری از مدارس اياالت متحده خصوصی اداره 
می شود که اجازه می دهد تا معلمان در مراحل توسعه برنامه درسی و نیازهای دانش آموزان آزادی عمل 

بیشتری داشته باشند )سیستون20، 2004؛ مای و نوردويل21، 2006-2004(.
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محیــط نظام دوری فرصت های ســودمندی در زمینه هــای عاطفی، اجتماعــی و تحصیلی برای 
دانش آموزان فراهم می آورد )کننی22، 2007(. از جمله مزايای عاطفی آن برای دانش آموزان داشــتن يک 
ثبات عاطفی و احســاس اضطراب کمتر نسبت به مدرســه گزارش شده است، از مزايای اجتماعی آن 
به داشــتن احســاس و رابطه مطمئن تری با جامعه و خانواده و زمان بیشتر برای ساخت و حفظ روابط 
بلندمدت با معلم و دانش آموزان می توان اشاره کرد )وا لینت، لرنری، چال - فانت، هان سون و ريسر23، 
2008؛ چکی24، 2014(. از مزايای تحصیلی آن به طورکلی بهبود نمرات پیشــرفت تحصیلی و نگرش 
مشــتاق تر به ســمت يادگیری حائز اهمیت اســت )پکرينن، آنوال، کیارو، لرکنن، پويکیس، سیکنن و 
نورمی25، 2013(، ديگر مزايای اين روش عبارت است از تشويق دانش آموزان در راستای تقويت روابط 
اجتماعی در ارتباط با خانواده، مدرســه و جامعه )باکر، گرانت و مــورالُک26، 2008؛ الیوت و کاپ27، 
2003؛ فريمن28، 2007؛ گرگوری29، 2009(، نگرش مثبت والدين نسبت به آموزش )نیکولز و نیکولز30، 
2002(، افزايش حضور دانش آموزان و روابط قوی آن ها با معلم )روترينگ31، 2009؛ اسنوک32، 2007(، 
افزايش انگیزه و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان )اورازی33، 2012؛ استرلینگ34، 2011؛ کوو35، 2010؛ 
فردلندر36، 2009؛ لیندسی، اروينگ، تنر و آندردو37، 2008(، تشخیص و آگاهی معلمان از نقاط قوت و 
ضعف دانش آموزان )تامپتسون، فرنز و مايلر38، 2009؛ مای و نوردويل، 2004-2006(، اضطراب کمتر و 
ثبات عاطفی )رودريگاز و آرنز39، 2007؛ روترينگ، 2009( و مشخص بودن نیازهای دانش آموزان برای 
معلمان )رابرتز40، 2005( مزايای بلندمدت نیز عبارت اســت از اين نظام تشويق تفکر، ريسک پذيری و 
دخالت در جّو عاطفی و فکری مدارس، فرصت بیشتر برای توسعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
)کننــی، 2007(، کاهش اضطراب دانش آموزان )بلوم، بالدوين و ريــان41، 2013(، بهبود اعتمادبه نفس 
دانش آموزان )ووير42، 2009( و نیز فرصت بیشــتر معلم و دانش آموز برای ساخت دانش قبلی )رابرتز، 

2005( اشاره نمود.
در نظام دوری اين امکان برای معلمان وجود دارد که با دادن تکالیف و مشق برای طول تابستان 
به دانش آموزان، يک اســتمرار و ارتباط آموزشی و علمی بین ســال اول و دوم ايجاد کنند، پیگیری 
تکالیف تابســتانی سال اول بین فعالیت ها و اســتانداردهای آموزش سال دوم ارتباط برقرار می کند. 
اين عمل تضمین می کند که دانش آموزان فعالیت ها و مهارت های پايه را در تابســتان فراموش نکنند 
و برای شــروع کار علمی در اولین جلسه ســال دوم آماده شوند. معلمان نیز ممکن است با توجه به 
شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان از سال گذشته برحسب نیازهای خاص آن ها تکالیف تابستان 
دانش آمــوزان را برنامه ريزی کنند. عالوه بر يادگیری تابســتان، نظام دوری به زمان يادگیری ســال 
تحصیلی جديد يک ماه می افزايد )چکی، 2014(. در بسیاری موارد از اين زمان اضافی، برای آموزش 
و يادگیری در آغاز ســال دوم استفاده می شود. معلمان به طورکلی در آغاز سال تحصیلی جديد، سه 
تا پنج هفته را برای ارزيابی دانش آموزان، آشــنا شــدن با شخصیت آنان، سبک های يادگیری آن ها و 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان ابتدایی

28
ë شمارة63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز  1396

ايجاد روش های مديريت کالس درس صرف می کنند، اين زمان برای کالس دوم مدارسی که از نظام 
دوری اســتفاده می کنند صرف نمی شــود. معلمان و دانش آموزان با سبک های يادگیری و تدريس و 
روش کالس درس يکديگر آشــنا هستند. به همین دلیل، آموزش و يادگیری در اولین روز سال دوم 

آغاز می شود.
وان مائل و وان هــوت43 )2011( در پژوهش خود اذعان می دارند که ارتباط عاطفی که در نظام 
دوری بین معلم و دانش آموزان به وجود می آيد بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار اســت، 
اين ارتباط عاطفی بر جهت گیری اهداف دانش آموزان تأثیرگذار است آن ها همچنین بیان می دارند که 
تأثیر انگیزش تحصیلی بر پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان در نظام آموزش دوری بیشتر از نظام های 
آموزشی سنتی است. پیتروويسی44 )2014( نیز در پژوهش خود می گويد نظام آموزش دوری به عنوان 
يک پــروژه راهبردی برای آموزش مداوم و پرورش ظرفیت هــای دانش آموزان عمل می کند. و اين 
روش را يک تجربه خوب و موفق در آموزش وپرورش می داند. نتايج پژوهش النگموير )2014( نیز 
حاکی از آن اســت که نتايج موفقیت و نمرات دانش آموزانی که از روش های دوری برای آنان به کار 
رفته بود بیشــتر از دانش آموزانی بود که فاقد اســتفاده از اين روش آموزشی بودند. اورازی )2012( 
نیز بیان می دارد که اثربخشــی، عملکرد و دستاوردهای آموزشی برای دانش آموزانی که از روش های 
دوری برای آنان اســتفاده می شود بیشــتر از دانش آموزان ديگر است. النگموير )2014( در پژوهش 
خود نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دانش آموزان نظام دوری و عادی وجود دارد. 
رودريگاز و آرنز )2007( نیز در پژوهش خود نشــان دادند که دانش آموزان دوری در درس زبان و 

هنر تفاوت معناداری با دانش آموزان غیر دوری دارند.
آموزش وپرورش و تعلیم وتربیت نقش اساسی در تحکیم و توسعه جامعه دارد و اين مهم از طريق 
انتقال مفاهیم پايه فرهنگی، آموزش نقش های شــغلی و تخصصی، نوســازی افراد، انتقال مهارت ها و 
رفتارها به دانش آموزان که آينده سازهای جامعه هستند و اين عوامل نیز از اهداف کالن آموزشی و تربیتی 
نظام آموزشــی اســت، انجام می گیرد. بنابراين آموزش وپرورش با تالش های خود از طريق روش های 
آموزشی مناســب درصدد پاسخگويی به نیازهای اين ســرمايه ملی »دانش آموزان« است. يکی از اين 
روش ها، روش های آموزشــی دوری است که با اجرای آن پیامدهای مثبتی عايد سازمان های آموزشی 
شــده است. با توجه به کمبود و خأل مطالعات و پژوهش های الزم در رابطه با اين روش آموزشی و با 
توجه به پیامدهای اجرايی و کمبود توجه به پیاده ســازی آن در مؤسسات و مراکز آموزشی به خصوص 
مدارس، خأل پژوهشــی آن توسط پژوهشگر احســاس گرديد. در اين راستا پژوهش حاضر به دنبال 

پاسخ گويی به سؤاالت زير بوده است:
1. مزايــای به کارگیری نظام دوری در ارتقا و بهبــود فرايند ياددهی - يادگیری دانش آموزان ابتدايی 

شامل چه مواردی می باشد؟
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2. اولويت بنــدی مزايای نظام دوری در ارتقا و بهبود فرايند ياددهی - يادگیری دانش آموزان ابتدايی 
به چه صورت است؟

روش
اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمايشی 
مقطعی، بوده است. در اين پژوهش ضمن شناسايی مزايای نظام دوری، از نتايج آن می توان جهت بهبود 
وضعیت موجود مدارس اســتفاده کرد. همچنین روش تحقیق، آمیخته و از نوع اکتشــافی بوده است. 
پژوهش های آمیخته45، مطالعاتی هســتند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش های تحقیق کّمی و 
کیفی به انجام می رسند )کرس ول46، 2003(. در طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی47، پژوهشگر درصدد 
زمینه يابی درباره موقعیت نامعین می باشــد. برای اين منظور ابتدا به گردآوری داده های کیفی می پردازد. 
انجام اين مرحله او را به توصیف جنبه های بی شماری از پديده ها هدايت می کند و در نهايت پژوهشگر 
بــر مبنای يافته های حاصل از داده های کیفی، ســعی بر آن دارد کــه داده های کّمی را گردآوری کند تا 

تعمیم پذيری يافته ها را میسر سازد.
در بخش کیفی، با اســتفاده از مصاحبة نیمه هدايت شده، به طرح سؤاالت کلی در راستای شناسايی 
مزايای نظام دوری بر اساس اهداف پژوهش و مسئله مورد بررسی از طريق مديران، معاونین و معلمان 
پرداخته شد. اين افراد به اين دلیل انتخاب شدند که با بهره گیری از دانش و تجارب آن ها بتوان به نتايج 
معتبرتری دست يافت. محور اصلی مصاحبه های نیمه هدايت شده، شناسايی مزايای نظام دوری در ارتقا 
و بهبود فرايند ياددهی و يادگیری دانش آموزان بود. پس از انجام مصاحبه ها، پژوهشگران اقدام به مرور 
مصاحبه ها و تبديل صدا به متن ومرورمجدد يادداشت های حین مصاحبه و متن های تبديل شده کردند. 
حاصل اين مرحله، شناسايی گويه ها و مرور مجدد مصاحبه ها و جايگذاری پیام های انتقال داده شده و 
در نهايت تحلیل ادراکی و توصیفی بوده اســت، در انتها پس از تدوين ابزار نهايی گردآوری اطالعات 
به تأيید اين افراد رســید. بهینه کاوی و مروری بر تجارب کشــورهای موفق در زمینة به کارگیری نظام 
دوری در آموزش، بررســی عمیق پیشــینه و مبانی نظری پژوهش، تحلیل محتوای 10 مورد مصاحبه 
انجام شــده با مديران و 32 مورد مصاحبه نیمه هدايت شده با معلمان، منجر به شناسايی 28 عامل مرتبط 
با مزايای نظام دوری شد که به دلیل همپوشانی و قابلیت ادغام برخی از اين عوامل، در نهايت به منظور 
اجرای بخش کّمی پژوهش اين عوامل در 16 گويه طراحی شد و پرسش نامة پژوهش در 2 بخش الف. 
اطالعات جمعیت شناختی، ب. گويه های مربوط به مزايای نظام دوری در ارتقا و بهبود فرايند ياددهی 
و يادگیری دانش آموزان؛ با طیف 5 درجه ای تدوين گرديد. در بخش کیفی اين پژوهش با اســتفاده از 
روش نمونه گیری هدفمند، با تکنیک گلوله برفی، تعداد 42 نفر از مديران، معاونان و معلمانی که از نظام 
دوری استفاده می کردند، شناسايی شده و با موافقت آنان پژوهشگر با آنان مصاحبه نمود. در اين مصاحبه 
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دو سؤال کلی از مصاحبه شوندگان پرسیده شد:
1. به کارگیری نظام دوری چه مزايايی در بهبود فرايند ياددهی و يادگیری دانش آموزان ابتدايی داشته 

است؟
2. اولويت بنــدی مزايای نظام دوری در بهبود فرايند ياددهی و يادگیری دانش آموزان ابتدايی چگونه 

است؟

تحلیل داده ها با اســتفاده از تکنیک تحلیل محتوا )کدگذاری باز، محوری و انتخابی( انجام گرفت. 
فرايند تحلیل داده های مصاحبه استقرايی بود، به عبارت ديگر هیچ چارچوب مفهومی قبلی برای کدگذاری 
و مقوله بندی وجود نداشت. اساس تحلیل داده ها در اين پژوهش کدگذاری است. منظور از کدگذاری 
نیز اختصاص نزديک ترين مفهوم به هر يک از کوچک ترين جزءهای با معنی داده های گرد آوری شده 

است.
در بخش کّمی، روايی محتوايی پرســش نامه بر اساس نظر صاحب نظران و خبرگان تعیین شد و 
به منظور تعیین ضرايب پايايی پرســش نامه، در ابتدای امر و در مرحلة پايلوت تعداد 83 پرســش نامه 
در بین جامعة آماری که نمونة پژوهش از آن انتخاب شــده است، توزيع و جمع آوری گرديد و پس 
از تجزيه وتحلیل داده های اين پرســش نامه ها، ضريب پايايی )آلفای کرونباخ( 0/90 بررسی و مناسب 
گزارش شــد. در زمینة تکمیل پرسش نامه، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. پس از مشخص 
شدن تعداد کل معلمان و مديران )550( بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه 225 نفر انتخاب شد. 
به منظور انتخاب معلمان و مديران برای اجرای پرســش نامه ابتدا سهم هر يک از شهرستان های استان 
مشــخص گرديد و سپس حجم نمونه مربوط به هر شهرستان برای اجرای پرسش نامه انتخاب شد و 
در نهايت پرسش نامه پژوهش توسط 218 نفر از معلمان، مديران، معاونان )138 مرد و 80 زن( که به 

روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل شد.

یافتههایتحقيق
ســؤال اول پژوهش: مزايــای به کارگیری نظام دوری در ارتقا و بهبــود فرايند ياددهی و يادگیری 

دانش آموزان ابتدايی شامل چه مواردی است ؟
به منظور پاســخگويی به اين سؤال ضمن مطالعه و بررســی کلی مصاحبه های انجام شده، مزايای 
به کارگیری نظام دوری احصا و به ابعاد و گويه های مختلفی تقســیم گردد. مزايای احصا شــده در هر 
بعد بايد از يک نوع و يک جنس باشد، لذا الزم است مجموعه ابعاد تعريف شده، به صورتی جامع ومانع، 
دربرگیرنده همة مزايا باشد. بدين منظور در عمل فرايند کدگذاری ابتدا کل مصاحبه ها به دقت روخوانی 
شد تا معنا و مفاهیم اصلی در آن به صورت توصیفی شناسايی شود. نتیجه اين مرحله يک تصوير کلی 
و توصیفــی از هر مصاحبه بود. نمونه ای از داده های حاصــل از مصاحبه و روند تحلیل آن ها در ادامه 
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آورده شده است:
مصاحبهکننده: مزايای به کارگیری نظام دوری در مدارس ابتدايی، شامل چه مواردی است؟

مصاحبه شونده 1( با توجه به اينکه در نظام دوری معلم چند سال متوالی با دانش آموزان در کالس 
درس حاضر می شود، اين امر باعث می شود که معلمان با والدين و دانش آموزان به عنوان اعضای يک 
خانواده و يا يک جامعه شــناخته شــوند واين امر به نوبه خود باعث افزايش صمیمیت بین اعضا می 

شود و معلمان نیزبا دانش آموزان در تعامل بیشتری قرار می گیرند.
مصاحبه شــونده 2( تعامل و برقراری ارتباط بین فــردی در مدارس ابتدايی، يکی از عوامل مؤثر 
بر شــناخت دانش آموزان است. هر چه اين تعامل بیشتر باشــد، منجر به شناخت تفاوت های فردی 
دانش آمــوزان می گردد. نظام دوری نیز با ارتباط درازمدتی که بین دانش آموزان برقرار می کند، باعث 
می شود که درک و دانش معلم از توانايی ها و ضعف هوش کودک افزايش يابد که قابل مقايسه با چنین 

درک و دانشی در طول يک سال تحصیلی نیست.
مصاحبه شــونده 3( معموالً در آغاز ســال تحصیلی جديد معلمان درگیر شــناخت هر چه بهتر 
دانش آموزان می شــوند.حتی پیش می آيد که آن ها ماه ها زمــان نیاز دارند تا دانش آموزان را ارزيابی 
کنند که در چه ســطحی قرار دارند، با کدام شیوه های تدريس آشنايی دارند و با چه روش هايی بهتر 
ياد می گیرند. نظام دوری اين امکان را فراهم می کند که با توجه به شــناخت قبلی که از دانش آموزان 

وجود دارد، در اولین روز سالی يادگیری را آغاز کنند.
مصاحبه شــونده 4( دانش آموزان مدارس ابتدايی اغلب از پذيرش معلم جديد ترس دارند؛ حتی 
پیش می آيد که دانش آموزان اوايل سال تحصیلی از حضور در مدرسه اجتناب می کنند. اما در آموزش 
دوری دانش آمــوزان از قبل معلم خود را می شناســند، ؛به همین دلیل اســت که نگرانی و اضطراب 

دانش آموزان در خصوص سال تحصیلی جديد و همچنین معلم جديد کاهش می يابد.
در مرحله بعد همه مصاحبه ها برای تحلیل اولیه و کدگذاری در نظر گرفته شــد. برای کدبندی، 
متــن مصاحبه های انتخاب شــده قطعه بنــدی و برای هر قطعــه )مبنای قطعه بندی محتــوا بود، هر 
معنــا، محتــوا و مضمونی که هدف پژوهش را پوشــش دهد( يک کد در نظر گرفته شــد . نام هر 
کــد به گونــه ای انتخاب گرديد و اين کار تا مرحله اشــباع نظری، يعنی جايــی که کدهای جديدی 
شناســايی نمی شد، ادامه پیدا کرد. نتیجه اين مرحله شناسايی تعداد زيادی از کدهای باز بود. کدهای 
به دســت آمده در مرحله اول، بعد از چنــد بار غربال کردن و با مالحظه مشــابهت ها و تفاوت های 
آن ها با يکديگر و موارد مســتخرج از مبانی نظری و پیشــینه پژوهش ادغام شد و در نهايت کدها به 
تعداد محدودتری تقلیل يافت و بر اســاس آن تعداد 2 کد نهايی مشخص گرديد )کدگذاری محور(، 
 در ادامــه کدهای نهايی به صورت تحلیلی بــه درون مايه اصلی تبديل گرديــد )کدگذاری انتخابی( 

)جدول شماره 1(.
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جدول 1.   نحوة شکل گیری کدهای منتخب یا مقوله های نهایی                                                                                                         

ُکد بازُکد محورُکد منتخب

یی
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نظام دوری به دانش آموزان امکان می دهد یکدیگر را بهتر از قبل را بشناسند، که دانش آموزم
ایــن امر روند افزایش دانش و برقراری روابط اجتماعی را در آن ها تســهیل می کند. 
دانش آموزان از مزایای گســترش مهارت های اجتماعی و همچنین اســتراتژی های 
)رویکردها( همکاری گروهی در سال های بعدی بهره می برند. پس از اولین بار، نگرانی 
و اضطــراب دانش آموزان در خصوص ســال تحصیلی جدید و همچنین معلم جدید 
کاهش می یابد. آموزش چندساله، امکانات زیادی را برای یادگیری در طول تابستان 
از جمله خواندن پاره ای از کتاب ها، پروژه های کوتاه مدت و ســفرهای علمی فراهم 
می کنــد. روابط طوالنی مدت معلم / دانش آموز در این نوع از آموزش منجر به بهبود 

عملکرد دانش آموز می شود.

برنامه ها و اهداف ناتمام دو ســال بعد تکمیل می شود. آموزش نظام دوری باعث معلم
می شــود والدین، دانش آموزان و معلمان خود را به عنــوان اعضای یک خانواده و یا 
یک جامعه بدانند. یاددهنده نســبت به یادگیرنده شــناخت پیدا می کند و می تواند 
بر اســاس شــناخت قبلی با او برخورد نماید. معلمان زمان بیشــتری برای آموزش 
مباحــث و مفاهیم مورد نیاز دانش آموزان در اختیار دارند.نیازی به تعریف و تصویب 
مجدد الگوهای رفتاری و مباحث و انتظارات آموزشــی )ســرفصل ها( برای هر سال 
نیست- معلمانی که دو سال با دانش آموزان خود می گذرانند نسبت به دیگر معلمان 
در مدرسه شادتر هســتند.از طریق آموزش حلقه ای، معلم قادر خواهد بود از برنامه 
آموزشی منســجم تری که برای رشد کودک مناسب است اســتفاده کند.ارتباطات 
طوالنی مدت معلم / دانش آموز باعث رضایت شــغلی بیشتر در معلمان می شود.درک 
و دانــش معلم از توانایی ها و ضعف هوش کودک بــه نحوی در این آموزش افزایش 
می یابد که قابل مقایسه با چندین درک و دانشی در طول یک سال تحصیلی نیست.

در طول ماه مهر چندین هفته صرف یادگیری اسامی جدید یا آموزش قوانین پایه به 
دانش آموزان جدید و ارزیابی آنچه آن ها در سال گذشته آموخته اند نمی شود. بهترین 

مزیت این شیوة آموزشی این است که در اولین روز سالی یادگیری آغاز می شود.

1-1:ساختارعاملیمزایایشناختهشدهچگونهاست؟
برای بررســی سؤال فوق، تحلیل عاملی اکتشــافی به روش مؤلفه ای اصلی انجام شد که نتايج آن 
به صورت زير اســت: در بخش مقابله با داده های missing، دو آزمودنی از تحلیلی آماری حذف شد تا 
از اين طريق مفروضه تحلیل عامل، تحت عنوان حداقل missing، )0/02( در هر آزمودنی رعايت شود. 
اين اقدام برای تک تک سؤاالت نیز اعمال گرديد. و ضريب ابهام آن ها با رجوع به عدم پاسخ دهی تعیین 
و مشخص شد که تمامی سؤاالت از ضريب صراحت بااليی برخوردارند؛ به طوری که ضريب ابهام همه 
سؤاالت کمتر از 0/02 بود. بنابراين، در تحقیق حاضر تنها به حذف دو آزمودنی اکتفا گرديد و هیچ يک 
از ســؤاالت حذف نشد. وضعیت مزبور معرف اين اســت که نیازی به حذف برخی سؤاالت نبوده و 

می توان با تمامی سؤاالت فرايند تحلیل عامل را صورت داد.
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جدول 2.   ضریب کفایت نمونه گیری                                                                                                                                               

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین
)KMO( 

تقریب 
مجذور خی

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

0/6482577/9011200/001

جدول 3.   آزمون کرویت بارتلت                                                                                                                                                   

سطح درجه آزادیمیزان تقریب مجذور خیآزمون کرویت
تفسیرمعناداری

کرویت کامل2577/9011200/001آزمون بارتلت

همان گونه که در جدول )3( نشــان داده شده است، و با توجه به فرايند آزمون بارتلت که پیرامون 
بررسی کرويت اعمال می شــود، و نیزازآنجاکه تقريب خی دو با درجه آزادی برابر با عدد 2577/901 
شده است. می توان گفت مقدار تقريب خی دو، حداقل در سطح اطمینان α=0/001( 0/999( از لحاظ 

آماری معنادار است، پس آزمون کرويت بارتلت نیز معنادار است.

جدول 4.   ماتریس عامل های چرخش یافته به شیوه چرخش واریماکس                                                                                          

انحراف معیارمیانگینعامل 2عامل 1گویه هاردیف

نظــام دوری بــه دانش آموزان ایــن امکان را 1
می دهد که بهتر از قبل یکدیگر را بشناســند 
و این امر روند افزایش دانش و برقراری روابط 

اجتماعی را در آن ها تسهیل می کند.

0/8052/8620/4392

دانش آموزان از مزایای گســترش مهارت های 2
اســتراتژی های  همچنیــن  و  اجتماعــی 
)رویکردهــا( همکاری گروهی در ســال های 

بعدی بهره می برند.

0/6192/7470/5961

پس از اولین بار، نگرانی و اضطراب دانش آموزان 3
در خصوص سال تحصیلی جدید و همچنین 

معلم جدید کاهش می یابد.

0/5762/9080/2893
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انحراف معیارمیانگینعامل 2عامل 1گویه هاردیف

آموزش نظام دوری باعث می شــود والدین، 4
دانش آمــوزان و معلمــان خــود را به عنوان 
 اعضــای یــک خانــواده و یــا یــک جامعه 

بدانند.

0/5962/9220/3303

روابــط طوالنی مــدت معلــم / دانش آموز در 5
ایــن نوع از آموزش منجر بــه بهبود عملکرد 

دانش آموز می شود.

0/7372/7290/5557

 آموزش چندســاله، امکانات زیــادی را برای 6
یادگیری در طول تابســتان از جمله خواندن 
کتاب هــا، پروژه های کوتاه مدت و ســفرهای 

علمی را فراهم می کند.

0/8472/8020/5281

معلمان زمان بیشتری برای آموزش مباحث و 7
مفاهیم مورد نیاز دانش آموزان در اختیار دارند.

0/6132/7980/4853

نیازی به تعریف و تصویــب مجدد الگوهای 8
رفتــاری و مباحــث و انتظارات آموزشــی 

)سرفصل ها( برای هر سال نیست.

0/7022/6690/6229

معلمانی که دو ســال با دانش آمــوزان خود 9
می گذرانند نسبت به دیگر معلمان در مدرسه 

شادتر هستند.

0/6242/9400/5144

از طریق آموزش حلقه ای، معلم قادر خواهد 10
بــود از برنامه آموزشــی منســجم تری که 
 برای رشــد کودک مناسب اســت استفاده 

کند.

0/7402/8570/3992

یاددهنده نســبت به یادگیرنده شناخت پیدا 11
می کند و می تواند بر اســاس شناخت قبلی با 

او برخورد نماید.

0/7082/9630/2690

جدول 4. )ادامه(  ماتریس عامل های چرخش یافته به شیوه چرخش واریماکس                                                                                          
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انحراف معیارمیانگینعامل 2عامل 1گویه هاردیف

ارتباطات طوالنی مدت معلم / دانش آموز باعث 12
رضایت شغلی بیشتر در معلمان می شود.

0/5692/8300/4640

درک و دانــش معلــم از توانایی ها و ضعف 13
هوش کــودک به نحــوی در ایــن آموزش 
افزایش می یابــد که قابل مقایســه با چنین 
درک و دانشــی در طول یک سال تحصیلی 

نیست.

0/7902/9450/2285

در طــول مــاه مهــر چندین هفتــه صرف 14
یادگیری اســامی جدید یا آمــوزش قوانین 
پایــه بــه دانش آمــوزان جدیــد و ارزیابی 
 آنچــه آن ها در ســال گذشــته آموخته اند 

نمی شود

0/6642/8390/4573

بهتریــن مزیــت این شــیوه آموزشــی این 15
 است که در اولین روز ســالی یادگیری آغاز 

می شود.

0/7032/8110/5227

0/6592/8530/4467تکمیل برنامه ها و اهداف ناتمام دو سال بعد16

همان گونه که در جدول )4( نشان داده شده است، با توجه به ماتريس گويه ها، می توان گفت که هر 
سؤال در کدام عامل قرار گرفته است و جايگاه هر سؤال در عامل مرتبط، با رجوع به بار عاملی مشخص 
می گردد. عامل اول با مؤلفه هايی همبســته اســت که مزايای مربوط به دانش آموزان را در به کارگیری 
نظام دوری می ســنجد و بزرگ تريــن بار عاملی، مربوط به مؤلفه 6 با بار عاملی 0/847 اســت. عامل 
دوم با مؤلفه هايی همبســته است که مزايای مربوط به معلمان را در به کارگیری نظام دوری می سنجد و 
بزرگ ترين بار عاملی مربوط به مؤلفه 13، با بار عاملی 0/790 است. نام های پیشنهادی عامل ها به همراه 

تعداد گويه ها در جدول شماره 5 آورده شده است.

در تحلیل عاملی اکتشــافی به دست آمده، چون تمامی بارهای مقیاس بیش از 0/5 می باشد، می توان 
عنوان نمود که بین سؤاالت و کل آزمون تجانس درونی وجود دارد و می توان تحلیل عامل را با تأکید 

بر تمامی سؤاالت صورت داد.

جدول 4. )ادامه(  ماتریس عامل های چرخش یافته به شیوه چرخش واریماکس                                                                                          



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان ابتدایی

36
ë شمارة63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز  1396

جدول 5.    نتایج تحلیل عامل مزایای به کارگیری نظام دوری بعد از چرخش                                                                                 

سؤال های پرسش نامه بعد از چرخشابعاد

1، 2، 3، 4، 5، 6دانش آموز

7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16معلم

پس از اينکه جدول ماتريس گويه ها به گونه ای دقیق بررسی گرديد، از روش چرخش استفاده شد 
تا از اين طريق بار عاملی هر سؤال، با تأکید بر قرار گرفتن هر سؤال در يکی از دو عامل، تعیین گردد. با 
توجه به ماتريس مؤلفه ای چرخش يافتة سؤاالت، می توان عنوان نمود که هر سؤال پس از چرخش در 
کدام عامل قرار گرفته است. در نهايت، مشخص گرديد که هر کدام از گويه ها بار عاملی بااليی دارند 

و 2 عامل از چرخش تحلیل عامل استخراج شده است.

1-2:آیاگویههایشناساییشده،اندازهگیریمعناداروقابلقبولیازابعادنشانمیدهند؟
به منظور تأيید ســاختار عاملی به دست آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر يک از گويه ها 
در اندازه گیری ابعاد، تحلیل عاملی تأيیدی انجام گرفت و مهم ترين پارامترهای اندازه گیری مشخص 

گرديد.

 جدول 6.   پارامترهای الگوهای اندازه گیری در تحلیل عاملی تأییدی                                                                                        

پارامترگویه ها
B استاندارد 

خطای 
کمیت tمعیار

نظــام دوری به دانش آموزان امکان می دهــد که یکدیگر را بهتر 
از قبل بشناســند و این امر روند افزایش دانش و برقراری روابط 

اجتماعی را در آن ها تسهیل می کند.

0/550/138/59

دانش آموزان از مزایای گسترش مهارت های اجتماعی و همچنین 
اســتراتژی های )رویکردها( همکاری گروهی در سال های بعدی 

بهره می برند.

0/430/106/40

0/680/1111/04تکمیل برنامه ها و اهداف ناتمام دو سال بعد

آموزش نظام دوری باعث می شود والدین، دانش آموزان و معلمان 
خود را به عنوان اعضای یک خانواده و یا یک جامعه بدانند.

0/770/0813/20

یاددهنده نسبت به یادگیرنده شناخت پیدا می کند و می تواند بر 
اساس شناخت قبلی با او برخورد نماید.

0/840/0614/97
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پارامترگویه ها
B استاندارد 

خطای 
کمیت tمعیار

پس از اولین بار، نگرانی و اضطراب دانش آموزان در خصوص سال 
تحصیلی جدید و همچنین معلم جدید کاهش می یابد.

0/640/0510/31

معلمان زمان بیشــتری برای آموزش مباحث و مفاهیم مورد نیاز 
دانش آموزان در اختیار دارند.

0/500/187/69

نیــازی به تعریف و تصویب مجدد الگوهــای رفتاری و مباحث و 
انتظارات آموزشی )سرفصل ها( برای هر سال نیست.

0/650/1210/33

معلمانی که دو سال را با دانش آموزان خود می گذرانند نسبت به 
دیگر معلمان در مدرسه شادتر هستند.

0/440/106/42

از طریق آموزش حلقه ای، معلم قادر خواهد بود از برنامه آموزشی 
منسجم تری که برای رشد کودک مناسب است استفاده کند.

0/760/0712/82

آمــوزش چندســاله، امکانات زیادی را بــرای یادگیری در طول 
تابســتان از جمله خوانــدن کتاب ها، پروژه هــای کوتاه مدت و 

سفرهای علمی فراهم می کند.

0/630/1710/03

ارتباطــات طوالنی مدت معلم / دانش آموز باعث رضایت شــغلی 
بیشتر در معلمان می شود.

0/660/1210/66

روابط طوالنی مدت معلم / دانش آموز در این نوع از آموزش منجر 
به بهبود عملکرد دانش آموز می شود.

0/540/128/31

درک و دانــش معلم از توانایی ها و ضعف هوش کودک به نحوی 
در این آموزش افزایش می یابد که قابل مقایسه با چندین درک و 

دانشی در طول یک سال تحصیلی نیست.

0/680/0611/01

در طول ماه مهر، دیگر الزم نیســت معلــم چندین هفته صرف 
یادگیری اســامی جدید یا آموزش قوانین پایــه به دانش آموزان 

جدید و ارزیابی آنچه آن ها در سال گذشته آموخته اند بکند.

0/620/139/87

بهترین مزیت این شیوه آموزشی این است که در اولین روز سالی 
یادگیری آغاز می شود.

0/640/1610/30

P = 0/05

 جدول 6. )ادامه(   پارامترهای الگوهای اندازه گیری در تحلیل عاملی تأییدی                                                                                        
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مقادير پارامتر اســتاندارد B ذکرشده در جدول )6(، توان باالی گويه ها را نشان می دهد. عالوه بر 
آن، مقادير t بزرگ تر از 2، حاکی از معناداری تمام گويه هاست. همچنین ضرايب خطای معیار هر کدام 
از آن ها پايین است. بنابراين، اين 16 گويه، توانسته اند با توان باال خطای پايین و به صورت معنادارابعاد 

را اندازه گیری نمايند.

جدول 7.   معرف شاخص های مرتبط با برازش مدل ارائه شده                                                                                                   

نتیجهدامنه موردقبولمقدارشاخص

)x2( 201/15خی دو P > 0/05تأیید
)DF( تأیید-104درجه آزادی

 )X2/df( 1/93خی دو / درجه آزادیX2/df < 3تأیید
برآورد  ریشــه میانگین مربعــات خطــای 

)RMSEA( 
0/02RMSEA < 0/08تأیید

)GFI( 0/930شاخص نیکویی برازش/GFI >90تأیید
)AGFI( 0/920شاخص نیکویی برازش اصالح شده/AGFI >90تأیید

)NFI( 0/990شاخص برازندگی نرم شده/NFI >90تأیید
)CFI( 0/900شاخص برازش تطبیقی/CFI >90تأیید

)IFI( 0/910شاخص برازش فزاینده/IFI >90تأیید

با توجه به جدول شــماره 7 مقدار شاخص نیکويی برازش مدل اين پژوهش برابر 0/93 می باشد. 
می توان نتیجه گرفت که اين مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد. با تأکید بر پنج شــاخص نیکويی 
برازش می توان بر برازش مدل تدوين شــده از يک ســو و داده های تجربی از سوی ديگر تأکید داشت. 
بنابرايــن انطباق مطلوبی بین مدل اين پژوهش با داده های تجربی فراهم گرديده اســت. در جمع بندی 
نهايی پژوهش حاضر، مطرح می شــود که مدل پیشنهادی پژوهشگر، از برازش کاملی برخوردار است، 
زيرا شاخص های برازش اصالح شــده )0/92( و شاخص برازش نرم شده )0/99(، هر دو باالی 0/90 
بوده اســت. عالوه بر آن، شــاخص برازش تطبیقی )0/92( و شاخص برازش فزاينده )0/91( باالتر از 
0/90 بوده و برازش مطلوب را نشان می دهد. همچنین، ريشه میانگین مربعات خطای برآورد )0/02(، 

کمتر از 0/08 بوده و معرف برازش مدل محقق است.
2. اولويت بندی مزايای نظام دوری در ارتقا و بهبود فرايند ياددهی- يادگیری دانش آموزان ابتدايی به 

چه ترتیبی است؟
به منظور بررســی وضعیت مزايای شناسايی شده نسبت به يکديگر و به لحاظ اولويت اين مزايا در 
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ارتقا و بهبود فرايند ياددهی و يادگیری دانش آموزان در مدارس و رتبه بندی اين مزايا از آزمون فريدمن 
استفاده و نتايج در جدول 8 و 9 ارائه شده است.

 جدول 8.   نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مزایای به کارگیری نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان    

مزایای به کارگیری نظام دوریردیف
 در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

رتبه 
میانگین

یاددهنده نسبت به یادگیرنده شناخت پیدا می کند و می تواند بر اساس شناخت قبلی 1
با او برخورد نماید.

9/40

درک و دانش معلم از توانایی ها و ضعف هوش کودک به نحوی در این آموزش افزایش 2
می یابد که قابل مقایسه با چنین درک و دانشی در طول یک سال تحصیلی نیست.

9/30

آموزش نظام دوری باعث می شــود والدین، دانش آمــوزان و معلمان خود را به عنوان 3
اعضای یک خانواده و یا یک جامعه بدانند.

9/09

پس از اولین بار، نگرانی و اضطراب دانش آموزان در خصوص ســال تحصیلی جدید و 4
همچنین معلم جدید کاهش می یابد.

9/03

نظام دوری به دانش آموزان امکان می دهد که یکدیگر را بهتر از قبل بشناســند و این 5
امر روند افزایش دانش و برقراری روابط اجتماعی را در آن ها تسهیل می کند.

8/73

8/72تکمیل برنامه ها و اهداف ناتمام دو سال بعد.6

از طریق آموزش حلقه ای، معلم قادر خواهد بود از برنامه آموزشی منسجم تری که برای 7
رشد کودک مناسب است استفاده کند.

8/63

در طول ماه مهر دیگر الزم نیســت معلم چندین هفته صرف یادگیری اســامی جدید 8
یا آموزش قوانین پایه به دانش آموزان جدید و ارزیابی آنچه آن ها در ســال گذشــته 

آموخته اند بکند.

8/58

ارتباطــات طوالنی مدت معلم / دانش آموز باعث رضایت شــغلی بیشــتر در معلمان 9
می شود.

8/46

بهترین مزیت این شــیوه آموزشــی این است که در اولین روز ســالی یادگیری آغاز 10
می شود.

8/41

آموزش چندســاله، امکانات زیادی را برای یادگیری در طول تابستان از جمله خواندن 11
یکسری از کتاب ها، پروژه های کوتاه مدت و سفرهای علمی فراهم می کند.

8/37
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مزایای به کارگیری نظام دوریردیف
 در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

رتبه 
میانگین

معلمان زمان بیشتری برای آموزش مباحث و مفاهیم مورد نیاز دانش آموزان در اختیار 12
دارند.

8/25

دانش آمــوزان مزایای گســترش مهارت هــای اجتماعی و همچنین اســتراتژی های 13
)رویکردها( همکاری گروهی، در سال های بعد، از بهره می برند.

8/13

روابــط طوالنی مدت معلم / دانش آموز در این نــوع از آموزش منجر به بهبود عملکرد 14
دانش آموز می شود.

7/76

معلمانی که دو سال با دانش آموزان خود می گذرانند نسبت به دیگر معلمان در مدرسه 15
شادتر هستند.

7/58

نیــازی به تعریف و تصویب مجــدد الگوهای رفتاری و مباحث و انتظارات آموزشــی 16
)سرفصل ها( برای هر سال نیست.

7/52

X2 = 179/878, )sig=0/0001( , P>0/05, df=15

بر اســاس نتايج ارائه شده در جدول 8، نتیجه آزمون فريدمن )که برای بررسی معناداری رتبه بندی 
در اين آزمون از آماره خی دو استفاده می شود( با آماره X2 =179/878 در سطح 0/05 به لحاظ آماری 
معنادار بوده است. مبتنی بر نتايج حاصل شده، بايد گفت: گزارة »ياددهنده نسبت به يادگیرنده شناخت 
پیدا می کند و می تواند بر اساس شناخت قبلی با او برخورد نمايد«، دارای بیشترين اهمیت و رتبة اول، 
گزارة »درک و دانش معلم از توانايی ها و ضعف هوش کودک به نحوی در اين آموزش افزايش می يابد 
که قابل مقايسه با چندين درک و دانشی در طول يک سال تحصیلی نیست« در رتبة دوم، گزارة »آموزش 
نظام دوری باعث می شــود والدين، دانش آموزان و معلمان خــود را به عنوان اعضای يک خانواده و يا 
يک جامعه بدانند« در رتبة سوم، گزارة »پس از اولین بار، نگرانی و اضطراب دانش آموزان در خصوص 
ســال تحصیلی جديد و همچنین معلم جديد کاهش می يابــد« در رتبة چهارم و گزارة »نظام دوری به 
دانش آموزان اين امکان را می دهد که بهتر از قبل يکديگر را بشناســند و اين امر روند افزايش دانش و 
برقراری روابط اجتماعی را در آن ها تسهیل می کند« در رتبه پنجم مزايای به کارگیری نظام دوری در ارتقا 

و بهبود فرايند ياددهی و يادگیری دانش آموزان قرار دارد.

 جدول 8. )ادامه(    نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مزایای به کارگیری نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی و یادگیری ...    
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جدول 9. رتبه بندی ابعاد شناسایی شده از طریق آزمون فریدمن                                                                                             

سطح معناداریدرجه آزادیخی دوتعدادرتبهرتبه میانگینابعاد

1/60121815/20710/001معلم

1/402دانش آموز

با توجه به جدول شــماره 9، بُعد معلم در اولويت اول قرار دارد و مزايای اين بُعد در بکار گیری 
نظام دوری در مدارس ابتدايی بیشــتر از دانش آموزاســت. همان گونه که در جدول شماره 8 نیز نشان 
داده شد، از جمله مهم ترين مزايای به کارگیری نظام دوری شناخت بیشتر ياددهنده نسبت به يادگیرنده 
و افزايــش درک و دانش معلم از توانايی ها و ضعف هوش دانش آموزان بود که اين گويه ها مربوط به 
مزايای معلم بود. همچنین گويه های در نظر گرفتن والدين، دانش آموزان و معلمان به عنوان اعضای يک 
خانواده و کاهش نگرانی و اضطراب دانش آموزان در خصوص سال تحصیلی جديد و معلم جديد در 
اولويت های بعدی قرار داشــت که اين گويه ها مربوط به مزايای دانش آموز می باشد. در رتبه بندی نیز، 

دانش آموز بعد از معلم قرار گرفت.

بحثونتيجهگيری
ارتباط بین معلم و دانش آموز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می تواند تأثیر داشته 
باشد، نظام دوری با ايجاد روابط بلندمدت بین معلمان و دانش آموزان می تواند تسهیل گر 
اين امر باشد. در نظام آموزش وپرورش ايران نیز اخیراً نظام دوری وارد شده است. در همین 
راســتا، طی اين پژوهش با مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینة پژوهش، برخی از مزايای 
به کارگیری نظام دوری در مدارس استان سمنان شناسايی شد و از اعضای نمونه در قالب 
ابزار پژوهش مورد پرســش قرار گرفت. نتايج مربوط به گويه ها از طريق تحلیل محتوا، 
آزمون خی دو و در نهايت آزمون فريدمن مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت. درمجموع میزان 
16 گويه متوسط به باال ارزيابی شده اند. بر اساس نتايج آزمون فريدمن، رتبه بندی مزايا از 

ديدگاه اعضای نمونه، که در جدول 8 ارائه شده است، به قرار زيراست:
گزارة »ياددهنده نسبت به يادگیرنده شناخت پیدا می کند و می تواند بر اساس شناخت 
قبلی با او برخورد نمايد« دارای بیشترين اهمیت و رتبة اول در ارتقا و بهبود فرايند ياددهی 
و يادگیری دانش آموزان ارزيابی شده است، نتايج پژوهش با نتايج پژوهش های روترينگ، 
2009 و اسنوک، 2007 هم خوانی دارد. بر اين اساس معلم با توجه به شناخت نقاط قوت 
و ضعف فراگیر در سال های اول، برنامه آموزشی فرد را تنظیم و بر اساس سبک يادگیری 
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و سطح توانايی، او را همراهی می کند به طوری که گاهی به دلیل ضعف فرد ممکن است 
محتوای آموزشی که فرد قادر نیست در يک سال تحصیلی به تمامیت فرا گیرد، در فرصت 
تعطیالت تابستان و يا حتی روزهای آغازين سال بعد ادامه دارد تا يادگیری کامل شود و به 
مانند نظام يک ساله رها نمی گردد. يا درصورتی که فرد از قابلیت های بیشتری برخوردار باشد 
معلم در زمینه غنی سازی هر چه بیشتر معلومات و رشد توانايی های ذهنی و استعدادهای 

فرد تالش می کند.
گــزارة »درک و دانش معلــم از توانايی ها و ضعف هوش کــودک به نحوی در اين 
آموزش افزايش می يابد که قابل مقايسه با چنین درک و دانشی در طول يک سال تحصیلی 
نیست« در رتبة دوم به لحاظ اهمیت قرار داشته است، تامپتسون و همکاران، 2009؛ مای 
و نوردويل، 2008؛ رابرتز، 2005 نیز به اين نتیجه دست يافته اند که با توجه به اينکه تعداد 
دانش آموزان در يک کالس در ايران زياد می باشد و محتوای درسی زيادی بايد آموزش داده 
شود، شناخت معلم از ويژگی های تک تک دانش آموزان به طول می انجامد. همچنین برخی 
توانايی ها و ضعف ها به خصوص اختالالت يادگیری يا رفتاری به راحتی بروز پیدا نمی کند 
و مستلزم صرف وقت و گذر زمان می باشد. بنابراين در نظام دوری به دلیل داشتن فرصت 
زمانی بیش از يک سال تحصیلی اين شناخت دقیق تر و عمیق تر صورت می گیرد و فرصت 
بیشتری برای درمان و تقويت نقاط ضعف وجود دارد. چون برخی درمان ها نیاز به استمرار 

در سال های متمادی دارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.
گزارة »آموزش نظام دوری باعث می شــود والدين، دانش آمــوزان و معلمان خود را 
به عنوان اعضای يک خانواده و يا يک جامعه بدانند«، در رتبة سوم قرار داشته است. نتايج 
اين پژوهش با پژوهش انجام شده توسط چکی، 2014؛ نیکولز، 2002؛ ووبر، 2009؛ ولینت 
و همکاران، 2008 و نیکولز و نیکولز، 2002 همســومی دارد. در دوران ابتدايی و آموزش 
عمومی لزوم همکاری والدين و معلمان در امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان بیش از ساير 
دوره ها احساس می شود. بنابراين بايد والدين و معلمان يکديگر را به عنوان عنصری اساسی 
در روند آموزش فراگیر بپذيرند که در نظام دوری به دلیل طوالنی تر بودن دوران هم نشینی 
و همکاری و ادامه داشــتن آن در دوران تابستان، اين ارتباط بیش ازپیش شکل می گیرد و 
مستحکم می شــود؛ درحالی که در نظام يک ساله گاهی برخی والدين به دلیل مشغله های 
کاری يا بی توجهی به مدرسه هیچ ارتباطی با معلمان ندارند و در روند رشد تحصیلی فراگیر 

اختالل ايجاد می شود.
گزارة »پس از اولین بار، نگرانی و اضطراب دانش آموزان در خصوص سال تحصیلی 
جديد و همچنین معلم جديد کاهش می يابد«، در رتبة چهارم قرار داشته است که با نتايج 
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پژوهش های چکــی، 2014؛ رودريگاز و آرنز، 2007؛ روترينــگ، 2009 و کننی، 2007 
همخوان می باشد. در دوران ابتدايی، دانش آموزان به دلیل ويژگی های خاص رشد اجتماعی 
و عاطفی و به دلیل جدايی از والدين و عدم کســب اســتقالل عاطفی به حد کفايت و از 
اينکه مبادا مورد توجه و محبت والدين و معلمان و هم بازی هايشان قرار نگیرند، مضطرب 
و نگران می شوند، بنابراين در نظام دوری، دانش آموز تجربه همراهی با معلم خود را داشته 
و از او شــناخت دارد، اين اضطراب و نگرانی در آغاز سال تحصیلی کاهش چشم گیری 

می يابد.
گزارة »نظام دوری به دانش آموزان امکان می دهد که بهتر از قبل يکديگر را بشناســند 
و اين امر روند افزايش دانش و برقراری روابط اجتماعی را در آن ها تســهیل می کند«، در 
رتبه پنجم قرار داد. کننی، 2007؛ باکر و همکاران؛ الیوت و کاپ، 2003؛ فريمن، 2007 و 
گرگوری، 2009 نیز به اين نتیجه دست يافته اند. بايد به اين نکته توجه کرد که رشد اجتماعی 
کودک در دوره دبستانی بسیار سريع است و معلمان و هم بازی ها در آن نقش مهمی دارند. 
کودک در مدرسه عالوه بر تقويت آموخته های خانواده، مطالب جديد و روش زندگی را 
می آموزد. مدرسه، اجتماعی شدن کودک را تسريع می کند، روابط او را با ديگران گسترش 
می دهد. بنابراين هرچه اين هم نشینی و همکاری طوالنی تر باشد پیوندهای مستحکم تری 
شــکل می گیرد و تجربه های ناب تری به دست می آيد. دوستان و همکالسی ها در رشد 
اجتماعی کودک دبســتانی تأثیر فراوان دارند. دانش آموز به دلیل اينکه چند سال متمادی 
با هم کالسی های خود می باشد در گروه های مختلفی شرکت می کند و از طريق ارتباط با 
دوســتان عالوه بر کسب رضايت و تسلی خاطر به امکانات خود و انتظارات ديگران پی 
می برد و روش های همکاری و ارتباط با اطرافیان و حل مسئله را ياد می گیرد. بنابراين در 
نظام دوری به دلیل فراهم آمدن فرصت بیشتر، تجربیات و يادگیری فزون تری برای فراگیر 

شکل می گیرد. در پايان با توجه به يافته های پژوهش، دو پیشنهاد زير ارائه می گردد:
1. ازآنجايی که هر نظام و شــیوه آموزشی ممکن است آثار منفی و معايبی داشته باشد، 
پیشنهاد شود پژوهشی با هدف آسیب شناسی نظام دوری صورت گیرد تا با شناسايی 
آثــار منفی و معايب اين نظام و علل پیدايش آن ها، تکمیل کننده نتايج اين پژوهش 

باشد.
2. يافته های اين پژوهش نشان داد که مزايای مربوط به معلمان در اولويت اول قرار دارد 
لذا با توجه به نقش کلیدی معلم در نظام دوری الزم است در انتخاب معلمان دقت 
و حساسیت بیشتری صورت گیرد و معلمان شايسته و باتجربه ای انتخاب شوند که 

بتوانند مزايای مربوط به دانش آموزان را محقق سازند.
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