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هدف از انتشار این فصلنامة ،ارائة یافتههای پژوهشی و نوآوری در مباحث
علمی پژوهشی آموزشوپرورش ،تبادلنظر میان اندیشمندان ،متخصصان و
پژوهشگران در جهت ارتقاءی کیفی برنامههای علمی و دستاوردهای پژوهشی
در مسائل اساسی و کیفی آموزشوپرورش است.

مو
ض
و
مقال ع
هها :

 .١فلســفه ،اهداف ،مبانی ،اصــول ،محتوا ،برنامهها و
ی اسـالمی ایران با تأكيد
روشهای آموزشوپرورش در جـمهور 
بر سند تحول بنيادين آموزشوپرورش؛
 .٢مبانــی نظری و اصول علمی و یافتههای دانش روانشناســی تربیتی
بهمنظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی ،روشهای تدریس و تربیت و ارزشیابی
از طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان؛
 .3مطالعات تطبیقی بهمنظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوریهای
آموزشی ،تربیتی و پژوهشی؛
ّ
 .4برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی مبتني بر سند برنامة درسي ملي؛
 .5نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درسی؛
 .6راههاي ارتقای كيفيت نظام آموزشوپرورش؛
 .7جهانیسازی و آثار آن در آموزشوپرورش؛
 .8مديريت و برنامهريزي كالس درس و مدرسه؛
 .9آیندهپژوهی در آموزشوپرورش؛
 .10کاربست یافتههای پژوهشی؛
 .11فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش؛
ّ .12
خلقیت در آموزشوپرورش؛
توجه:
 .13ارزشيـابي و اعتبارسنـجي فعالـيتهاي آموزشي با تأكـيد بر بـرنامههاي
هر مقاله بايد بـر اساس
درسي؛
يافتههاي خود پيشنهادات
 .14آموزشهاي فنیوحرفهای با تأكيد بر سند تحول بنيادين و برنامة
مشـخص و كاربـردي بـراي
درسي ملّي.
مخـاطبين و دستانـدركاران
تعـليموتـربـيت ارائـه كـند.

شراي
ط
پ
ذي
مقاله :رش
 .1با هدفها و موضوعهاي نشريه هماهنگ باشد.
 .٢بر نوآوريهاي آموزشي تأكيد داشته باشد.
 .٣بر اساس روشهای علمی تدوین شده باشد.
 .٤با اصول ّ
اخلقی ،دینی ،اعتقادی ،ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 .5در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 .6حداکثر  9000کلمه با جدول و فهرست منابع باشد.
 .7چکیدة فارسی و انگلیسی روان هر یک به تنهایی حداکثر  250کلمه باشد.
 .8ارجاعهای درون متنی و برون متنی به روش  APAو به ترتیب الفبایی تنظیم شود.
 .9در مقاالت برگرفته از پایاننامه ،ذکر پایاننامه ،نام دانشگاه و نام استادان راهنما و مشاور
الزامی است.
 .10اسامی افراد و واژهها و اصطالحات خارجی که در متن مقاله آمدهاست ،با اعدادی که در
باالی کلمات نوشته میشود (اعداد توک) ،شمارهگذاری و با حروف التین درپايان مقاله
بهصورت پي نویس درج شود.
 .11هئیت علمی فصلنامة در پذیرش ،رد و اصالح مقالهها آزاد اســت و مقالههای رســیده
مسترد نمیشود.
 .12مسئولیت دیدگاه ها و نظریههای ارائه شده به عهده نویسندگان مقالههاست.
 .13اطالعات مربوط به مؤلف یا مترجم شــامل :نام ،نام خانوادگی ،میزان تحصیالت ،رشتة
تحصیلی ،درجة علمی ،آخرین سمت ،آدرس محل کار یا منزل ،تلفن تماس ،نمابر و پست
الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
 .14نمودارها ،شکلها و جداول تا حد امکان بهصورت آمادة چاپ ،ارائه شود .مندرجات آنها
روشن و شمارهگذاری شدهباشد .عنوان نمودارها ،شکلها و جدولها بهصورت تخصصی
نوشته شود.
 .15ســاختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده (فارسی -التین) ،مقدمه
(مبانی نظری ،پیشینه ،هدف ،بیان مسئله) ،روش پژوهش (جامعه ،نمونه ،ابزار ،چگونگی
انجــام پژوهش) ،یافتهها (روشهای آماری ،جدولها ،نمودارها) نتیجهگیری (تفســیر،
محدودیتها ،پیشنهادات کاربردی و پژوهشهای آینده) و منابع باشد.
.16حداکثر مهلت پاسخ فصلنامة به صاحبان مقالهها  ٦ماه است ،لذا نویسندگان محترم
مقاالت پیش از ســپری شــدن این مدت نباید مقالة خود را به سایر نشریات ارائه
نمایند.
 .17ارســال مقاله به نشریه فقط از طریق سایت نشریه ،امکانپذیر
noavaryedu oerp.ir.
است:
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اثربخشییادگیریمعکوس
بر شاخصهای تربیتی:
مطالعۀ فراتحلیل
*
		
حافظ صاحبیار

جواد مصرآبادی

**

چكيده:
یادگیری معکوس امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت ه است .وجود پژوهشهای
پیش
متعدد و متناقض در این حوزه لزوم انجام پژوهشی فراتحلیل را ضروری مینماید .پژوهش ِ
رو به روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهشهای انجامشــده درزمینۀ تأثیر یادگیری معکوس
در شــاخصهای تربیتی فراگیران ،در مقایسه با یادگیری سنتی ،انجام شدهاست .جامعۀ آماری
پژوهش شــامل مطالعاتی است که در سالهای  1393تا  1398در ایران و  2014تا  2019در خارج
از ایران صورت گرفته و بهصــورت مقاله و پایاننامههای تماممتــن در پایگاههای اطالعاتی و
کتابخانههای دانشگاهها یا مراکز پژوهشی در دسترس است .بر اساس مالکهای ورود و خروج و
تحلیل حساسیت 46 ،اندازۀ اثر از  23پژوهش استخراج شده است .اندازۀ ترکیبی تأثیر یادگیری
معکوس با مدل اثرات تصادفی  0/99محاسبه شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که اندازۀ اثر
خالصه از جنسیت ،نوع درس و انواع متغیرهای پیامد تأثیر میپذیرد .نتایج فرارگرسیون نیز نشان
میدهد که اندازۀ اثر تابع سن آزمودنیها است و یادگیری معکوس در سنین کم (دورۀ ابتدایی)
مؤثرتر است .با لحاظ یافتههای این فراتحلیل و پشتوانۀ نظری و تجربی این حوزه توصیه میشود
از این روش در نظام آموزشی استفاده شود.

كليد واژهها:

یادگیری معکوس ،شاخصهای تربیتی ،فراتحلیل ،اندازۀ اثر

 ïتاريخ دريافت مقاله98/12/10 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/7/5 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/5/9 :

* (نویسندۀ مسئول) دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران...................... .
E-mail: hafez_sahebyar@yahoo.com

** استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدۀ علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران................................................................................ .
E-mail: mesrabadi@azaruniv.edu
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400
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فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مقدمه

اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی :مطالعۀ فراتحلیل

تحول و پیشــرفت علوم و فناوری امروزه ســرعتی چشمگیر داشته و فضایی پیوسته در حال تغییر
را ایجاد کرده اســت .در عرصۀ رقابتهای بینالمللی ،نظامهای آموزشــی و تربیتی عهدهدار پیشرفت و
توسعۀ کشورند .پیشرفت و تغییرات سریع در فناوریها ،بهویژه فناوریهای آموزشی (ویدئوهای تعاملی،
فعالیتهای تعاملی درون کالس و ســامانههای کنفرانس ویدئویی) ،بهکارگیری روزافزون دستگاههای
هوشــمند ،چندرســانهایها و اینترنت تغییر در موقعیتهای یادگیری و رویکردهای تدریس را در پی
داشــته است (کاراگل و اسن .)2019 ،1بنابراین ،با ظهور فناوریهای نوین آموزشی ،شیوهها و فضاهای
جدید ارتباطی و آموزشی و پرورشی فراهم شده است که فرایند یاددهی ـ یادگیری را در خارج از کالس
درس ممکن میسازند (میونگ و بو.)2018 ،2
ق در آموزش و یادگیری در گرو بهکاربســتن شیوههایی کارآمد برای آموزش و تربیت اثربخش
توفی 
در ابعاد روحی ،جسمی ،اخالقی و نیز پرورش تفکر خالق در فراگیران است؛ ازاینرو مؤسسات آموزشی
بر آن شدهاند که روشهایی نوین و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانشآموزان ارائه دهند تا آنان
را به مشارکت در فعالیتهای مرتبط با آموزش و یادگیری ترغیب کنند .یکی از بهترین جایگزینها برای
محیط یادگیری سنتی ،یادگیری معکوس 3است (کیم 4و همکاران2014 ،؛ افسیوا و سولوژنکو2015 ،5؛
کابی2018 ،6؛ جانستون2017 ،7؛ کاراگل و اسن.)2019 ،
یادگیری معکوس راهبردی آموزشــی و از نوع ترکیبی است که آموزش را به مدلی دانشآموزمحور
در قالب سخنرانی استاندارد درون کالس همراه با ایجاد فرصتهایی برای دانشآموزان بهمنظور مرور و
بحث و اکتشــاف مسیر با کمک مربی تغییر میدهد (هیوز .)2434 ،2012 ،8لیج 9و همکاران ()2000
و انفیلد )2013( 10در تعریفی که از یادگیری معکوس ارائه میدهند ،آن را شامل فعالیتهایی میدانند
که در آموزش ســنتی جایگاه آن درون کالس درس بوده اســت و حال به بیرون از کالس درس منتقل
میشــود .همچنین ،فعالیتهایی که بیرون از کالس درس انجام میشده به درون کالس درس منتقل
میشود .بهعبارتدیگر ،یادگیری معکوس راهبردی آموزشی و نوعی یادگیری ترکیبی است که آموزش را
به مدلی دانشآموزمحور تبدیل میکند که در آن ،وقت کالس صرف بررسی و یادگیری عمیق مفاهیم و
موضوعات و ایجاد موقعیتهای یادگیری جذاب و مشارکتی میشود .آموزش و یادگیری دورنکالسی در
یادگیری معکوس ممکن است شامل یادگیری بر اساس فعالیتها و تکالیفی باشد که در آموزش سنتی
تکالیف خانگی بودهاند (مهرینگ.)2016 ،11
در یادگیری معکوس ،وقت کالس بیشــتر برای مهارتهای تفکر صرف میشــود و دانشآموزان در
یادگیری و خلق دانش فعالترند؛ به عبارتی ،سازندۀ دانش خویشاند و همزمان آن را آزمایش و ارزیابی
میکنند (تامس و فیلپات .)2012 ،12در این نوع یادگیری ،بااینکه اهمیت ویژهای به یادگیری و نیازهای
فردی داده میشــود ،وقــت کالس درس فقط صرف یادگیری فردی نمیشــود ،بلکه بهکارگیری انواع
8

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی :مطالعۀ فراتحلیل

روشها و راهبردهای آموزشی و یادگیری ،تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری خود ،و تقویت
آنان در جهت رســیدن به یادگیری در حد تسلط بر محتوا نیز در نظر گرفته میشود (فاتچ.)2015 ،13
ازاینرو حامیان یادگیری معکوس این رویکرد را باعث بهبود تعامل معلم و شاگرد (مک لین 14و همکاران،
2016؛ روتلر و کین )2016 ،15و تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کالس درس
میدانند (پراشر.)2015 ،16
یادگیری معکوس راهبردی پداگوژیکی اســت که ابتدا در آموزش عالی بهکار برده شــد ،سپس در
دبیرستان و مدارس متوسطه رواج یافت .یادگیری معکوس به شکلهای گوناگونی توسعه یافت ،اما الگوی
خوشایند آن را جاناتان ب ِرگمن 17و آرون َسمز ،18معلمان شیمی دبیرستان وودلندپارک 19شهر کلرادو،20
در سال  2008ارائه کردند (چوا و لطیف .)2014 ،21آنان تصمیم گرفتند از کالس درس خود فیلمبرداری
کنند و در اختیار دانشآموزان غایب قرار دهند .این کار ،عالوهبر بهرهمندی دانشآموزان غایب از کالس،
ی را بهعنوان تکلیف در منزل ببینند (برگمن و
به همۀ دانشآموزان فرصت میداد تا فیلمهای آموزشــ 
ســمز .)2012 ،با این الگو ،دانشآموزان در کالس درس فرصت بیشتری برای انجام فعالیتهای سازنده
خواهند داشــت .همچنین این الگو در حمایت از رویکرد یادگیری ترکیبی ،با اختصاص زمان بیشتر به
کالس درس رسمی و فعالیتهای کالسی دانشآموزان به همراه معلم و با بهکارگیری روشهای یادگیری
فعال و دسترسی بیشتر دانشآموزان به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و مطالعۀ منابع متنوع موضوعات
آموزشی قبل از کالس ،به چالشهای تعلیم و تربیت قرن  21پاسخ میدهد (کیم و همکاران.)2014 ،
یادگیری معکوس مبتنی بر سه اصل نظری است .یکی از این اصول یادگیری ترکیبی است (آبیسکرا
و داوسن )2015 ،22که آموزشهای مقدماتی کالسی را به فضای برخط (آنالین) و یادگیری فردی میبرد
و کالس رودررو هم به دنبال آن شــکل میگیرد .دومین اصل ،رویکرد دانشآموزمحور است (کالرک،23
 )2015که فراگیر را از محـــیط یـادگیری معلممحور دور میکند و به یادگیرندهمحوری سوق میدهد
(جانسون .)2013 ،24سومین اصل یـادگیری فعال است (لمر )2013 ،25که بر فعالیت ،تعامل و مشارکت
یادگیرنـده در فراینـد یـادگیری تأکید دارد (پرینس.)2004 ،26
عشرتی ( ،)1396به نقل از آلوارز ( ،)2011مزایای یادگیری معکوس را چنین بیان میکند:
 .1در این روش ،دانشآموزان در منزل بهصورت برخط به منابع درســی دسترســی دارند و بهطور
خصوصی تحت آموزش قرار میگیرند ،میتوانند بارها ویدئو را ببینند و یادداشت بردارند .حتی در
صورت دسترسینداشتن به رایانه میتوانند از تبلت یا گوشی هوشمند استفاده کنند.
 .2دانشآموزان در منزل خودشان درس را میآموزند و یاد میگیرند که چگونه یاد بگیرند.
 .3در کالس فرصت میشود که درس عمق بیشتری پیدا کند و ازنظر شناختی ارتقا یابد.
 .4معلم نگرانی کمبود وقت تدریس را ندارد.
 .5دانشآموزان هر چند بار که الزم میدانند درس را در منزل مرور میکنند.
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 .6بیشتر تکالیف در حضور معلم و با کیفیت خوب انجام میشود.
 .7وقتی معلم غایب است ،دانشآموزان میتوانند از ویدئوی درس مخصوص آن روز استفاده کنند.
 .8دانشآموزان در منزل به محتوای درس دسترسی خواهند داشت.
 .9یادداشــتبرداری از نکتههای درس در منزل حدود  30دقیقه به مدت زمان کالس درس اضافه
میکند .این زمان اضافی به معلم فرصت میدهد که در کالس درس مستقیماً با دانشآموزان روی
پروژهها ،تکالیف و فعالیتهای آزمایشگاهی کار کند.
تحقیقات آزمایشی و نیمهآزمایشی متعددی دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی
در مقایســه با یادگیری سنتی انجام شده اســت .برخی از نتایج این تحقیقات تفاوت معنیداری به نفع
یادگیری معکوس نشان میدهند (صاحبیار و همکاران1398 ،؛ پیری و همکاران1397 ،؛ سوبرامانیام و
مونیاندی2017 ،27؛ خیرآبادی1396 ،؛ مبصرملکی و کیان1397 ،؛ دیناروند و گلزاری1398 ،؛ عشرتی،
1396؛ کاویانی و همکاران1394 ،؛ اسماعیلیفر و همکاران1395 ،؛ احدیت)1397 ،
نتایــج تحقیقات دیگری چون خیرآبادی ( ،)1396کرافــورد ،)2017( 28پیری و همکاران (،)1397
باقری و جوشــقاننژاد ( ، )1395خاکنژاد و مردخــدای رودمعجنی ( )1398تفاوت معنیداری بین اثر
یادگیری معکوس و سنتی نشان نمیدهند .بنابراین ،میان نتایج تحقیقات صورتگرفته ،دربارۀ مؤثربودن
یادگیری معکوس نسبت به رویکرد سنتی اتفاقنظر وجود ندارد که ممکن است به علت پیچیدگی ماهیت
علوم اجتماعی و تحقیقات تربیتی و وجود متغیرهای تعدیلکننده باشد (اوستون و اریلما .)2014 ، 29با
توجه به اینکه تحقیقات آزمایشی محدودیتهایی همچون محدودیت زمانی و محدودیت در نمونه و بافت
و معنیداری آماری دارند ،روش فراتحلیل راهحل مناسبی برای ترکیب نظاممند نتایج تحقیقات متعدد
در حوزهای مشخص و بهدستآوردن یافتههای قابلاعتماد است (کوهن 30و همکاران ۲۰۰۷ ،؛ دمپفل،31
2006؛ پتیتی.)2000 ،32
مروری بر ادبیات تحقیق نشــان میدهد که مطالعات فراتحلیل انگشتشــماری دربارۀ اثربخشــی
یادگیری معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی صورت گرفته است (مانند مطالعات لو 33و همکاران2017 ،؛
چنگ 34و همکاران2019 ،؛ هی 35و لو2018 ،؛ کاراگل و اســن2019 ،؛ وان آلتن 36و همکاران.)2019 ،
هی و لو ( )2018در فراتحلیل خود با تمرکز بر  28مطالعه دربارۀ پیشــرفت تحصیلی فراگیران مراقبت
بهداشــتی در ســالهای  2012تا  2017اندازۀ اثر کوچک  ،0/33لو و همکاران ( )2017با تحلیل 21
مطالعه اندازۀ اثر کوچک  ،0/30چنگ و همکاران ( )2019با مقایسۀ  32مطالعه در حوزۀ سالمت و 14
مطالعه در علوم دیگر اندازۀ اثر  ،0/47و چن 37و همکاران ( )2018با  55مطالعۀ متعدد در علوم گوناگون
اندازۀ اثر  0/19را بهدست آوردند .در فراتحلیل کاراگل و اسن ( ،)2019با تحلیل  55مطالعۀ انتشاریافته
بین سالهای 2013تا  ،2018اندازه اثر بهدستآمده برابر با  0/566بود .بررسی مطالعات نشان میدهد
که تأثیر یادگیری معکوس در پیشــرفت تحصیلی با یادگیری سنتی تفاوت معنیداری دارد .باوجوداین،
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فراتحلیل حاضر با فراتحلیلهای انجامشده ازنظر دامنه ،متغیرهای تعدیلکننده ،تعداد ،جنسیت ،مقاطع
تحصیلی و ســن آزمودنیها و همچنین بررسی اثربخشــی یادگیری معکوس بر روی دروس و پایههای
مختلف متفاوت است .بنابراین ضرورت دارد ،برای اطمینان و اجماع دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس،
مطالعــهای فراتحلیل با جمعآوری یافتههای مطالعات متعــدد با گروههای مختلف ،مدتزمان متفاوت،
مکانها ،و آزمودنیها با ســنین و پایهها و دروس مختلف انجام شــود .هــدف از این فراتحلیل ترکیب
ی مطالعــات انجامشــده در خصوص تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی در مقایسه
یافتهها 
با رویکرد ســنتی یادگیری اســت .درواقع هدف از پژوهش حاضر تعیین اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر
شاخصهای تربیتی و متغیرهای تعدیلکنندۀ این اندازۀ اثر است.

روش پژوهش

ْ
فراتحلیل
در این پژوهش ،با توجه به عنوان و ماهیت آن ،از روش فراتحلیل اســتفاده شــده است.
مجموعهای از روشهای آماری است که بهمنظور ترکیب نتایج مطالعات مستقل آزمایشی و همبستگی
در یک موضوع واحد بهکار میرود و به یک برآورد و نتیجۀ واحد منجر میشود (هومن .)1387 ،در این
کمی برگردان میشود.
روش ،یافتههای پژوهشهای اولیه در قالب یک شاخص ّ
 مالکهای ورود و خروج مطالعات
برای انتخاب نمونه از پژوهشهای اولیه یک سری مالکهای ورود و خروج در نظر گرفته میشود.

 مالکهای ورود
ل 1393
مالکهای ورود عبارتاند از :مقاالت و پژوهشهایی که در داخل کشــور از ســــا 
تا  1398و در خارج از کشــور در ســالهای  2014تا  2019منتشــر شــده باشند؛ مقاالت و
پژوهشهایی که با روش آزمایشــی یا نیمهآزمایشی اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای
تربیتی (پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی ،نگرش تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،درگیری تحصیلی)
را بررســی کرده باشند؛ پژوهشهایی که دادههای کافی را برای محاسبۀ اندازۀ اثر گزارش کرده
باشــند؛ پژوهشهایی که بهصورت تماممتن و برخط منتشــر شــده یا در آرشیو کتابخانهها در
دسترس باشــــند؛ پژوهشهای دانشجویی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده
باشــند؛ همچنین پژوهشها در ایران به زبان فارسی یا انگلیســی ،یا در خارج از کشور به زبان
انگلیسی منتشر شده باشند.
 مالکهای خروج
پژوهشهایــی که یکی از اطالعات الزم برای محاســبۀ اندازۀ اثر را گزارش نکرده باشــند؛
پژوهشهای مشابه که با عناوین متفاوت به دو مؤسسه ارائه شده باشند؛ پایاننامههایی که برای
حمایت مالی ،عالوهبر دانشــگاه ،به مؤسسات دیگر ارائه شده باشند؛ پژوهشهایی که از کفایت
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الزم برخوردار نباشند یا دارای ضعفهای روششناختی جدی باشند و همچنین متغیرهای پیامد
موردبررسی آنها خارج از شاخصهای تربیتی باشد.
 راهبردهای جستوجو

 تعیین کلیدواژهها
در این فراتحلیل ،بهمنظور انتخاب پژوهشهای اولیه ،ابتدا کلیدواژههای معتبر بر اساس مرور
پیشینۀ پژوهشی تعیین شدند تا در جستوجوهای اولیه بهکار روند .کلیدواژهها برای متغیرهای
مستقل این فراتحلیل عبارتاند از :یادگیری معکوس ،کالس معکوس ،آموزش معکوس .پس از
مشخصشدن و اســتخراج عنوانهای مطالعات بر اساس کلیدواژهها ،پژوهشهایی شرایط الزم
برای ورود به فراتحلیل را داشتند که متغیر وابستۀ آنها به شاخصهای تربیتی (معدل ،پیشرفت
تحصیلی ،انگیزۀ تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،درگیری تحصیلی) مربوط بود.

 تعیین چارچوب نمونهگیری
جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ پژوهشهای منتشرشــده در مجالت علمی ـ پژوهشــی
معتبر و پایاننامههای قابل دسترس در ایرانداک و مقاالت منتشرشده در نشریات ،همایشها و
کنفرانسهای داخلی و پایگاههای اطالعاتی خارج از کشــور است که به نحوی اثربخشی راهبرد
یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی را طی سالهای  1393تا  1398در داخل ،و سالهای
 2014تا  2019در خارج از کشور بررسی کردهاند .با توجه به گســتردگی جامعۀ آماری پژوهش
و محدودیتهای پژوهشــی که برای محقق وجود دارد ،ضروری است یک چارچوب نمونهگیری
برای انتخاب مطالعات موردنظر تعیین شــود .بنابرایــن ،چارچوبی که برای تعیین نمونۀ آماری
پژوهش تعریف شــد عبارت است از:
38
 .۱پژوهشهایی که در بانکهای اطالعاتی رایانهای شامل پایگاه مجالت تخصصی نور مگز و
بانک اطالعاتی نشریات ایرا 39و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی 40در دسترساند.
 .2مقاالتــی که در مجالت تخصصــی خارجــی ( IJET، IRRODL، ALLSو )...بهصورت
تماممتن و رایگان در دسترساند.
بهمنظور دســتیابی به مطالعات ،فقط جستوجوی الکترونیکی در پایگاههای اطالعاتی صورت گرفت
که درمجموع  28مطالعه جمعآوری شــد .نتایج این جســتوجوها بر اســاس مالکهای ورود و خروج
درنهایت به شناسایی  23مطالعه انجامید که دارای شرایط مناسب علمی و روششناختی برای محاسبۀ
اندازۀ اثر بودند .این  23مطالعه شامل  3پایاننامه و  9مقالۀ داخلی و  11مقالۀ خارجی است که بهصورت
تماممتن و رایگان در دسترس بودند .مراحل انجام این جستوجوها و انتخاب مطالعات در فراتحلیل در
نمودار  ۱با وضوح بیشتری نشان داده شده است.
12
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جستوجو در بانکهای اطالعاتی
n = 28

جستوجوشده

کل مطالعات
پس از حذف مطالعات تکراری
n = 28

ج به علت نامربوطبودن موضوع
خرو 
و مروریبودن
n=1
خارجشده براساس مالکهای ورود
n=2

خارجشده براساس مالکهای خروج
n=2

بررسی براساس عنوان و چکیده
n=0

مطالعاتدارای شرایط مناسببرای تحلیل
n = 25

مطالعات نهایی مناسب برای تحلیل
n = 23

جستوجو در دستگاههای دولتی
n =0

نمودار  .1پریزمای فرایند نمونهگیری در فراتحلیل

 ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از فرم مشــخصات طرحهای پژوهشی مصرآبادی ()1395
اســتفاده شده اســت .اطالعاتی که بهوســیلۀ این فرم جمعآوری میشود شــامل سه بخش اطالعات
کتابشناسی ،اطالعات روششناختی و اطالعات الزم برای محاسبۀ اندازۀ اثر است .در بعد کتابشناسی
اطالعاتی چون عنوان کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و تاریخ چاپ ،و مقطع در نظر گرفته شده است .ازلحاظ
روششناســی ،فضاهایی برای ثبت اطالعاتی چون ویژگیهای نمونه و روشهای نمونهگیری ،اطالعات
ابزار ،نوع روش تحقیق و تعداد گروهها ،روشهای آماری بهکاررفته در نظر گرفته شــده است .همچنین
در این فرم فرضیهها یا سؤاالت پژوهشی ،مقادیر توصیفی و استنباطی یافتهها و سطوح معنیداری ثبت
شدهاند .درنهایت فرمهای تکمیلشده بهصورت یک دفترچۀ کدگذاری تنظیم شده است.
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 روش تجزیهوتحلیل اطالعات
بهمنظور بررســی و تجزیهوتحلیل بر اســاس دادههای ارائهشــده در گزارش هریک از پژوهشهای
موردنظر ،به محاســبۀ اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر شــاخصهای تربیتی ،محاسبۀ اثر ترکیبی با مدل
اثرات ثابت و تصادفی ،ترسیم نمودار قیفی ،تحلیل حساسیت ،آزمون همگنی ،مجذور  ،Iتحلیل حساسیت
و آمارۀ نمونۀ امن از تخریب پرداخته شــد .برای محاســبۀ اندازههای اثر از شاخص  dو از نوع  gهجز،
و تحلیلهای آماری از نســخۀ دوم نرمافزار  41CMAاســتفاده شد .در این فراتحلیل ،از  23مطالعه 56
اندازۀ اثر استخراج شد که با حذف  10اندازۀ اثر پرت 46 ،اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .مجموع تعداد
آزمودنیها در بین تمامی مطالعات  1315نفر بودند.
43
42
همچنین ،در این فراتحلیل ،برای تورش انتشــار از شــیوۀ گرافیکی (نمودار قیفی ) استفاده شد.
برای محاسبۀ اندازههای اثر و نیز فعالیتهای آماری بعدی در ارتباط با ترکیب نتایج از نسخۀ  2نرمافزار
 CMAاستفاده شد.

یافتهها

در پژوهش حاضر ،اندازۀ اثرهای خانوادۀ  dاســتفاده شده است .شاخص  dدر پژوهشهایی به کار
میرود که تفاوتها را بررسی میکنند .از بین انواع شاخصهای  ،dاز شاخص  gهجز استفاده شده است.
بر طبق این معیار ،در تحقیقاتی که تفاوت گروهها بررســی میشــود ،اندازۀ اثرهای  0/5 ،0/2و  0/8به
ترتیب نشانگر اندازۀ اثرهای کوچک ،متوسط و بزرگ است.
جدول  .1شاخصهای مرتبط با اندازۀ اثر تحقیقات اولیه
ردیف

نام پژوهشگر

14

سال
انتشار

1

بهمنی ،صفایی موحد،
حکیمزاده ،عطاران و علوی

1396

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

پیشرفت تحصیلی

0/364

0/171

حجم
نمونه

56
مشارکت تحصیلی

0/788

0/004

2

اسماعیلیفر ،تقوایی یزدی،
نیازآذری

139۵

پیشرفت تحصیلی

2/56

0/000

60

3

خیرآبادی

139۶

پیشرفت تحصیلی

0/4

0/171

48

4

پیشرفت تحصیلی

1/83

0/000

مبصرملکی و کیان

1397
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

نام پژوهشگر

سال
انتشار

5

پیری ،صاحبیار و سعداللهی

1397

6

احدیت

1397

7

خاکنژاد و مردخدای

1398

8

صاحبیار ،گلمحمدنژاد و برقی

1398

9

کاویانی ،مصطفایی و خاکره

1394

10

وحیدی و پوشنه

1397

11

عشرتی

139۶

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

خودراهبری

1/08

0/005

خود مدیریتی

0/436

0/226

رغبت

1/84

0/000

خودکنترلی

0/61

0/094

پیشرفت تحصیلی

0/641

0/044

رضایت از روش تدریس

0/437

0/163

گرایش به کار و تکلیف

2/35

0/000

گرایش به پیشرفت

0/46

0/203

عادیشدن

1/16

0/000

فهمیدن

2/33

0/000

تفکر تأملی

2/24

0/000

تفکر انتقادی

3/52

0/000

خودتنظیمی

2/39

0/000

انگیزش تحصیلی

1/77

0/000

تعامل گروهی

2/6

0/000

مهارتهای فراشناختی

0/58

0/039

انگیزش تحصیلی

0/213

0/436

پیشرفت تحصیلی

0/46

0/073

حجم
نمونه

30

40

30

46

60

60

62
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جدول ( .1ادامه)

12

سوبرامانیام و مونیاندی

2017

13

44

الیان و حمیدی

14

عبائیان و صمدی

15

قادر و یالچین ارسالن

16

کابی

17

47

پیترسون

18

یوسف زاده و سلیمی

19

کاراداغ و کسکین

ردیف

نام پژوهشگر

سال
انتشار

16

45

46

47
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49

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

درگیری رفتاری

0/04

0/856

درگیری عاملی

0/075

0/728

درگیری شناختی

0/1

0/649

درگیری عاطفی

0/65

0/003

201۸

پیشرفت تحصیلی

1/47

0/000

2016

پیشرفت تحصیلی

1/33

نگرش تحصیلی

0/49

2019

حجم
نمونه

84

44
50

0/048

66

پیشرفت تحصیلی

0/56

0/025

201۸

پیشرفت تحصیلی

0/310

0/232

59

2016

پیشرفت تحصیلی

0/450

0/140

43

پیشرفت تحصیلی در
انگلیسی

1/83

0/000

پیشرفت تحصیلی در عربی

0/515

0/069

پیشرفت تحصیلی در
ریاضی

1/83

0/000

پیشرفت تحصیلی در علوم

1/58

0/000

پیشرفت تحصیلی در
جغرافی

1/22

0/000

پیشرفت تحصیلی

1/91

0/000

2015

2017

نگرش تحصیلی

1/22

0/000

52

52
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

نام پژوهشگر

20

سیراکایا و ازدمیر

21

51

البالوی

22

چانگ و هی لی

23

مونیاندی

50

2018

2018

52

53

سال
انتشار

2018

2018

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

پیشرفت تحصیلی

0/847

0/001

پیشرفت عمومی تحصیلی

0/37

0/138

انگیزش تحصیلی

0/175

0/437

خودتنظیمی

0/09

0/714

پیشرفت تحصیلی

1/96

0/000

انگیزش تحصیلی

-0/394

0/000

توجه

-0/388

0/000

ارتباط

-0/351

0/001

اعتماد

-0/430

0/000

رضایت

-0/234

0/022

نگرش تحصیلی

-0/142

0/16

خودپنداره درمورد
فیزیوتراپی

-0/06

0/558

نگرش در مورد فیزیوتراپی

-0/02

0/842

عادت یادگیری در مورد
فیزیوتراپی

-0/1

0/323

نگرش تحصیلی

0/580

0/020

حجم
نمونه

66

92

97

66

جدول  1شــاخصهای مرتبط با اندازۀ اثر تحقیقات اولیه را نشــان میدهد .همانطور که مالحظه
میشــود ،برای  23پژوهش اولیه  56شاخص اندازۀ اثر محاسبه شد که با حذف اندازۀ اثرهای پرت46 ،
اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .از بین  46اندازۀ اثر 9 ،شاخص منفی و  35شاخص مثبت است.
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ْ
فراتحلیل ســوگیری انتشار است .برای تشــــخیص اندازههای اثر نامناسب در
یکی از چالشهای
فراتحلیل از تجزیهوتحلیل حساسیت استفاده شد .در این روش،اندازههای اثر پرت و افراطی شناســایی
و حذف و تجزیهوتحلیل تکرار میشود .برای تشــخیص مطالعات پرت (مطالعاتی دارای تورش انتشــار)
از نمودار قیفی اســتفاده شد .درواقع ،سوگیری انتشار به منتشرنشــدن پژوهشهای مرتبط با موضوع
فراتحلیلی مربوط اســت که یافتههای غیرمعنیدار دارند .اگر تورش انتشــار وجود نداشته باشد ،نمودار
متقارن است و مقدار پراکندگی حول اندازۀ اثر مداخله ،با افزایش نمونه ،کاهش مییابد .در این فراتحلیل،
برای بررسی تورش انتشــار از دو شــیوۀ گرافیکی (نمودار قیفی) و شــاخصهای آماری (تعداد امن از
تخریب ،همبستگی رتبهای بگ و مزومدر 54و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر )55استفاده شد.

نمودار  .2نمودار قیفی قبل از تحلیل حساسیت

نمودار  .3نمودار قیفی بعد از تحلیل حساسیت
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نمودارهــای قیفی  2و  2تورش انتشــار قبل و بعد از تحلیل حساســیت را نشــان میدهند .در
نمودارهای قیفی ،محور افقی نشــانگر مقادیر اندازههای اثر پژوهشهای اولیه و محور عمودی خطای
معیار آنهاســت .همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود ،وجود چند اندازۀ اثر نسبتاً بزرگ شکل
نمودار را نامتقارن ساخته است؛ درواقع نقش دادههای پرت را در سایر روشهای آماری بازی میکنند.
پس از حذف  10اندازۀ اثر باالی قدرمطلق  ،2/5نمودار قیفی  3بهدست آمد که نسبت به نمودار قبلی
نســبتاً متقارن اســت؛ بهطوریکه اندازۀ اثرهای پرت و افراطی در آن مشاهده نمیشود و همۀ اندازۀ
اثرها در فاصلۀ  2و  0/1قرار گرفتهاند .همچنین ،بر اساس شاخص امن از تخریب ،پس از ورود 5729
اندازۀ اثر غیرمعنیدار به فراتحلیل ،اندازۀ اثر ترکیبی محاسبهشــده غیرمعنیدار میشود .برای بررسی
دقیقتر از همبستگی رتبهای بگ و مزومدر و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر استفاده میشود .به ترتیب،
مقدار تائوی کندال  0/55و عرض از مبدأ رگرسیون  9/77محاسبه شده که در آزمون یک و دو دامنه
معنیدار اســت؛ بنابراین هر دو نشان از ســوگیری انتشار دارند .در ادامه ،با روش بازیابی و جاگذاری،
افزار هشــت مطالعۀ ازدسترفته را تشــخیص داده است .مقدار اندازۀ اثر خالصۀ تثبیتشده بدون
نرم ْ
جایگذاری مطالعات ازدسترفته  0/85و در موقعیت جدید ،اندازۀ اثر خالصۀ اصالحشده  0/65است.
یعنی در صورت واردکردن هشــت مطالعۀ ازدسترفته به تحلیل ،مقدار اندازۀ اثر خالصه کمتر از قبل
خواهد شد (نمودار .)4

نمودار  .4نمودار قیفی مطالعات مشاهدهشده و بازتولیدشده

جــــدول  2اندازههای اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی مربــــوط به تأثیر یادگیری معکوس
در شــاخصهای تربیتی را بعد از تحلیل حساسیت نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
میانگین اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی در مدل ثابت ۰/850
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و در مدل تصادفی  ۰/990است کــــه هر دو ازلحاظ آماری معنیدارند ( .)P ≥ 0/001بنابرایــن،
یادگیری معکوس در مقایســه با روش مرســوم تأثیر بیشتری در شــاخصهای تربیتی فراگیران
میگذارد.
برای مشخصشدن مدل نهایی فراتحلیل ،باید مجموعهای از تحلیلهای ناهمگن برای اطمینــان از
وجــود متغیرهای تعدیلکننده انجام گیــرد .در صورت وجود ناهمگنــی در اندازههای اثر پژوهشهای
اولیه ،مدل تصادفی انتخاب میشــــود و فرض بر این قرار میگیرد که در جامعۀ آماری ،ماهیت روابط
بین متغیرهای مستقل و وابسته تحت تأثیر متغیرهای تعدیلکننده تغییر مییابد .برای بررسی ناهمگنی
اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه از دو شــاخص  Qکوکران و مجذور  Iاســتفاده شد؛ بهطوریکه
مقدار شاخص Qبرای  46اندازۀ اثر با درجۀ آزادی  45برابر با  297/028محاسبه شد که ازلحاظ آماری
معنیدار اســت ( )P ≥ 0/001و تفاوت واقعی بین اندازههای اثر پژوهشهای اولیه را نشــان میدهد .با
توجه به محدودیت شــاخص  Qازلحاظ معنیداری (هرچه تعداد اندازههای اثر بیشتر شود ،توان آزمون
برای رد همگنی بیشــتر میشود) ،فراتحلیلگران استفاده از مجذور  Iرا توصیه کردهاند .این شــــاخص
دارای مقداری از صفر تا  ۱۰۰درصد اســت که مقدار ناهمگنی را بهصورت درصد نشــان میدهد .نتایج
مجذور  Iنیز نشــان میدهد کــه  84/850درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای اولیه واقعی
و ناشی از وجود متغیرهای تعدیلکننده است که بر طبق معیار هیگن ،تامپسون ،دیکز و آلتمن (،)۲۰۰۳
ناهمگنی زیاد در پژوهشهای اولیه را نشان میدهد .بر اساس هر دو شــاخص ناهمگنی مشخص شــد
که متغیرهای تعدیلکننده در تأثیرگذاری یادگیری معکوس در شــاخصهای تربیتی نقش معنیداری
دارند ،بنابراین مدل تصادفی بهمنزلۀ مدل فراتحلیل انتخاب و اندازۀ اثر ترکیبی همان مقدار  ۰/990در
نظر گرفته شــد.
جدول  .2اندازههای اثر ترکیبی مربوط به تأثیر یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بعد از تحلیل حساسیت
مدل

تعداد اندازۀ
اثر

اندازۀ اثر
ترکیبی

خطای معیار

فاصلۀ اطمینان  95درصد

مقدار Z

سطح
معنیداری

0/000
0/000

حد پایین

حد باال

ثابت

46

0/850

0/042

0/768

0/933

2/22

تصادفی

46

0/990

0/109

0/786

1/213

9/16

در ادامه انــدازۀ اثــــر ترکیبی مربوط به تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی بر اساس
زیرگروهها و متغیرهای تعدیلکننده بهطور جداگانه ارائه میشود.
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 .1اندازة اثر خالصة یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس جنسیت آزمودنیها
متفاوت است.

جدول  .3اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت

فاصلۀ اطمینان 95درصد

N

اندازه اثر

خطای معیار

دختر

10

1/191

0/221

0/757

پسر

16

1/396

0/207

0/043

0/991

هر دو جنس

20

0/609

0/124

0/365

0/853

گروه

حد پایین

حد باال

1/624

جدول 3اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس جنسیت را نشان
میدهد .همـانگونه که مشاهده میشـود ،اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی
مربوط به جنس پسر  1/396و اندازۀ اثر مربوط به جنس دختر  1/191است.
 .2اندازۀ اثر خالصة یادگیری معکوس در دروس گوناگون متفاوت است.

جدول  .4اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی در دروس
گروه

N

اندازۀ اثر

خطای معیار

فاصلۀ اطمینان 95درصد

حد پایین

حد باال

دروس
پویانمایی

2

0/392

0/195

0/008

0/775

عربی

1

0/515

0/283

-0/040

1/070

کامپیوتر

4

0/213

0/143

-0/068

0/494

الکترونیک

2

0/538

0/223

0/100

0/976

انگلیسی

18

1/059

0/167

0/731

1/387

کار و فناوری

2

1/830

0/231

1/377

2/283

جغرافیا

1

1/223

0/304

0/627

1/819

ریاضی

8

1/655

0/216

1/232

2/078

روش تحقیق

5

0/321

0/135

0/056

0/585

علوم

3

1/513

0/622

0/294

2/732
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جدول  4اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی را بر اساس دروس
نشان میدهد .همانگونه که مشــاهده میشــود ،بیشــترین اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری معکوس
در شــاخصهای تربیتــی مربوط به درس کار و فناوری ( )1/830و کمتریــن اندازۀ اثر مربوط به درس
کامپیوتر ( )0/231است.
 .3اندازة اثر خالصة یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس متغیر پیامد چندگانه
(وابسته) متفاوت است.
جدول  .5اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیر پیامد چندگانه
(وابسته)
گروه

N

اندازۀ اثر

خطای معیار

اندازۀ اثر با فاصلۀ اطمینان  95درصد
ESMin

ESMax

وابسته
پیشرفت تحصیلی

24

1/056

0/135

0/792

1/321

نگرش تحصیلی

2

0/895

0/318

0/272

1/518

درگیری تحصیلی

6

0/850

0/351

0/163

1/537

کارگروهی

1

2/260

0/326

1/617

2/902

فراشناختی

1

0/577

0/279

/030

1/123

انگیزش تحصیلی

3

1/411

0/653

0/132

2/690

رضایت تحصیلی

1

0/437

0/314

-0/178

1/052

خودراهبری در یادگیری

8

0/814

0/291

0/243

1/385

جدول  5اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی بر اساس متغیرهای
وابسته را نشان میدهد .همانگونه که مشــاهده میشــود ،بیشــترین اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری
معکوس در شــاخصهای تربیتی را متغیر وابســتۀ کار گروهی ( )2/260و کمترین اندازۀ اثر را متغیر
رضایت تحصیلی ( )0/437دارد.
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 .4اندازۀ اثر خالصة یادگیری معکوس بر شــاخصهای تربیتی بر اساس سن آزمودنیها
متفاوت است.
با توجه به اینکه سن متغیر تعدیلکنندۀ پیوسته است ،برای تبیین ناهمگنی از تحلیل فرارگرسیون
استفاده میشود.

نمودار  .5نمودار پراکنش رگرسیون بدون وزندهی به اندازههای اثر

نمودار  5پراکنش رگرســیون بدون وزندهی به اندازههای اثر را نشــان میدهد که محور  xســن،
بهمنزلۀ متغیر پیشبین ،و محور Yاندازههای اثر ،بهمنزلۀ متغیر مالک ،در نظر گرفته شــد ه است .این
نمودار یک خط رگرسیون با شیب منفی را نشان میدهد که با افزایش سن آزمودنیها از میزان اندازههای
اثر در مطالعات اولیه کاسته میشود .بهعبارتدیگر ،یادگیری معکوس در تحقیقاتی که از آزمودنیهایی
با سن کم استفاده کردهاند مؤثرتر از تحقیقاتی است که از آزمودنیهای با سن بیشتر استفاده کردهاند.
جدول  .6تبیین منابع ناهمگنی اندازههای اثر یادگیری معکوس بر اساس سن آزمودنیها با فرارگرسیون

شیب خط

عرض از مبدأ

مقدار

خطای
معیار

سطح
مقدار Z
معنیداری

-0/107

0/013

-8/24

0/000

2/75

0/234

11/73

0/000

ناهمگنی

Q

Df

سطح
معنیداری

رگرسیون

67/91

1

0/000

باقیمانده

229/11

44

0/000

کل

297/03

45

0/000
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جدول  6منابع ناهمگنی اندازههای اثر یادگیری معکوس بر اساس سن آزمودنیها با روش فرارگرسیون
را نشــان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،شیب خط رگرسیون معنیدار و برابر  -107است .با
توجه به ضریب رگرسیون میتوان استنباط کرد که بهازای یک واحد افزایش سن آزمودنیها در تحقیقات
اولیه از اندازۀ اثر  0/107کاســته میشــود .با توجه به نتیجۀ این فرارگرسیون میتوان استنباط کرد که
سن آزمودنیها ،بهمنزلۀ متغیر تعدیلکننده ،تأثیر معنیداری بر اندازههای اثر در تحقیقات اولیه دارد و
یادگیری معکوس بیشتر بر فراگیران سنین کمتر (دورۀ ابتدایی) مؤثر است .همچنین ،با توجه به مقادیر
 Qمدل رگرسیون و باقیمانده که به ترتیب  67/91و  229/11است ،میشود گفت که بخش چشمگیری
از ناهمگنی کل ( )297/03توسط سن آزمودنیها در تحقیقات اولیه تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
ایــن فراتحلیل با هــدف ترکیب مطالعات انجامشــده دربارۀ تأثیر یادگیری معکوس در
شاخصهای تربیتی انجام شــده است .پس از بررســی مالکهای ورود و خــروج مطالعات
اولیه ،درنهایت  23مطالع ه که شــرایط انجام فراتحلیل روی آنها وجود داشت انتخاب شد.
از این مطالعات ،تعداد  56اندازۀ اثر به دســت آمد که به بررســی تأثیر یادگیری معکوس در
شاخصهای تربیتی از قبیل پیشرفت تحصیلی ،یادگیری ،درگیری تحصیلی ،انگیزش تحصیلی
و غیره پرداخته بودند .از  23مطالعه و  56اندازۀ اثر استخراجشده 10 ،اندازۀ اثر پرت حذف شد
و  46اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .مجموع تعداد آزمودنیها در بین تمامی مطالعات 1315
نفر بود .اندازۀ اثــــر ترکیبی پژوهشهای اولیه درکل نشــان میدهد که یادگیری معکوس
در شاخصهای تربیتی فراگیران تأثیر مثبت و معنــــیدار میگذارد .یکی دیگر از نتایج این
پژوهش که از بررسی اندازۀ اثر مطالعات بر اساس زیرگروهها و متغیرهای تعدیلکننده به دست
آمده است ،تفاوت اندازۀ اثر خالصه برحسب جنسیت ،دروس و متغیرهای پیامد چندگانه است.
همچنین ،نتایج فرارگرسیون نشان میدهد که سن آزمودنیها ،بهمنزلۀ متغیر تعدیلکننده،
تأثیــر معنیداری بر اندازههای اثر در تحقیقات اولیــه دارد و یادگیری معکوس بر فراگیران
کمسنتر مؤثرتر است.
نتایج بهدســتآمده از این فراتحلیل با بیشــتر مبانی نظری و تجربی بیانشــده دربارۀ
تأثیر روشهای یادگیری ترکیبی و معکوس در شاخصهای گوناگون تربیتی همخوان است.
فرصت یـــادگیری مطالـــب ،دوره در منزل و شرکت در انجام فعالیتهای کالس به همراه
معلم ،در مقایسه با روش سنتی ،سبب یادگیری عمیق و معنیدار میشود .آگاهی به موضوع
و داشتن پیشزمینه ،قبل از حضور در کـالس ،فرصـتی را برای مرور و تسلطیافتن در اختیار
میگذارد و کمک میکند دانشآموزان با ذهنـــی پرسـشگر در کالس رودررو حاضر شوند تا
از معلم یا همتایان خود سؤال کنند و در فرایند یاددهی ـ یادگیری همکاری داشته باشند و
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در یادگیری و آموزش یکدیگر سهیم باشند .درحالیکه در کالس سنتی معموالً بیشتر وقت
کالس به نوشتن و یادداشتبرداری اختصاص مییابد و دانشآموزان قبل از فرایند یادگیری
هیچ اطالعاتی درزمینۀ موضوع یادگیری ندارند (برگمن و سمز .)2012 ،نتایج این فراتحلیل
را میتوان بهواسطۀ نظریۀ یادگیری معنیدار و پیشسازماندهندههای آزوبل 56نیز تبیین کرد.
در نظریۀ آزوبل ( ،)1978مفهومی معنیدار اســت که بتوان آن را با مفاهیمی که از پیش در
ساختار شناختی فرد وجود دارند ارتباط داد .به سخن دیگر ،مطالب معنیدار به مطلبی که قب ً
ال
یاد گرفته شده است مربوط میشوند ،درحالیکه مطالب غیرمعنیدار یا مطالبی که بهصورت
طوطیوار آموخته میشوند بهطور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشه میشوند.
ســیف ( )1398به نقل از شــانک ( )2000گفته است که یادگیری زمانی معنیدار است که
مطالب جدید مطالبی را که قب ً
ال آموخته شده است گسترش یا تغییر دهد .بنابراین تجربههای
قبلی تعیین میکنند که یادگیری برای دانشآموزان معنیدار است یا نه؟ به نظر آزوبل ،برای
یادگیری معنیدار ابتدا باید کلیترین ،جامعترین و انتزاعیترین مفاهیم و اندیشهها بهصورت
خالصه معرفی شــوند و بعد ،در ادامۀ این کلیات ،مطالب فرعیتر و جزئیتر بهتدریج معرفی
شوند .آزوبل معتقد است که این روش با مراحل طبیعی ساختار شناختی فرد مطابقت دارد.
در این راستا ،پیشسازماندهندهها نقش اصلی را در آموزش ایفا میکنند .به طریقی مشابه،
در یادگیــری معکوس دانشآموزان قبل از کالس کلیات مفاهیم و موضوعات را در ســطوح
دانش و فهمیدن از طریق کلیپها یاد میگیرند و برای یادگیری عمیق و سطوح شناختی باال
همراه با معلم و ســایر دانشآموزان به فعالیتهای متنوع میپردازند (برگمن و سمز2012 ،؛
سان و همکاران .)2017 ،57از دیگر مبانی نظری نهفته در یادگیری معکوس میتوان به راهبرد
«آموزش از طریق گروه همســاالن» پیشنهادی مازور )1991( 58اشاره کرد .مازور در راهبرد
تدریس خاص خود به این نتیجه رسید که اگر شبیهسازی اطالعات را به کالس درس بیاوریم،
معلم بهجای سخنرانیکردن فرصت مییابد تا به رهبری و هدایت فراگیران بپردازد.
عالوهبر مبانی نظری گفتهشــده ،نتایج این فراتحلیل همســو با پژوهشهایی است که
تأثیر معنیدار یادگیری معکوس بر شــاخصهای مختلف تربیتی را در مقایســه با یادگیری
سنتی نشان میدهند (صاحبیار و همکاران1398 ،؛ پیری و همکاران1397 ،؛ سوبرامانیام و
مونیاندی2017 ،؛ خیرآبادی1396 ،؛ مبصرملکی و کیان1397 ،؛ دیناروند و گلزاری1398 ،؛
عشرتی1396 ،؛ کاویانی و همکاران1394 ،؛ اسماعیلیفر و همکاران1395 ،؛ احدیت.)1397 ،
همچنین نتایج این فراتحلیل با نتایج فراتحلیل کاراگل و اســن ( )2019همسوست .آنان با
تحلیل  55مطالعه اندازۀ اثری برابر با  0/566را به دســت آوردند .از ســوی دیگر ،اندازۀ اثر
بهدســتآمده در این فراتحلیل بیشــتر از اندازههای اثر فراتحلیل هی و لو ( )2018با مقدار
 ،0/33چنگ و همکاران ( )2019با مقدار  0/47و لو و همکاران ( )2017با مقدار  0/30است.
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باوجود تفاوت در مقدار اندازۀ اثرهای بهدســتآمده ،همگی مؤثربودن یادگیری معکوس را بر
شاخصهای تربیتی در مقایسه با یادگیری سنتی تأیید میکنند .بهعبارتدیگر ،بااینکه اندازۀ
اثرهای بهدستآمده از فراتحلیلها متفاوت از یکدیگرند ،دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس
اتفاقنظر دارند.
یکی دیگر از یافتههای فراتحلیل تفاوت اندازۀ اثر خالصه برحســب جنســیت ،دروس،
متغیرهای پیامد و سنآزمودنی اســت .این مورد با نتایج فراتحلیل کاراگل و اسن ()2019
همسوست و نشــان میدهد که اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی متفاوت
اســت .همچنین فراتحلیل کاراگل و اسن ( )2019نشــاندهندۀ اندازۀ اثر زیاد در گروههای
کوچک اســت؛ در این فراتحلیل ،مشابه فراتحلیلهای کاراگل و اســن ( )2019و وان آلتن
و همکاران ( ،)2019بین مطالعات ناهمگونی مشــاهده میشــود .ناهمگونی در فراتحلیل به
تفاوتهای نتایج تحقیقات اولیه مربوط میشود؛ این ناهمگونی و پراکندگی در نتایج تحقیقات
اولیه ممکن است ناشی از عواملی چون تفاوت تحقیقات اولیه ازلحاظ آزمودنی ،شیوۀ مداخالت
و تعریف متغیر وابسته و ...باشد.
محدودیتهای این فراتحلیل عبارتاند از :احتمال گزارشنشدن پژوهشهای غیرمعنیدار،
نبود گزارش کامل اطالعات روششناسی ،نبود امکان مشخصکردن متغیرهای تعدیلکننده،
نبود گزارش اطالعات آماری دقیق و مناســب در برخی از پژوهشها ،نبود اطمینان کامل از
صحت و دقت دادهها و دسترسینداشتن به تمامی پایگاهها و مطالعات .باوجوداین محدودیتها،
این فراتحلیل تلویحات علمی و کاربردی برای نظام آموزشی دارد .با توجه به نتایج این پژوهش
که ترکیب پژوهشهای اولیه دربارۀ روشهای یادگیری معکوس و سنتی اســــت ،میتوان
نتیجه گرفت که کاربست یادگیری معکوس ،در مقایســــه با روشهای ســــنتی ،بر رشد
شاخصهای تربیتی فراگیران تأثیرگذار است و جایگزین مناسبی برای آن خواهد بود .بنابراین
به مسئوالن و برنامهریزان آموزشی پیشنهاد میشود این نوع یادگیری را در برنامههای تربیت
معلم و دانشــگاه فرهنگیان بگنجانند و زمینۀ آموزش و کسب مهارتهای الزم برای اجرای
یادگیری معکوس را برای دانشــجومعلمان فراهم آورند .همچنین ،با توجه به اینکه یادگیری
معکوس در ســنین دورۀ ابتدایی مؤثرتر از دورههای متوســطه و دانشگاهی است ،پیشنهاد
میشود معلمان از روش یادگیری معکوس برای بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری بهره ببرند.
ازآنجاکه حوزۀ یادگیری معکوس مبانی نظری قوی و متنوعی دارد ،شایسته است پژوهشهایی
با استفاده از متغیرهای وابستۀ بیشتر و متنوع و تعدیلکنندههای مختلف انجام پذیرد که در
این تحقیق مجال پرداختن به آن نبوده است .همچنین به پژوهشگران آتی توصیه میشود به
ترکیب نتایج پژوهشهایی بپردازند که دربارۀ مقایسۀ یادگیری معکوس با سایر روشها ازجمله
آموزش الکترونیکی و آموزش به کمک رایانه انجام شده است.
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد
و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه
و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی ایران با آن
*
		
محسن دیبایی صابر

مهدی سبحانینژاد

**

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی
میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن انجام شده است .روش پژوهش توصیفی
اســت و در خالل آن ،از تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شده است .رویکرد پژوهش نظری و
کاربردی است و جامعۀ پژوهش شامل دو بخش متون نظری برنامۀ درسی کنجکاوانه و نیز محتوای 36
جلد کتاب درسی دورۀ ابتدایی ایران در سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸بود که بالغبر  3924صفحه است .با
توجه به ماهیت موضوع ،از نمونهگیری صرفنظر و کل جامعۀ پژوهش بررسی شد .ابزارهای پژوهش ،فرم
محتوای محققساخته بود .دادهها با استفاده از فرایند تحلیلی آنتروپی
فیشبرداری و سیاهۀ تحلیل
ِ
شانون تحلیل شد .عمد هترین نتایج نشــان داد که .1 :ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه را میتوان در ن ُه
بُعدِ ذهنیت باز ،اکتشــاف ،اشتیاق یادگیری ،خودجهتدهی ،خالقیت ،نوآوری ،پرسشگری ،یادگیری
مشارکتی و خودانگیختگی خالصه کرد؛  .2محتوای کتب درســی دورۀ ابتدایی ،با ابعاد و مؤلفههای
برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق نیست؛ بهطوریکه از بین ابعاد نُهگانۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه ،بعد از
خودانگیختگی بیشترین و بعد از ذهنیت باز کمترین ضریب اهمیت را دارد؛  .3در محتوای کتب درسی
دورۀ ابتدایی ،از بین خردهمؤلفههای ابعاد نُهگانۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه ،بیشترین ضریب اهمیت به
خردهمؤلفۀ مشارکت معلمان و دانشآموز و کمترین ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ تدارک فعالیتهای
گروهی اختصاص دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده از تحقیق ،پیشنهاد میشود در ویراستهای آتی
کتب دورۀ ابتدایی ،به مؤلفههای کمتر توجهشده عنایت بیشتری شود.

كليد واژهها:

برنامۀ درسی کنجکاوانه ،ابعاد و مؤلفه ،تحلیل محتوا ،کتب درسی ،دورۀ ابتدایی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/3/20 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/5/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/11/4 :

* (نویسندۀ مسئول) استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد E-mail: m.dibaei1359@gmail.com ......................................................................................................
** دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد E-mail: msnd47@gmail.com ......................................................................................................................................................
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مقدمه

32

ایــدۀ اولیۀ مطالعۀ کنجکاوی را برلین ( ،1960به نقل از صمــدی و گلوی )۱۳۹۷ ،مطرح کرد .برلین
کنجکاوی را شــامل ابعاد ادراکی ،معرفتی ،ویژه و متنوع دانسته است .کنجکاوی آموزشی نوعی کنجکاوی
معرفتی (علمی) اســت که موجب تالش بهمنظور خودتنظیمی میشــود (صمدی و گلوی .)1397،کالینز
(به نقــل از صمدی و گلوی )1397،کنجکاوی را همانند تخیل ،رویکردی برای دانســتن میداند که طی
آن ،کودک در کالس درس ،همانند دانشــمند بزرگســال ،دانستن را جستوجو میکند .تحقیقات نشان
1
داده اســت که کنجکاوی در فرایند خالقیت مؤثر اســت و افراد خالق معموالً کنجکاوترند.جیروت و کالر
( )2011نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین کنجکاوی و پرسیدن سؤال ،رابطۀ مثبت وجود
دارد؛ دانشآموزانی که بیشــتر کنجکاوند ،بیشتر میپرسند .تحقیقات وو و پارکر ،)2019( 2رولیو)2018( 3
و میخایلوف )2016( 4نشان داد که بین کنجکاوی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد .همچنین
نتایج پژوهشهای ریواس و سایز )2016( 5نیز نشان داد میتوان با طراحی برنامۀ درسی مناسب و برانگیزاندن
کنجکاوی دانشآموزان ،میزان یادگیری آنها را افزایش داد .برنامۀ درسی خلق فرصتهای تعامل دانشآموز
با موقعیتهای یادگیری است که میتوان از آن برای تحریک و تهییج کنجکاوی دانشآموزان استفاده کرد.
نتایج پژوهشهای گوناگون در ایران ،ازجمله عابدی و همکاران ( )1384و کیامنش ( ،)1377نشان میدهد
که برنامههای درسی در پرورش دانشآموزان خالق و متفکر موفق نیستند .ساالر ( )1392در بررسی جایگاه
مؤلفههای رویکرد پژوهشگری (حل مسئله ،تفکر انتقادی ،خالقیت ،کنجکاوی ،تشریکمساعی ،سعۀصدر،
تحمل شکست و ارتباط محتوا با تجربۀ دانشآموز) در برنامۀ درسی علومتجربی سال  139۲-۱۳۹۱به این
نتیجه رسید که در این برنامۀ درسی به مؤلفههای حل مسئله ،تفکر انتقادی و کنجکاوی پرداخته نشده است.
علت را باید در نظام برنامۀ درسی ایران و وجه غالب غیرفعال و غیرمتمرکز بر رشد کنجکاوی آن جستوجو
کرد .محتوای برنامههای درســی عموماً از پیش تعیین شده و در قالب کتاب درسی غیرفعال محدود شده
است .نحوۀ عمل معلمان تابع محتوای مذکور ،قالبی و فاقد فرصتهایی برای خلق موقعیتی فعال و کنجکاوانه
برای دانشآموزان است .این در حالی است که تعداد شایان توجهی از اسناد باالدستی ،ازجمله سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش و سند برنامۀ درسی ملی ،همه بر تفکر و پرورش مهارتهای سطح باالی شناختی و
رشد کنجکاوی دانشآموز تأکید دارند .اما در عمل ،تحقق اهداف مذکور چنانچه باید همهگیر و عمیق نیست
و برای شــروع توجه به برنامۀ
درسی کنجکاوانه 6الزم است ،حسب وجه غالب برنامۀ درسی ایران که همان
ِ
کتب درسی است ،بررسی وضع موجود کتب درسی به لحاظ ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در
دستور کار قرار گیرد؛ البته اجرای آن نیز مستلزم تبیینی دقیق از ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه
با عنایت به دیدگاه صاحبنظران مرتبط اســت .پژوهش نظری و تحلیل کتب درسی ،با هدف انطباقیابی
با ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه ،دو مزیت دارد :از یکسو ،دستیابی به چارچوب نظری ابعاد و
مؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه را محقق میسازد؛ و از سوی دیگر ،ضمن ارزیابی وضع موجود ،میزان
انطباق برنامههای درسی با ابعاد و مؤلفههای مذکور و خألهای احتمالی را نمایان میکند.
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پژوهش حاضر ضمن مرور مبانی نظری داخلی و بینالمللی ،بهمنظور چارچوبسازی ابعاد و مؤلفههای
برنامۀدرسی کنجکاوانه ،به تحلیل محتوای مذکور در کتب درسی دورۀ ابتدایی نیز پرداخته است.
 پرسشهای پژوهش
با توجه به اینکه هدفِ این پژوهش تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه
و میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن است ،پرسشهای ذیل تدوین شد:
 .1ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه چیست؟
 .2به چـه میـزان محتـوای کتبدرسی دورۀ ابتدایی با ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه
منطبق است؟
فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایههای گوناگون دورۀ
 .1-2به چه میزان محتوای کتبدرســی
ِ
ابتدایی با ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

 .2-2به چه میزان محتوای کتبدرســی تعلیماتاجتماعی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی با
ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟
 .3-2به چه میزان محتوای کتبدرسی علومتجربی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی با ابعاد و
مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

 .4-2به چه میزان محتوای کتب درسی قرآن پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی با ابعاد و مؤلفههای
برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

 .5-2به چه میزان محتوای کتب درســی هدیههای آسمانی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی با
ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

 .3درکل ،میزان انطباق ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه با کتب درسی دورۀ ابتدایی تا چه حد است؟
 .4درکل ،میزان انطباق مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه با کتب درسی دورۀ ابتدایی تا چه حد
است؟

روششناسی پژوهش

ِ
کمک
پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی انجام شد که شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا است؛با
این شیوه ،ابتدا مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه به کمک روش تحلیل اسنادی از متون نظری و سوابق
پژوهشی احصا و سپس ،میزان توجه به این مؤلفهها در محتوای کتب درسی دورۀ آموزش ابتدایی ایران
تحلیل شــد .در این پژوهش ،برای تحلیل محتوا ،از روش انتروپی شــانون استفاده شد ،بدینترتیب که
محتوای کتب درســی دورۀ ابتدایی ازنظر شش پاسخگو (پایههای دورۀ ابتدایی) و ده بُعد هدف و هفتاد
مؤلفه طبقهبندی شــدند .واحد تحلیل این پژوهش صفحات (متن ،پرسشها ،تمرینها و تصاویر) است.
7
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بهمنظور حصول از وجود روایی ،8از روش روایی صوری ،محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است.
ازطریق این روش ،فرم اولیۀ تحلیل محتوا ،که شــامل کلیۀ مؤلفههای مفهومی مرتبط با برنامۀ درســی
کنجکاوانه بود ،در اختیار گروهی از صاحبنظران تعلیموتربیت برای تغییر و اصالح قرار گرفت که پس
اعمالنظر آنها ســیاهۀ تحلیــل محتوا در قالب چارچوب مفهومی (جدول  )1تهیه شــد .همچنین
از
ِ
9
بهمنظور تأمین پایایی ابزار ،از روش اجرای مجدد اســتفاده شــد ،بدینصورت که فرم نهایی تهیهشده
بهطور همزمان و مجزا در اختیار تحلیلگر محتوای متخصص دیگری نیز قرار داده شد که بهصورت مجزا
چند بخش از برخی کتب را تحلیل کند .پژوهشگر اصلی و متخصص مذکور ،ضریب همبستگی دادههای
مبین ضریب همبستگی
حاصل از تحلیلهای انجامشــده را همزمان محاسبه کرد که نتیجۀ حاصلشده ّ
 00/83است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،دادههای اسنادی به شیوۀ کیفی و دادههای تحلیل محتوا
با استفاده از شاخصهای توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شدهاند.

یافتهها

 .1ابعاد و مؤلفههای برنامة درسی کنجکاوانه چیست؟

جدول  .1چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه از دید صاحبنظران
بعد

34

مؤلفه

منبع

ذهنیت باز

جامعیت ،تعمق ،انعطافپذیری ،خالقیت ،تصمیمگیری ،فکر باز،
باورهای حرفهای ،نگاه بلندمدت

ریواس و سایز (،)2016
استانویچ ،)2016( 10اوردم)2017( 11

اکتشاف

مشروعبودن محتوا ،فعالیت متنوع ،روشهای متنوع ،انتظارات
روشن ،درگیرشدن ،محیط غنی

ریواس و سایز (،)2016
علیماه 12و همکاران ()2016

اشتیاق یادگیری

آزادی دانشآموزان ،توجه به سبک یادگیری ،تدارک فعالیتهای
گروهی ،تدارک محیط یادگیری غنی ،شــناخت نیازها ،عالیق
دانشآموزان ،تشویق نوآوری دانشآموزان

پینتریچ،)2003( 13
پارکر ()2019

خودجهتدهی

ارزش تکلیف ،تشــویق و تهییــج انگیزه ،باورهای انگیزشــی،
خودکفایتــی ،14جهتگیری تســلط ،15باور مهــار یادگیری،16
هدفگزینی ،17استقالل در یادگیری

مونرو،)2016( 18
کانر)2012( 19

خالقیت

انعطافپذیری ،حل مســئله ،ســیالی ،ابتکار ،بســط ،کشــف،
سادهسازی ،عدم قطعیت

کانر (،)2012
پارکر ()2019

نوآوری

ارتباطات بین فــردی زیاد ،اعتمادبهنفس ،ســاختار ارگانیک،
خطرپذیری ،پذیرش ابهام

پینتریچ ( ،)2003کانر ()2012

پرسشگری

حقیقتجویی ،توجه به مهارت تفکر سطح باال ،قضاوت و انتزاع،
حقیقتجویــی ،تأکید بر ارتباط دوطرفــه میان معلم و متربی،
ارتقای آگاهی ،حل مسئله استدالل ،قضاوت و انتزاع

علیماه و همکاران (،)2016
پارکر ()2019
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

جدول ( .1ادامه)
مؤلفه

منبع

بعد

مؤلفۀ یادگیری
مشارکتی

تشــکیل گروههای کوچک یادگیری ،تأکیــد بر همکاری میان
گروههــای یادگیــری ،تدوین اهداف مشــترک میــان معلم و
متربی و میــان متربیان ،تأکید بر ایجاد و شــکلگیری تعامل
رودررو ،گوشدادن فعال ،یادگیــری گروهی ،پژوهش گروهی،
تصمیمگیری ،مشارکت معلمان و دانشآموز

(کانر)2012 ،

خودانگیختگی

خودآگاهی ،مســئولیتپذیری ،میل به پیشرفت ،خودمدیریتی،
خودراهبــری ،تناســب تکالیف بــا انتظــارات ،خودنظمدهی،
اعتمادبهنفــس ،ماهیت یادگیری ،یادگیری مداوم ،مســئولیت
یادگیری ،روابط مثبت بین معلم و دانشآموز

(مونرو( ،)2016 ،کانر،)2012 ،
ریواس و سایز ()2016

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه در ن ُه بعد ذهنیت باز ،اکتشاف ،اشتیاق
یادگیری ،خودجهتدهی ،خالقیت ،نوآوری ،پرسشگری ،یادگیری مشارکتی و خودانگیختگی خالصه میشود.
 .1به چه میزان در محتوای کتب درسی فارسی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی به مؤلفههای
برنامةدرسی کنجکاوانه توجه شده است؟
جدول  .2توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتاب فارسی
پاسخگو

یادگیری
اشتیاق
بعد ذهنیت
باز اکتشاف یادگیری خودجهتدهی خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی

پایۀ اول

2

4

8

۰

7

5

15

8

5

پایۀ دوم

3

2

11

5

4

9

13

6

23

پایۀ سوم

6

8

7

13

11

9

16

13

19

پایۀ چهارم

7

12

7

11

13

12

8

16

12

پایۀ پنجم

2

7

7

5

9

17

9

8

20

پایۀ ششم

9

14

16

9

10

15

18

7

11

جمع کل

29

۴۷

۵۶

۴۳

۵۴

۶۷

۷۹

۵۸

90

بار اطالعاتی

0/401

0/589

0/679

0/578

0/672

0/711

0/742

0/685

0/763

ضریب اهمیت

0/342

0/366

0/381

0/358

0/376

0/401

0/412

0/393

0/435
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

همانطور که جدول  2نشــان میدهد ،در مجمو ِع  1473صفحۀ کتاب فارســی ،در  29فراوانی به
مؤلفۀ ذهنیت باز 47،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 56 ،فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری 43،فراوانی به
مؤلفــۀ خودجهتدهی 54 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 67 ،فراوانی به مؤلفۀ نوآوری 79 ،فراوانی به مؤلفۀ
پرسشــگری 58 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و  90فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی توجه شده
اســت .بر اساس همین جدول ،بیشــترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی ( )0/412و کمترین
ضریب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز ( )0/342مربوط است.
 .2به چه میزان در محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی
به مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شده است؟
جدول  .3توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتاب تعلیمات اجتماعی
پاسخگو

بعد

ذهنیت
باز

اشتیاق

اکتشاف یادگیری خودجهتدهی

یادگیری

خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی

پایۀ اول

8

7

8

9

6

۰

18

12

22

پایۀ دوم

5

13

12

14

13

14

13

15

32

پایۀ سوم

12

17

15

18

10

11

11

19

37

پایۀ چهارم

11

17

12

8

16

14

17

16

33

پایۀ پنجم

3

11

19

16

19

10

28

18

29

پایۀ ششم

18

19

25

26

12

19

25

21

44

جمع کل

57

84

91

91

76

68

112

101

197

بار اطالعاتی

0/701

0/734

0/798

0/798

0/726

0/713

0/813

0/804

0/753

ضریب اهمیت

0/357

0/412

0/435

0/435

0/391

0/378

0/443

0/439

0/461

همانطور که جدول  3نشــان میدهد ،در مجمو ِع  493صفحۀ کتــاب تعلیمات اجتماعی ،در 57
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت باز 84 ،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 91 ،فراوانی به مؤلفۀ اشتیاق یادگیری91 ،
فراوانی به مؤلفۀ خودجهتدهی 76 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 68 ،فراوانی به مؤلفۀ نوآوری 112 ،فراوانی
36

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

به مؤلفۀ پرسشــگری 101 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و  197فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی
توجه شده است .همچنین بر اساس جدول  ،3بیشترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی ()0/461
و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز ( )0/357مربوط است.
 .3به چه میزان در محتوای کتابهای درسی علومتجربی پایههای گوناگون دورۀ ابتدایی به
مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شده است؟
جدول  .4توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتاب علومتجربی
پاسخگو

یادگیری
اشتیاق
بعد ذهنیت
اکتشاف یادگیری خودجهتدهی خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی
باز

پایۀ اول

13

10

18

15

13

8

14

13

19

پایۀ دوم

16

14

17

13

16

15

13

16

30

پایۀ سوم

12

11

12

17

19

23

18

25

30

پایۀ چهارم

18

18

12

11

23

13

17

29

34

پایۀ پنجم

21

10

9

23

29

19

28

12

31

پایۀ ششم

28

27

15

19

26

20

31

25

29

جمع کل

108

90

83

98

126

98

121

۱۲۰

173

بار اطالعاتی

0/814

0/797

0/779

0/808

0/838

0/808

0/827

0/825

0/811

ضریب اهمیت

0/438

0/389

0/374

0/425

0/454

0/425

0/448

0/445

0/476

همانطور که در جدول  4مشــاهده میشــود ،در مجمو ِع  634صفحۀ کتاب علوم ،در  108فراوانی
به مؤلفۀ ذهنیتباز 90،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 83 ،فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری 98 ،فراوانی
بــه مؤلفۀ خودجهتدهی 126 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 98 ،فراوانی به مؤلفۀ نوآوری 121 ،فراوانی به
مؤلفۀ پرسشگری 120 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و  173فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی توجه
شــده است .همچنین بر اساس همین جدول ،بیشــترین ضریب اهمیت در کتاب علومتجربی به مؤلفۀ
خودانگیختگی با ضریب  0/476و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری با ضریب 0/374
مربوط است.
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

 .4به چه میزان در محتوای کتابهای درســی قــرآن پایههای گوناگون دورة ابتدایی به
مؤلفههای برنامة درسی کنجکاوانه توجه شده است؟
جدول  .5توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتاب قرآن
پاسخگو

یادگیری
اشتیاق
بعد ذهنیت
اکتشاف یادگیری خودجهتدهی خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی
باز

پایۀ اول

0

0

2

۰

0

0

3

6

0

پایۀ دوم

0

4

6

6

0

2

0

9

4

پایۀ سوم

3

5

11

5

0

5

8

0

پایۀ چهارم

6

15

5

5

8

3

11

18

پایۀ پنجم

3

12

12

8

7

6

0

15

20

پایۀ ششم

5

6

8

8

3

6

5

13

17

جمع کل

17

27

54

32

15

22

16

62

59

بار اطالعاتی

0/508

0/528

0/653

0/550

0/503

0/519

0/505

0/712

0/565

ضریب اهمیت

0/456

0/478

0/501

0/490

0/451

0/468

0/453

0/513

0/504

همانطور که در جدول  5مشــاهده میشــود ،در مجمو ِع  687صفحۀ کتابِ درســی قرآن ،در 17
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت باز 27 ،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 54 ،فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری32،
فراوانی به مؤلفۀ خودجهتدهی 15 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 22 ،فراوانی به مؤلفۀ نوآوری 16 ،فراوانی
به مؤلفۀ پرسشــگری 62 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشــارکتی و  59فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی
توجه شده است .همچنین بر اساس جدول  ،5بیشترین ضریب اهمیت در کتاب قرآن به مؤلفۀ یادگیری
مشارکتی ( )0/513و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خالقیت ( )0/451مربوط است.
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

 .5به چه میزان در محتوای کتابهای درســی هدیههای آسمانی پایههای گوناگون دورۀ
ابتدایی به مؤلفههای برنامۀدرسی کنجکاوانه توجه شده است؟
جدول  .6توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتاب هدیههای آسمانی
پاسخگو

یادگیری
اشتیاق
بعد ذهنیت
اکتشاف یادگیری خودجهتدهی خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی
باز

پایۀ اول

7

0

2

5

0

0

4

5

1

پایۀ دوم

9

5

1

3

0

2

3

9

12

پایۀ سوم

11

0

0

8

6

۰

7

6

8

پایۀ چهارم

13

9

8

10

3

5

10

11

13

پایۀ پنجم

8

4

11

7

5

6

9

8

20

پایۀ ششم

10

7

16

13

8

3

16

10

16

جمع کل

85

25

38

46

22

16

49

49

70

بار اطالعاتی

0/611

0/551

0/560

0/581

0/548

0/536

0/591

0/591

0/574

ضریب اهمیت

0/444

0/405

0/420

0/428

0/400

0/395

0/434

0/434

0/623

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،در مجمو ِع  637صفحۀ کتابِ درسی هدیههای آسمانی،
در  58فراوانی به مؤلفۀ ذهنیتباز 25 ،فراوانی به مؤلفۀ اکتشاف 38 ،فراوانی به مؤلفۀ اشتیاق یادگیری،
 46فراوانــی به مؤلفۀ خودجهتدهی 22 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیــت 16 ،فراوانی به مؤلفۀ نوآوری49 ،
فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری 49 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و  70فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی
توجه شده است .همچنین بر اساس جدول  ،6بیشترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی ()0/623
و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ نوآوری ( )0/395مربوط است.
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

 .6درکل ،میزان توجه به مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتابهای درسی دورۀ
ابتدایی تا چه حد است؟
جدول  .7توزیع فراوانی ،مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه در کلیۀ کتابهای دورۀ ابتدایی
پاسخگو

یادگیری
اشتیاق
بعد ذهنیت
اکتشاف یادگیری خودجهتدهی خالقیت نوآوری پرسشگری مشارکتی خودانگیختگی
باز

فارسی

29

47

56

43

54

67

79

58

91

تعلیمات اجتماعی

57

۸۴

۹۱

۹۱

۷۶

۶۸

۱۱۲

۱۰۱

198

علومتجربی

108

۹۰

۸۳

۹۸

۱۲۶

۹۸

۱۲۱

۱۲۰

173

قران

17

۲۷

۵۴

۳۲

۱۵

۲۲

۱۶

۶۲

59

هدیۀ اسمانی

58

۲۵

۳۸

۴۶

۲۲

۱۶

۴۹

۴۹

70

جمع کل

269

273

322

310

293

271

377

390

591

بار اطالعاتی

0/789

0/797

0/883

0/847

0/805

0/793

0/936

0/943

0/820

ضریب اهمیت

0/403

0/411

0/490

0/453

0/421

0/408

0/504

0/516

0/578

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،در مجمو ِع  3924صفحه درس در کلیۀ کتب بررسیشده،
در  269فراوانــی به مؤلفۀ ذهنیتباز 273،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 322 ،فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق
یادگیری 310 ،فراوانی به مؤلفۀ خودجهتدهی 293 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 271 ،فراوانی به مؤلفۀ
نوآوری 377 ،فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری 390 ،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و  591فراوانی به
مؤلفۀ خودانگیختگی توجه شده است .همچنین در کلیۀ کتب بررسیشدۀ دورۀ ابتدایی ،بیشترین ضریب
اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی ( )0/ 578و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز ( )0/403مربوط
است.
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 .7درکل ،میزان توجه به خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتب بررسیشده تا
چه حد است؟
جدول  .8توزیع فراوانی خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتب بررسیشده
بعد

اکتشاف

ذهنیت باز

جامعیت

تعمق

انعطافپذیری

خالقیت

تصمیمگیری

فکر باز

باورها و ارزشهای حرفهای

نگاه بلندمدت

تعلیمات اجتماعی

4

5

15

4

8

5

10

6

12

4

22

27

12

7

13

20

14

16

13

15

9

8

8

12

23

12

21

14

2

5

3

0

2

3

0

2

6

2

3

14

2

0

هدیۀ آسمانی

11

15

7

0

5

8

3

9

12

1

6

6

0

0

جمع کل

33

51

44

23

33

34

23

28

45

23

67

76

38

24

علومتجربی
قرآن

جمع

مشروعبودن محتوا

فعالیتهای متنوع

روشهای متنوع

انتظارات روشن

درگیرشدن

فارسی

3

6

5

3

5

3

1

3

7

4

13

17

3

3

269

بار اطالعاتی

0/419 0/385 0/337 0/385 0/349 0/324 0/362 0/423

0/356 0/350 0/341 0/419 0/349 0/360

ضریب اهمیت

0/081 0/073 0/052 073 0/056 0/045 0/067 0/082

0/064 0/059 0/055 0/081 0/056 0/066

جمع

دروس

محیط غنی

مؤلفه

273

ادامۀ جدول  .8توزیع فراوانی خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتب بررسیشده
بعد

خودجهتدهی

اشتیاق یادگیری

آزادی دانشآموزان

توجه به سبک یادگیری

تدارک فعالیتهای گروهی

تدارک محیط یادگیری غنی

شناخت نیازها ،عالیق دانشآموزان

تشویق نوآوری دانشآموزان

علومتجربی

22

7

20

15

3

16

10

9

14

15

13

11

15

11

قرآن

3

3

35

8

0

5

7

4

2

2

6

2

5

4

هدیۀ آسمانی

16

3

7

5

1

6

5

6

5

5

0

4

8

13

جمع کل

80

33

98

37

16

58

35

32

32

46

37

32

43

53

جمع

ارزش تکلیف

تشویق و تهییج انگیزه

باورهای انگیزشی

خودکفایتی

جهتگیری تسلط

باور مهار یادگیری

هدفگزینی

استقالل در یادگیری

تعلیمات اجتماعی

23

15

25

4

5

19

7

9

11

17

12

7

10

18

دروس

322

بار اطالعاتی

0/334 0/365 0/353 0/316 0/336 0/385

0/349 0/351 0/320 0/340 0/325 0/343 0/381 0/372

ضریب اهمیت

0/048 0/066 0/059 0/032 0/049 0/083

0/055 0/058 0/039 0/050 0/041 0/053 0/080 0/071

جمع

فارسی

16

5

11

5

7

12

6

4

0

7

6

8

5

7

مؤلفه

210
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ادامۀ جدول  .8توزیع فراوانی خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتب بررسیشده
بعد

یادگیری مشارکتی

پرسشگری

حقیقتجویی

توجه به مهارت تفکر سطح باال در فرایند تدریس

قضاوت و انتزاع

تأکید بر ارتباط دوطرفه

ارتقای آگاهی

حل مسئلۀ استدالل

تعلیمات اجتماعی

22

13

11

19

15

18

19

22

18

26

16

15

21

29

علومتجربی

31

19

15

17

19

23

16

28

16

22

18

18

17

26

قرآن

10

13

8

5

15

8

8

13

10

15

9

8

4

13

هدیۀ آسمانی

13

11

14

9

11

11

5

10

9

13

5

9

8

10

جمع کل

90

65

61

59

71

68

62

84

61

93

59

57

61

103

جمع

تشکیل گروههای کوچک یادگیری

تأکید بر همکاری میان گروههای یادگیری

تأکید شکلگیری تعامل رودررو

گوشدادن فعال

یادگیری گروهی

پژوهش گروهی

تصمیمگیری

مشارکت معلمان و دانشآموز

فارسی

14

9

13

9

11

8

14

11

8

17

11

7

11

25

414

بار اطالعاتی

0/570 0/574 0/559 0/566 0/569 0/590

0/612 0/566 0/561 0/559 0/591 0/566 0/581 0/567

ضریب اهمیت

0/069 0/072 0/054 0/059 0/062 0/089

0/097 0/059 0/060 0/054 0/091 0/059 0/075 0/061

جمع

دروس

مؤلفه

580

ادامۀ جدول  .8توزیع فراوانی خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتب بررسیشده
بعد

خودانگیختگی

خودآگاهی

مسئولیتپذیری

میل به پیشرفت

خودمدیریتی

خودراهبری

تناسب تکلیف با انتظارات

خودنظمدهی

اعتمادبهنفس

ماهیت یادگیری

یادگیری مداوم

مسئولیت یادگیری

روابط مثبت بین معلم و دانشآموز

فارسی

5

11

15

0

0

7

5

14

9

13

11

4

تعلیمات اجتماعی

8

8

12

8

14

11

13

9

4

15

13

18

10

21

6

9

8

10

18

6

9

15

19

13

قرآن

2

5

9

3

4

2

0

9

3

5

5

8

هدیۀ آسمانی

3

9

6

3

5

0

7

5

6

7

5

5

جمع کل

28

54

48

23

31

30

43

43

31

55

53

48

علومتجربی

42

بار اطالعاتی

0/409 0/415 0/429 0/391 0/400 0/400 0/289 0/391 0/271 0/409 0/417 0/285

ضریب اهمیت

0/084 0/089 0/096 0/074 0/082 0/082 0/073 0/074 0/069 0/084 0/091 0/071
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جمع

دروس

مؤلفه

487

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

ادامۀ جدول  .8توزیع فراوانی خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتب بررسیشده
بعد

نوآوری

خالقیت

انعطافپذیری

حل مسئله

سیالی

ابتکار

بسط

کشف

سادهسازی

عدم قطعیت

تعلیمات اجتماعی

18

11

9

7

16

13

9

12

16

6

4

8

9

علومتجربی

17

15

12

10

11

15

11

14

9

9

4

11

13

قرآن

5

6

5

2

2

6

5

4

5

4

0

4

6

هدیۀ آسمانی

9

6

3

2

5

4

4

5

7

4

3

6

3

جمع کل

61

41

34

24

57

44

35

40

40

25

16

33

38

جمع

ارتباطات بین فردی زیاد

اعتمادبهنفس

ساختار ارگانیک

ریسکپذیری

فارسی

12

3

5

3

13

6

6

5

3

2

5

4

7

دروس

366

بار اطالعاتی

0/361 0/348 0/412 0/417 0/316 0/335 0/398 0/431

0/358 0/350 0/363 0/421 0/417

ضریب اهمیت

0/064 0/059 0/067 0/072 0/049 0/054 0/066 0/076

0/050 0/047 0/053 0/077 0/072

جمع

پذیرش ابهام

مؤلفه

152

همانطور که در جدول  8مشــاهده میشود ،در مجمو ِع  3924صفحه درس دورۀ ابتدایی ،در 269
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیتباز 273 ،فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف 322 ،فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری،
 310فراوانی به مؤلفۀ خودجهتدهی 414 ،فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری 580،فراوانی به مؤلفۀ یادگیری
مشارکتی 487 ،فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی 336 ،فراوانی به مؤلفۀ خالقیت 152 ،فراوانی به مؤلفۀ
نوآوری توجه شــده است .همچنین بر اساس دادههای جدول  ،8بیشترین ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ
مشــارکت معلمان و دانشآموز ( )0/097و کمترین ضریب اهمیــت به خردهمؤلفۀ تدارک فعالیتهای
گروهی ( )0/032مربوط است.

بحثو نتیجهگیری
با توجــه به پیامدهای مثبت منظورکردن مؤلفههــای کنجکاوی در برنامههای
درســی دانشآموزان از قبیل افزایش انگیزۀ یادگیری دانشآموزان و همچنین تأثیر
مثبت در درک مفهومی دانشآموزان ،هدف از این مطالعه تبیین چارچوب مفهومی
ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه و بررســی میزان انطباق محتوای برنامۀ
درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن است.
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه را میتوان در
ن ُه بُع ِد ذهنیت باز ،اکتشــاف ،اشــتیاق یادگیری ،خودجهتدهی ،خالقیت ،نوآوری،
پرسشگری ،یادگیری مشارکتی و خودانگیختگی خالصه کرد .بر اساس بررسیهای
محقق در منابع داخلی و خارجی ،پژوهشی یافت نشد که در آن به شناسایی مؤلفههای
برنامۀ درسی کنجکاوانه در قالب یک الگو پرداخته باشد .درهرحال ،تحقیقاتی وجود
دارد که طی آن ،بر برخی از یافتههای این تحقیق در حکم پیشنیازهای شکلگیری
و تقویت کنجکاوی در دانشآموزان تأکید شــده اســت .برایناساس میتوان میان
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشــین مقایســهای انجام داد .مث ً
ال ،شاته
و مالوف )2019( 20بر خودجهتدهی و اشــتیاق یادگیری و داشــتن تفکر انتقادی،
یا پوشــا و نورتوود )2018( 21بر اســتقالل در یادگیری و ســاختار آموزشی پویا و
ارگانیک ،ون اسژیندل 22و همکاران ( )2018بر نوآوری و خالقیت ،پست)2018( 23
بر انگیزه و داشــتن روحیۀ مشــارکتی و پرسشگری ،لوس و هســی )2015( 24بر
اعتمادبهنفس ،مسئولیتپذیری در یادگیری و روابط مثبت میان معلم و دانشآموز،
و اودیر )2016( 25بر سادهســازی ،انعطافپذیری و درگیرشدن ،و بر محیط غنی ،در
حکم پیشنیازهای برنامۀ درسی کنجکاوانه ،تأکید میکنند.
در بخش دوم ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کتب درسی دورۀ ابتدایی ،توجه
متعادلی به مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه نشده است .این در حالی است که برای
شکلگیری و تهییج کنجکاوی دانشآموزان این امر باید بر کلیۀ برنامههای درسی بهطور
متعادل ـ با توجه به حوزههای تخصصی موضوعهای درسی گوناگون ـ تأکید شود.
نتایج پژوهش نشــان داد در کتابهای فارســی و تعلیمات اجتماعی ،بیشترین
ضریب اهمیــت به مؤلفۀ خودانگیختگی و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت
باز مربوط است .این بخش از یافتههای تحقیق ،با نتایج تحقیق کریمیان و همکاران
( ،)1395ندرلو ( )1393و علیپور و همکاران ( )1392همسوست ،بهطوریکه نتایج
تحقیق آنان نشــان داد کتابهای درسی ،بهمنزلۀ محتوای آموزشی ،به مهارتهای
تفکر انتقادی دانش آموزان توجهی ندارند.
در خصوص تبیین این یافته گفتنی اســت هدف نهایی هر فعالیت آموزشی این
اســت که تغییرات مطلوب را در رفتار و تجــارب فراگیران بهوجود آورد و مهمترین
عامــل در یادگیری به عامل انگیزش مربوط میشــود .الزم اســت که مؤلفان کتب
درســی ،در تدوین کتابهای درسی ،به موضوع ایجاد انگیزه توجه کنند و از تدوین
کتابهای خشــک ،که فاقد روح و لذت یادگیریاند ،صرفنظر کنند؛ الزم است در
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

همۀ کتابهای درســی دورۀ ابتدایی بر این مهم تأکید شــود ،نهفقط در کتابهای
فارســی و تعلیمات اجتماعی .توجه به این مســئله در ســالهای نخست یادگیری
آموزشگاهی اهمیت مضاعفی دارد .با توجه به اینکه حضور کودک در نقش دانشآموز
در دورۀ ابتدایی ،اولین تجربۀ آموزش رسمی کودک است و چهبسا این تجربه ممکن
اســت تصورات او را دربارۀ تواناییهای خود و یادگیری آموزشگاهی تحت تأثیر قرار
دهــد ،بنابراین الزم اســت که در تدوین تمامی کتابهــا ـ بهطور اخص ـ و تمامی
برنامههای درســی دانشآموزان این دوره ـ بهطور اعم ـ بر عامل انگیزۀ دانشآموزان
تأکید شــود .یکی از راههای پرداختن به این مهم ،تدوین برنامۀ درســی بر اســاس
نیازها ،عالیق ،توانمندیها و تجربههای گذشــتۀ دانشآموزان است .اگر نیازسنجی
آموزشی (یکی از راهبردهای اساســی در تدوین برنامههای درسی) بهمنزلۀ یکی از
منابع روزآمدسازی برنامههای درسی و محتواهای آموزشی مدنظر برنامهریزان درسی
و مؤلفان محتواهای آموزشی قرار بگیرد ،این امر موجب افزایش انگیزۀ دانشآموزان
برای یادگیری مطالب میشود.
در خصوص مؤلفۀ ذهنیت باز ،که در این پژوهش کمترین تأکید بر آن بوده است،
میتوان گفت این کمتوجهی به تسلطنیافتن دانشآموزان به مهارتهای تفکر ،بهویژه
مهارت تفکر انتقادی ،منجر شــده اســت .آثار این بیتوجهی را میتوان در عملکرد
دانشآموزان ایرانی در آزمونهای بینالمللی از قبیل تیمز و پرلز ( )۲۰۱۹مشــاهده
کرد .یافتههای ملی مطالعات تیمز و پرلز نشــان میدهد که جایگاه و عملکرد کشور
ایران در تمامی دورههای تیمز همواره بهنســبت میانگین عملکرد بینالمللی بهطور
معناداری پایینتر بوده اســت .برایناســاس ،الزم است مؤلفان برنامههای درسی در
ویراســتهای بعدی کتب درسی ،پرداختن متعادل به مؤلفۀ انگیزه و تأکید بر مؤلفۀ
ذهنیت باز را ســرلوحۀ فعالیتهای خود قرار دهند .ازجمله راهکارهایی که مؤلفان
میتوانند برای تقویت ذهنیت باز در کتابهای درســی فارسی و تعلیمات اجتماعی
استفاده کنند عبارتاند از:
 .1ســادهترین روش تقویت ذهنیت باز طرح پرســش است .مؤلفان کتب درسی
در وهلۀ اول باید مشــخص کنند چه چیزی را میخواهند بررسی و دربارۀ آن
بحث کنند؟ هرچه هســت ،نباید پرسشی باشــد که بتوان با آری یا نه به آن
پاســخ گفت .جنس و ماهیت این پرســشها باید طوری باشد که الهامبخش
جستوجوی معرفت و یافتن راهحل مسائل باشند .چنین پرسشهایی بهخوبی
میتوانند پای مهارتهای ذهنیت باز را به میان بکشند؛
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 .2در کتاب راهنمای معلم ،از معلمان خواســته شــود وقتی پرســش خود را با
دانشآموزان در میان میگذارند ،آنها را تشویق کنند تا نظریات خود را مطرح
کننــد و فضای تضارب آرا پیش بیاید .پاســخهای احتمالی را روی وایتبورد
یا دفترچه یادداشــت کنند و هرجا که احساس کردند دانشآموزان میتوانند
دربارۀ پرســشها با دقت تحقیق و بحث کنند ،بحثهای باز و مبسوطی را به
میان بکشند؛
 .3آثار ادبی برجســته (مثل آثار ســعدی و حافظ) ـ که دربردارندۀ داستانهای
پرچالش و شخصیتپردازیهای عمیقاند ،بهطوریکه ذهن دانشآموز را درگیر
میکنند ـ ســرآغاز و منبعی خوب برای حرکت بهسوی تفکر نقادانه و پرورش
مهارتهای ذهنیت بازند؛ ازاینرو ،از آنها برای تدوین درسهای مهم استفاده
بیشتری کنند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد در کتاب علومتجربی بیشترین ضریب اهمیت
به مؤلفۀ خودانگیختگی و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ اشتیاق یادگیری مربوط
اســت .این بخش از یافتههای تحقیق با نتایج تحقیق کریمیان و همکاران (،)1395
ندرلو ( ،)1393و علیپور و همکاران ( )1392همسوســت؛ نتایج تحقیق آنان نشان
داد که کتابهای درســی بهمثابۀ محتوای آموزشــی بــه مهارتهای تفکر انتقادی
دانشآموزان توجهی ندارد .درمورد میزان هماهنگی این کتاب با سایر کتابها دربارۀ
این مؤلفهها گفتنی اســت درحالیکه در کتاب علومتجربی بیشترین تأکید بر مؤلفۀ
خودانگیختگی بوده ،در کتابهای فارســی ،تعلیمات اجتماعی و هدیههای آسمانی
نیز بیشــترین تأکید بر این مؤلفه بوده اســت .بخش اول یافتــۀ این بخش (تبیین
مؤلفۀ خودانگیختگی) در باال توضیح داده شد .درمورد تبیین دوم این یافته (اهمیت
پایین مؤلفۀ اشــتیاق یادگیری) گفتنی اســت درس علوم یکی از دروسی است که
باید به شــیوۀ اکتشافی و کاوشــگری آموزش داده شود تا یادگیری به شیوۀ معنادار
حاصل شــود و دانشآموز بتواند مباحثی را که خودش به شــیوۀ عملی و با کســب
تجربه فراگرفته است به مباحث و مطالب جدید در این درس پیوند دهد .با این کار
از یادگیــری طوطیوار دانشآموزان ،که صرفاً در حیطۀ کســب دانش بدون در نظر
گرفتن بُعد عملی و کاربردی مطالب اســت ،نیز جلوگیری میشود .برای رسیدن به
این مهم ،محتوای برنامۀ درسی باید بهگونهای طراحی و ارائه شود که دانشآموزان را
برای یادگیری برانگیزد و زمینۀ اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنۀ آنان را فراهم سازد.
برخــی از راهکارهایی که مؤلفان میتوانند برای تقویت اشــتیاق یادگیری در کتاب
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علومتجربی از آن استفاده کنند در زیر آمدهاند:
 .1تکالیف متنوع را برای دانشآموزان طرحریزی کنند و به دانشآموزان در انتخاب
این تکالیف قدرت انتخاب و اختیار بدهند؛
 .2بهجای پرسیدن سؤالهای خشک و خستهکننده سؤالهایی را طرح کنند که
ازطریق آن فضای گفتوگوی صمیمی و آزادی بین دانشآموزان ایجاد شود؛
 .3با توجه به اینکه هر فرد شــیوه و روشــی برای یادگیری دارد ،طراحان برنامۀ
درســی تکالیف را طوری طرحریــزی کنند که هر فرد بنا بر روش و ســبک
یادگیری خود بتواند آن را فراگیرد؛
 .4با توجه به ویژگیهای دانشآموزان در این ســن ،بهجای سؤالهای یکنواخت
و خســتهکننده که بیشتر ذهنیاند و دانشآموز را بهسمت حفظکردن مطالب
درســی تشــویق میکنند باید از تکالیف عملی از قبیــل اجرای آزمایشهای
گوناگون ـ در مدرسه و در خانه ـ بهمنظور تفهیم مطالب درسی استفاده شود.
در کتاب هدیههای آسمانی بیشــترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی
و کمترین ضریب اهمیت به مؤلفه نوآوری مربوط اســت .این یافته با نتایج تحقیق
عابدینی بلترک و نیلی ) )1393و سمیعی و افضلخانی ( )1392همسوست .عابدینی
ش خود با عنوان «تحلیل جایگاه سازندهگرایی بهعنوان رویکرد
بلترک و نیلی در پژوه 
نوین یادگیری در کتابهای درسی دورۀ ابتدایی» به این نتیجه رسیدند که در توجه
به مؤلفههای مشارکت فعال دانشآموزی (بهمنزلۀ جنبهای نوآورانه در برنامۀ درسی)
در کتابهای درسی دورۀ ابتدایی به کتاب هدیههای آسمانی و قرآن کمترین توجه
شده است.
درمورد میزان هماهنگی کتاب هدیههای آســمانی با سایر کتابها در خصوص
این مؤلفهها ،گفتنی است در کتاب هدیۀ آسمانی بر مؤلفۀ خودانگیختگی بیشترین
تأکید شده است و این مؤلفه در کتابهای فارسی ،تعلیمات اجتماعی و علومتجربی
نیز از بیشــترین تأکید برخوردار بوده است .همچنین در خصوص مؤلفۀ نوآوری ،که
در این کتاب کمترین تأکید را داشــته اســت ،وضعیت این مؤلفه در سایر کتابها
متعادل بوده است؛ یعنی در سایر کتابها میزان تأکید این مؤلفه تقریباً مناسب بوده
اســت .در تبیین یافتۀ این تحقیق میتوان گفت با توجه به اینکه کودکان به بازی،
نمایش ،قصه ،شعر و سرود ،نقاشی و کاردستی عالقۀ وافر دارند ،در برنامهریزی درس
هدیههای آسمانی (دینی) نیز با همراهساختن مفاهیم و موضوعات مقدس و روحانی
با شــعر ،قصه ،نقاشــی و امثال آنها میتوان موجب عالقهمندترشدن دانشآموزان
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دبســتانی شد و تسهیل یادگیری ایشان را فراهم کرد .برخی راهکارهایی که مؤلفان
میتوانند برای تقویت نوآوری در کتاب هدیههای آسمانی از آن استفاده کنند موارد
زیرند:
 .1از تکرار ســؤالهای معمولی و متداول پرهیز کنند و با طرح سؤالها و تکالیف
بدیع و جدید ـ بهصورت نظری و عملی ـ دانشآموزان را به تفکر تشویق کنند
تا برای سؤالهایی که برایشان طرح میشود راهحلهای متعدد پیدا کنند؛
 .2ســؤالها و تکالیفی در تمرینهای دانشآموزان گنجانده شود که ازطریق آن،
خالق تاریخ را بشناسند .سپس آنها را تشویق کرد تا به کندوکاو
افراد موفق و
ِ
دربــارۀ زندگی این افراد خالق بپردازنــد و بفهمند که آنها که بوده و چگونه
خالق شدهاند؛
 .3تکالیف و تمرینهای درسی باید طوری باشند که برای دانشآموزان فرصتهایی
بهوجود آورند .به عبارتی ،آنها از این طریق ،با اطالعاتی که دارند ،بازی میکنند
و به آنها کمک میشود و فرصت داده میشود تا بتوانند کارهایی را ،با استفاده
از حقایق و اطالعاتی که قب ً
ال آموختهاند ،بیاموزند؛
 .4تصویرگری کتابها با توجه به قواعد و شیوههای تصویرگری کتاب کودک؛
 .5استفاده از شیوههای نگارشی نوین قابلفهم و موردعالقۀ کودکان با بهرهگیری
از شعر و قصه برای تلطیفشدن احساسات دانشآموزان.
در کتاب قرآن ،بیشترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ یادگیری مشارکتی و کمترین
ضریــب اهمیت به مؤلفۀ خالقیت مربوط اســت .ایــن بخش از یافتههــا با نتایج
تحقیق صالحی عمران و چهارباشــلو ( )1389و روشن ( )1395همسوست .آنان در
پژوهشهای خود به این نتیجه رســیدند که در کتــاب قرآن دورۀ ابتدایی به مؤلفۀ
خالقیت توجهی نشــده اســت .درمورد میزان هماهنگی این کتاب با سایر کتابها
در خصوص این مؤلفهها گفتنی اســت درحالیکه در کتــاب قرآن مؤلفۀ یادگیری
مشــارکتی بیشترین تأکید را داشته است ،این مؤلفه در کتابهای فارسی ،تعلیمات
اجتماعی و علومتجربی نیز از تأکید متعادلی برخوردار بوده است؛ برخی راهکارهایی
که مؤلفان میتوانند برای تقویت خالقیت در کتاب قرآن استفاده کنند شامل موارد
زیرند:
قبیل لوح آموزشی ،نوار آموزش قرآن برای معلم و دانشآموز،
 .1وسایل آموزش از
ِ
کتــاب راهنمای تدریس معلــم ،و ضبطصوت باید فراهم شــود تا آموزش با
خالقیت و نوآوری توأمان شود .همچنین از آموزش یکنواخت جلوگیری شود؛
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 .2طراحان برنامۀ درســی تمرینات و تکالیفی را طرحریزی کنند که به دانشآموز
کمک کند با استفاده از چیزهایی که ،در سالهای قبل ،از قرآن یا در درسهای
گذشــته یاد گرفت ه اســت را در زمان حاضر بهکار برد و به اطالعات ،حقایق و
اصول تازهای دست یابد؛
 .3ازطریق طرح بیان داســتانهای قرآنی از دانشآموزان خواسته شود آنچه برای
آنان در این داستانها مجهول مانده است ،بررسی کنند و از این طریق مهارت
دانشآموزان را برای جستوجوی شــکافها ،ناشناختهها و مجهوالت توسعه
دهند.
 .4با الهام از داســتانهای قرآنــی و روایی ،تمرینات و تکالیفی طرح شــوند که
ازطریق آن دانشآموزان تشویق شــوند به سؤالهایی مانند «چطور»« ،اگر»،
«از چه راههایی»« ،اگر تو جای آن شــخصیت داستانی بودی ،چهکاری انجام
میدادی؟» پاسخ دهند؛
 .5دانشآموزان باید بفهمند چگونه یک چیز به چیز دیگر منجر میشــود .هنگام
گوناگون آن داده
ارائۀ مسئله ،به دانشآموزان فرصت اندیشیدن به راهحلهای
ِ
شود؛
 .6مؤلفان برنامۀ درســی باید بیشــتر به گزارههای پرسشــی ،که به درک عمیق
نیازمندند ،توجه کنند و از ســؤالهایی اســتفاده کنند که به ترجمه ،تفسیر،
تعریف ،اکتشاف و تجزیهوتحلیل نیاز دارند.
همچنین نتایج تحقیق نشــان داد که میزان توجه به مؤلفههای برنامۀ درســی
کنجکاوانه در کلیۀ کتابهای درسی دورۀ ابتدایی متفاوت است ،بدینترتیب که در
کلیۀ کتب بررسیشدۀ دورۀ ابتدایی ،بیشترین ضریب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی
ِ
اهمیت  0/516و کمترین ضریب اهمیت مربــوط به مؤلفه ذهنیت باز با
بــا ضریب
ِ
اهمیت  0/403مربوط است.
ضریب
عالوهبراین ،نتایج مربوط به بخش خردهمؤلفهها بیانگر این واقعیت است که مؤلفۀ
ذهنیت باز بهمنزلۀ یکی از مؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه به هشت خردهمؤلفه
(جامعیت ،تعمق ،انعطافپذیری ،خالقیت ،تصمیمگیری ،فکر باز ،باورها و ارزشهای
حرفهای و همچنین نگاه بلندمدت) تقســیم شد .پس از تحلیل مشخص شد که در
کلیۀ کتابهای بررسیشده ،بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفۀ جامعیت
( )0/083و کمتریــن ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ انعطافپذیری گروهی ()0/045
مربوط است.
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مؤلفۀ اکتشــاف ،بهمنزلــۀ دومین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه ،به شــش
خردهمؤلفه (مشــروعبودن محتوا ،فعالیتهای متنوع ،روشهــای متنوع ،انتظارات
روشــن ،درگیرشدن و محیط غنی) تقسیم شــد که پس از تحلیل مشخص شد در
کلیۀ کتابهایبررسیشده بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفۀ روشهای
متنوع ( )0/081و کمترین ضریب اهمیت به خردهانتظارات روشن ( )0/055مربوط
است.
مؤلفۀ اشتیاق یادگیری ،بهمنزلۀ سومین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه ،به شش
خردهمؤلفه (آزادی دانشآموزان ،توجه به سبک یادگیری ،تدارک فعالیتهای گروهی،
تدارک محیط یادگیری غنی ،شــناخت نیازها ،عالیق دانشآموزان ،تشویق نوآوری
دانشآموزان) تقســیم شــد که پس از تحلیل مشخص شــد که در کلیۀ کتابهای
بررسیشده بیشــترین ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ آزادی دانشآموزان ( )0/083و
کمتریــن ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفۀ تدارک فعالیتهای گروهی ()0/032
مربوط است.
مؤلفۀ خودجهتدهی بهعنوان چهارمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به هشت
خردهمؤلفه (ارزش تکلیف ،تشویق و تهییج یادگیری ،باورهای انگیزشی ،خودکفایی،
جهتگیری تسلط ،باور مهار یادگیری ،هدفگزینی و استقالل در یادگیری) تقسیم
شــد که پس از تحلیل مشخص شد در کلیۀ کتابهای بررسیشده بیشترین ضریب
اهمیت به خردهمؤلفۀ تشــویق و تهییج انگیزۀ یادگیــری دانشآموزان ( )0/080و
کمترین ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفۀ بــاور مهار یادگیری ( )0/039مربوط
است.
مؤلفۀ پرسشــگری بهمنزلۀ پنجمین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه ،به شش
خردهمؤلفه (حقیقتجویی ،توجه به مهارت تفکر ســطح باال ،قضاوت و انتزاع ،تأکید
بر ارتباط دوطرفه ،ارتقای آگاهی ،حل مسئلۀ استدالل) تقسیم شد که پس از تحلیل
مشخص شــد در کلیۀ کتابهای بررسیشده ،بیشــترین ضریب اهمیت مربوط به
خردهمؤلفۀ ارتقای آگاهی ( )0/082و کمترین ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ توجه به
مهارت تفکر سطح باال در فرایند تدریس ( )0/055مربوط است.
مؤلفۀ یادگیری مشارکتی بهعنوان ششــمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به
هشــت خردهمؤلفه (تشــکیل گروههای کوچک یادگیری ،تأکید بر همکاری میان
گروههای یادگیری ،تأکید شــکلگیری تعامل رودررو ،گــوشدادن فعال ،یادگیری
گروهی ،پژوهش گروهی ،تصمیمگیری و مشارکت معلمان و دانشآموز) تقسیم شد
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که پس از تحلیل مشــخص شــد در کلیۀ کتابهای بررسیشده ،بیشترین ضریب
اهمیت مربوط بــه خردهمؤلفۀ یادگیری گروهی ( )0/082و کمترین ضریب اهمیت
به خردهمؤلفۀ تأکید بر همکاری میان گروههای یادگیری ( )0/038مربوط است.
مؤلفــۀ خودانگیختگــی بهمنزلۀ هفتمیــن مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه به
هشت خردهمؤلفه (خودآگاهی ،مســئولیتپذیری ،میل به پیشرفت ،خودمدیریتی،
خودراهبری ،تناســب تکلیف بــا انتظارات ،خودنظمدهــی و اعتمادبهنفس ،ماهیت
یادگیری ،یادگیری مداوم ،مسئولیت یادگیری و روابط مثبت بین معلم و دانشآموز)
تقسیم شد که پس از تحلیل مشخص شد در کلیۀ کتابهای بررسیشده ،بیشترین
ضریــب اهمیت به خردهمؤلفۀ یادگیری مــداوم ( )0/096و کمترین ضریب اهمیت
مربوط به خردهمؤلفۀ خودمدیریتی ( )0/069مربوط است.
مؤلفۀ خالقیت بهمنزلۀ هشــتمین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه به هشــت
خردهمؤلفه (انعطافپذیری ،حل مســئله ،ســیالی ،ابتکار ،بسط ،کشف ،سادهسازی
و عدم قطعیت) تقســیم شــد که پس از تحلیل مشخص شــد در کلیۀ کتابهای
بررسیشده بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفۀ کشف ( )0/081و کمترین
ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ سادهسازی ( )0/045مربوط است.
مؤلفۀ نوآوری بهمنزلۀ نهمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به پنج خردهمؤلفه
(ارتباطات بین فردی زیاد ،اعتمادبهنفس ،ساختار ارگانیک ،ریسکپذیری و پذیرش
ابهام) تقســیم شد که پس از تحلیل مشخص شــد در کلیۀ کتابهای بررسیشده
بیشــترین ضریب اهمیت مربوط به خردهمؤلفــۀ اعتمادبهنفس ( )0/077و کمترین
ضریب اهمیت به خردهمؤلفۀ ریسکپذیری ( )0/045مربوط است.
چنین توجهی میتواند به دالیلی همچون نگرش برنامهریزان درسی ،ترجیحات
مؤلفان کتب درسی ،محدودیت در حجم کتب و تلقی کافیبودن فراوانیهای بیانشده
باشــد .عالوهبراین ،در بخش خردهمؤلفههای برنامۀ درسی کنجکاوانه ،مشخص شد
کــه توزیع توجه میان ابعاد تبیینی متناســب و متوازن نیســت ،چراکه به برخی از
خردهمؤلفهها توجه ناچیزی شده است .علت این نوع نارسایی را میتوان در دو بخش
عملی و نظری جســتوجو کرد ،ازاینروی که مؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه،
ازنظر عمل و نظر ،تاروپودی درهمتنیدهاند .برخی از نارساییهای آن ،نتیجۀ کجروی
در عرصه و روابط عملی و برخی حاصل کجاندیشــی در مقام نظر اســت .با توجه به
تعامل و درهمتنیدگی عمل و نظر ،ضعفهای موجود در برنامۀ درســی دورۀ ابتدایی
در قالب کلیۀ کتابهای درســی شکل بســیط نظری یا عملی ندارد ،بلکه بهصورت
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بافتهای پیچیده در قالب کتابهای گوناگون آشکار میشوند و از این طریق یکدیگر
را تأیید و تقویت میکنند.
با توجه به اینکه الگوی رفتاری و شــخصیتی دانشآموزان در حال شکلگیری
و تثبیتشــدن اســت ،این بیتوجهی متعادل و جامع به مؤلفههایِ تحقیق بیانگر
این اســت که نظام آموزشــی درمورد این موضوع عملکرد مناســبی نداشته است؛
ازاینرو ،طراحان و برنامهریزان درســی و آموزشــی باید به فراخور نیازهای فعلی و
آتی دانشآموزان به موضوع برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شایانی کنند تا زمینههای
پرورش تفکر و انواع تفکــر ،از قبیل تفکر انتقادی و تفکر خالق ،را در آنها پرورش
دهند؛ بنابراین ،ضروری اســت برنامهریزان کتب درسی در این زمینه به مؤلفههای
برنامۀ درســی کنجکاوانه در مجموعهکتابهای درســی دورۀ آموزش ابتدایی توجه
جامع و منطقی داشته باشند و به مرور ،طی پایههای مختلف تحصیلی ،کنجکاوی و
مهارتهایِ آن در دانشآموزان درونی و نهادینه شود .درنهایت ،با توجه به نتایج این
تحقیق ،به محققان توصیه میشود به علت جایگاه بسیار مهم کنجکاوی و پیامدهای
ِ
مثبت آن مؤلفهها و خردهمؤلفههای برنامۀ درســی کنجکاوانه را جداگانه بررســی و
برای درک بهتر موضوع ،با سایر دورههای تحصیلی مقایسه کنند.
در ادامه ،بهمنظور عملیاتیکردن یافتهها ،به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره
میشود:
الف) سیاستگذاران آموزشــی و برنامهریزان درسی در ویراستهای آتی کتب
دورۀ ابتدایی ،به مؤلفههای کمتر توجهشده عنایت بیشتری داشته باشند؛
ب) برنامهریزان درســی میتوانند از مؤلفهها و خردهمؤلفههای برنامۀ درســی
کنجکاوانه ،که در این پژوهش معرفی شدهاند ،بهمنزلۀ الگویی برای تدوین
برنامۀ درسی مناسبتر استفاده کنند.
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چكيده:
هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگوی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان ،با تأکید
بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مــدارس ،با رویکرد آمیخته بود .در پژوهش حاضر،
یـکمی) از نوع اکتشافی متوالی بود.
یـپیمایشی و روش آمیخته (کیف 
شیوۀ گردآوری دادهها توصیف 
کنندگان پژوهش در بخش اول (کیفی) ،برای اجرای مصاحبۀ میدانی ،استادهای برجستۀ
مشــارکت
ِ
حوزۀ مدیریت ورزشی ،متخصص در ورزش مدارس و اوقات فراغت؛ استادهای حوزۀ جامعهشناسی؛ و
معلمان ورزش و مدیران مدارس برگزیدۀ کرمانشاه بودند .این افراد ( 13تن) بهصورت هدفمند (از نوع
موضوع پژوهش انتخاب شدند و گزینش آنها تا حد اشباع نظری
معیاری) برای مصاحبههای کیفی در
ِ
ادامه یافت .در بخش دوم (کمی) ،بعد از گردآوری اطالعات حاصل از پژوهش کیفی ،پرسشنامه (حاوی
 40گویه و در قالب  5مؤلفه) تنظیم شــد و در میان معلمان ورزش و مدیران مدارس شــهر کرمانشاه
( 334تن) به روش خوشــهای-تصادفی پخش شد .روایی و پایایی هر دو نسخه از سؤالهای مصاحبه
و پرســشنامه تأیید شد .نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که راهکارها دربردارندۀ زیرساختسازی
(امکانات و اجرایی) ،عوامل درونی (انگیزانندۀ فرهنگی ،مشوقهای جمعی و نگرش) ،فرهنگیاجتماعی
(فرهنگسازی ،مشــارکت عمومی و ترغیب اجتماعی) ،نرمافزاری (منابع دانشی و منابع انسانی) ،و
رفتاری (فردی و اجتماعی) هستند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/6/3 :

یاجتماعی ،رفتاری ،انسانی
زیرساختسازی ،فرهنگ 
 ïتاريخ شروع بررسي99/7/4 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/11/4 :

* دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.................................................................................................................................. .
E-mail: ...................................

* (نویسندۀ مسئول) استادیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران..................................................................................................... .
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امروزه اوقات فراغت پدیدهای جانبی نیســت ،بلکه از زمینههای مهم تمدن جدید است (افراسیابی
و مداحی .)1395 ،موضوع اوقات فراغت از دیرباز توجه بشــر را جلب کرده اســت زیرا حســاسترین،
ارزشــمندترین و پربارترین اوقات زندگی آدمی اســت .صاحبنظران اوقات فراغت را عامل برجســتۀ
اجتماعی با چارچوبهای رسمی میشمارند که برای اقشار گوناگون جامعه امکان تکامل فردی ،روحی
و عاطفی پرمعنایی فراهم میآورد (رضوی و همکاران .)1392 ،اوقات فراغت شامل جدایی از اجبارهای
شغلی ،خانوادگی و اجتماعی و گذراندن وقت آزاد به شیوۀ دلخواه است که برخی از نیازهای روانی ،مانند
گشــادهخاطری و شــادی ،را در جامعه تأمین میکند و نیز از فشارهای روحی برآمده از زندگی شهری
میکاهد (نادری و همکاران .)1393 ،البته فعالیتهای اوقات فراغت تأثیر بســیار مهمی در تندرســتی
دارند زیرا فرصتهایی را برای برآوردن ارزشها و نیازهای زندگی فراهم میکنند و افراد ،از راه مشارکت
در فعالیتهــای اوقات فراغت ،تعامل اجتماعــی و عواطف مثبت را خلق و لمس میکنند و بر مهارت و
دانش خود میافزایند (براجســا-زگاس 2و همکاران .)2011 ،فعالیتهای اوقات فراغت از چنان اهمیتی
ِ
برخوردارند که کارشناســان از آن بهمانند آینۀ فرهنگ جامعه یاد میکنند ،یعنی نحوۀ گذراندن اوقات
ِ
فرهنگی آن جامعه است .بهزعم تندنویس،
فراغت افراد جامعه به میزان چشــمگیری بیانگر ویژگیهای
ِ
اوقات فراغت همچون شمشیر دولبهای است که یک لبۀ آن میتواند به خالقیت و هنرپروری و لبۀ دیگر
آن به بزهکاری و آســیب اجتماعی گرایش یابد .بنابراین برنامهریزی مناســب در اوقات فراغت اهمیت
بسزایی دارد (رضوی و همکاران.)1392 ،
ورزش یکی از مهمترین راهها ،و درواقع مؤثرترین راه ،برای گذراندن اوقات فراغت اســت زیرا اوقات
ِ
فراغت همراه با ورزش بخش مهمی از توسعۀ همهجانبۀ انسانها و نیاز ضروری برای افزایش اعتمادبهنفس
3
اســت (ژانگ  .)2018 ،با توجه به اضطراب ،تنش و افســردگیهای روحی ،که براثر شهرنشــینیهای
لجامگسیخته ،افزایش جمعیت ،راهبندان و غیره در شهرها بر شهروندان حاکم شده است ،اوقات فراغت
ورزشی آنها را به افرادی آرام تبدیل میکند که هم از رابطۀ هماهنگ و طبیعی و هم از سالمت جسمی
و روحی برخوردار شوند (ژانگ .)2018 ،پس ورزش یکی از فعالیتهای مهم اوقات فراغت و از شکلهای
مهم کنترل اجتماعی شمرده میشود که اهداف تربیتی نیز دارد (افراسیابی و مداحی.)1395 ،
آسیب اجتماعی یا کجروی اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق میشود که در چارچوب
ی و اجتماعی روبهرو
اصــول اخالقی و هنجارهای جامعه نباشــد ،بنابراین با منع قانونی یا قبح اخالقــ 
میشود .آســیبهای اجتماعی در ایران طیف وسیعی از آســیبهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را
شامل میشوند که مصداقهایش اعتیاد و قاچاق موادمخدر ،خودکشی ،طالق ،جرموجنایت ،پرخاشگری،
کودکان آســیبدیده (اعم از کودکان خیابانی و دختران فراری) ،روسپیگری ،تکدیگری ،جرائم مالی و
اقتصادی ،سرقت و غیرهاند (توسلی و نورمراد.)1391 ،
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عوامل و عناصر گوناگونی در بروز این آســیبها و جرمها مؤثرند ،ازجمله میتوان به نارســاییهای
فرهنگی و اجتماعی ،تراکم نامناســب جمعیتی ،تنوع قومی ،تضادهای فرهنگی ،بیکاری ،فقر اقتصادی
و رواج مشــاغل کاذب اشاره کرد .سپریکردن اوقات فراغت ،به گونۀ مطلوب و شایسته ،نشاط روحی و
رضایت خاطر را به همراه خواهد داشت .بیتوجهی به نیازهای فراغتی جوانان و برنامهریزینکردن برای
غنیســازی اوقات فراغت آثار ســو و چالشهای متعددی چون انحراف ،بزهکاری و آسیبهای مختلف
اجتماعی در عرصۀ جامعه بر جای میگذارد (شــماعی و همکاران .)1391 ،در ادامه برخی از نظریههای
اوقات فراغت و آسیبهای اجتماعی را میآوریم.
بــا توجه به اینکه اوقــات فراغت را جزئی از فرهنگ میدانند و فرهنگهــا ،در زمانهای گوناگون،
فراغتهای متفاوتی را میآفرینند ،پس اوقات فراغت در جوامع مدرن و پیشــامدرن باهم متفاوت است.
ازآنجاکه اوقات فراغت بهصورتیکه امروزه مصطلح است در زمان پیشامدرن نبوده است ،بیشتر نظریههای
اوقات فراغت در قرن بیستم شکل گرفته است .بسیاری از نظریهها از مشکالت انقالب صنعتی برخاستهاند.
از آن زمان تاکنون ،صدها نظریه و تعریف دربارۀ اوقات فراغت ارائه شــده است .بیشتر نظریههای اوقات
فراغــت ،بعد از انقالب صنعتی و دوران مدرن ،توجهها را جلب کردهاند .در ادامه به برخی از نظریههای
مهم درزمینۀ اوقات فراغت اشاره میشود:
 نظریۀ وبلن :4وبلن نظریۀ مصرف نمایشی خود را بر پایۀ خودپرستی بیان میکند و معتقد است
افراد از دو راه میتوانند موقعیت مالی و پولی خود را نشان دهند؛ الف) اوقات فراغت تظاهری:
ویژۀ موقعیتی اســت که افراد همدیگر را میشناســند .ب) مصرف تظاهری :این موقعیت به
شــهرهای بزرگ مربوط است که افراد از همدیگر شناخت کامل و دقیقی ندارند (میرمحمدتبار
و همکاران.)1394 ،

 نظریۀ دومازیه :5دومازیه پژوهشهای گســتردهای درزمینۀ اوقات فراغت انجام داده است؛ اما
آنچــه در نظریهاش اهمیت ویژهای دارد ،طبقهبندی او از انواع اوقات فراغت اســت :فراغتهای
جسمانی ،فراغتهای عملی ،فراغتهای فکری و فراغتهای اجتماعی (میرمحمدتبار و همکاران،
.)1394
 نظریۀ اســمیت :6اسمیت به تفاوت گروه سنی جوانان در شیوۀ گذراندن اوقات فراغت با سایر
گروههای سنی اشاره میکند (روجک.)1388 ،

گفتیم آســیب اجتماعی هر نوع عمل فردی یا جمعی است که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد
جمعی رسمی و غیررسمی جامعه ،محل فعالیت کنشگران قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی یا قبح
اخالقی و اجتماعی روبهرو میشــود .از نظریههایی که در این زمینه مطرح اســت میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
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 .1نظریۀ فشارهای ساختاری :علل ناهنجاریهای روانی و اجتماعی را در ساختارهای اجتماعی
میجوید .ازنظر این مکتب ،ســاختارهای اجتماعی فشارهایی را بر افراد وارد میکنند که فراتر
از تحمل آنان اســت و براثر این فشارها به رفتارهایی روی میآورند که با هنجارهای تأییدشدۀ
جامعه سازگاری ندارند.
 .2نظریۀ کنترل :جرمها و انحرافها را نتیجۀ ضعف و نارسایی در نظام کنترل اجتماعی میداند.
مدرن زمینههای فراوانی را برای وسوســه و انحرافات فراهم
بر پایۀ این نظریه ،جامعۀ صنعتی و
ْ
کرده اســت .بنابراین اگر افراد احساس کنند که چنین کنترلی ضعیف است ،به ناهنجاریها و
انحرافات روی میآورند (شماعی و همکاران.)1391 ،
دربارۀ پیشینۀ اوقات فراغت ،ورزش و آسیبهایِ اجتماعی پژوهشهایی در سطوح جهانی و داخلی
انجام شده است که آنها را بررسی میکنیم.
کوارمبی 7و همکاران ( )2019پژوهشی با عنوان «مطالعۀ اکتشافی ارزشها و استفاده از اوقات فراغت»
یـفیزیکی بر اعتماد،
انجام دادند و دریافتند مشارکت جوانان باتجربه و دارای پیشینه در فعالیتهای ورزش 
شایستگی ،شخصیت و ارتباطات آنها افزوده است .بروسنان )2019( 8در فعالیت پژوهشی «تأثیر مشارکت
ورزشــی بر جرم انگلستان در بین سالهای  2012و  »2015نشان داد مشارکت ورزشی با کاهش جرائم،
بهخصوص جرائم خشونتآمیز ،در میان مقامات محلی انگلستان مرتبط است و تأثیر قویتری در کمشدن
جرائم خشونتباردارد .ژانگ ( )2018در پژوهش خود با عنوان «تأثیر متقابل کیفیت زندگی و شکل اوقات
فراغت» بیان میکن د اوقات فراغت ورزشی در کیفیت زندگی بسیار تأثیر میگذارد و عامل مهمی در ارزیابی
کیفیت زندگی مدرن اســت زیرا این امر در ســامتی ،خوشبختی ،رضایت و غیره تأثیر قاطعی میگذارد.
الکساندرو و لورند )2015( 9در پژوهش خود ،با عنوان «ورزش راهحل ادغام اجتماعی افراد مبتالبه اختالالت
رفتاری» ،به این نتیجه رسیدند جوانانی که به فعالیتهای جسمانی مشغولاند فرصت کمتری برای رفتارهای
ضداجتماعی دارند .گیدلو 10و همکاران ( )2019در پژوهش خود دریافتند عامل مکان فضاهای ورزشی در
میزان فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت افراد مؤثر است .بهطور متوسط 0/5 ،تا  1کیلومتر فاصله از اماکن
محل سکونت مسافت مناسبی برای مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی گزارش شده است .تأثیر
ورزشی تا ِ
11
مکان فضاهای ورزشی در میزان مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت در پژوهش لیو و
همکاران ( )2019نیز تأیید شده است .قهفرخی و رشیدلمیر ( )1396در پژوهشی با عنوان «طرد اجتماعی،
بزهکاری و مشارکت ورزشی در بین دانشآموزان» تأثیر ورزش را در کاهش رفتار پرخطر مثبت دریافتند
و همچنین تأثیر ورزش در کاهش جرم ،در تحقیق آنها ،تأیید شد .کتبی و همکاران ( )1393در تحقیقی
با عنوان «گذران اوقات فراغت دانشجویان با تأکید بر فعالیتهای ورزشی» نشان دادند افزایش فعالیتهای
اوقات فراغتی سازمانیافته با نظارت اجتماعی از گرایش به بزهکاری در دانشجویان میکاهد.
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آسیبهای اجتماعی از عوامل کندشدن چرخۀ توسعه و حتی در مواردی بازدارندۀ آن است .هر کوششی
همســو با اصالح ،رفع و پیشگیری از آســیبهای اجتماعی ،بهویژه انحرافات ،به معنای کوشش همسو با
زدایش بازدارندههای توســعه و پیامدهای عقبماندگی و شناســانندۀ موفقیت در توسعه و بهبود حیات
جامعه است .همچنین اوقات فراغت یکی از پدیدههای اجتماعی سالهای اخیر در کشورهای درحالگذر
یا توسعهیافته است .این پدیده سویههای دوگانۀ کارکردی دارد :ازیکطرف ،محلی برای بروز توانمندیها
و از طرف دیگر ،راهی برای شکلگیری برخی آسیبهای اجتماعی است .نتایج نامطلوب اجتماعی زمانی
از اوقات فراغت زاده میشود که برنامههای جذاب و نشاطآور و آکنده از زمینههای تربیتی و پرورشی برای
آن طراحی نشــود .البته ورزش و فعالیت بدنی (در زمان اوقات فراغت) راهبردی بســیار مهم است که به
اهداف ســامتی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه بهصورت نهفته یاری میرساند (عابدینی و طالبی.)1396 ،
پژوهشهای متعددی درزمینۀ ارتباط اوقات فراغت ورزشی و کاهش انحرافات اجتماعی در سطح ایران و
جهان انجام شده است :ازجمله کوارمبی و همکاران ( ،)2019بروسنان ( ،)2019ژانگ ( ،)2018الکساندرو و
لورند ( ،)2015گیدلو و همکاران ( ،)2019لیو و همکاران ( ،)2019قهفرخی و رشیدلمیر ( )1396و کتبی
و همــکاران ( .)1393اما در هیچیک از این پژوهشها ،دانشآموزان جامعۀ هدف نبودهاند و نگاه مدیران و
معلمان مدارس به این مسئله نبوده است .ازسوی دیگر ،بسیاری از جنبههای مهم آن ناشناخته باقی مانده
اســت .هرچند درزمینۀ پژوهشهای مربوط به اوقات فراغت وقت و هزینۀ بســیار چشمگیری خرج شده
است ،ولی باوجوداین هنوز تمامی عوامل مربوط به اوقات فراغت و جنبههای گوناگون آن ،بهویژه درزمینۀ
دانشآموزان ،آنطور که باید شکافته نشده است .با استفاده از نتایج این پژوهش ،میتوان با توجه به عالیق و
فراغت برنامهریزیهای صحیح و مدونی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی کرد و با تأمین
میزان اوقات
ْ
ِ
بودجههای الزم اقدامهای اساسی انجام داد تا بتوان عالوهبر کاهش میزان انحرافات اجتماعی ،سهم مؤثری
در کیفیتبخشی به برنامههای اوقات فراغت ایجاد کرد و نیز سهم بسزایی در ابعاد گوناگون زندگی و بهویژه
در سالمت افراد داشت .بنابراین پژوهش حاضر در پی ارائۀ الگوی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در
دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس ،با رویکرد آمیخته است .امید
است با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،با ارائۀ راهکارهای مناسب ،گامی هرچند کوچک در راستای توسعۀ
ِ
فراغت استوار بر ورزش برداشته شود و از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان کاسته شود.
فعالیتهای اوقات

روششناسی

یـپیمایشی و رویکرد تحقیق آمیخته
هدف پژوهش حاضر کاربردی ،شــیوۀ گردآوری دادهها توصیف 
تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی) است.
(روش
ِ
در مرحلۀ اول ،برای الگوسازی ،از روش کیفی برخاسته از داده با اجرای مصاحبه استفاده شد .واحد
اصلی تحلیل را در این روش مفهومها تشكیل میدهند .دومین جزء مقولهها هستند .مقولهها درحقیقت
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حاصل گروهبندی مفهومها و سنگ بنای تحلیلها محسوب میشوند .گزارهها جزء سوم تحلیلها هستند،
که روابط تعمیمیافتۀ میان یک مقوله و مفهومهای آن و نیز میان مقولههای جداگانه بهشــمار میروند.
خروجی فرایند بخش کیفی ،اســتخراج و تدوین گویههای پرســشنامۀ راهکارهای کاهش آسیبهای
اجتماعی در دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت ،است.
در اجرای مصاحبۀ میدانی ،شــرکتکنندگان پژوهش بر این قرار بودند :استادهای مدیریت ورزشی
که درزمینۀ اوقات فراغت ورزشــی ،یا پژوهشــگر بودند یا کتابهایی نوشــته بودند ( 5تن)؛ استادهای
جامعهشناســی که پژوهشگران آســیبهای اجتماعی بودند ( 4تن)؛ معلمهای برگزیدۀ ورزش در شهر
کرمانشــاه ( 2تن) و همچنین مدیران برگزیده در شــهر کرمانشــاه ( 2تن) .روش نمونهگیری گزینش
هدفمند (از نوع معیاری) است .فهرست معلمان ورزش و مدیران مدارس منتخب از ادارۀ آموزشوپرورش
شهر کرمانشاه گرفته شد .این افراد در ارزشیابی سال تحصیلی  1398-1397دارای رتبههای برتر بودند.
بنابراین تعداد شرکتکنندگان  13تن شد.
برای بررســی روایی ،از روش اعمال دیدگاههای استادهای شرکتکننده در فرایند مصاحبه استفاده
شد .برای سنجش پایایی نیز از روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب) استفاده شد .پایایی بین
دو کدگذار با اســتفاده از فرمول یادشده  77/3درصد اســت که از  60درصد باالتر بود .بنابراین قابلیت
اعتماد کدگذاریها تأییدشده است.
تمامی تحلیلها و کدگذاریها با نرمافزار  Max QDAنسخۀ  Proانجام شد .در مرحلۀ دوم (بخش
کمــی) ،برای آزمــون الگو از روش کمی توصیفی-تحلیلی و از نوع همبســتگی بر پایۀ الگوی معادالت
ساختاری استفاده شد.
پرســشنامۀ راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت ،بعد
از اجرای مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد .این پرسشنامه در  40گویه و در قالب  5مؤلفۀ
زیرساختسازی ،عوامل درونی ،فرهنگیاجتماعی ،نرمافزاری و رفتاری ،در طیف پنجگزینهای لیکرت (از
خیلی زیاد با  5امتیاز تا خیلی کم با  1امتیاز) ،تنظیم شد.
پایایی و روایی پرســشنامههای پژوهش در بخش کمی ،با اســتفاده از نرمافزار  Smart PLSنسخۀ 2
محاسبه شد .پایایی و روایی در  PLSدر دو بخش سنجیده میشود :الف) بخش مربوط به الگوهای اندازهگیری،
و ب) بخش مربوط به الگوی ســاختاری .پایایی الگوی اندازهگیری با ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی ارزیابی میشــود .برای تمامی سؤالها ،ضرایب بارهای عاملی از  0/5بیشتر است که نشانی از
مناســببودن این معیار است .در اینجا هیچیک از سؤالها حذف نشد .مقدا ِر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیرها در هر پنج متغیر ،باالتر از  0/7است که حاکیاز پایایی مناسب الگوست .بنابراین در این پژوهش ،پایایی
متغیرها در حد مطلوب قرار دارد .معیار دوم از بررسی الگوهای اندازهگیری ،روایی همگراست .با توجه به روش
فورنل و الرکر که مقدار مناسب برای  AVEرا  0/4به باال معرفی کردهاند ،این مقدار برای تمامی پنج متغیر،
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بیشتر یا مساوی  0/4است .روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش الگوهای اندازهگیری است؛ در این پژوهش
در هر دو بخش روش اول (سؤالهای مربوط به هر متغیر در قیاس با خود آن متغیر همبستگی بیشتری دارند
تا در مقایســه با متغیرهای دیگر) و روش دوم (معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشــخص میشود میزان
ارتباط یک متغیر با سؤالهایش در مقایسه با ارتباط آن متغیر با سایر متغیرهاست) روایی واگرا تأیید شد .بعد
از بررسی برازش الگوهای اندازهگیری نوبت به برازش الگوی ساختاری پژوهش میرسد.
0.592
0.930
0.902

اجتماعی
فردی

0.819
0.878

0.623
0.375

0.000

0.789

رفتاری

منابع دانشی

0.862
0.827
0.906

انگیزانندة فرهنگی
مشوقهای جمعی
نگرش

عوامل درونی
0.678

منابع انسانی

اجرایی

زیرساخـتسازی
0.770

0.140

0.610
0.913

امکانات

0.460

نرمافزاری

راهکارها

0.719
0.517

0.904
0.932
0.824

فرهنگسازی
مشارکت عمومی
ترغیب اجتماعی

فرهنگی اجتماعی

شکل .1الگوی اندازهگیری راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با تأکید بر اوقات فراغت

برای بررســی الگوی ســاختاری پژوهش (مورد ب) از چندین معیار اســتفاده میشود که اولین و
اساســیترین معیار ،ضرایب معنیداری  tیا همان مقادیر  tsاست .درصورتیکه مقدار این اعداد از 0/95
بیشــتر شود (در سطح اطمینان  ،)1/96نشــان از تأیید الگوی ساختاری پژوهش دارد (نتایج در بخش
یافتههای پژوهش گزارش شده است).
همچنین در خصوص روایی محتوا نیز با استفاده از فرمهای رواییسنجی  CVIو  CVRروایی تأیید
شد .مقدار  ،CVRبا توجه به تعداد استادها ( 9تن) 0/73 ،و مقدار  CVIبیشتر از  0/70بهدست آمد.
بنابراین روایی محتوا ابزار تأییدشدنی قرار گرفت.
برای جمعآوری دادهها ،پرســشنامه میان معلمان ورزش و مدیران مدارس شــهر کرمانشاه پخش
شــد .معلمهای ورزش شــهر کرمانشــاه  254تن بودند .با توجه به جدول مورگان این تعداد  152تن
میشــود .همچنین مدیران مدارس شه ِر کرمانشاه  340تن هستند که با توجه به جدول مورگان 181
یـتصادفی
تن میشود .رویهمرفته  333تن برای نمونۀ آماری انتخاب شدند .روش نمونهگیری خوشها 
است .در هریک از  3ناحیۀ آموزشوپرورش شهر کرمانشاه  61مدیر و  51معلم ورزش به روش تصادفی
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ســاده انتخاب شدند .تعداد بیشتر توزیع دادهها برای مواردی اســت که برخی از پرسشنامهها درست
تکمیل نشده باشد .بنابراین تعداد  334پرسشنامۀ با پاسخهای کامل دریافت شد .روش تکمیل و پخش
پرسشنامه بهصورت حضوری و با مراجعه به مدارس اجرا شده است.

یافتهها
 بخش کیفی
در جدول  ،1کد مصاحبهشوندگان و همچنین اطالعات جمعیتشناختی آنها مشخص شد.
جدول  .1کد مصاحبهشوندگان به همراه سمت آنها
ردیف

کد مصاحبهشونده

سمت

تحصیالت

سن

1

Q1

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

55

2

Q2

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

49

3

Q3

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

61

4

Q4

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

50

5

Q5

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

39

6

Q6

استاد جامعهشناسی

دکتری

64

7

Q7

استاد جامعهشناسی

دکتری

57

8

Q8

استاد جامعهشناسی

دکتری

60

9

Q9

استاد جامعهشناسی

دکتری

45

10

Q10

معلم ورزش

کارشناسی

49

11

Q11

معلم ورزش

کارشناسی ارشد

38

12

Q12

مدیر مدرسه

کارشناسی

43

13

Q13

مدیر مدرسه

کارشناسی

49

اصلی وابسته به راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی
اول کدگذاریها ،هریک از مقولههای
در گام ِ
ِ
در دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت ،اســتخراج شــد و در قالب پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش
انجام شد؛ پاسخها به این سؤال بود« :مؤلفههای راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان،
با تأکید بر اوقات فراغت ،کدام است؟»
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در ابتدا ،در مرحلۀ کدگذاری باز ،کدهای اولیه (کدهای باز) از متن مصاحبههای انجامشــده استخراج
و سپس مقولههای آن (مجموع چند کد باز) مشخص شد .در مرحلۀ کدگذاری محوری ،پیون ِد میان چند
اصلی استخراجی درواقع همان کدهای محوریاند.
مقوله با یکدیگر مشخص شد .در این پژوهش ،مقولههای
ِ
جدول  .2خالصۀ کدگذاری باز و محوری مصاحبهشوندهها
مقولههای
اصلی

مقولههای
فرعی

امکانات
زیرساختسازی

اجرایی

مفهومها
ساخت اماکن ورزشی در محالت و مدارس

P9 ,P7 ,P4 ,P2

تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام ورزشی در مدارس

P12 ,P11 ,P7 ,P2

تخصیص بهینۀ امکانات مناسب به مدارس

P7 ,P4 ,P3

فراهمکردن امکانات تمرینی مناسب برای مناطق محروم

P10 ,P6 ,P5 ,P4 ,P2

استفاده از نیروی متخصص و باانگیزه

P9 ,P7 ,P3 ,P1

ایجاد همگرایی در نظامهای اجرایی

P13 ,P4 ,P2 ,P1

وضع قانون افزایش سطح سرانۀ فضاهای ورزشی مدارس

P11 ,P6 ,P4 ,P2

تأکید بر اوقات فراغت ورزشی در فوقبرنامۀ مدارس

P9 ,P4 ,P3 ,P1

انگیزانندۀ تشویق دانشآموزان به شرکت در فعالیتهای ورزشی ازطریق
فرهنگی رسانه

عوامل درونی

مشوقهای
جمعی

نگرش

کد مصاحبهشوندگان

P8 ,P5 ,P4 ,P2

نمایش عمومی ورزش در مدارس

P10 ,P8 ,P1

درونیسازی ارزشهای اجتماعی ورزش

P12 ,P9 ,P3 ,P2

جذب دانشآموزان آسیبپذیر به ورزش

P11 ,P10 ,P7 ,P3

ایجاد امنیت اجتماعی

P9 ,P7 ,P3 ,P1

ایجاد دیدگاه مثبت مسئوالن به ورزش دانشآموزی

P10 ,P5 ,P4 ,P2

تغییر دیدگاه مسئوالن به اوقات فراغت دانشآموزان

P13 ,P8 ,P4 ,P2 ,P1

ایجاد نگرش ورزشگزینی در والدین برای اوقات فراغت فرزندان

P12 ,P8 ,P5 ,P3 ,P1

فرهنگیاجتماعی فرهنگسازی تأکید رسانهها بر ورزش در اوقات فراغت دانشآموزان

P11 ,P9 ,P4 ,P2 ,P1
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جدول ( .2ادامه)
مقولههای
اصلی

مقولههای
فرعی

مشارکت
عمومی

ترغیب

اجتماعی

منابع

دانشی
نرمافزاری
منابع

انسانی

رفتاری

فردی

اجتماعی
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مفهومها

کد مصاحبهشوندگان

تأکید سازمانهای برنامهریز در جذب دانشآموزان به ورزش

P8 ,P4 ,P2 ,P1

تأکید بر پایهای دانستن ورزش در سالمت دانشآموزان

P11 ,P3 ,P1

تبلیغات رسانهای برای حمایت مالی در ورزش دانشآموزی

P8 ,P6 ,P3 ,P2

فراهمسازی موقعیت جذب بخش خصوصی در ورزش دانشآموزی P11 ,P7 ,P5 ,P2 ,P1
هماهنگی نظامهای مجری ورزش دانشآموزی

P12 ,P10 ,P1

همگانیکردن ورزش در اوقات فراغت دانشآموزان

P6 ,P5 ,P3 ,P2

ترغیب دانشآموزان به ورزش ازسوی خانوادهها

P12 ,P9 ,P4 ,P3 ,P1

افزایش انگیزۀ دانشآموزان به ورزش

P9 ,P4 ,P2 ,P1

افزایش دانش عمومی دربارۀ وسایل کمکآموزشی ورزشی

P12 ,P8 ,P3 ,P1

افزایش آگاهی عمومی در مدیریت امور آموزشی

P10 ,P5 ,P4 ,P1

افزایش میزان دانش مربوط به جایگاه اجتماعی ورزش

P12 ,P13 ,P7 ,P2

وجود مربیان ارزنده

P10 ,P9 ,P5 ,P3

وجود مدیران حامی ورزش دانشآموزی

P10 ,P8 ,P5 ,P4 ,P2

آمادهسازی دانشآموختگان تربیتبدنی در ورزش دانشآموزی

P11 ,P8 ,P6 ,P3 ,P1

کاهش خشونت و پرخاشگری در دانشآموزان

P10 ,P6 ,P3 ,P1

دوری دانشآموزان از فضای مجازی

P10 ,P7 ,P5 ,P4 ,P2

کاهش افسردگی دانشآموزان

P6 ,P3 ,P2 ,P1

ایجاد شورونشاط در دانشآموزان

P9 ,P5 ,P3 ,P2

افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان

P13 ,P11 ,P2 ,P1

کاهش بزهکاری و جرموجنایت در دانشآموزان

P12 ,P10 ,P6 ,P3 ,P2

کاهش مصرف دخانیات در دانشآموزان

P10 ,P8 ,P7 ,P3

کاهش مصرف نوشیدنیهای الكلی در دانشآموزان

P10 ,P8 ,P4 ,P2 ,P1

کاهش پیشداوری قومی و محلی در بین دانشآموزان

P8 ,P6 ,P5 ,P3 ,P2
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بنابراین نتایج حاصل از  13مصاحبۀ انجامشده ،ازطریق کدگذاری باز و محوری (با استفاده از نرمافزار
 Max QDAنسخۀ  ،)Proنشان داد که  5مقولۀ اصلی زیرساختسازی ،عوامل درونی ،فرهنگیاجتماعی،
نرمافزاری و رفتاری از مؤلفههای اصلی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان ،با تأکید
بر اوقات فراغت ،اســت (شکل  .)2در این پژوهش ،از کدگذاری انتخابی (گزینشی) استفاده نشد ،چراکه
ارتباط هیچیک از کدهای محوری با یکدیگر از اهداف پژوهش حاضر نبود و صرفاً شناسایی کدهای باز و
محوری از اهداف بود .در ادامه ازطریق نرمافزار  SPSSبه تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای
پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار Smart PLS
پرداخته شد و به سؤالهای پژوهش پاسخ داده شد.
منابع دانشی

امکانات
اجرایی

منابع انسانی

نرمافزاری

زیرساختسازی

راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی

فردی

مشوقهای جمعی

عوامل درونی

فرهنگسازی

رفتاری

انگیزانندة فرهنگی

فرهنگی اجتماعی

نگرش

اجتماعی
ترغیب اجتماعی

مشارکت عمومی

شکل  .2مؤلفههای استـخراجشدۀ راهکارهای کاهـش آسـیبهای اجتمـاعی در دانشآموزان با تأکید بر اوقات فراغت
(نمودار درختی نرمافزار  Max QDAنسخۀ )Pro

 بخش کمی
نتایــج توصیفی ویژگیهای جمعیتشــناختی پژوهش در بخش کمی نشــان داد  59/6درصد از
نمونههای پژوهش مرد و  40/4درصد زن 54/2 ،درصد مدیر مدرسه و  45/8درصد معلمان ورزش بودند.
مدیران مدارس ،مدیر مدرســۀ غیردولتی و  79/1درصد مدیر مدرســۀ دولتی
همچنین  20/9درصد از
ِ
بودند .سابقۀ شغلی بیشتر نمونههایِ پژوهش ( 53/9درصد) بیشتر از  10سال بود.
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بنا بر گفتۀ هیر 12و همکاران ( ،)2012برای تعیین نرمالیتۀ دادهها از چولگی و کشــیدگی استفاده
شــد .نتایج نشــان داد چولگی بین  3و  -3و کشــیدگی بین  5و  -5قرار دارد .بنابراین دادهها از توزیع
نرمال برخوردارند .ولی باوجوداین ،به علت جدیدبودن الگوی پژوهش بهتر است از نرمافزار واریانسمحور
 Smart PLSاستفاده شود.
بخش الگوی ســاختاری ،برخالف الگوهای اندازهگیری ،به سؤالها (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و
تنها متغیرهای پنهان همراه با روابطِ میان آنها بررســی میشود .برای بررسی برازش الگوی ساختاری
پژوهش از چندین معیار استفاده میشود .اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معنیداری  tیا همان مقادیر
 tsاست .درصورتیکه مقدار این اعداد از  0/95بیشتر شود ،نشان از صحت رابطۀ بین متغیرها و درنتیجه
تأیید فرضیههای پژوهش در ســطح اطمینان  1/96است .البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت
رابطه را نشان میدهند و شدت رابطۀ میان متغیرها را نمیتوان با آن سنجید.

4.954
5.148

اجتماعی
فردی

2.517
2.957

2.658

5.277
4.586
6.052

5.097

رفتاری

منابع دانشی

اجرایی

زیرساخـتسازی
5.078

انگیزانندة فرهنگی
مشوقهای جمعی
نگرش

عوامل درونی
8.664

منابع انسانی

امکانات

راهکارها

0.719
34.134
65.129
18.077

2.811
13.708
نرمافزاری

فرهنگسازی
مشارکت عمومی
ترغیب اجتماعی

فرهنگی اجتماعی

شکل  .3الگوی ساختاری ضرایب معنیداری ( tمقادیر) ts

مقدار  R2برای متغیرهای برونزا یا مســتقل برابر صفر اســت .در این قســمت ،مقدار  R2همۀ
متغیرهای درونزا (بهجز متغیر رفتاری) بیشــتر از  0/203و برابر با مقدار متوســط است و برای متغیر
رفتاری برابر با مقدار ضعیف است .مقدار : Q2این معیار برای هر پنج متغیر درونزا بیشتر از  0/15است.
این نشــان میدهد متغیر برونزا (مستقل) ،در پیشبینی متغیر وابسته ،متوسط است و برازش مناسب
الگوی ساختاری پژوهش را تااندازهای بار دیگر تأیید میکند.
بخش الگوی اندازهگیری و ساختاری را دربرمیگیرد و با تأیید
برازش الگوی کلی :الگوی کلی هر دو
ِ
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برازش آن ،بررسی برازش در یک الگو کامل میشود .با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است ،در هر پنج متغیر ،مقدار بیشتر از  0/25بهدست
آمد که نشانۀ برازش کلی متوسط الگوست.
جدول  .3بررسی سؤالهای پژوهش
سؤال پژوهش

ضرب مسیر

مقدار t

نتیجه

آیا زیرساختســازی از راهکارهای کاهش آســیبهای اجتماعی در دانشآموزان با
تأکید بر اوقات فراغت است؟

0/770

5/078

تأیید

آیا عوامل درونی از راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با تأکید
بر اوقات فراغت است؟

0/789

5/097

تأیید

آیا عوامل فرهنگیاجتماعی از راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان
با تأکید بر اوقات فراغت است؟

0/719

7/665

تأیید

آیــا عوامل نرمافزاری از راهکارهای کاهش آســیبهای اجتماعی در دانشآموزان با
تأکید بر اوقات فراغت است؟

0/678

8/664

تأیید

آیا عوامل رفتاری از راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با تأکید
بر اوقات فراغت است؟

0/375

2/658

تأیید

با توجه به جدول فوق ،مقدار  tبیشــتر از  2/58اســت .بنابراین در ســطح  ،0/99همۀ راهکارهای
شناساییشده از راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت ،است.

بحثو نتیجهگیری
ایــن پژوهش با هــدف ارائۀ الگــوی راهکارهای کاهش آســیبهای اجتماعی در
دانشآموزان ،با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس ،با رویکرد
آمیخته انجام شــد و پنج راهکار اصلی را دربرگرفت :زیرساختســازی ،عوامل درونی،
فرهنگیاجتماعی ،نرمافزاری و رفتاری.
اوقات فراغت همچون شمشــیری دولبه اســت .یک لبۀ آن زمینهســاز خالقیت و
هنرپروری و لبۀ دیگر آن عاملی در گرایش به بزهکاری و آسیب اجتماعی است ،بنابراین
برنامهریزی مناســب در اوقات فراغت اهمیت بسزایی دارد (رضوی و همکاران.)1392 ،
همچنین باید یادآور شد ورزش ابزاری چندبعدی با تأثیرهای گسترده و ارزشمند است.
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شــیوهای که افراد میتوانند با استفاده از آن بر فشــارهای جسمانی ،روحی و روانی و
اجتماعی پیروز شوند .بنابراین برای توسعۀ فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت بر پایۀ
کاهش آسیبهای اجتماعی راهکارهایی بر اساس یافتههای تحقیق در قالب پنج مفهوم
ارائه شــد ،عوامل زیرساختی مانن ِد ساخت اماکن ورزشی در محالت ،تکمیل پروژههای
عمرانی نیمهتمام ،تخصیص بهینۀ امکانات مناسب و فراهمکردن امکانات تمرینی مناسب
برای مناطق محروم ،استفاده از نیروی متخصص و باانگیزه ،ایجاد همگرایی در نظامهای
اجرایی و وضع قانون افزایش سطح سرانۀ فضاهای ورزشی دانشآموزی .بنابراین درکل،
نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای چمنپیرا و همکاران ( ،)1393سرایی
و همــکاران ( ،)1391پرایرا 13و همــکاران ( )2018و لی و جیانگ )2018( 14همخوان
و همراستاســت و پژوهشی که نتایجش مغایر باشــد با نتایج پژوهش حاضر مشاهده
نشد .تمامی راهکارهای مطرحشده در الگوی پژوهش را میتوان در قالب پیشنهادهای
پژوهش مطرح کرد.
در بخش مشوقهای درونی نیز میتوان به انگیزانندۀ فرهنگی ،مشوقهای جمعی و
نگرش اشاره داشت .تأکید بر اوقات فراغت ورزشی در فوقبرنامه مدرسهها و دانشگاهها،
تشــویق افراد به شرکت در فعالیتهای ورزشی ازطریق رسانه و نمایش عمومی ورزش
در محالت باعث ترغیب افراد و انگیزهافزایی در آنها میشــود .همچنین درونیســازی
آموزان آســیبپذیر به ورزش و ایجاد امنیت
ارزشهــای اجتماعی ورزش ،جذب دانش
ِ
اجتماعی در راســتای فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت ســبب کاهش آســیبهای
اجتماعــی در دانشآموزان میشــود .بنابراین ،نتایج پژوهش در این قســمت با نتایج
پژوهشهای چمنپیرا و همکاران ( ،)1393ابراهیمی و همکاران ( ،)1394لی و جیانگ
( )2018همخوان و همراستاســت و پژوهشی که نتایجش مغایر باشد با نتایج پژوهش
حاضر مشاهده نشد.
راهکار بعدی عوامل فرهنگیاجتماعی است .میتوان با تأکید رسانهها بر ورزش در
اوقات فراغت ،تأکید و حمایت ســازمانهای مجری در جذب دانشآموزان به ورزش و
دانستن ورزش در سالمت دانشآموزان ،بسترهای فرهنگسازی را مهیا
تأکید بر پایهای
ِ
کرد .همچنین در راستای بسترسازی برای جذب دانشآموزان به انجامدادن فعالیتهای
بدنی در اوقات فراغت برای کاهش آســیبهای اجتماعی میتوان با مشارکت و ترغیب
اجتماعی راهی را هموار کرد که بر راهبندها چیره شــد .بنابراین تبلیغات رسانهای برای
حمایت مالی ،فراهمســازی شــرایط جذب بخش خصوصی ،هماهنگی و همراستایی
اجرای برنامههای نظامهــای برنامهریز ورزش دانشآمــوزی ،همگانیکردن ورزش در
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الگوی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته

اوقات فراغت دانشآموزان ،ترغیب دانشآموزان به ورزش ازســوی خانوادهها و افزایش
انگیزۀ دانشآموزان به ورزش از عوامل اصلی برای رفع موانع و ایجاد بســتر است .نتایج
پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای سرایی و همکاران ( ،)1391میرمحمدتبار و
همکاران ( )1394و میکز 15و همکاران ( )2020همخوان و همراستاست و پژوهشی که
نتایجش مغایر باشد با نتایج پژوهش حاضر مشاهده نشد.
راهــکار بعدی عوامــل نرمافزاری اســت .باوجــود دانش عمومی دربارۀ وســایل
کمکآموزشــی ورزشــی و افزایش آگاهی عمومی در مدیریت امور آموزشی ،همچنین
افزایش میزان دانش مربوط به جایگاه اجتماعی ورزش ،بسترهای توسعۀ ورزش در اوقات
فراغت دانشآموزان فراهم شــده است .با بخشــی از ویژگیهای سختافزاری درزمینۀ
منابع انســانی مانن ِد وجود مربیــان ارزنده ،وجود مدیران حامی ورزش و آمادهســازی
دانشآموختــگان تربیتبدنــی میتوان بســترهای توســعۀ ورزش در اوقــات فراغت
دانشآموزان را آماده کرد .بنا بر گفتۀ یکی از مصاحبهشوندگان (کد  ،)Q6نیروی انسانی
عامل بسیار مهمی در گرایش دانشآموزان به فعالیتهای بدنی است و از عوامل امکاناتی
16
بسیار مهمتر است .بنابراین ،نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش موراتیدیس
( )2019همخوان و همراستاست و پژوهشی مشاهده نشد که نتایجش با نتایج پژوهش
حاضر ناسازگار باشد.
آخرین راهکار پیشــنهادی در این پژوهش عوامل رفتاری است .کاهش خشونت و
پرخاشــگری در دانشآموزان ،دوری از فضای مجازی دانشآموزان ،کاهش افســردگی
دانشآموزان ،ایجاد شورونشاط دانشآموزان ،افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان ،کاهش
بزهــکاری و جرموجنایت در دانشآموزان ،کاهش مصرف دخانیــات در دانشآموزان،
کاهش مصرف نوشیدنیهای الكلی در دانشآموزان و کاهش پیشداوری قومی و محلی
میان دانشآموزان ازجمله راهکارهای این بخش است .اولیای امور دانشآموزان (خانواده
و نظام آموزشوپرورش و مراکز ورزشی) با اجرای هریک از این کارها کاهش آسیبهای
اجتماعی در دانشآموزان را شــاهد خواهند بود .بنا بر گفتۀ یکی از مصاحبهشوندگان
والدین خود سهم پررنگی در ترغیب فرزندانشان به فعالیتهای
(کد  ،)Q4تا زمانی که
ْ
ورزشی نداشته باشند ،نمیتوان به تغیی ِر فرهنگ ورزش در میان نسلهای آینده امیدوار
بود .نتایج پژوهش در این قســمت با نتایــج پژوهشهای کوارمبی و همکاران ()2019
 ،بروســنان ( ،)2019ژانگ ( ،)2018الکساندرو و لورند ( ،)2015قهفرخی و رشیدلمیر
( )1396و کتبی و همکاران ( ،)1393همخوان و همراستاست و پژوهشی مشاهده نشد
که نتایجش با نتایج پژوهش حاضر ناسازگار باشد.
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الگوی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته

نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که راهکارها دربردارندۀ زیرساختسازی (امکانات
و اجرایــی) ،عوامــل درونــی (انگیزاننــدۀ فرهنگی ،مشــوقهای جمعــی و نگرش)،
فرهنگیاجتماعی (فرهنگســازی ،مشــارکت عمومی و ترغیب اجتماعی) ،نرمافزاری
(منابع دانشی و منابع انسانی) و رفتاری (فردی و اجتماعی) است .بنابراین به اولیای امور
دانشآموزان کشــور یعنی خانوادهها (والدین) ،نظام آموزشوپرورش (مدیران و معلمان
بهویژه معلمان ورزش) ،پایگاهها (کانونهای ورزشــی در مدارس) و باشگاههای ورزشی
(وابسته به آموزشوپرورش ،شهرداریها و هیئتهای ورزشی) پیشنهاد میشود:
 éاز راهکارهای حاصلشــده در این پژوهش در راســتای ارتقای میزان مشارکت
دانشآموزان در فعالیتهای ورزشــی اســتفاده کنند و آن را راهی برای دوری
از آســیبهای اجتماعی بدانند تا به کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاریها در
جامعه دست یابیم.
 éبرای تکمیل پروژههای ناتمام ورزشــی اقدامات مناســبی انجام شــود ،ازجمله
واگذاری آن به بخش خصوصی.

 éاز خیرین ورزشــی برای احداث و تکمیل طرحهای ورزشــی در مناطق محروم
استفاده شود.

 éاز دانشآموزان ورزشــکار برتر در مدارس تجلیل شود تا بر انگیزۀ دانشآموزان
برای شرکت در فعالیتهای ورزشی بیفزاید.
 éلیگهای ورزشی درونمدرســهای برای ایجاد حس رقابت در دانشآموزان برپا
شود تا بر انگیزۀ آنها برای شرکت در ورزش بیفزاید.
 éنشســتهای توجیهی والدین برای تشــویق آنها به شــرکت فرزندانشان در
فعالیتهای ورزشی برپا شود.

 éاز ظرفیت رسانهها برای توجه به ورزش دانشآموزی استفاده شود.
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مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی،
ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج
در درکمطلب
علیرضا کیامنش

**

علیرضا میرزاخانی

*

هادی کرامتی

***

چكيده:
این پژوهش با هدف بررسی و مقایســۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی ،ارائۀ بازخورد مؤثر و تأثیر
بهکارگیری ترکیبی این دو شیوه در بهبود و ارتقای عملکرد درکمطلب دانشآموزان پایۀ پنجم است که
در قالب طرح آمیختۀ پیچیده با دو عامل بینآزمودنی «نوع آموزش و جنسیت» و یک عامل درونآزمودنی
«آزمون» انجام شده است .جامعۀ پژوهش دربردارندۀ دانشآموزان دختر و پسر پایۀ پنجم شهر اراک بوده
ای هشت مدرسه و از هر مدرسه یک کالس (درمجموع چهار
است که با نمونهگیری خوشهای چندمرحله ْ
کالسدخترانوچهارکالس پسران)براینمونه انتخابشدند .عملکرددرکمطلببا استفاده ازسؤالهای
قابل انتشار مطالعۀ پرلز  2016اندازهگیری شد .روایی ابزار با نظر متخصصان تأیید شد و ضریب پایایی ،با
محاسبۀآلفایکرونباخ 0/83،بهدستآمد.
پس از اجرای پیشآزمون ،در دوازده جلسه ،به معلمان کالسهای مشارکتکننده آموزشهای الزم داده
شد.آنهابهمدتدههفته،براساسدستورالعملهرشیوه،بهآموزشدانشآموزانپرداختندوگروهکنترل
بهشیوۀرایجمدارسآموزشدید.سپسهمۀدانشآموزاندرپسآزمونوششهفتهبعددرآزمونپیگیری
شرکت کردند .دادهها با روش تحلیل واریانس دوعاملی با اندازهگیری مکرر تحلیل شد .نتایج نشان داد که
هر سه شیوۀ آموزشی بهکارگرفتهشده تأثیر معناداری در بهبود عملکرد درکمطلب دانشآموزان داشته
است ( .)P>0/0001با توجه به معناداری اثر متقابل میان شیوههای آموزش و جنسیت ( ،)P>0/05جنسیت
دانشآموزان در عملکرد درکمطلب آنها تأثیر نداشته ( ،)P=0/179اما شیوۀ آموزش ترکیبی تأثیری
شگرف در عملکرد دختران داشته است .نتایج آزمون پیگیری نشان داد که تداوم اثربخشی شیوههای
بهکارگرفتهشدهپذیرفتنیبودهاستوتفاوتمعناداریمیاننمراتپسآزمونوپیگیریوجودنداشت.

كليد واژهها:

تبادلی خواندن ،بازخورد ،درکمطلب ،سواد خواندن ،مطالعۀ پرلز
آموزش راهبردهای
ِ

 ïتاريخ دريافت مقاله99/12/18 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/12/26 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/5/9 :

این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری تخصصی نویسندۀ اول است.
*دانشآموختۀ دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی E-mail: mirzakhani.dr@gmail.com ..............................................................................................................
**استاد بازنشستۀ دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول) E-mail: drarkia@gmail.com .........................................................................................................................
***استادیارگروهآموزشیروانشناسیتربیتی.دانشکدۀروانشناسیوعلومتربیتیدانشگاهخوارزمیE-mail: dr.hadikeramati@gmail.com ..............................
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مقدمه

74

خواندن که شکلی از تجربۀ مشترک اجتماعی است از فعالیتهای مدرسه فراتر رفته و در فعالیتهای
روزمرۀ زندگی نفوذ کرده اســت .موفقیت در خواندن ســنگ بنای موفقیت کودک در مدرسه و احتماالً
در زندگی است .هیئت ملی خواندن 1ایاالتمتحده در سال  2000اصول الفبایی ،2آگاهی واجشناختی،3
روانخوانی ،4رمزگشایی ،5درکواژگان 6و درکمطلب 7را اجزای اساسی خواندن مشخص کرده است (به
نقل از پاریس و همیلتون.)2017 ،8
اسنو )2018( 9درکمطلب را توانایی ایجاد معنا از تعامل با متن و بهدستآوردن دیدی گسترده ازآنچه
متن نامیده میشــود تعریف میکند و گریوز و لیانگ )2015( 10آن را ضروریترین بخش خواندن و عامل
تمایز افراد در ســطوح خواندن و موفقیتهای ناشــی از آن دانستهاند و بیان میکنند که میتوان به تمامی
جنبههای خواندن با هدف کمک به دانشآموزان در درک آنچه خوانده میشود توجه کرد .گری)2017( 11
عملکرد پذیرفتنی در درکمطلب را گذرنامهای برای دستیابی به موفقیت در همۀ حوزههای محتوایی میداند
و بیان میکند که بدون درکمطلب ،افراد ناگزیر فرصتهای تحقق خود و سایر موفقیتها را از دست خواهند
داد .طبق تعريف ،تحقق خود نیاز به «بودن» و انگیزۀ شــخصی را برای رشــد نشــان میدهد .ازنظر مزلو،
تحققبخشیدن به خود باالترین نیاز انسان است که ازطریق آن برجستهترین پتانسیلهای افراد پرورش مییابد.
عملکرد ضعیف درکمطلب دانشآموزان پایههای ابتدایی و راهنمایی در سالهای اخیر مورد توجه
ش در این زمینه را به همراه دارد .وزارت
سیاستگذاران آموزشی بوده است و تجربۀ نزدیک به دو دهه تال 
آموزشوپرورش در ســال  ،1382با تغییر ساختار کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی به دو کتاب بخوانیم و
بنویسیم و آموزش معلمان و الزام آنان به تغییر رویکرد آموزش خواندن ،سعی در رویارویی با این مشکل
و برطرفکردن آن داشته است.
پژوهشهایی که در گســترۀ ملی دربارۀ پیشــرفت ســواد خواندن دانشآموزان انجام شــده است
(دانشپژوه 1379 ،و  1389و دانای طوس )1389 ،نشان میدهد که عملکرد دانشآموزان در دستیابی
به هدفهای سواد خواندن و بهویژه عملکرد درکمطلب پایینتر از حد متوسط است .جامعترین توصیف
از وضعیت عملکرد درکمطلب دانشآموزان را نتایج مطالعۀ بینالمللی سواد خواندن پرلز 12نشان میدهد.
بنا بر گزارش کبیری و همکاران ( ،)1396باوجود بهبود نسبی روند تغییر میانگین نمرههای سوادخواندن
دانشآموزان ایرانی از ســال  2001تا  ،2016این تغییر بیشــتر در هدفهای خواندن و در پاسخگویی
به ســؤالهایی که جنبۀ اســتخراج صریح اطالعات از متن داستان داشــتهاند صورت گرفته است و در
پاسخگویی به سؤالهای مربوط به فرایندهای درکمطلب تفاوت معناداری بهچشم نمیخورد .حسنزاده
بارانی کرد ( ،)1396رنجبران و علوی ( ،)1396حسنی ( )1397و موسوی و باجالن ( )1399نیز ،همسو
با این یافتهها ،عملکرد درکمطلب دانشآموزان را نامناسب و پایینتر از حد انتظار توصیف میکنند.
ایــن نتایج نشــان میدهد که تغییرات و تالشهــای صورتگرفته بهتنهایی بــرای بهبود عملکرد
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درکمطلب دانشآموزان کافی نبوده اســت و در کنار تأکید بر توسعۀ مهارتهای پایهای سواد خواندن
نظیر یادگیری الفبا ،روانخوانی ،رمزگشایی و افزایش واژگان در آموزش سالهای اول دورۀ ابتدایی ،الزم
است در سالهای پایانی دربارۀ نحوۀ استنباط معنی از متن و گسترش آن به دانشآموزان آموزش داده
شود و امکان تمرین و پشتیبانی در مواجهه با متون غنیشده فراهم شود.
مولیس 13و همکاران ( )2017در دانشنامۀ مطالعۀ بینالمللی سواد خواندن پرلز بیان میکنند که در
پایههای پایانی دورۀ ابتدایی نظام آموزشــی بسیاری از کشورهای شرکتکننده در این مطالعه (ازجمله
ایران) ،با معرفی حوزههای محتوایی مختلف ،درجهبندی متون آموزشی پیچیدهتر میشود؛ ازاینرو انتظار
میرود تا این زمان دانشآموزان چگونهخواندن را یاد گرفته باشند.
زماکروگــر 14و همکاران ( )2018یکی از علل عمدۀ شکســت تحصیلــی و ترک تحصیل در دورۀ
راهنمایی و دبیرســتان را ناتوانی دانشآموزان در خواندن و درکمطلب در حوزههای متفاوت محتوایی
ش برای بهبود پیشرفت خواندن در دورههای
میدانند .رنی )2016( 15اســتدالل میکند که از موانع تال 
پس از دبســتان تخصصیبودن دروس محتوایی و رشــتههای تدریس معلمان است که موجب میشود
گسترۀ تدریس مهارتهای خواندن خارج از حوزۀ تخصصی آنها قرار گیرد .دانشپژوه ( )1389نیز یکی
از مشکالت و دغدغههای اساسی معلمان مدارس راهنمایی را نبود دانش ،مهارت و آمادگیهای الزم در
دانشآموزان برای خواندن و درک مطالب منابعی که در اختیارشان قرار میگیرد میداند.
این ســؤال که چگونه به بهترین نحو به دانشآموزان خود بیاموزیــم که از خواندن به درکمطلب
برســند ،بهویژه از اوایل دهۀ  ،1980برای پژوهشــگران آموزش خواندن مطرح بوده اســت و مطالعات
گستردهای برای شناسایی و بهکارگیری عوامل مؤثر در درکمطلب دانشآموزان با توجه به ویژگیهای
فردی ،شیوههای تدریس ،محتوا و برنامۀ درسی و نیز تطبیق آموزشها با نظریههای یادگیری انجام شده
است .راهبردهای درکمطلب ،بهمنزلۀ ابزارهایی ذهنی برای کمک به درکمطلب ،که خوانندگان قبل و
بعد از خواندن و در هنگام خواندن متون از آنها استفاده میکنند ،طی سی سال گذشته بهطور فزاینده
مورد پژوهش قرار گرفتهاند و بهطور گســتردهای در استانداردها و مواد آموزشی گوناگون بهکار رفتهاند.
به گفتۀ گاولیک و برســناهان ،)2017( 16در مطالعات اولیۀ آموزش راهبردها ،پژوهشگران نقش آموزش
جداگانــۀ راهبردها را در بهبود عملکرد درکمطلب دریافتند و در مطالعات بعدی ،عالقه به رویکردهای
آموزشی که روی چندین راهبرد تمرکز دارند افزایش یافته است.
ک مطلب خواندهشده را ترکیبی از سه مؤلفۀ خواننده ،متن خواندهشده و فعالیت
اســنو ( )2018در 
یــا هدف خواندن میداند که در یک زمینۀ اجتماعی فرهنگی تعامل میکنند؛ زمینهای که دربرگیرندۀ
عواملــی همچون جایی که خواندن صورت میگیرد (خانه یا مدرســه) ،میــزان حمایتی که وجود دارد
17
(فعالیت فردی یا گروهی) و ارزش فرهنگی خواندن (از سوی خانواده یا همساالن) است .کاتز و کامهی
( )2017اســتدالل میکنند که چون درکمطلب یکبعدی نیســت ،آموزش آن باید بازتاب ســاختار
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چندبعدی و تعاملی آن باشــد .بنا به گفتۀ آلتو و سابلسکی ،)2018( 18در انتخاب راهبردهای آموزشی
برای کالسهای درس باید در نظر داشــت که راهبردها ،عالوهبر قابلیت اجرا توسط معلم ،با ویژگیهای
محتوا و یادگیرندهها نیز متناسب باشد.
گاولیک و برســناهان ( )2017زمینۀ اجتماعی بهینهشــده برای فعالیتهای خواندن در مدرسه را
کالسدرس بناشده بر دیدگاه فرهنگیاجتماعی دربارۀ یادگیری معرفی میکنند که در آن دانشآموزان با
مشارکت یکدیگر تکالیف یادگیری را انجام میدهند ،معلمان بهجای تحویلدهندۀ اطالعات تسهیلکنندۀ
س درس نقشی در یادگیری دارند و درکمطلب نتیجۀ واگذاری تدریجی
یادگیریاند ،همۀ افراد در کال 
مسئولیت بهکارگیری مستقل راهبردهای خواندن به خوانندگان در موقعیتهای گوناگون است.
رافائل 19و همکاران ( )2017بيان میکنند آموزش تبادلی راهبردهای خواندن که پرسلی 20و همکاران
( )1992معرفی کردهاند از بهترين رويکردهای آموزشــی برای بهبود و توسعۀ درکمطلب خواندن است
و میگوینــد اين رويکر ْد چارچوبــی مداخلهای برپايۀ آموزش صريح راهبردهــا ،تمرين دانشآموزان و
داربستسازی و بازخورد معلم دربارۀ جايگاه استفاده از راهبردهاست که برای بهبود عملکرد درکمطلب
پيشــنهاد شده است .اين شــيوه عالوهبر آنکه بســياری از محدوديتهای آموزش مستقيم راهبردها را
برطرف میکند ،امکان آموزش راهبردهای درکمطلب را با توجه به ساختار چندبُعدی و تعاملی آن فراهم
میکند و شرايط بهتری برای تأثيرگذاری آموزشها ايجاد میکند.
طبق نظر پرسلی ( ،)2002آموزش تبادلی راهبردهای خواندن اصطالحی است برای توصیف شیوهای
ْ
آموزش تبادلی در نظر گرفته میشــود ،از این نظر که «الف)
از آموزش راهبردهای درکمطلب که در آن
خوانندگان متن را به دانش پیشین پیوند میدهند ،ب) ساخت معنا فرایندی است که در گروه رخ میدهد
و با تفسیرهای شخصی فرق میکند و ج) پویایی گروه پاسخ همۀ اعضا ازجمله معلم را تعیین میکند».
22
آفلربــاخ و چو )2017( 21این رويکــرد را برگرفته از مدل آموزش واگذاری تدریجی مســئولیت
پیرسون و گاالگر )1983( 23میدانند و بيان میکنند آموزش تبادلی راهبردهای خواندن با هدف پرورش
خوانندههای مســتقل و خودتنظیم ايجاد شده است و شواهد حاصل از پژوهشهای انجامشده روی اين
مدل نشان میدهد بهکارگيری آن بهخصوص برای خوانندگان تازهکار بسيار موفقيتآميز بوده است.
از طرفی ،فعالیتهای آموزشــی در کالسهای دورۀ ابتدایی بســیار متأثر از اجرای طرح ارزشیابی
توصیفی اســت .این طرح با تکیه بر اصول دیدگاه فرهنگیاجتماعی از یادگیری بنا شده است و پیشینۀ
یــک دهه اجــرا در مدارس دورۀ ابتدایی کشــورمان را دارد .بلک و ویلیــام )1998( 24اظهار میکنند،
دســتاوردهای یادگیــری دانشآموزان از روشهای گوناگونی بهدســت میآید که همــۀ آنها ویژگی
مشــترک ارزشــیابی توصیفی را دارند .کیامنش و حســنی ( )1392فراهمکردن محیط تعاملی و امن
س درس را یکی از مزیتهای اجرای ارزشــیابی توصیفی در دورۀ
برای یادگیری و کســب تجربه در کال 
ابتدایی برشمردهاند .ارزشیابی توصیفی دربردارندۀ قضاوتهای مکر ر دربارۀ کیفیت پاسخهای «عملکرد
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یا تکلیف» دانشآموزان و بهکارگیری مستقیم این قضاوتها در جریان آموزش بهمنظور هدایت و بهبود
ت و ادراک آنهاســت .اســتفادۀ عمدی از قضاوتهای حرفهای و تبدیل آنها به بازخورد 25ویژگی
مهار 
26
ی است (سدلر .)2010 ،
اصلی و نقطۀ اتکای ارزشیابی توصیفی و وجه تمایز آن از انواع دیگر ارزشیاب 
ن میکنند که مانند همۀ حوزههای محتوایی ،در خواندن نیز معلمان
فیشر 27و همکاران ( )2016بیا 
در حال درک این مسئلهاند که ارزشیابی توصیفی و بازخورد بهمنزلۀ مؤلفۀ تأثیرگذار آن ،عنصر اصلی در
بهبود یادگیری خواندن دانشآموزان آنهاست و باید عمدا ً در آموزش کالسدرس ادغام شود.
بازخورد ،راهبردی آموزشــی که در فضایی تعاملی فرصت بروز مییابــد ،در میان ده راهبرد تدریس
قرار دارد که اندازۀاثر زیاد دارند (هاتی 28و همکاران )2016 ،و شــواهد بســیاری اثر قوی آن را در توسعۀ
بروندادهــای یادگیری تأیید میکند (هاتی و تیمپرلی2007 ،29؛ شــورای مدیران ارشــد مدارس دولتی
(.)2018 ،30)CCSSO
هاتی و کالرک )2018( 31بازخورد را اطالعاتی تعریف میکنند که ازســوی یک عامل (نظیر معلم،
همساالن ،کتاب ،والدین و خود /تجربه) دربارۀ جنبههای عملکرد یا ادراک ایجاد میشود و اختالف میان
آنچه درک شده است و آنچه میبایست درک شده باشد را کاهش میدهد .هنگامیکه معلم یا همسال
اطالعاتی دربارۀ کار یا پرســش دانشآموز (بهصورت گفتــاری یا چاپی) میدهد ،به او کمک میکند تا
از موقعیت ادراک و دانشــی که قرار دارد به موقعیتی حرکت کند که موفقیت در انجام تکلیف بهشــمار
میرود .فیشر و همکاران ( )2016استدالل کردند که ارزشیابی تکوینی ]توصیفی[ به شکل بازخورد در
خواندن به افزایش خودتنظیمی و خودآگاهی دانشآموزان دربارۀ آنچه آموختهاند (یا نیاموختهاند) منجر
خواهد شــد و به درکمطلب آنها کمک خواهد کرد .بااینحال ،شواهدی وجود دارد (ساندرز،2014 ،32
براوند و دلوکا )2018 ،33که صرفاً تجویز بازخورد تضمینکنندۀ یادگیری نیست و چنین انتظاری مستلزم
رعایت شرایط بسیاری است ،ازجمله سطحی که بازخورد با تمرکز بر آن ارائه میشود.
ازاینرو ،هاتی و کالرک ( )2018توصیه میکنند برای اطمینان از تأثیر بازخورد الزم اســت نگرش
دربارۀ بازخورد از فرایندی عمدتاً انتقالی و تأییدی به فرایندی مبتنی بر گفتوگو و گســترشیابنده در
بافت اجتماعی تبدیل شود .بازخورد را میتوان در بافت یادگیری دانشآموز (با همساالن ،با بزرگساالن،
بهتنهایی) ،در مراحل متفاوت مهارت (تازهکار ،ماهر ،متخصص) ،در ســطوح متفاوت درک (ســطحی،
عمیق ،مفهومی) ،با ســطوح متفاوت تنظیم (توســط دیگران ،با دیگران ،خود) و با ســطوح متفاوتی از
اطالعات و تمرکز بر اطالعات بازخورد تعریف کرد و بهکار گرفت.
ن ِس )2016( 34اظهار میکند مشکالت مداوم کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن در درکمطلب
تالشهای هماهنگی را ایجاب میکند که بهمنظور شناســایی منشأ آن مشکالت و طراحی رویکردهای
آموزشی برای رفع مشکالت یا جلوگیری از بروز آنها انجام شود.
با این وصف ،بهمنظور بهدستآوردن نتیجۀ مطلوب ضروری است عوامل بسیاری ازجمله برنامۀ درسی،
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محتوای آموزشــی و شیوهها و رویکردهای آموزشی معلمان و ظرفیتهای موجود بهدرستی لحاظ شود و
شیوهای اتخاذ شود که ،با تکیه بر ظرفیتهای موجود ،عملکرد درکمطلب دانشآموزان را بهبود بخشد.
ازاینرو ،شیوۀ آموزش راهبردهای تبادلی ،با پژوهشهایی که از آن پشتیبانی میکند و تناسب محتوایی
و اجرایی آن با اهداف آموزش خواندن در سالهای پایانی دورۀ ابتدایی و نیز ویژگیهای سنی دانشآموزان
در این دوره ،احتمال دســتیابی به عملکرد درکمطلب بهتر دانشآموزان و موفقیت در خواندن را بیشتر
میکند .بررســی اثربخشی بهکارگیری آموزش راهبردهای تبادلی در توسعه و بهبود عملکرد درکمطلب
دانشآموزان ،بهمنزلۀ یکی از سطوح متغیر مورد بررسی در این پژوهش ،مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین ،با توجه به ظرفیت و فرصتهای بینظیری که آموزش در دورۀ ابتدایی برای بهکارگیری بازخورد
بهعنوان شیوۀ آموزشی پیشرو فراهم میکند ،بررسی تأثیر بازخورد مؤثر در عملکرد درکمطلب دانشآموزان،
بهعنوان ســطح دیگری از شــیوههای آموزش مورد بررســی در این پژوهش ،مورد توجه قرار گرفته است.
درنهایت ،با توجه به اشــتراک مبانی و زمینههای اجرای دو شــیوۀ ذکرشــده و نیز امکان تلفیق و
بهکارگیری این دو شیوه بهمنظور ارتقا و بهبود عملکرد درکمطلب دانشآموزان ،شیوۀ ترکیبی بهمنزلۀ
ایدهای اختصاصی و راهحلی متناســب با ظرفیتهای آموزش دورۀ ابتدایی و در راستای استفادۀ فراگیر
از فرصتها و موقعیتهای منحصربهفرد آن ،بهعنوان سطح دیگری از متغیر شیوۀ آموزش بررسی شد.
این پژوهش ،با هدف بررســی تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای خواندن ،آموزش ارائۀ بازخورد مؤثر،
ش رایج در درکمطلب دانشآموزان پایۀ پنجم اجرا شده و این
بهکارگیری ترکیبی ایندو شیوه و آموز 
فرضیهها بررســی شده است :میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پسر و سطوح آموزشهای
انجامشــده تعامل وجود دارد؛ میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان در روشهای آموزش تفاوت وجود
دارد؛ میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد».

روش پژوهش

طرح این پژوهش شبهآزمایشــی اســت و بهمنظور بررســی فرضیههای آن ،دادههای بهدستآمده از
پیشآزمو 
ن وپسآزمون و آزمون پیگیری گروههای آزمایشی و کنترل در قالب طرح آمیختۀ پیچیده 35با
دو عامل بینآزمودنی «نوع آموزش و جنســیت دانشآموزان» و یک عامل درونآزمودنی «آزمون» تحلیل
شده اســت .جامعۀ آماری این پژوهش دربردارندۀ دانشآموزان دختر و پسر پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی شهر
اراک در سال تحصیلی  139۹-۱۳۹۸بوده است .نمونۀ مشارکتکننده شامل چهار کالس دختران و چهار
کالس پسران بوده است که هرکدام از یک مدرسه به شیوۀ خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتدا از
تمامی معلمان پایۀ پنجم شهر اراک که عالقهمند به مشارکت در این پژوهش بودند دعوت شد و با در نظر
گرفتن عواملی مثل وضعیت اجتماعی و اقتصادی مدارس و تحصیالت و ســابقۀ تدریس معلمان و سپس
انجام پیشآزمون روی دانشآموزان کالس پنجم این مدارس ،هشت کالس که میانگین نمرات پیشآزمون
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آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت انتخاب و بهصورت تصادفی در یکی از چهار گروه قرار داده شد.
آموزشهای الزم برای اجرای هریک از شیوههای آزمایشی طی دوازده جلسه به معلمان مشارکتکننده
داده شد .سپس معلمان در هریک از گروههای آزمایشی به مدت ده هفته جلسات آموزشی کالسها را
بر اســاس شیوهنامههای مربوط اداره کردند و بعد ،پسآزمون روی همۀ دانشآموزان اجرا شد .اطالعات
الزم برای انجام آزمونهای آماری و تحلیل نتایج گردآوری شد؛ همچنین آزمون پیگیری شش هفته بعد
از پسآزمون اجرا شد.

ابزار پژوهش
 مطالعۀ پرلز ســوا د خواندن دانشآموزان را از سه بعد «اهدافخواندن ،فرایندهای درکمطلب و
رفتارها و نگرشها نســبت به خواندن» بررســی میکند .این مطالعه بعد فرایندهای درکمطلب
خواندن را شامل چهار فرایند میداند« :تمرکز و بازیابی اطالعاتی که بهصراحت در متن بیان شده
است؛ استنباط مستقیم؛ تفسیر و تلفیق ایدهها و اطالعات و بررسی و نقد و ارزیابی محتوا ،زبان و
عناصر متنی» .آموزشهای ارائهشده برای بهبود و توسعۀ عملکرد درکمطلب دانشآموزان در این
پژوهش مبتنی بر تعریف موردتوافق مطالعۀ پرلز از درکمطلب بوده است.
طراحی و تدوین و اجرای آزمون ســواد خواندن متناســب با ویژگیهای فرهنگیاجتماعی،
شــناختی و زبانشــناختی دانشآموزان کاری بلندپروازانه و زمانبر و بســیار دقیق است و برای
طرح سؤال از متون الزم است بین طول متن و پیچیدگی آن با فرایندهای الزم برای درکمطلب
تناسب برقرار شود و دانشآموزان برای پاسخگویی به این سؤالها ،تواناییها و مهارتهای ساخت
و استنباط معنا از متون نوشتاری را بهکار گیرند که امری ضروری است .آزمونهای طراحیشده
در هر دورۀ مطالعۀ پرلز ،با مشــارکت متخصصان بینالمللی و هماهنگکنندگان ملی کشورهای
شرکتکننده و با هدایت انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،در خالل فرایند طوالنی
پیشاجراها و اجراهای آزمایشــی به روایی و پایایی قابلقبولی دست مییابد .بخشی از مجموعه
ســؤالهای مطالعۀ پرلز کــه در هر دوره اجازۀ انتشــار مییابد ،بهمنزلۀ ابزاری پایــا و روا ،برای
اندازهگیری عملکرد درکمطلب دانشآموزان در پژوهشها مورد اســتفادۀ پژوهشگران این حوزه
قرار میگیرد (کریمی و همکاران.)1397 ،
بهمنظور اندازهگیری عملکرد درکمطلب دانشآموزان از دو متن قابل انتشــار در پرلز و پرلز
لیترســی ( 2016کریمی و همکاران )1397 ،استفاده شــده است .این چهار متن در قالب چهار
سری دفترچۀ آزمون (یک داستان از بخش پرلز و یکی از پرلز لیترسی) و بهصورت تصادفی برای
پیشآزمــون ،پسآزمون و آزمونپیگیری در اختیار دانشآموزان قرار گرفته اســت .در هریک از
آزمونها دفترچۀ متفاوتی برای پاسخگویی دانشآموزان بهکا ر گرفته شده است .داستانهای بخش
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پرلز هریک دربرگیرندۀ شانزده ســؤال پاسخگزین و پاسخنگار و داستانهای بخش پرلز لیترسی
شــامل پانزده و هفده سؤال پاسخنگار و پاســخگزین بوده است .با توجه به یکساننبودن مجموع
نمرات در دفترچهها ،تمامی نمرات پس از محاسبۀ نمرۀ هر دانشآموز بر اساس کلید و راهنمای
تصحیح و نمرهگذاری سؤالهای پرلز و پرلز لیترسی  ،2016به کسری از بیست نمره تبدیل شده
و مورد استفاده قرار گرفته است .روایی این ابزار از طریق مشاوره با متخصصان این حوزه و تأمین
نظر آنان حاصل شد و پایایی با محاسبۀ آلفای کرونباخ  0/83بهدست آمد.
 برای آموزش راهبردهای تبادلی خواندن ،از چارچوب موردنظر (پرســلی )2002 ،اســتفاده شده
اســت که در فرایندی ســهمرحلهای (توضیح و الگوســازی ،تمرین و هدایت ،انتقال مسئولیت)،
عالوهبــر آموزش راهبردها ،بــر بهکارگیری انعطافپذیر آنها نیز تأکیــد دارد .انتخاب راهبردها
نیز متأثر از میزان رشــد شــناختی دانشآموزان و امکانــات و محدودیتهای محتوای دروس ،و
مالک انتخاب راهبردها قابلیت بهکارگیری بیشتر در پایۀ پنجم بوده است .ازاینرو ،شش راهبرد
ن سؤال و پاسخدادن به آن ،تجسم ،وضوحبخشی ،پاسخ بر اساس دانشپیشین
پیشبینی ،پرسید 
و خالصهنویســی راهبردهای تبادلی خواندن مناســب برای دانشآموزان تعیین شده و در قالب
دوازده جلسه به شرح زیر به معلمان ارائه شده است.
جدول  .1جلسات آموزش راهبردهای تبادلی خواندن
جلسه

جلسه

هدف و محتوا

1

درکمطلب ،تعریف ،تاریخچه و مالحظات مربوط به آن

7

راهبرد تجسم

2

رویکردهای آموزش درکمطلب و سیر تاریخی آن

8

راهبرد وضوحبخشی

3

چارچوب آموزش تبادلی راهبردهای خواندن

9

راهبرد پاسخ بر اساس دانشپیشین

4

مراحل چارچوب آموزش تبادلی راهبردهای خواندن

10

راهبرد خالصهنویسی

5

راهبرد پیشبینی

11

آموزش عملی یک راهبرد برای نمونه

6

ن سؤال و پاسخدادن به آن
راهبرد پرسید 

 12جمعبندی آموزشها ،توصیههای تکمیلی

هدف و محتوا

آمــوزش راهبردهای تبادلی به دانشآموزان به این صورت اســت که معلم پس از معرفی و توضیح یک
راهبرد ،آن را در موقعیتی مناســب در حضور دانشآموزان بهکار میگیــرد و در ادامه ،مزایا و بهترین زمان
اســتفاده از این راهبرد را تشریح میکند .ســپس فرصتهایی برای تمرین راهبرد آموزشدادهشده همراه با
هدایت و ارائۀ بازخورد به دانشآموزان فراهم میسازد و سؤالهایی دربارۀ اقدامات بعدی و مفیدبودن راهبرد
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مطرح میکند .در این مرحله ،معلم دانشآموزان را در انتخاب راهبرد و تشخیص موقعیت مناسب بهکارگیری
آن حمایت میکند و بهتدریج ،با فراهمشدن شرایط ،انتخاب و بهکارگیری راهبردها را به دانشآموزان واگذار
میکند .نظارت بر درکمطلب در حین خواندن و گفتوگو دربارۀ معنای متن خواندهشده در گروههای کوچک
ادامه مییابد و دانشآموزان بهکارگیری راهبردهای گوناگون و پذیرش مسئولیت انتخاب و اجرای راهبردها را
در پیش میگیرند .این فرایند برای همۀ راهبردها و در مواجهه با تمامی متون بهکار گرفته میشود.
 برای آموزش ارائۀ بازخورد مؤثر از برنامۀ پیشــنهادی ارائۀ بازخورد بروکهارت )2017( 36استفاده
شــد .این ابزار برای اســتفاده در پایههای دورۀ ابتدایی و در چارچوب فرصتهایی که ارزشیابی
توصیفی در کالس درس فراهم میکند ســاختهشده است .ســرفصلهای جلسات آموزشی آن
شامل موارد زیر است:
جدول  .2جلسات آموزش ارائۀ بازخورد مؤثر
جلسه

جلسه

هدف و محتوا

1

ارزشیابی توصیفی ،تعیین جایگاه بازخورد و
مالحظات آن

7

سطح تمرکز محتوای بازخورد :تکلیف ،فرایند یا پردازش
تکلیف ،خودتنظیمی و خود

2

نقش تعیین هدف و شفافسازی معیار
موفقیت در بازخورد

8

طرز کار بازخورد و انواع مقایسهای که میتوان در
محتوای بازخورد ارائه کرد

3

سؤالهایی که بازخورد باید پاسخ دهد ،اهداف
بازخورد

9

لحن بازخورد ،وضوح بازخورد ،ارزش بازخورد و
اختصاصیبودن بازخورد

4

راهبردهای ارائۀ بازخورد شامل «زمانسنجی
و مقدار»

10

نمونۀ عملی ارائۀ بازخورد در حوزههای محتوایی
متفاوت

5

راهبردهای ارائۀ بازخورد شامل «حالت و
مخاطبان»

11

مالحظات مربوط به تأثیر نظریههای خودتنظیمی و
خودتعیینگری در بازخورد

6

معیارهای تعیینکنندۀ محتوای بازخورد
(سطح تمرکز ،مقایسه ،کارکرد ،وضوح ،ارزش،
اختصاصیبودن و لحن)

12

جمعبندی مباحث و پاسخگویی به پرسشهای احتمالی

هدف و محتوا

ارائۀ بازخورد مؤثر در راســتای واگذاری مسئولیت یادگیری به دانشآموزان انجام میشود .معلم در
این شــیوه سعی میکند ،با فراهمکردن شرایط ،روند خودسنجی دانشآموزان را تسهیل و فرصتی برای
گفتوشــنود و تعامل بیشتر ایجاد کند .معلم بازخوردهایی تولید میکند که اطالعات ویژه و باکیفیتی
دربارۀ یادگیری دانشآموزان ارائه میدهد و ویژگیهای عملکرد موردانتظار یا استاندارد را روشن میکند.
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بازخوردهای تولیدشده فرصتی برای دانشآموزان فراهم میکند تا در راستای پرکردن شکاف میان وضع
موجود و مطلوب تالش کنند .همچنین معلم تالش میکند بازخوردهایش باورهای مثبت خودکارآمدی
و عزتنفس دانشآموزان را افزایش دهد و تأیید کند .در این شیوه ،معلمان در تمامی جلسات آموزشی
و موقعیتهای تعاملی با دانشآموزان برای ارائۀ بازخورد دستورالعمل تولید و ارائۀ بازخورد با ویژگیهای
آموزشدادهشده را بهکار میگیرند.
 تلفیــق آموزش راهبردهای تبادلــی خواندن و آموزش ارائۀ بازخورد مؤثر ،با توجه به اشــتراک
گســترده در مبانی نظری ،اهداف ،گســترۀ نفوذ و فرایند و راهبردهای شناختی و فراشناختی
بهکارگرفتهشــده ،ایدهای بهمنظور بهرهمندی از بیشینۀ توان هر دو روش برای افزایش عملکرد
درکمطلب دانشآموزان بوده اســت .نظریۀ فرهنگیاجتماعی ویگوتســکی در یادگیری زمینۀ
ایجاد و گسترش هر دو رویکرد بوده است .درواقع میتوان تمامی تعاملهای دانشآموز با معلم و
همساالن را متضمن فرصتهایی برای یادگیری دانست که هر دو رویکرد ،با آموزش بهکارگیری
فرایندها و راهبردهای شــناختی و فراشناختی مناسب و واگذاری مسئولیت تشخیص و انتخاب
پیش رو ،از آن در آمــوزش درکمطلب بهره میگیرند.
مناســبترین راهبرد در موقعیتهای ِ
سرفصلهای جلسات آموزشی این گروه به شرح زیر بوده است.
جدول  .3جلسات آموزش ترکیب راهبردهای تبادلی خواندن و بازخورد مؤثر
جلسه

جلسه

82

هدف و محتوا

1

کلیات ارزشیابی توصیفی ،جایگاه بازخورد ،تعیین
هدف و سؤالهایی که بازخورد باید پاسخ دهد

7

2

راهبردهای ارائۀ بازخورد «زمانســنجی و مقدار،
حالت و مخاطبان»

8

معرفی و اجرای راهبردهای «وضوحبخشی ،پاسخ
بر پایۀ دانشپیشین و خالصهنویسی»

3

معیارهای تعیین محتوای بازخورد (سطح تمرکز،
مقایسه ،کارکرد ،وضوح ،ارزش ،ویژهبودن و لحن)

9

توضیح نقــاط اشــتراک ارائۀ بازخــورد مؤثر و
راهبردهــای تبادلــی و مالحظــات بهکارگیری
تلفیقی آنها

4

ارائۀ بازخورد متناسب با حوزههای محتوایی مختلف،
هدایــت بازخــورد در محتوای موردنظــر بهمنظور
دستیابی به اهداف یادگیری

10

مالحظات مربوط به تأثیر نظریههای خودتنظیمی،
خودارزشدهی و خودتعیینگری در بازخورد

5

درکمطلب ،تعریف ،تاریخچه و رویکردهایآموزشی

11

شیوههای ترغیب و آموزش همساالن برای مشارکت
در بازخورددهی به خود و همساالن

6

چارچوب آموزش تبادلی راهبردهای خواندن

12

جمعبندی موضوعات مطرحشده و پاسخ به سؤالها
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آموزش معلمان برای اســتفادۀ ترکیبی از این دو روش صرفاً به معنای آموزش راهبردهای بیشــتر
و افــزودن به حجم فعالیتهای کالس با بهکارگیری همزمان هر دو رویکرد نبوده و شــامل مالحظاتی
برای استفادۀ بهینه از ظرفیت ایجادشده در ترکیب این دو رویکرد بوده است که با توجه به قابلیتهای
زیربنایی هر دو شیوه از آن استفاده شده است.

روش یافتهها

بــا توجه به اندازهگیری عملکــرد درکمطلب دانشآموزان در مقیاس فاصلــهای و اجرای آن در
ن پیگیری و نیز بررســی فرضیههای اجرای تحلیل واریانس به شــیوۀ
پیشآزمــون ،پسآزمون و آزمو 
گرافیکی و آماری ،هیچیک از فرضیههای مورد بررسی نقض نشد؛ ازاینرو شرایط الزم برای اجرای تحلیل
واریانس وجود داشــت و از آزمون تحلیل واریانس آمیختۀ پیچیده بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش
اســتفاده شد .توصیف دادههای تحلیل شامل میانگین و انحراف استاندارد نمرات برای تمامی گروههای
شرکتکننده در جدول  4ارائه شده است.
37

جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد گروههای مطالعهشده در پیشآزمون ،پسآزمون و آزمونپیگیری

آزمونها
گروههای آزمایشی

دختر

پسر

پیشآزمون

پسآزمون

آزمون پیگیری
تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

آموزش متداول

5/82

1/98

10/27

2/04

10/18

2/07

30

ارائۀ بازخورد مؤثر

6/35

1/85

12/79

2/18

12/43

1/77

30

آموزش راهبردهای تبادلی

6/26

1/73

13/46

3/08

13/17

2/67

30

آموزش ترکیبی

6/70

2/00

16/42

2/08

16/11

2/39

30

آموزش متداول

6/17

2/08

10/12

2/58

10/18

2/56

30

ارائۀ بازخورد مؤثر

6/45

1/88

13/37

2/50

13/11

2/47

30

آموزش راهبردهای تبادلی

6/17

1/80

12/84

1/64

12/62

1/93

30

آموزش ترکیبی

6/88

2/05

13/83

2/49

14/11

2/73

30
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ی شده و
همچنین درســتی فرضیات پژوهش با بهکارگیری طرح « »2×2×4تحلیل واریانس بررســ 
خالصۀ نتایج تحلیل واریانس در جدول  5ارائه شــده اســت .همانطور که در جدول  5نشاندادهشده
اســت ،اثر اصلی نوع آموزش و آزمون معنادار بوده است .تمامی اثرهای موردانتظار تعاملی میان آزمون،
نوع آموزش و جنسیت معنادارند .اثر تعاملی سهسویۀ نوع آموزش ،جنسیت و آزمون ازنظر آماری معنادار
است و نشان میدهد که ترکیب متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته اثر داشته است.
آموزش انواع

آموزش ترکیبی
آموزش راهبردهای تبادلی
آموزش ارائة بازخورد مؤثر
آموزش متداول

میانگین نمرات درک مطلب

پ 
س
آزمون

پی

دختران

پسران


ش
آزمون

نمودار  .1اثر متقابل سهعاملی
جدول  .5خالصۀ نتایج تحلیل واریانس
منابع تغییرات
بین گروهی

1741/867

نوع آموزش
جنسیت
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درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F
مشاهدهشده

سطح
معناداری

اندازۀ اثر

η2

495/308

3

165/103

32/036

0/001

0/293

9/375

1

9/375

1/819

0/179

0/008
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جدول ( .3ادامه)
مجموع
مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F
مشاهدهشده

سطح
معناداری

اندازۀ اثر

41/530

3

13/843

2/686

0/047

0/034

خطای بین گروهی

1195/654

232

5/154

درونگروهی

6397/147

آزمون

منابع تغییرات
تعامل نوع آموزش و
جنسیت

تعامل نوع آموزش و
آزمون

تعامل جنسیت و
آزمون

تعامل نوع آموزش،
جنسیت و آزمون

خطای درونگروهی

η2

5132/696

1

5132/696

1244/571

0/001

0/843

265/446

3

88/482

21/455

0/001

0/217

20/536

1

20/536

4/980

0/027

0/021

42/221

3

14/074

3/413

0/018

0/042

956/784

232

4/124

مجذور اتا ( )η2برای اثرهای برونگروهی و درونگروهی از طریق بخش واریانس کل هریک جداگانه محاسبه شده است

رابطۀ تعاملی میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پسر و سطوح آموزشهای انجامشده در
نمودار سهبعدی  2نشان داده شده است.
فرضیة اول :میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پســر و سطوح آموزشهای
انجامشده تعامل وجود دارد.
باالترین ترتیب تعاملی در این پژوهش اثر متقابل سهســویۀ نوع آموزش ،جنســیت و آزمون بوده و
چنانکه جدول تحلیل واریانس نشان میدهد (232(=3/ 413, P>0/05, η2=0/042و )F )3معنادار گزارش
شده است و به این معناست که یک یا چند تعامل دوسویه در سطح متغیرهای سوم متفاوت است.
تعامل میان نوع آموزش و جنســیت (232(=2/ 686, P>0/047 ,η2=0/034و )F )3معنادار بوده است؛
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به این معنی که سطوح مختلف متغیر آموزش برای دختران و پسران به عملکردی متفاوت در پسآزمون
منجر شده است و برخی از آموزشها
دختران
پسران

دختران
پسران

میانگین نمرات درک مطلب پسآزمون

آموزش ترکیبی

آموزش ارائة بازخورد مؤثر

میانگین نمرات پیشآزمون

آموزش راهبردهای تبادلی

آموزش متداول

آموزش راهبردهای تبادلی

آموزش ترکیبی

آموزش متداول

آموزش ارائة بازخورد مؤثر

نمودار  .2اثر تعاملی میان آموزش و جنسیت در سطح آزمون

برای دختران و برخی از آنها برای پســران تأثیر بیشــتری داشــته است .بررســی الگوی تفاوت
میانگینهای دختران و پســران در انواع آموزش در دو سطح آزمون درکمطلب تفاوت میان تعامل نوع
آموزش و جنسیت در پیشآزمون و پسآزمون را بهتر نشان میدهد .باید توجه داشت که میانگین نمرات
پیشآزمون گروهها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشــته است؛ بنابراین تفاوت ناهمسان میانگین نمرات
پسآزمون گروهها با نمرات پیشآزمون را میتوان به اثر تعاملی متفاوت نوع آموزش و جنســیت نسبت
داد و معناداری تعامل سهسویۀ نوع آموزش و جنسیت در سطح آزمون را به این شکل تعبیر کرد.
معناداری تعامل سهســویه را میشــود به تفاوت الگوی اثربخشی آموزشها بر عملکرد درکمطلب
دختران و پســران نیز تعبیر کرد .به این معنی که تعامل دوســویۀ معنادار میان آموزش و آزمون بسته
به جنســیت دانشآموزان متفاوت بوده است ،ازاینرو باعث معناداری تعامل سهسویۀ آموزش و آزمون و
جنسیت شده است .میانگین نمرات آزمون گروههایی که با شیوههای متفاوت آموزش دیدهاند با یکدیگر
تفاوت دارد و الگوی این تفاوت بسته به جنسیت تغییر میکند و برای دانشآموزان دختر و پسر متفاوت
است.
نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد که تعامل جنسیت و آزمون نیز (980, P>0/027, η2=0/021
232(=4/و )F )3معنادار اســت .معناداری این تعامل نشــان میدهد که بهبــود عملکرد درکمطلب برای
دانشآموزان دختر و پسر به شکل متفاوتی رقم خورده است .با این وصف ،معناداری تعامل سهسویۀ نوع
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آموزش و جنسیت و آزمون را میشود به شکل تفاوت میانگین نمرات آزمون دختران و پسران در سطوح
مختلف متغیر انواع آموزش نیز بیان کرد .برتری میانگین نمرات آزمون برای دختران و پسران در سطوح
مختلف متغیر انواع آموزش متفاوت بوده است.
فرضیة دوم :میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان در انواع روشهای آموزش تفاوت وجود
دارد.
بررســی تفاوت میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان در انواع روشهای آموزش نشان میدهد که
اثر اصلی انواع آموزش ،با مقدار  Fمحاسبهشــده (232(=32/036 , P>0/0001 ,η2=0/293و ،)F )3معنادار
بوده است و تمامی سطوح متغیر آموزش در عملکرد درکمطلب دانشآموزان تفاوت ایجاد میکند .این
فرضیه ناظر بر مقایسۀ تأثیر آموزشها در عملکرد درکمطلب دانشآموزان بدون در نظر گرفتن جنسیت
آنها بوده است (نمودار .)3
آموزش متداول
آموزش ارائة بازخورد مؤثر
آموزش راهبردهای تبادلی
آموزش ترکیبی

پیشآزمون
پسآزمون

میانگین نمرات پیشآزمون

میانگین نمرات پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

آموزش راهبردهای تبادلی

آموزش ترکیبی

آموزش متداول

آموزش ارائة بازخورد مؤثر

نمودار  .3اثر متقابل میان آموزش و آزمون

همانطور که در نمودار  3بهروشــنی نشان داده شده اســت ،آموزش ترکیبی بیشترین تأثیر را در
عملکرد درکمطلب دانشآموزان داشته است و استفاده از آموزش راهبردهای تبادلی خواندن و آموزش
ارائۀ بازخورد مؤثر ،در مقایسه با آموزش رایج ،تغییرات بیشتری در نمرات درکمطلب دانشآموزان ایجاد
کرده است .بهاینترتیب میپذیریم که تأثیر آموزشها در چهار سطح بر عملکرد درکمطلب دانشآموزان
متفاوت بوده است .بهمنظور بررسی دقیقتر این فرضیه مقابلههایی به شرح جدول  6اجرا شد.
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جدول  .6ضرایب مقابله
مقابلهها

انواع آموزش
متداول

آموزش بازخورد مؤثر

آموزش راهبردهای تبادلی

آموزش ترکیبی

1

3

-1

-1

-1

2

0

-1

-1

2

3

0

-1

-1

0

ن میدهــد که انواع آموزش بهکارگرفتهشــده تأثیر معنــاداری در عملکرد درکمطلب
نتایج نشــا 
دانشآموزان داشــته اســت (236(=41/468, P>0/0001و .)F )3نتایج انجام این مقابلهها در جدول 7
نشان داده شده است.
جدول  .7آزمونهای مقابله
مقابله ،نمرۀ عملکرد

با فرض برابری
واریانسها

با فرض نابرابری
واریانسها

مقابلهها

مقدار مقابله

خطای معیار

t

درجات آزادی

معناداری
دوسویه

1

-10/758040

1/0908579

-9/862

236

0/000

2

-4/016940

0/7713530

-5/208

236

0/000

3

-0/071947

0/4453409

-0/162

236

0/872

1

-10/758040

1/0524136

-10/223

107/804

0/000

2

-4/016940

0/8070046

-4/978

109/550

0/000

3

-0/071947

0/4397031

-0/164

117/701

0/870

ِ
نســبت دانشآموزانی که به
بنــا بر نتایج ،دانشآموزانی که با روش متداول آموزش دیده بودند ،به
ســه شــیوۀ دیگر آموزش دیده بودند ،عملکرد ضعیفتری در آزمون درکمطلب داشــتند (, P>0/05
 .)t )236(=-9 /86همچنیــن ،دانشآموزانی که با روشهای آموزش تبادلــی راهبردها و ارائۀ بازخورد
مؤثــر آموزش دیده بودند ،از آنهایی که بــه روش ترکیبی آموزش دیده بودند ،عملکرد ضعیفتری در
آزمون داشــتند ( .)t )236(=-5/21, P>0/05درنهایت ،میان عملکــرد درکمطلب دانشآموزانی که با
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شیوۀ آموزش بازخورد مؤثر و آموزش تبادلی راهبردها آموزش دیده بودند تفاوت معناداری مشاهده نشد
(.)t )236(=-0/16, P<0/05
فرضیة سوم :میان عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بررسی این فرضیه ،چنانکه در جدول نتایج تحلیل واریانس گزارش شده است ،نشان میدهد که اثر
اصلی جنسیت (232(=1/819, P>0/179, η2=0/008و )F )1معنادار نبوده است .اثر اصلی جنسیت در
نمودار  4نشان داده شده است .معنادارنبودن این اثر ،همانطور که در نمودار نیز مشهود است ،این نتیجه
را نشان میدهد که جنسیت دانشآموزان در عملکرد آنها در آزمون درکمطلب تأثیر مستقیم ندارد.
پیشآزمون
پسآزمون

دختران
پسران

میانگین نمرات درک مطلب

پسآزمون

میانگین نمرات درک مطلب

پسران

پسآزمون

دختران

نمودار  .4اثر متقابل جنسیت و آزمون

بحثو نتیجهگیری
نتایج این پژوهش در قالب پاسخ به سه سؤال سازماندهی شده است.
 .1آیا آموزشها مؤثر بوده است؟
نتایج بررســی و تحلیل آماری اطالعات گردآوریشده نشان میدهد که روشهای
آموزشی بهکاررفته در این پژوهش تأثیر معناداری در عملکرد درکمطلب دانشآموزان
داشــته است و سبب بهبود میانگین نمرات دانشآموزان در مقایسه با پیشآزمون شده
اســت .همچنین ،آزمون پیگیری نشــان میدهد که این نتایج دستکم تا زمان اجرای
آزمون پیگیری ماندگار بوده و تأثیر این آموزشها با پایان پژوهش از دست نرفته است.
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آموزش ارائــۀ بازخورد مؤثر میانگین نمرات درکمطلب دانشآموزان را افزایشــی
معنــادار میدهد .این یافته همســو با گزارش پارکز و فلچر )2017( 38اســت که بیان
میکنند ارائۀ بازخورد مؤثر از طریق افزایش تعاملهای کالسی موجب مواجهۀ گستردهتر
دانشآموزان با تکالیف میشــود و یادگیــری را افزایش میدهد .همچنین با یافتههای
بهاگات و اســپکتور )2017( 39همسو است که عامل تعیینکننده در موفقیت یادگیری
را ارائۀ بازخور ِد بهاندازه و در زمان مناســب و کاربردی میدانند و گزارش میکنند که
چنین بازخوردی آموختههای قبلی دانشآموزان را به سکویی برای یادگیریهای جدید
تبدیل میکند.
تفاوت میانگین نمرات دانشآموزان گروه آموزش راهبردهای تبادلی در مقایســه با
گروه کنترل معنادار است .این نتیجه با نظر گاولیک و برسناهان ( )2017همجهت است؛
ازنظر آنان ،استفاده از راهبردهایتبادلی انگیزه و پویایی دانشآموزان را افزایش میدهد
و عملکرد درکمطلب آنها را بهبود میبخشــد .همچنیــن این یافته با نتایج پژوهش
برزگری و همکاران ( )1382همخوانی دارد ،که اســتدالل میکنند آگاهی از راهبردها
و تمریــن تکالیف مربوط به راهبردها در این روش عملکرد درکمطلب دانشآموزان را
بهبود میبخشد.
آموزش ترکیبی ارائــۀ بازخورد مؤثر و آموزش تبادلــی راهبردها تجربۀ ویژهای از
آموزش بود که در این پژوهش امکان اجرا و بررســی آن فراهم شد .در این شیوه توجه
بیشــتری به بازخوردهای دانشآموزان 40و همساالن 41شد و این امکان بهوجود آمد که
دانشآموزان ،عالوهبر یادگیری این راهبردها و کســب مهارت ،در بهکارگیری آنها ،از
تجربیات یکدیگر به شیوۀ درستتری در قالب بازخوردهای همساالن بهره ببرند.
نتیجۀ این ترکیب شــگفتانگیز بود و این شــیوۀ آموزشی تفاوت نمرۀ چشمگیر و
معناداری در میانگین عملکرد دانشآموزان در مقایســه با گروه کنترل بهوجود آورد و
حتی در مقایســه با گروههای ارائۀ بازخورد مؤثر و آموزش تبادلی راهبردها نیز بهطور
معناداری بهتر عمل کرد .میشود این موضوع را متأثر از عوامل بسیاری دانست که ارائۀ
بازخورد ،آموزش راهبردها ،اضافهشــدن بازخورد و مباحثۀ همساالن ،ارائۀ بازخوردهای
ویژۀ حوزۀ محتوایی از مهمترین آنهاست .گزارش اسمیت و لیپنویچ ( )2018مبنی بر
اینکه درگیرکردن دانشآموزان در ارزیابی و بازخورد همساالن آنها را قادر میسازد تا
در مدیریت یادگیری خود نقش فعالی داشته باشند ،به ارتقای مهارتهای خودارزیابی
دانشآموزان کمک میکند و یادگیری موضوعات محتوایی را بهبود میبخشد و تأییدی
بر این تأثیر خواهد بود.
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 .2آیا جنسیت در عملکرد درکمطلب تأثیر داشته است؟
درکل تفاوتهای ذاتی یادگیرندهها عامل پیشبینیکنندۀ موفقیت در خواندن است.
به گزارش کبیری و همکاران ( ،)1396یافتههای مطالعۀ بینالمللی پرلز نشان میدهد
که در همۀ کشورها ،بهجز ماکائو و پرتغال ،میانگین عملکرد دختران بهتر از پسران بوده
اســت .بهطورکلی در کشورهای شرکتکننده در پرلز  2016دختران  19نمره بیشتر از
پســران گرفتهاند و ایران سومین کشور ازلحاظ میزان تفاوت عملکرد دو جنس بهشمار
میرود .در این گزارش آمده اســت ،در همۀ ادوار مطالعۀ پرلز در ایران دختران برتری
معناداری از پسران داشتهاند و در پرلز  2016میانگین عملکرد دختران  46نمره بهتر از
پسران ثبت شده است.
باوجوداین ،نتایج این پژوهش ،همسو با نتایج گزارششدۀ گیلک و همکاران (،)1397
تفاوت بســیار کم و به لحاظ آمــاری غیرمعناداری بین میانگیــن نمرات درکمطلب
دختران و پســران نشان میدهد .چمبرلین و مدینا ،)2020( 42با مقایسۀ سوا د خواندن
و متغیرهای زمینهای کلیدی مؤثر بر آن در اســترالیا و نیوزلند ،استدالل میکنند که
باوجود برتری نســبی دختران بر پسران در مطالعات دو دهۀ گذشته ،شکاف جنسیتی
میان دانشآموزان دختر و پســر مستقیماً به جنسیت آنها مربوط نمیشود و اگر بقیۀ
شــرایط پیشرفت تحصیلی فراهم نباشد ،جنسیت بهتنهایی موجب موفقیت دانشآموز
نخواهد شــد .با این وصف ،به نظر میرسد استدالل هارالر 43و همکاران ( )2007یافتۀ
این پژوهش را بهدرستی بیان میکند« :هرچند رابطهای باثبات میان ویژگیهای ذاتی
دانشآموزان و توسعۀ درکمطلب وجود دارد ،جنسیت خواننده تعدیلکنندۀ این رابطه
است».
 .3آیا اثربخشی آموزشهای انجامگرفته تحت تأثیر جنسیت بوده است؟
بــا توجه به اینکه جنســیت بهتنهایی تأثیــر معناداری در عملکــرد درکمطلب
دانشآموزان نداشــته و در مقابل ،آموزشها در همۀ سطوح تأثیری معنادار در عملکرد
درکمطلب دانشآموزان گذاشته است ،منطبق با نظر هارالر و همکاران ( ،)2007نتایج
ن میدهد که تعامل معنــاداری میان انواع
آزمونهای آماری و بررســی نمودارها نشــا 
آموزش و جنســیت و درکمطلب وجود دارد و دانشآموزان برخورد یکســانی با انواع
آموزش نداشتهاند و جنسیت آنها اثربخشی آموزشها را تحت تأثیر قرار داده است.
در گروه ارائۀ بازخورد مؤثر ،میانگین نمرات پســران اندکی بهتر از دختران بوده اما
این تفاوت معنادار نبوده است .ازاینرو استدالل میشود که استفاده از این شیوه متأثر از
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400

91

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی ،ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درکمطلب

جنسیت نیست و به نحو معناداری موجب بهبود عملکرد درکمطلب همۀ دانشآموزان
میشود.
در گروه آموزش تبادلی راهبردها نیز میانگین نمرات درکمطلب دانشآموزان دختر
و پســر تفاوت اندکی با یکدیگر داشته و برخالف شیوۀ ارائۀ بازخورد مؤثر ،این تفاوتها
به نفع دختران بوده است .بااینحال این تفاوت نیز معنادار نبوده است .این نتایج همسو
با گزارش کارلســون 44و همکاران ( )2014اســت که با بررسی تفاوتهای درکمطلب
در خوانندگان گزارش میکنند که جنســیت در بهکارگیــری راهبردهای درکمطلب
45
تأثیر معناداری ندارد .هرچند پژوهشهای متناقضی وجود دارد و پرســلی و گاسکینز
ن میکنند که دانشآموزان دختر ،در مقایســه با دانشآموزان پسر همسال
( )2006بیا 
خود در دبستان ،در بهکارگیری راهبردها موفقترند.
یافتههای پژوهش نشــان میدهد که در گروه آمــوزش ترکیبی ،برخالف دو گروه
دیگر ،میانگین نمرات عملکرد درکمطلب دانشآموزان دختر و پســر اختالف فاحش
و معناداری دارد .بهکارگیری شــیوۀ ترکیبی آموزش بازخــورد مؤثر و آموزش تبادلی
راهبردها در دانشآموزان به عملکرد بهتر آنها در مقایســه با گروه کنترل و گروههای
آزمایشــی دیگر منجر شده است .عالوهبرآن ،نتایج نشــان میدهد که میانگین نمرات
عملکرد دختران به شــکل مشهودی از میانگین نمرات عملکرد پسران بهتر بوده است.
هولینگر و کافمن )2018( 46بیان میکنند که تفاوتهای جنســیتی تأثیر بازخورد در
حوزههــای محتوایی مختلف را تعدیل میکند؛ راکوکــزی 47و همکاران ( )2019بیان
میکننــد که ویژگیهای فردی و موقعیتی تأثیری بالقوه در نحوۀ درک دانشآموزان از
بازخورد دارد و نشان دادند که در ارائۀ بازخورد از سوی معلم میزان بازخورد ادراکشده
میان دختران و پســران تفاوت دارد و جنســیت دانشآموزان و محتوای آموزشــی اثر
ترکیبی[اثر تعاملی] روی میزان بازخورد ادراکشــده دارد و دانشآموزان دختر به لحن
صمیمــی و ویژهبودن بازخورد دریافتی اهمیت بیشــتری میدهند .بهاینترتیب ،نتایج
ایــن پژوهش با یافتههای کاروالو 48و همکاران ( )2014و راکوکزی و همکاران ()2019
حمایت میشود و تفاوتهای جنسیتی مشاهدهشده در گروه آموزش ترکیبی را میشود
به اثر تعدیلکنندۀ جنسیت در ظرفیتهای ایجادشده در این گروه ،از قبیل دخیلکردن
همساالن در تعامالت آموزشی و ارائۀ بازخوردهای ویژۀ حوزۀ محتوایی درک مطلب ،در
مقایسه با گرو ه کنترل و سایر گروههای آزمایشی نسبت داد.
بااینهمه ،بهکارگیری این روشها بهمنظور توســعه و بهبود عملکرد درکمطلب،
همســو با نظر کوهن ( 1998به نقل از هاتی و کالرک ،)2018 ،باید با فرض شــباهت
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جنسیتی درمورد کمک به دانشآموزان برای دستیابی به اهداف آموزشی مدرسه باشد
و تحت تأثیر جنســیت دانشآموزان قرار نگیرد .هرچند کودکان در توانایی درکمطلب
نیز ،مانند عملکردشان در کارهای دیگر ،با یکدیگر تفاوتهایی دارند ،پژوهشها باید به
کشــف و بهکارگیری شیوههایی منجر شود که تعداد بیشتری از دانشآموزان بتوانند از
آموزشها بهره ببرند و اختالفات اولیه یا ذاتی آنها تعیینکنندۀ برخورداری از شــکل
ویژهای از آموزش یا سطح عملکرد آیندۀ آنها نشود و البته تفاوتهای مشاهدهشده به
انعطاف و تنوع روشهای آموزشی برای اثربخشی بیشتر بینجامد.
بااینکه مشارکت در این پژوهش تجربهای متفاوت برای دانشآموزان و معلمان بوده
اســت ،به این علت که در مداخلههای آموزشــی انجامگرفته محتوای متفاوتی استفاده
نشــده و مجری برنامه نیز معلم کالس بوده اســت ،همچنین معلمان مجری این طرح
از میان داوطلبان مشــارکت در این پژوهش انتخاب شــدهاند و دانشآموزان از ابتدای
ســال تحصیلی با این شیو ه مواجه شــدهاند ،فعالیتها و اقدامات مرتبط با مداخلههای
انجامشــده بهمنزلۀ بخشی از فعالیتهای کالس پذیرفته شــده و اجرای آن با رضایت
مشــارکتکنندگان همراه بوده اســت .گفتنی است ،پژوهشــگر در انجام این پژوهش
محدودیت خاصی نداشــته است .پیشنهاد میشود اثربخشــی استفاده از بازخوردهای
محتوایی خاص در حوزههای دیگر مانند ریاضیات نیز مطالعه شود .همچنین ،با توجه به
گزارشهای متعدد دربارۀ عوامل موفقنبودن ارزشیابی توصیفی و اشاره به ضعف معلمان
در ارائۀ بازخورد ،بهکارگیری دستورالعمل ارائۀ بازخورد مؤثر و دستورالعمل ارائۀ بازخورد
در حوزههای محتوایی ویژه به غلبه بر این مشکل کمک خواهد کرد.
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تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد
در کاهش خطاهای دانشآموزان
بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن
در مبحث نسبتهای مثلثاتی
قربانعلی محسنی

وحید عالمیان

**

*

چكيده:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عامل کنترل ،از دیدگاه شونفلد  ،در میزان کاهش خطای دانشآموزان
سال دهم رشتۀ تجربی در حل مسائل مربوط به مبحث نسبتهای مثلثاتی بر اساس الگوی تحلیل خطای
نیومن ،در شهرستان فریدن اصفهان ،است .کنترل ازنظر شونفلد به معنای نحوۀ انتخاب و بهکارگیری منابع
و راهبردهای مناسبی است که به حل مسئله کمک میکند .الگوی تحلیل خطای نیومن شامل پنج مرحلۀ
سلسلهمراتبی شامل خواندن ،درککردن ،تبدیل ،مهارتهای پردازشی ،و نوشتاری است .طبق این الگو،
ْ
مانع رسیدن او
الزم است فرد این مراحل را در حل مسئلۀ ریاضی طی کند و خطا در هریک از این
مراحل ِ
به پاسخ مناسب میشود.
این پژوهش ازنظ ِر هدف ،کاربردی و ازنظ ِر روش اجرا ،شبهتجربی بود .جامعۀ آماری این پژوهش شامل
همۀ دانشآموزان پسر سال دهم تجربی در شهرستان فریدن ،در سال تحصیلی  ،9۷-9۶است که تعداد
گیری در دسترس بهعنوان نمونه
آنها  60نفر بود .برای تعیین نمونه ،در این پژوهش 48 ،نفر به روش نمونه
ِ
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها اجرای دو آزمون در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون بود که روایی
سؤالهای آنها با نظر  ۱۱نفر از دبیران باتجربۀ ریاضی تعیین شد .یافتههای این پژوهش بر اساس آزمون یو
مان-ویتنی تجزیهوتحلیل شد و نشان داد که تقویت مهارت کنترل از دیدگاه شونفلد در میان دانشآموزان
باعث کاهش معناداری در خطای مراحل خواندن ،درککردن و تبدیل میشــود؛ اما کاهش معناداری در
خطای مراحل پردازش و نوشتاری مشاهده نشد .بیشترین تعداد خطا در پیشآزمون مربوط به مراحل درک
و تبدیل ،و در پسآزمون مربوط به مراحل تبدیل و پردازش بود .همچنین این پژوهش نشان داد که اکثر
دانشآموزان تسلط کافی را در انجامدادن محاسبات ریاضی ندارند.

كليد واژهها:

کنترل از دیدگاه شونفلد ،نسبتهای مثلثاتی ،الگوی تحلیل خطای نیومن ،خطا

 ïتاريخ دريافت مقاله99/4/3 :

كليد واژهها:

 ïتاريخ شروع بررسي99/5/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/11/3 :

* استادیار گروه آموزش ریاضی ،دانشگاه فرهنگیان ،استان تهرانE-mail: vahid_alamian@yahoo.com .................................................................................... .
** دبیر ریاضی آموزشوپرورش شهرستان فریدن....................................................................................................... .
E-mail:
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مقدمه

98

بحث نســبتهای مثلثاتی از مباحث اصلی در مقطع متوســطۀ دوم در رشتههای ریاضی-فیزیک،
علومتجربی ،و رشتههای فنی و حرفهای است .تعداد بسیاری از دانشآموزان در درک و بهکارگیری و حل
مسائل مربوط به این مبحث با مشکالت بسیاری روبهرو هستند .با توجه به کاربرد و اهمیت این مبحث
در مباحث دیگر ازجمله فیزیک ،الکتریسیته ،رشتههای مهندسی ،هندسه و دیگر مباحث ریاضی ،ضعف
دانشآموزان در مبحث نســبتهای مثلثاتی از علل مهم عملکرد ضعیف آنان در مطالب درسی وابسته
به آن اســت .ازطرفی ،موارد فراوانی مشاهده شــد که در آن دانشآموزان باوجود درک مطالب درسی و
حل مسئله ،در کاملکردن جوابِ آن با شکست مواجه شدهاند یا به علل دیگری ،چون عدم
بلدبودن راه ِ
نظارت و بازنگری راهحلمســئله ،متوجه خطاهایی نشدهاند که باعث انحرافِ آنها از مسیر صحیح حل
مسئله شده است .اما تکرار و تمرین توصیههایی چون مرور حل مسئله یا دوبارهخواندن صورت سؤال یا
بررســی چند راهحل و توصیههایی از این قبیل باعث بهبود عملکرد دانشآموزان در فرایند حل مسائل
شده است.
«همه را بلد بودم ،ولی به جواب نرسیدم« ،».هر کاری کردم به نتیجهای که شما خواستید نرسیدم،».
«حل شــد ،ولی برای رسیدن به جواب دو صفحه نوشتم ».اینها جملههایی است که معموالً بعد از هر
امتحان یا در موقع حل تمرین از دانشآموزان میشنویم .در بسیاری از مواقع متوجه میشویم دانشآموز
همۀ اطالعات الزم را برای حل مسئله داشــته و همه را در برگۀ خود آورده است ،اما روش چینش آنها
را نمیدانسته و نهایتاً به جواب نرسیده یا اینکه مسئله را از راهی بسیار طوالنی که نیاز نبوده حل کرده
اســت .برایناساس ،منشأ اصلی این مشکالت نداشتن مهارتی است که شونفلد 1آن را «کنترل» مینامد
دسترس خود استفاده میکنند،
(کرمیان« .)1394 ،کنترل» با روشی مرتبط است که افراد از اطالعاتِ در
ِ
مانن ِد اینکه برای حل یک مســئله از چه روشــی استفاده کنیم ،چه طرح و برنامهای را دنبال کنیم ،چه
زمان کدام راهحل را شروع کنیم .این نوع تصمیمگیریها
موقع از ادامۀ راهحل منصرف شــویم و در آن ْ
حل مسئل ْه عملی سلسلهمراتبی و ازپیشتعیینشده نیست ،بلکه بیشتر تصمیمگیریها «س ِر صحنه»
در ِ
اتفاق میافتد و به موقعیت پیشآمده بســتگی دارد .در هنگام حل مســئله ممکن است بتوان کارهای
موازی بسیاری انجام داد ،اما بههرحال باید تصمیم گرفت که بهتر است کدام کار انجام شود .مثالهای
بســیاری وجود دارند که نشان میدهند کنترل بد چگونه باعث شکست میشود و کنترل خوب چطور
میتواند از انحرافهای اساسی در حل مسئله جلوگیری کند یا حتی ،بهصورت عاملی مثبت ،در به دست
آوردن حل مسئله راهگشا باشد (غفاری.)1390 ،
شــایان ذکر اســت شناســایی و کشــف خطاهای دانشآموزان برای معلمان اهمیت فراوانی دارد،
چراکه آنها میتوانند تا حدودی روش تدریس خود را بر مبنای اشــتباهات دانشآموزان تعدیل کنند.
تشخیص اشتباهات کمک خواهد کرد که بفهمیم چه روشی و کجا در یادگیری دانشآموزان مؤثر است
 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانشآموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبتهای مثلثاتی

(علمالهدایی.)1388 ،
شناسایی خطاهای دانشآموزان در حل مسائل مثلثاتی و تأثیر عامل کنترل در این خطاها ،معلمان
را برای رفع این مشــکالت و بهبود آموزش یاری میرساند .روش تحلیل خطای نیومن یکی از روشهای
کاربردی برای تحلیل خطای دانشآموزان در روند حل مســئله اســت .ازاینرو در این مقاله تأثیر مؤلفۀ
کنترل از دیدگاه شونفلد در بهبود یادگیری دانشآموزان و کاهش خطاهای آنها بر اساس الگوی نیومن
بررسی شده است.
در این پژوهش ،با تعیین میزان تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در شناخت خطاهای دانشآموزان
در مراحل پنجگانۀ الگوی سلسلهمراتبی نیومن در مبحث نسبتهای مثلثاتی کالس دهم تجربی،در پی
آن بودیم که به معلمان در شناخت خطاها و فرایند حل آن کمک کنیم.

مبانی نظری
 مسئله و حل مسئلۀ ریاضی
جورج پولیا 2در کتاب خالقیت ریاضی ( )1388بر آن اســت که مســئله عبارت اســت از ضرورت
جســتوجوی آگاهانه ،وسیلۀ مناسبی برای رســیدن به هدفی روشن ،ولی در بدو امر غیرقابلدسترس و
3
حل مســئله به معنای پیداکردن این وسیله است .از دیدگاه شورای ملی معلمان ریاضی امریکا و کانادا
( )۲۰۰۰مهمترین هدف آموزش ریاضی این اســت که تمام دانشآموزان یاد بگیرند برای ریاضی ارزش
قائل شوند و بدانند که در جریان زندگی و در پرورش ذهن و اندیشه مؤثر است و اهمیت دارد .همچنین
تمــام دانشآموزان باید بتوانند ریاضیوار اســتدالل کنند و ارتباط برقرار کننــد ،آن را قدر بدانند تا به
قابلیتها و تواناییهای خود در انجامدادن تکالیف ریاضی اعتماد کنند و درنهایت توانایی حل مســئلۀ
ریاضی را بهدست آورند.
شونفلد ( )1985مسئله را فعالیتی میداند که دانشآمو ِز عالقهمند درگی ِر آن میشود و تالش میکند
که راهحلی برایش پیدا کند .او همچنین راهحل ریاضی در دســترس و ازقبلآمادهای ندارد که با آن به
دادن آن را
هدف برســد .شونفلد بر این باور اســت که وقتی میخواهید کاری انجام دهید و نحوۀ انجام ِ
کن
نمیدانید با یک مسئله روبهرو هستید .نتیجه آنکه مسئل ْه موقعیتی جدید و ناآشناست که مسئلهحل ْ
روش سریع ارائۀ راهحل آن را نمیداند.
نمونه و الگویی از آن در ذهن ندارد و ِ
حل آن مســتلزم بهکارگیری انواع تواناییهای
مســئله در خلق اندیشههایِ سازنده مؤثر است زیرا ِ
مســئلهحلکن است (شــونفلد .)1985 ،بنابراین دانشآموزان میتوانند بســیاری از مفاهیم ریاضی را
ازطریق درگیرشدن با فرایند حل مسئلههایی یاد بگیرند که متعلق به دنیای واقعی آنهاست.
پژوهشگران برای حل مسئله چارچوبها و الگوهای گوناگونی عرضه کردهاند .یکی از مهمترین آنها
الگویِ حل مسئلۀ شونفلد است.
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 چهارچوب حل مسئله از دیدگاه شونفلد
شــونفلد ( )1985معتقد بود که توصیفهای پولیا از راهبردهای راهگشا برای ریاضیدانهای خبره
کن تازهکار بسیار مناسب نیست .به همین دلیل کتابی به نام حل مسئلۀ
واضح است ،ولی برای مسئلهحل ِ
ریاضی 4به رشتۀ تحریر درآورد که در آن ،دیدگاه و فن خودش را ارائه داد و به شرح و بسط آن پرداخت.
شونفلد ( )1985معتقد است که راهبردهای حل مسئله را میتوان در شرایط خاصی آموزش داد .او معتقد
است که حل مسئله با حفظکردن قوانین خاص آموخته نمیشود ،بلکه ازطریق غوطهورشدن شخص در
فرایند حل و توانایی بهکارگیری درست منابع دانشی حاصل میشود .از دیدگاه شونفلد ( ،)1985عوامل
تأثیرگذار در حل مسئلۀ ریاضی و درواقع چارچوب کلی برای تجزیهوتحلیل رفتار مسئلهحلکن از چهار
بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتاند از منابع ،5رهیافتها( 6راهبردها) ،کنترل ،7و نظام باورها .8در
این مقاله ،از میان مراحل حل مسئله در الگوی شونفلد ،مرحلۀ کنترل اهمیت ویژهای دارد .لذا در ادامه
به بررسی دقیقتر این مرحله میپردازیم.
از دیدگاه شونفلد ،کنترل تصمیمگیریهای کلی درزمینۀ انتخاب و بهکاربستن منابع و راهبردهاست.
شونفلد با مطالعۀ بسط حل مسئله در دانشآموزان از عامــــل حســــاس و مؤثری در مهــارت آنها،
کــــه آن را «راهبرد کنترل» نامیده اســت ،آگاه شد .در تجزیهوتحلیل شــونفلد ،راهبردهای کنترل با
تصمیمات اجرایی ارتباط دارد مانن ِد تولید فعالیتهای متناوب ،ارزیابی راهحل ،ارزیابی آنچه احتماالً قادر
به انجام آن هستید ،بررسی رهیافتهایی که به کار میبرید ،و ارزیابی آنچه برای بسط راهحل میسازید
(کرمیان.)1394،
همانطور که شــونفلد اشــاره میکند ،کنترل به معنای انتخاب و بهکارگیری منابع و راهبردهای
مناسبی است که به حل مسئله کمک میکند .ازجمله تواناییهای کنترلی میتوان به  .1طرح کلی حل
مسئله .2 ،بازنگری و تصمیمگیری ،و  .3دانش فراشناختی هوشیارانه اشاره کرد.
تحقیقــات انجامشده درزمینۀ حل مسئلۀ ریاضی نشــان میدهد که آگاهی فرد از دانستههای خود
درزمینۀ ریاضی و نحوۀ اســتفاده از آنها در موقعیت مناسب ،همچنین بازبینی فرد از عملکرد خود در
ضمن حل مسئله و بعدازآن ( تواناییهای فراشناختی) ،در میزان موفقیت او در حل مسئلۀ ریاضی تأثیر
ِ
مستقیمی دارد (صمدی.)80 :1379 ،
شــونفلد ( )1985کنترل در فرایند حل مســئله را با عبارت «تصمیمات عمومی ،دربارۀ گزینش و
بهکارگیری منابع و رهیافتها» تعریف میکند و معتقد است کنترل شامل تحلیل ،طراحی (طرح نقشه)،
اجرا و بازنگری و ارزیابی راهحل اســت که همگی باهم در تعاملاند و از آن باعنوان الگوی کلی راهبرد
حل مسئله نام میبرد (نمودار .)1
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مسئلۀ دادهشده
آنالیز

مسئله وابسته که بیشتر قابل
دسترس است یا اطالعات جدید

اکتشاف
مسئلههای معادل اصلی
مسئلههای کمی تغییریافته
مسئلههای زیاد تغییریافته

درک صورتمسئله
سادهکردن مسئله
صورتبندی جدید مسئله
قاعدهسازی مفید مسئله
دسترسی به اصول و مکانیزمها

اشکالهای کوچک
اشکالهای اساسی

طرح
ساختن استدالل
تجزیۀ سلسلهمراتبی
کلی به جزئی
طرح کلی حل

بازبینی
آزمونهای خاص
آزمونهای کلی

اجرا
راهحل آزمایشی

اجرای مرحلهبهمرحله
بازبینی موضعی

راهحل بازبینیشده

نمودار  .1راهبرد کنترل از دیدگاه شونفلد در حل مسئله (شونفلد ،1985 ،ص)110 .

 الگوی سلسلهمراتبی تحلیل خطای نیومن
نظریات گوناگونی درزمینۀ خطاهای دانشآموزان در حل مســئلۀ ریاضی مطرح شده است که یکی
ترین این موارد الگوی نیومن است .بر اساس الگویِ تحلیل خطای نیومن ،)NEA( 9فراگیرنده
از معروف ِ
شامل  .1مرحلۀ خواندن،10
برای پاسخ به یک مسئله الزم است سلسلهمراتبی را به ترتیب طی کند که
ِ
13
 .2مرحلۀ درک مطلب .3 ،11مرحلۀ تبدیل( 12تغییر شکل) .4 ،مرحلۀ مهارتهای پردازش  ،و  .5مرحلۀ
عامل بیدقتی و انگیزه از عوامل
بازنویســی پاسخ در قالب نوشتاری (کدگذاری) 14اســت .همچنین ،دو
ِ
مراحل یادشده رخ
تأثیرگذار در بروز خطا و شکســت در حل مسئلهاند که ممکن است در هر مرحله از
ِ
دهند (کلمنتس و الرتون.)1393/1996 ،
نیومن به این دلیل از واژۀ سلســلهمراتب اســتفاده کرد که شکست ،در هر سطحی از زنجیرۀ فوق،
حل قانعکننده بازمیداشــت (مگر آنکه به شکلی اتفاقی و با
حلکنندگان مســائل را از رســیدن به راه ِ
استدالل غلط به راه درست میرسیدند) ( کلمنتس و الرتون.)1393/1996 ،
نکتــۀ قابلتأمل در الگوی نیومن این اســت که در شــمارش تعداد خطای هــر مرحله از مراحل
مراتبی الگوی نیومن فقط اولین پاسخ نامناسب و تأثیرگذار در روند حل مسئله بهمنزلۀ خطای آن
سلسله
ِ
ْ
تبدیل خطا
مرحله ثبت میشود .برای مثال اگر دانشآموزی هم در مرحلۀ درک مطلب و هم در مرحلۀ
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داشته باشد ،در این صورت فقط خطای مرحلۀ درک برای او ثبت میشود زیرا ممکن است خطای تبدیل
او ریشــه در خطای درک مطلب داشته باشد .بنابراین ،ثبت خطای درک مطلب برای این دانشآموز به
این معنی نخواهد بود که او در مراحل بعدی مشکلی نخواهد داشت ،بلکه به این معنی است که مرحلۀ
ْ
درک اولین مرحلۀ خطای او در روند سلسلهمراتبی نیومن است.

پژوهشگران ،در کشــورهای گوناگون ،پژوهشهای فراوانی درزمینۀ سلسلهمراتب خطاهای نیومن
انجام دادند و هرکدام تعاریف مشــابهی درمورد هرکدام از خطاهای مراحل الگوی نیومن بیان کردهاند.
برای نمونه ،رخیماه 15و همکاران ( ،2015به نقل از زا ،)2012 ،16میگویند:
 .1خطا در خواندن خطایی است که:
الف) در آن دانشآموزان فرمولها و عالئم ریاضی را تشخیص نمیدهند.
ب) معنای نمادها را در سؤال متوجه نمیشوند.
ج) درک درستی از کلمات کلیدی در سؤال ندارند.

 .2خطای درک خطایی است که دانشآموزان:
الف) نمیتوانند از مفهوم کلی سؤال درک درستی داشته باشند.
ب) از نوشتن و توضیح آنچه سؤال از آنها خواسته عاجزند.
ج) پاسخ خود را مینویسند ،ولی درمورد آن نمیتوانند توضیح دهند.

 .3خطایِ تبدیل خطایی است که دانشآموزان:
الف) نمیتوانند فرمولی را بیابند که برای این مسئله استفاده میشود.
ب) در تعیین عملیات مناسبی که برای پاسخ به این سؤال الزم است ناتواناند.
ج) در شناخت عملیاتِ الزم ناتواناند.

 .4خطای مهارتهای پردازش خطایی است که باعث میشود دانشآموزان
الف) نتوانند فرایند یا الگوریتمهای مناسب را برای حل مسئله تشخیص دهند ،بااینکه میتوانند
فرمول مناسب را بیان کنند.
ریاضی مورداستفادهاند ،اما نمیتوانند طریقه و روش
ب) بااینکه قادر به مشخصکردن عملیات
ِ
صحیح آن را انجام دهند.
 .5خطای رمزگذاری دانشآموزان خطایی است که باعث میشود دانشآموزان نتوانند
الف) پاسخ مناسبی را بنویسند که جوابشان را تفسیر کند.
ب) درمورد راهحلی که نوشتهاند توضیح دهند.
ج) پاسخ مناسبی برای اتمام کار بنویسند.
 .6خطای بیدقتی خطایی است که دانشآموزان در مرور برگۀ خود میتوانند آن را بدون راهنمایی
برطرف کنند.
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پیشینۀ تحقیق

در تحقیقات متعددی به ارتباطِ میان مؤلفههای الگوی حل مسئلۀ شونفلد ،بهصورت منفرد ،با توانایی
حل مسئلۀ ریاضی پرداخته شده است .بیشترین حجم تحقیق در این زمینه به ارتباط مؤلفههای الگوی
شونفلد ،ازجمله آموزش رهیافتها و توانایی حل مسئلۀ ریاضی ،مربوط میشود .همچنین در تحقیقاتِ
فراوانی به ارتباط میان اعمال فراشناختی آگاهانه (مرتبط با سازۀ کنترل) و توانایی حل مسئله پرداخته
شــده ،اما تحقیقات چندانی درزمینۀ تأثیر مؤلفههای الگوی شونفلد در خطای دانشآموزان در مراحل
الگوی نیومن انجام نشده است .در کشور ما نیز تحقیقات بسیاری دربارۀ الگوی نیومن و متغیرهای مؤثر
در یادگیری ازنظر شونفلد انجام شده است .در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره میکنیم.
فرامرزپور و فدایی ( )1395مقالهای برای بیان اهمیت نقش کنترل از دیدگاه شونفلد در آموزش حل
مسئله ،با هدف آشنایی معلمان با تأثیر مؤلفۀ کنترل در آموزش ریاضی ،ارائه دادهاند.
عنوان «بررســی توانایی و
یزدانفر ( )1392روی  235نفر از دانشــجویان دختر در اهواز تحقیقی با
ِ
معناداری الگوی حل مسئلۀ شونفلد در تحلیل ناتواناییهای دانشآموزان دختر در حل مسئلۀ ریاضی»
انجام داد .نتایج پژوهش او نشان داد که رهیافتها و منابع مهمترین عوامل بر نمرۀ دانشجویان است.
راستیزاده و بهزادی ( )۱۳۹۵پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش حل مسائل کالمی ریاضی بر کاهش
خطاهای دانشآموزان بر اساس الگوی نیومن» انجام دادند .هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل
مسائل کالمی ریاضی در کاهش خطاهای دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان بر اساس سلسلهمراتب پنجگانۀ
کالمی ریاضی ،با رویکرد
پیشنهادی نیومن بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش حل مسائل
ِ
اســتفاده از مثالها و تأکید بر روشها ،در کاهش خطاهای دانشآموزان تفاوت معناداری ایجاد کرده است.
نتایج مطالعۀ دیسوت ،)200۸( 17روی دانشآموزان کالسهای سوم و چهارم ،نشان داد دانشآموزانی
که در دورۀ آموزش فراشناختی شرکت کردهاند پیشرفت قابلتوجهی در ارزیابی صحیح تواناییهای حل
مسئلۀ خود و پیشبینی موفقیت خود کسب کردهاند.
اوزســوی )2009( 18با بررســی تأثیر آموزش راهبرد فراشــناختی در موفقیت حل مســئله ،روی
دانشآموزان کالس پنجم ،در ترکیه ،نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش معناداری
در موفقیت حل مسئله میشود.
19
در پژوهشــی که روهما و ساتیارســو ( )2017روی دانشآموزان دبیرستانی در کشور اندونزی و
بر اســاس نظریۀ نیومن انجام دادند 4.35 ،درصــد کل خطاها مربوط به مرحلۀ خواندن 17.39 ،درصد
خطاهــا مربوط به مرحلۀ درک 34.78 ،درصد مربوط به مرحلۀ تبدیل 23.91 ،درصد مربوط به مرحلۀ
مهارتهای پردازش ،و  19.57درصد مربوط به مرحلۀ نوشتاری (کدگذاری) است.
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روش تحقیق

جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان پسر سال دهم رشتۀ تجربی ،در شهرستان فریدن
اصفهان ،در سال تحصیلی ۹۶ـ ۹۷بود که تعداد آنها  60نفر بود .برای تعیین نمونه ،در این پژوهش از
روش نمونهگیریِ در دســترس استفاده شد .از سه کالس پسرانه ،که دو کالس آن در دبیرستان دولتی
جمعیتهای  26و  22نفر داشت و یک کالس آن در دبیرستان غیرانتفاعی جمعیت  12نفر داشت ،دو
کالس بزرگتر بهعنوان نمونۀ در دســترس در نظر گرفته شدند .درنتیجه ،حجم نمونه براب ِر  48نفر شد
جدول مورگان این تعداد برای پژوهش نیمهتجربی مناسب است.
که با توجه به
ِ
آموزان این دبیرستان تقریباً بهصورت یکسان و از هر
تحصیلی دانش
سال
با توجه به اینکه در شروع ِ
ِ
ْ
سه رده دانشآموزان خوب ،متوسط و ضعیف در این دو کالس تقسیمبندی شده بودند ،یکی از این دو
کالس بهمنزلۀ گروه آزمایش و دیگری گرو ِه گواه در نظر گرفته شــد ،با این تغییر که برای یکسانشدن
ِ
جمعیت دو گروه ،از دانشآموزان کالس  26نفری (گروه گواه) در کالسهای فوقبرنامۀ مربوط به گرو ِه
آموزان دو کالس
اول دانش
آزمایش  2نفر شرکت داده شدند .این  ۲نفر با توجه به نمرههای
پایانی نوبت ِ
ِ
ِ
بهگونهای انتخاب شدند که واریانسها و میانگین آنها به هم نزدیکتر شوند.
پس از مشخصشدن نمونه و گروه آزمایش و گروه گواه ،ابتدا بهمنظور بررسی همسانی واریانسهای دو
تشریحی استانداردشده از مبحث نسبتهای مثلثاتی روی هر دو گروه
گروه پیشآزمونی مشتمل بر  6سؤال
ِ
گوناگون الگوی نیومن شمارش شد.
اجرا شد .سپس با مصاحبۀ نیومنی از همۀ افرا ِد دو گروه ،خطای مراحل
ِ
کالس فوقبرنامه تشکیل شد و از این
پس از این مرحله ،برای گروه آزمایش  8جلسۀ  45دقیقهای
ِ
طریق مهارتهای کنترلی در این گروه تقویت شــد .پس از اتمام این کالسها ،پسآزمونی مشــتمل بر
 6ســؤال از هر دو گروه گرفته شــد و مجددا ً خطای مراحل الگوی نیومن با روش مصاحبه تعیین شد.
مقایسه و
تحلیل نتایج با استفاده از آزمون یو مان-ویتنی ،20برای گروههای مستقل ،انجام شد .همچنین
ِ
کالس گروه آزمایش خواسته شد تا در حین انجامدادن تمرینها ،فعالیتهای کالسی ،و
از معلم ریاضی
ِ
کنترلی تأکیدشده در فرایند حل مسئله
آزمونها بر مهارتهای کنترلی تأکید کند .برخی از توصیههای
ِ
در کالسهای تقویتی گروه آزمایش به قرار زیر است:

 .1تالش برای کشف اندیشههای اصلی سؤال؛
 .2سعی در مشخصکردن خواستههای سؤال و فهمیدن منظور آن ،قبل از پرداختن به پاسخدهی،
و در صورت لزوم دوباره خواندن صورت سؤال؛
 .3کشف ارتباط دانستههای سؤال با یافتههای خود؛
 .4تفکر دربارۀ اینکه چهکاری باید انجام دهم و چرا و چگونه؛
زمان مناسب در استفاده از هر راهبرد؛
 .5استفاده از راهبردهای متفاوت و تشخیص ِ
 .6بازبینی و تصحیح هم در جریان اجرای راهحل و هم در پایان کار؛
 .7پیگیری پیشرفت در حل مسئله و در صورت لزوم تغییر فنون و راهبرد.
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افزایش مهارت کنتــرل در دانشآموزان فقط با ارائۀ توصیهها و تمرینات مقطعی در حد پذیرفتنی
انجام نمیشود ،بلکه این توصیهها باید همراه با تمرین و تکرار و حل مسئلههای هدفمندی انجام شود که
شامل مراحل کنترل از دیدگاه شونفلد یعنی تحلیل ،طراحی ،اکتشاف ،اجرا ،و بازبینی باشد .دانشآموزان
باید در عمل با موقعیتها روبهرو شوند و تصمیمهای راهبردی اتخاذ کنند.
در کالسهای جبرانی سؤالها بهصورت فعالیتهای گروهی بررسی و حل میشد ،معلم نقش راهنما
و هدایتکننده داشــت و در جریان حل سؤالها پیوسته بر توصیههای کنترلی تأکید میشد .همچنین
آموزان
بــرای جلوگیری از تأثیر عوامل دیگر (غیر از مهارتهای کنتــرل) در افزایش تواناییهای دانش
ِ
گروه آزمایش ،در مبحث نسبتهای مثلثاتی ،سؤالها اغلب از مباحث غیرمثلثاتی و برخی از آنها برای
جذابیت بیشتر از سؤالهای کنکور مرتبط با کتاب درسی ریاضی آنها طراحی شده بود.

ابزار و روش گردآوری اطالعات
 بخش کیفی
آزمون محققســاخته در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون به همراه
ابزار اصلی تحقیق شــامل دو
ِ
مصاحبۀ نیومنی بود .مصاحبه با همۀ دانشآموزان باعث شد که خطاهای ناشی از بیانگیزگی و بیدقتی
تقریباً برابر صفر شــود .در این پژوهش از روایی محتوایی و روایی صوری اســتفاده شــده است .روایی
صوری به این مسئله اشاره میکند که آزمون یا ابزار پژوهش تا چه حد شبیه به موضوعی است که برای
اندازهگیری آن تهیه شــده است .این روایی صرفاً به شکل ،چارچوب و ویژگیهای ظاهری آزمون مانند
رعایت برخی نکات ضروری برای نوشتن ،نحوۀ اجرای آزمون و شیوۀ ارزشگذاری نظر دارد که این امر با
استفاده از نظر متخصصان انجام میشود (نادری و سیف نراقی.)1384 ،
در این پژوهش برای تعیین روایی صوری و تأیید اینکه آیا سؤالهای طرحشده برای سنجیدن اهداف
ریاضی باتجربۀ دبیرستان استفاده شد.
موردنظر مناسباند یا خیر ،از نظر استادان ریاضی و دبیران
ِ
روایی محتوایی یک آزمون را معموالً افراد متخصص درمورد موضوع موردمطالعه مشخص میکنند .ازاینرو،
روایی محتوایی به قضاوت داوران بســتگی دارد (ســرمد و همکاران .)1390 ،روایی محتوایی این اطمینان را
بهوجود میآورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی برای استفاده از مفهوم است .هرچه موارد معرفِ حیطۀ
مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد روایی محتوایی آن بیشتر خواهد بود (خاکی.)1387 ،
برای تعیین روایی محتوایی سؤالهای آزمون از شاخص نسبت روایی محتوایی سیویآر 21استفاده
22
شد .نسبت روایی محتوایی یا سیویآر یک روش سنجش روایی پرسشنامه است .این نسبت را الوشه
طراحی کرده اســت .برای محاسبۀ این شاخص از نظرهای این کارشناسان متخصص درزمینۀ محتوای
آزمون موردنظر اســتفاده میشــود و با توضیح اهداف آزمون و ارائۀ تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای
ســؤالها از آنها خواسته میشود تا هریک از سؤالها را بر اساس طیف سهبخشی لیکرت در گویههای
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«ضروری است»« ،مفید است اما ضرورتی ندارد» ،و «ضروری نیست» طبقهبندی کنند .سپس بر اساس
فرمول زیر نسبت روایی محتوایی محاسبه میشود:
ِ
N
2

K−
N
2

= CVR

 :Nتعداد کل متخصصان
 :Kتعداد متخصصانی که گزینۀ ضروری را انتخاب کردهاند

بر اســاس تعداد متخصصانی که ســؤالها را ارزیابی کردهاند از حداقل مقدار ســیویآر قابلقبول
اســتفاده میشود .ســؤالهایی که مقدار سیویآ ِر محاسبهشــده برای آنها کمتر از میزان موردنظر با
توجه به تعداد متخصصان ارزیابیکنندۀ سؤال باشد بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند ،چون بر اساس
شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابلقبولی ندارند.
محتوایی سیویآر استفاده شد و تجزیهوتحلیل
همچنین برای بررسی روایی سؤالها از روش شاخص روایی
ِ
سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
دادههای این پژوهش در دو
ِ
در زیر نمونهای از پرسشی که در اختیار دانشآموز قرار گرفت و پاسخ او آمده است .این تصویر بیانگر
فرایند پاسخگویی به سؤالهای مصاحبهگر و درنهایت نوع خطای رخدادهشده است.

 مصاحبهگر« :سؤال را برای من بخوان».
دانشآموز سؤال را بهدرستی میخواند.

 مصاحبهگر« :به من بگو سؤال از شما چه میخواهد».
 دانشآموز« :مساحت ششضلعی منتظم که قطر کوچک آن معلوم است ».سپس شکل ششضلعی
و قطر کوچک آن را رسم میکند.
 مصاحبهگر« :برای حل این مسئله چهکاری باید انجام داد».
 دانشآموز :پس از کمی فکرکردن پاسخ میدهد که نمیداند.
در این قســمت خطای تبدیل رخ داده اســت زیرا دانشآموز در تشخیص راهبرد مناسب با مشکل
روبهرو میشود.
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یافتهها و نتایج پژوهش

 .1یافتهها و نتایج پژوهش بر اساس آمار توصیفی
جدول  1نتیجه گرفته شده است که بیشترین درصد خطا در پیشآزمون و در گروه گواه
در
ِ
به ترتیب مربوط به مراحل درک ،تبدیل ،و پردازش اســت و در گروه آزمایش به ترتیب مربوط
به مراحل تبدیل ،درک ،و پردازش اســت .درمجموع ،بیشترین آمار خطا در دو گروه مربوط به
حالت تبدیل اســت .همچنین میان دو گروه اختالف بســیار کمی در تعداد خطا در هر مرحله
وجود دارد که این موضوع تأکیدی بر همســانی دو گروه دارد؛ البته همسانی واریانسهای دو
گروه در قسمت تحلیل استنباطی دادهها بررسی شده است.

جدول  .1تعداد و درصد خطا در پیشآزمون گروههای آزمایش و گواه
گروه گواه
نوع خطا

خواندن

درک

تبدیل

گروه آزمایش
پردازش کدگذاری خواندن

درک

تبدیل

پردازش کدگذاری

فراوانی

7

28

27

24

5

5

26

28

25

6

درصد

٪7.7

٪30.7

٪29.6

٪26.4

٪5.5

٪5.6

٪28.9

٪31.1

٪27.7

٪66.7

0/049

0/204

0/247

0/292

0/086

0/034

0/187

0/247

0/294

0/1

*

جدول  2نشان میدهد که بیشترین درصد خطا در بین مراحل الگوی نیومن در مرحلۀ پسآزمون
برای گروه آزمایش به ترتیب مربوط به مراحل پردازش ،تبدیل ،و درک است و برای گروه گواه به ترتیب
مربوط به مراحل تبدیل ،پردازش ،و درک است.
درصدی اختالفِ تعداد خطای گروه آزمایش
با کمی دقت در جدول زیر متوجه میشــویم که اعدا ِد
ْ
نســبت به گروه گواه را در پسآزمون نشــان نمیدهد .درحالیکه اختالفــی در تعداد خطاهای مرحلۀ
پردازش دو گروه وجود ندارد ،اختالف درصد این دو مرحله بیش از  10درصد است .علت این موضوع این
است که در محاسبۀ درصد برای هر مرحله ،فراوانی آن مرحله بر مجموع فراوانی خطاها در همان گروه
تقسیم میشود و حاصل در عدد  100ضرب میشود ،که درواقع نوعی فراوانی نسبی محسوب میشود.
جدول  .2تعداد و درصد خطا در پسآزمون گروههای آزمایش و گواه
گروه گواه
نوع خطا

خواندن

درک

تبدیل

گروه آزمایش
پردازش کدگذاری خواندن

درک

تبدیل

پردازش کدگذاری

فراوانی

7

27

31

28

6

2

15

21

28

5

درصد

٪7

٪27.3

٪31.3

٪28.3

٪6.1

٪2.9

٪21.1

٪26.6

٪39.4

٪7.1

0/049

0/197

0/28

0/354

0/118

0/013

0/105

0/165

0/264

0/06

*

(عالمت * در سطر آخر جداول  1و  2نسبت تعداد خطا به تعداد کل افراد را در هر مرحله نشان میدهد).
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جدولهای  1و  2نشــان میدهند که بیشترین درصد خطا در میان مراحل الگوی نیومن در مرحلۀ
پسآزمون برای گروه آزمایش به ترتیب مربوط به مراحل پردازش ،تبدیل ،و درک است و برای گروه گواه
به ترتیب مربوط به مراحل تبدیل ،پردازش ،و درک است.
همچنیــن مجموع خطاها در گروه گواه  99و در گروه آزمایش  71اســت ،درحالیکه این اعداد در
پیشآزمون به ترتیب  91و  90بود که نشــان میدهد مجموع خطاهــای گروه آزمایش در پسآزمون
کاهش قابلمالحظهای داشته است.
 .2یافتهها و نتایج پژوهش بر اساس آمار استنباطی
 .۱.۲بررسی همسانی واریانسهای گروه گواه و گروه آزمایش

بعد از مشخصشــدن گروه گواه و گروه آزمایش ،اولین و ضروریترین کار بررسی همسانی
واریانسهای این دو گروه است .به این منظور یک پیشآزمون به همراه مصاحبۀ نیومنی روی
هر دو گروه انجام شد .نتایج آن با استفاده از آزمون ل ِوین تحلیل و بررسی شد که نتیجۀ آن در
جدول  3آمده است.
جدول  .3بررسی همسانی واریانسهای گروه گواه و گروه آزمایش بر اساس آزمون لوین
متغیرها

آمارۀ لوین ( Fفیشر)

درجۀ آزادی اول

درجۀ آزادی دوم

سطح معنیداری

خطای خواندن

1/736

1

46

0/194

خطای درک

0/1

1

46

0/753

خطای تبدیل

0/608

1

46

0/439

خطای پردازش

/109

1

46

0/743

خطای کدگذاری

0/455

1

46

0/503

مجموع خطاها

0/001

1

46

0/976

در آزمون لوین فرضیۀ  ˳Hبرابر واریانسهای دو گروه است و با توجه به اینکه در جدول برای تمام
مراحل مقدار ســطح معناداری بزرگتر از  0/05درصدند ،بنابراین فرضیۀ صفر رد نمیشــود و همسانی
واریانسهای دو گروه برای همۀ مراحل الگوی نیومن تأیید میشود.
 .3مقایسه و بررسی معناداربودن اختالف گروه آزمایش و گروه گواه
جدول  4نتیجۀ اجرای آزمون شــاپیرو ـ ویک و همچنین کلموگروف ـ اســمیرنوف را برای بررسی
نرمالبودن دادههای گروه گواه در پسآزمون نشان میدهد .در این آزمون فرضیۀ صفر (˳ )Hنشاندهندۀ
نرمالبودن توزیع دادهها و فرضیۀ خالف ( )H1نشاندهندۀ نرمالنبودن توزیع دادههاست.
108

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانشآموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبتهای مثلثاتی

جدول  .4بررسی نرمالبودن توزیع دادهها در پسآزمون گروه گواه
آزمون نرمالبودن
کولموگروف ـ اسمیرنوف

شاپیرو ـ ویک
آماره

درجۀ آزادی

سطح معناداری

آماره

درجۀ آزادی

سطح معناداری

کدگذاری

0/464

24

0/00

0/524

24

0/00

پردازش

0/232

24

0/002

0/863

24

0/004

تبدیل

0/308

24

0/00

0/848

24

0/002

درک

0/219

24

0/004

0/869

24

0/005

خواندن

0/443

24

0/00

0/573

24

0/00

در جدول فوق ســطح معنیداری همۀ مراحل الگوی نیومن در هر دو آزمون کمتر از  0/05اســت،
لذا فرضیۀ صفر رد میشود .درنتیجه ،توزیع دادهها در سطح خطای  0/05نرمال نیست .به روش مشابه
جدول ،بررسی نرمالبودن دادههای گروه آزمایش بهصورت جدول شمارۀ  5بهدست آمده است.
جدول  .5بررسی نرمالبودن توزیع دادهها در پسآزمون گروه آزمایش
آزمون نرمالبودن
کولموگروف ـ اسمیرنوف

شاپیرو ـ ویک
آماره

درجۀ آزادی

سطح معناداری

آماره

درجۀ آزادی

سطح معناداری

کدگذاری

0/464

24

0/00

0/542

24

0/00

پردازش

0/226

24

0/003

0/855

24

0/003

تبدیل

0/235

24

0/002

0/844

24

0/002

درک

0/237

24

0/001

0/842

24

0/002

خواندن

0/484

24

0/00

0/503

24

0/00

این جدول هم نشان میدهد که توزیع دادهها در گروه آزمایش نرمال نیست .بنابراین برای مقایسۀ
گروهها از آزمون یو مان-ویتنی ،که معادل آزمون ناپارامتری آزمون  tگروههای مســتقل است ،استفاده
میکنیم .نتایج آن در جدول  6آمده است.
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جدول  .6بررسی معناداری اختالف میانگین خطای مراحل الگوی نیومن در دو گروه گواه و آزمایش
نوع خطا

سطح معنیداری

خواندن

0/033

درککردن

0/03

تبدیل (انتقال)

0/038

مهارتهای پردازشی

0/49

کدگذاری (نوشتاری)

0/367

مجموع خطاهای هر دانشآموز در مراحل الگوی نیومن

0/0035

بر اســاس این جداول تقویت مهارتهای کنترلی باعث کاهــش معناداری در تعداد خطای مراحل
خواندن ،درککردن و تبدیل شــده است اما کاهش معناداری در خطای مراحل مهارتهای پردازشی و
مرحلۀ کدگذاری وجود ندارد .علت این موضوع این است که در الگوی سلسلهمراتبی نیومن در هر سؤال
فقط اولین مور ِد مشــاهدۀ خطا در مراحل سلسلهمراتبی برای هر دانشآموز ثبت میشود (در هر سؤال
حداکثر یک خطا برای هر نفر) .بنابراین با کاهش خطای مراحل اولیۀ الگوی نیومن یعنی مراحل خواندن،
درک و تبدیل تعداد دانشآموزانی که به مرحلۀ پردازش میرسند در مقایسه با گروه گواه افزایش مییابد
و درنتیجه تعداد خطا نیز افزایش مییابد .برای برطرفشــدن این ســوءتفاهم بهتر است در هر مرحله
نسبت تعداد خطا بر تعداد افرادی که به آن مرحله رسیدهاند محاسبه شود .با محاسبۀ این نسبت برای
مراحل پنجگانۀ الگوی نیومن ،که در سطر آخر جداول  1و  2آمده است ،مشاهده میکنیم که این نسبت
آزمون هر دو گروه بیشترین مقدار را
برای خطای مهارتهای پردازشی هم در پیشآزمون و هم در پس
ِ
در مقایسه با خطای ســایر مراحل الگوی نیومن دارد .این موضوع نشاندهندۀ ضعف اکثر دانشآموزان
در مرحلۀ مهارتهای پردازشی و محاسباتی است ،که در اکثر پژوهشها بر اساس الگوی نیومن مدنظر
قرار نگرفته است .همچنین کاهش مجموع خطای مراحل پنجگانۀ الگوی نیومن ،در سطح  0/05معنادار
است .بنابراین ،در یک کالم میتوان گفت تقویت مهارتهای کنترلی باعث کاهش خطاهای دانشآموزان
در الگوی نیومن میشود.

بحثو نتیجهگیری
هدف این تحقیق بررســی تأثیر تقویت مهارتهای کنترلی از دیدگاه شــونفلد در
کاهش خطاهای دانشآموزان در حل مسائل مثلثاتی بوده است .دادههای الزم ازطریق
بررســی فرضیهها و ســؤالهای تحقیق ازطریق برگزاری پسآزمــون و پیشآزمون و
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مصاحبۀ نیومنی و مقایسۀ نتایج بهدست آمد .در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده در
راستای سؤالهای تحقیق میپردازیم.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،تقویت مهارتهای کنترلی باعث کاهش
معنــاداری در مجموع خطای مراحــل پنجگانۀ الگوی نیومن دانشآموزان در ســطح
معناداریِ  0/05شــده اســت .بنابراین ،میتوان گفت تقویت مهارتهای کنترلی باعث
کاهش خطاهای دانشآموزان در الگوی نیومن میشــود .بر این اســاس ،تعداد خطای
خواندن در پسآزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه از  7مورد به  2مورد کاهش
داشت که میانگین خطای هر دانشآموز گروه گواه در پسآزمون  0/29و گروه آزمایش
 0/08بود.
تعداد خطای درک در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه  12مورد و درصد خطا نیز از
 27درصد به  21درصد کاهش پیدا کرده است .اولین مرحله از مراحل کنترل از دیدگاه
شونفلد در حل مســئلۀ تحلیل ،تحلیل سؤال است که دربرگیرندۀ درک صورتمسئله
و ازجمله درک و تشــخیص واژههای کلیدی و رمزگشایی صحیح صورت سؤال و درک
روابط میان اجزاء ســؤال اســت و این موضوع متناظر مراحل خواندن و درک در الگوی
نیومن است .درواقع ،وادارکردن دانشآموزان به تحلیل مسائل ریاضی و عادتدادن آنها
به این کار در کالسهای گروه آزمایش باعث کاهش خطای خواندن و همچنین کاهش
خطای درک دانشآموزان گروه آزمایش شــد .البته مرحلــۀ بازبینی از مراحل کنترل
نیز نقش بســزایی در کاهش خطای درک و خواندن و بهویژه کاهش خطاهای ناشی از
بیدقتی دارد.
آزمون دو گروه مشاهده شد که تعداد خطای تبدیل از
بر اســاس مقایسۀ نتایج پس
ِ
 31مورد در گروه گواه به  21مورد در گروه آزمایش کاهش پیدا کرده و درصد خطا هم
از حدود  31درصد به حدود  26/5درصد کاهش یافته است .همچنین میانگین خطای
تبدیل در این دو گروه به ترتیب  1/29و  0/87است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
در جامعۀ موردمطالعه مداخلۀ آموزشــی مؤثر بوده است .درنتیجه ،پاسخ سؤال تحقیق
نیز مثبت است و فرضیۀ کاهش خطای تبدیل براثر تقویت مهارتهای کنترلی از دیدگاه
شونفلد درست است.
مراحل تحلیل و اکتشاف از بین مراحل کنترل بیشترین تأثیر را در کاهش خطای
تبدیل دارند زیرا طراحی و اکتشاف باعث پیداکردن راهبرد مناسب برای حل مسئله ،که
درواقع همان تبدیل اســت ،میشود .نتیجه اینکه یکی از راههای کاهش خطای مرحلۀ
تبدیل ،طبق الگوی نیومن ،این اســت که دانشآموزان پیوسته به حل مسائلی بپردازند
که نیاز به تحلیل و طراحی بیشتری نسبت به تمرینهای عادی دارند.
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برخالف ســه مرحلۀ اول الگوی نیومن ،که شاهد کاهش معناداری خطا بودیم ،در
مرحلۀ مهارتهای پردازش تعداد خطا در گروه آزمایش هیچ کاهشــی را در مقایســه
با گروه گواه نشــان نمیدهد؛ گرچه درصد خطا تا حدودی کاهش یافته اســت ،مقدار
کاهش معنادار نیســت .بنا بر فرضیۀ کاهش خطای تبدیل براثر تقویت مهارتهای
این
ْ
کنترلی در جامعۀ موردمطالعه رد میشود و پاسخ سؤال فرعی پنجم منفی است .حتی
وقتی نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش را مالحظه میکنیم میبینیم کاهشی
در خطای تبدیل ،برخالف مراحل قبلی ،وجود ندارد.
پذیرش این موضوع در نگاه اول سخت است زیرا کنترل شامل مرحلۀ اجرا به همراه
بازبینیهای جزئی است .اجراکردن نقشههای طراحیشده به همراه بازبینی بایستی باعث
تقویت مهارتهای پردازشی و درنتیجه کاهش خطای پردازش در الگوی نیومن شود .اما
وقتی مهارتهای پردازشی دانشآموزان گروه آزمایش را چه با خطای پسآزمون گروه
گواه و چه با نتایج پیشآزمون خود گروه آزمایش در پیشآزمون مقایسه میکنیم هیچ
کاهشی مشــاهده نمیکنیم ،درحالیکه در بقیۀ مراحل شاهد کاهش کموبیش خطاها
هستیم .بررســی علت یا علتهای این امر میتواند بسیار مهم و حتی نقطۀ عطف این
تحقیق باشد .در ادامه دقیقتر دربارۀ این موضوع بحث میکنیم.
یکی از مهمترین علل این اتفاق این اســت در الگوی تحلیل خطای سلسلهمراتبی
نیومن ،در هر ســؤال برای هر دانشآموز ،فقط یک خطا ثبت میشــود .درواقع اولین
مرحلۀ خطای تأثیرگذار در روند حل مسئله ،خطایِ آن مرحله در آن سؤال محسوب و
ثبت میشود (برخالف الگوی کِیسی که یک دانشآموز در یک سؤال میتواند چند خطا
داشته باشد) .بنابراین ،با کاهش خطا در سه مرحلۀ اول در پسآزمون گروه آزمایش ،و
با توجه به برابربودن تعداد افراد دو گروه در ابتدا ،تعداد افراد این گروه ،با بررسی خطای
پردازش ،نسبت به تعداد افراد مرحلۀ پردازش در گروه گواه بیشتر است و طبیعی است
که تعداد خطا نیز بهطبع آن افزایش داشــته باشــد .به این موضوع در اکثر تحقیقات
داخلی که بر اســاس الگوی سلســلهمراتبی خطای نیومن صورت گرفته است اهمیت
چندانی داده نشده است و معموالً بر مشکل دانشآموزان در مراحل تبدیل و درک تأکید
میشود .برای قضاوت دقیقتر در این مورد بهتر است در هر مرحله نسبت تعداد خطا بر
تعداد افرادی که به آن مرحله رسیدهاند محاسبه شود .علت مهم دیگر در فرضیۀ مربوط
ســؤال فرعی چهارم ،ضعف اساسی اکثر دانشآموزان ایرانی در مهارتهای پردازشی
به
ِ
و محاســباتی در نظام فعلی آموزشی است .ریشــۀ این امر افزایش حجم کتب ریاضی
مقاطع تحصیلی بهموازات افزایش حجم ســایر کتب درسی و درنتیجه غفلت از تمرین
نقش این دو در افزایش قدرت محاســباتی و ماندگاری مفاهیم درســی است.
و تکرار و ِ
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این مطلب نهتنها درزمینۀ مبحث نسبتهای مثلثاتی ،بلکه درمورد اکثر مطالب درسی
ریاضی صدق میکند .شــایان ذکر است ،استفاده از روش مصاحبه برای تشخیص خطا
باعث میشود که بتوانیم خطای ناشی از بیدقتی و بیانگیزگی را بسیار کاهش دهیم و
تقریباً به صفر برسانیم.
آزمون دو گروه نشاندهندۀ کاهش اندک خطای
نتایج مشخصشده از مقایسۀ پس
ِ
کدگذاری (نوشتاری) اســت ،بهطوریکه تعداد خطا از  6مورد به  5مورد کاهش یافت
اما این کاهش بر اســاس نتیجۀ آزمون یو ( )Uمعنادار نیســت .بنابراین فرضیۀ کاهش
خطای مرحلــۀ کدگذاری براثر تقویت مهارتهای کنترلی در جامعۀ موردبررســی در
ســطح معناداری  0/05پذیرفته شده نیســت .مرحلۀ اجرا به همراه مرحلۀ بازبینی ،از
میان مراحل کنترل از دیدگاه شــونفلد ،ارتباط تنگاتنگی با مرحلۀ کدگذاری در الگوی
سلسلهمراتبی نیومن دارد زیرا در اجرای نقشۀ طراحیشده در روند حل مسئلۀ ریاضی
عم ً
ال مرحلۀ نوشتاری (کدگذاری) اتفاق میافتد .بنابراین ،علت این رون ِد غیرمنطقی چیز
دیگری غیر از کنترل اســت .همانطور که در پاسخ سؤال قبلی هم دقیق به آن اشاره
شــد ،علت اصلی این امر افزایش تعداد افرادی اســت که با کاهش خطای مراحل اولیه
وارد دو مرحلۀ پایانی میشوند و برای رفع این مشکل بهتر است درصد خطا ،که درواقع
نوعی فراوانی نســبی است ،یا نسبت خطا به تعداد افراد هر مرحله در نظر گرفته شود.
البته ِ
علت دیگر ،ارتباط کمتر مهارتهای کنترلی از دیدگاه شونفلد در مرحلۀ نوشتاری
در قیاس با مراحل دیگر الگوی نیومن است.
با توجه به تحقیق انجامشــده میتوان نتیجه گرفت که تقویت مهارتهای کنترلی
از دیدگاه شونفلد میتواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش خطاهای دانشآموزان در روند
حل مسئله داشته باشد ،مخصوصاً اگر توصیهها و روشهای تقویت این مهارتها در متن
کتابها ،فعالیتها و روشهای تدریس معلمان ریشــه داشته باشد .همچنین از نتایج
تأملبرانگیز این تحقیق میتوان به مشخصشدن ضعف اساسی دانشآموزان در مراحل
درک و تبدیل و مخصوصاً در مرحلۀ مهارتهای پردازشــی ،که جزئیات آن در بحث و
بررســی سؤال فرعی چهارم بیان شد ،اشاره کرد .در بخش اهداف جزئی ،یعنی بررسی
خطا بر اســاس الگوی نیومن ،طبق نتایج این تحقیق حدود  66درصد خطاها در ســه
مرحلۀ اول الگوی نیومن رخ داده است .این امر برای پیشآزمون هر دو گروه و همچنین
پسآزمون گروه گواه صدق میکند .این نتایج با یافتههای تحقیقات مجدی و همکاران
( ،)1395اسماعیلی و رفیعپور ( ،)1393فرامرزپور ( ،)1395کلمنتس ( ،)1980نانایاکارا
( ،)1993و زکریا ( )2010مطابقت و همســویی دارد اما با یافتههای روهما و ساتیارسو
( )2017همســویی ندارد .همچنین نتایج پسآزمون گروه آزمایش با موارد یادشــده
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مطابقت ندارد .ازنظر تأثیر مهارتهای فراشــناختی و کنترل در یادگیری و حل مسئلۀ
ریاضی نیز یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیقات راســتیزاده و بهزادی (،)1395
غفاری ( ،)1390دیسوت ( ،)2001و اوزسوی ( )2009مطابقت و همسویی دارد.
برای کاهش مشکالت بیانشده پیشنهاد میشود دبیران ریاضی به بحث در گروههای
کوچک و اجرای فعالیتهای هدفمند اهمیت بیشتری دهند.
دبیران ریاضی در هنگام اجرای فعالیتها و حل مسئلهها توسط دانشآموزان با بیان
ســؤالهایی نظیر چهکاری میخواهید انجام دهید و چرا و چگونه ،پیوسته مهارتهای
کنترلی نظیر تحلیل ،طراحی ،اکتشاف و بازبینی را در دانشآموزان تقویت کنند.
برنامه ریزان محتوای کتب درســی با حذف مطالب درســی غیرضروری در شرایط
ســنی دانشآموزان و کاهش محتوای دروسی غیر از ریاضی شرایط افزایش تمرینها و
مسئلههای هدفمند را ،که شامل مراحل الگوی حل مسئلۀ شونفلد باشند ،فراهم کنند
و درکل در تدوین دروس ریاضی این الگو مدنظر قرار گیرد.

محدودیتهای تحقیق

 .1از مهمترین محدودیتهای این تحقیق کوچکبودن جامعۀ موردمطالعه بود و بنابراین
نتایج آن قدرت تعمیم کمی دارد.
 .2با توجه به اینکه در این تحقیق باید با همۀ اعضایِ جامعۀ نمونه مصاحبه بر اســاس
الگوی نیومن انجام میشد ،مصاحبه با دانشآموزان مدارس دخترانه با مخالفت مدیر،
دبیران و اولیای دانشآموزان همراه بود .لذا در انتخاب جامعۀ آماری فقط دانشآموزان
پسر در نظر گرفته شدند.
 .3یکی دیگــر از مهمترین محدودیتهای این تحقیق مصاحبــه بهصورت انفرادی و
خســتگی و بیمیلی دانشآموزان بود که کار تفســیر و نتیجهگیری را با محدودیت
مواجه میکرد.

پیشنهادهای تحقیق

 .1این تحقیق در جامعهای کوچک و محدود انجام شد ،پیشنهاد میشود تحقیق مشابه
در شهرستانهای بزرگتر هم انجام شود.
 .2این تحقیق در مدارس دخترانه هم انجام شود.
 .3تحقیق مشــابه در کالسهای مقطع متوســطۀ اول و مخصوصاً کالس هفتم ،روی
مباحث وسیعتر ،انجام شود.
 .4تحقیق مشابه با درنظرگرفتن مؤلفههای دیگ ِر حل مسئله ازنظر شونفلد ،ازجمله باورها
و رهیافتها و همچنین تأثیر فراشناخت در کاهش خطای دانشآموزان ،انجام شود.
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در دوران کرونا از دیدگاه
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الهام توکلی طرقه
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مرضیه پورصالحی نویده

***

فاطمه آذرتاش

****

چكيده:
سنتی یادگیری کرده
آموزش برخط با روشهای
همهگیری ُکوید 19-مراکز آموزشی را ناگزیر به تلفیق
ِ
ِ
که به علت ساختار و ماهیت خود مشکالتی را برای معلمان و والدین به همراه داشته است .هدف پژوهش
حاضر مشخصکردن مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین و معلمان و پیشنهاد راهکار است .ابتدا در
گیری هدفمند 14 ،معلم و  15والد انتخاب شدند و با آنها مصاحبۀ نیمهساختاریافته
فاز کیفی به روش نمونه
ِ
ازطریق آن استخراج شد .در فاز ک ّمی،
انجام شد .اطالعات با روش کالیزی تحلیل و مقوالت اساســی
ِ
گیری گلولهبرفی به شکل اینترنتی روی 357
دو پرسشنامه بر اساس همین مقوالت طراحی و با نمونه
ِ
والد و  306معلم اجرا شــد .تحلیل اطالعات پس از تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهها (روایی
سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی ،مالکی ،محتوایی و اعتبار) ،نشان داد مشکالت آموزش برخط از
دیدگاه معلمان در هشت مؤلفه (به ترتیب اولویت :آسیبهای استفادۀ افراطی دانشآموزان از اینترنت،
مشکالت شبکۀ شــاد و منابع دیجیتالی ،نقض عدالت آموزشی ،کمبود امکانات پایه ،مشکالت فرایند
یاددهی-یادگیری و ســنجش ،فشار شغلی ،همکارینکردن والدین و سواد رسانهای پایین) و از دیدگاه
والدین در هشــت مؤلفه (کمبود امکانات پایه ،آسیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت ،کاهش کارآمدی
معلم ،وقفه در تحول شخصیتی دانشآموز ،کاهش انگیزش ،برهمخوردن نظم خانه و ناآشنایی با عناصر
و مهارتهای آموزشــی والدین) مقولهبندی میشوند .برایناساس ،پیشنهادهایی مبنی بر ارتقای سواد
رسانهای ،تسهیل تعامل میان مدرسه با والدین ،بهبود پیامرسانها ،منابع آموزشی دیجیتالی و آموزش
تلویزیونی ،فراهمکردن امکانات پایه ،ارتقای نظارت والدینی ،آموزش مهارتهای آموزش غیرحضوری،
تشویق ارتباط همساالن و بهبود زمانبندی تدریس مطرح و بررسی شد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/9/4 :

آموزش برخط ،تدریس مجازی ،معلم از راه دور
 ïتاريخ شروع بررسي99/7/4 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/5/9 :

* (نویسندۀ مسئول) استادیار ،گروه تربیت معلم ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی E-mail: sara.yadollahi2@gmail.com ......................................
** استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشیE-mail: elhamtavakoli1988@gmail.com ...............................................
*** استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانشرقE-mail: m_poursalehy@yahoo.com ...........................................................................
*** دکتری مشاورۀ خانوادهE-mail: azartash_fatemeh@yahoo.com ..................................................................................................................................................
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مقدمه

118

همهگیــری کوید( 19-ویروس کرونا) و لزوم حفظ فاصلۀ اجتماعی برای جلوگیری از انتشــار آن،
مناســبات آموزشی را در جهان دســتخوش تغییر کرده و ،با تعطیلی گســتردۀ مدارس در  61کشور،
ســاختار آموزش را بهسمت آموزش برخط پیش برده است (سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان
«آموزش در خانه برخطِ اضطراری» توصیف شده
عنوان
ملل متحد [یونسکو] )2020 ،2و این شرایط با
ِ
ِ
است (مرسر و گرجرسن .)2020 ،3پدیدۀ آموزش برخط ،4که بهطور گستردهتر آموزش از راه دور 5نامیده
میان دانشآموز و معلم (و
میشــود ،مجموعهای از اقدامات آموزشی مفهومسازیشده اســت که در آن ِ
7
سایر دانشآموزان) به لحاظ زمانی و مکانی فاصله وجود دارد (یاچی ،2000 ،6به نقل از شی و همکاران،
 .)2019در این نوع آموزش ،ارتباط اساساً بهصورت مجازی است و معلم با بهرهبردن از قابلیتهای فضای
مجازی (همچون سامانههای یادگیری مجازی ،رایانامه یا سایر ابزارهای پیامرسان) بهصورت همزمان یا
ناهمزمان ازطریق ویدئو ،صوت و متن با دانشآموزان تعامل برقرار میکند .سنر )2015( 8نیز دورههای
آموزشــی مجازی را هرگونــه فعالیت برخطی میداند که ملزومات فعالیت در فضای مدرســه را مطرح
نمیکند.
آمــوزش برخط مزایایی ازجمله امکان به اشتراکگذاشــتن محتوا ،دسترســی همگانی به آموزش
باکیفیت ،افزایش امکان سنجش و نظارت بر کیفیت تدریس و انعطاف در زمانبندی را دربردارد (بین،9
 .)2020بااینحال ،تکیۀ صِ رف بر این آموزش ،بهویژه در غیاب زیرساختهای ضروری ،مشکالتی ایجاد
کرده اســت .یکی از این مشکالت ســهم اصلی معلم اســت زیرا وی عالوهبر ارائۀ آموزش ،کارکردهای
متنوعی اعم از پشتیبانی از یادگیری ،سنجش و تهیۀ مواد یادگیری را نیز بر عهده میگیرد .ازاینرو ،با
توجه به اهداف و وظایف گوناگون معلم القابی همانند تســهیلگر برخط ،10معلم /مدرس /مربی /آموزگار
برخ ، 11میانجیگر /مدرس الکترونیکی ،12مدرس از راه دور 13یا کمک آموزش 14نیز برای او مطرح میشود
(عدنان.)2018 ،15
نقشهــای متنوعی که معلم باید در آمــوزش مجازی بر عهده گیرد عبارتانــد از .1 :نقش مدیر/
سازماندهنده /مجری آموزش؛  .2نقش اجتماعی /عاطفی /تسهیلگر پردازش اطالعات؛  .3نقش برنامهریز
درسی از حیث ابعاد محتوایی /شناختی /هوشی؛  .4نقش متخصص فناوری؛  .5نقش سنجشگر /ارزشیاب؛
 .6نقش طراح آموزشی؛  .7نقش مشاور /راهنما؛  .8نقش پژوهشگر؛ و  )9نقش حرفهای .همچنین معلم
باید ارتقــای مهارتهای زندگی را مدنظر قرار دهد ،در بُعد محتوا متخصص باشــد و نیز تصویر فردی
مقابل یادگیــری برخط منعکس کند و هماهنگ با معیارهای اخالقی و
نگرش مثبت را در
متعهــد و با
ِ
ِ
قانونی و حســاس به تعامالت عمل کند (شــی و همکاران .)2019 ،این در حالی اســت که حتی پیش
از تأثیر بحران کوید 19-در آموزش نیز معلمی شــغلی پرتَنِش توصیف میشــد .برخی از متداولترین
سرمنشأ اســترس روزمرۀ معلمان عبارتاند از :فشار شغلی بسیار ،محدودیتهای زمانی ،توازننداشتن
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در یکپارچگی زندگی-شغل ،خودمختاری پایین ،تعهدات اجرایی افراطی ،فشار هیجانی ،ترس از دست
دادن نظارت بر کالس ،مدیریت خالقیت و تغییر ،تعارض /ابهام در نقش ،ترس از ارزشیابی و عزتنفس
ِ
حرفهای پایین (مرسر و گرجرسن.)2020 ،
پیــش روی معلم قرار میدهد .برای
عالوهبر این موارد ،ماهیت آموزش برخط مشــکالت جدیدی
ِ
نمونه میتوان به دشــواری در درگیرکردن دانشآموزان ،مدیریت زمان ،آموزش و برنامهریزی درسی و
16
کمیت،
لزوم ارتقای ســواد رسانهای و مسائل فنی اشــاره کرد (انگریاوان  .)2020 ،معلم همچنین باید ّ
سطح دشواری و طول محتوای آموزشی را با در نظر گرفتن سطح آمادگی تحصیلی و ویژگیهای رفتاریِ
یادگیری برخطِ دانشآموزان متناسبســازی و منطبق کند (بائو .)2020 ،17میزان موفقیت معلمان در
آموزش برخط را با میزان تسلط آنان بر فنون تولید محتوا نیز مرتبط دانستهاند؛ بهطوریکه معلمانی که
از سواد رسانهای 18باالیی برخوردارند ،قادر به خلق «لحظات یادگیری» بیشتریاند (ادواردز 19و همکاران،
20
 .)2011درنتیجه ،تســهیل تعامل میان دانشآموز و معلم تأثیر مثبتی در بازده آموزشی دارد (مارتین
و همکاران.)2019 ،
بر اساس نتایج مطالعهای در اندونزی 80 ،درصد معلمان از آموزش برخط رضایت نداشتند و مشکالت
آنان در دوران کوید 19-در چهار مقولۀ دسترسیپذیری تسهیالت؛ استفاده از اینترنت؛ برنامهریزی ،اجرا
و
ارزشیابی یادگیری؛ و همکاری والدین طبقهبندی شد (فازی و کوساما .)2020 ،21در پژوهش دیگری
ِ
معلمان ابتدایی از آموزش برخط در چهار موضوع اصلی راهبردهای آموزشــی،
نتایج تحلیل دیدگاههای
ِ
22
مشکالت ،حمایت ،و انگیزش معلمان قرار گرفت (راسمیتاندیال و همکاران.)2020 ،
گذشته از سهم اصلی معلم ،مسئولیت والدین نیز در آموزش برخط تشدید شده و برخی از وظایف
معلــم بر عهدۀ آنان قرار گرفته اســت .والدین باید ملزومات الزم بــرای آموزش را فراهم کنند ،آموزش
ِ
ایدئولوژیک یادگیری خودانگیخته ،23هشــیاری خودانگیختــه و یادگیری فعال را تقویت کنند و نهتنها
کمیت مطالعۀ دانشآموزان نظارت کنند ،بلکه بر میــزان کارآمدی یادگیری نیز نظارت کنند و آن
بــر ّ
را بســنجند .همچنین اگر دانشآموز قادر نیست همپای سرعت آموزش معلم پیش رود ،به رفع مشکل
وی اهتمام ورزند (کای و ونگ .)2020 ،24دانگ و همکاران )2020( 25با بررســی  3275وال ِد چینی در
دوران کرونا ،با اشاره به آمادگینداشتن و آموزشنیافتن والدین ،نتیجهگیری کردند که والدین عموماً به
ســه علت باورهای منفی به مزایای یادگیری برخط در دورۀ کودکی داشتند .1 :کاستیهای این روش؛
 .2خود-تنظیمی پایین کودکان؛ و  .3کمبود وقت و دانش حرفهای برای حمایت از یادگیری کودکان.
مضاف بر این ،ســهم والدین در نظارت بر میزان استفادۀ دانشآموزان از اینترنت و ابزارهای فناورانه
زمانی که آموزش بهصورت برخط صورت میگیرد پررنگتر میشــود .طبــق نظر تورس-رودریگز 26و
همکاران ( ،)2018برخی شــرایط زمینهســاز وابســتگی به اینترنتاند که ازاینبین میتوان به محیط
خانوادگی متعارض ،فقدان نظارت و انسجام خانوادگی ،کمرنگشدن سهم مدرسه و کاهش کارآمدی آن،
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انگیزش ضعیف ،مهارتهای اجتماعی ضعیف و وجود عوامل فشــار روانی و تنیدگی (همانند بحرانها و
تغییرات عظیم) اشاره کرد .شرایط بحران کرونا به تغییر سبک زندگی از منظرهای گوناگون منجر شده
است و ،به همین علت ،خطر ابتال به اعتیاد به اینترنت نیز افزایش معناداری یافته است (ایدی و دلم،27
.)2020
صحه گذاشته است و نشان میدهند
نتایج پژوهشها همچنین بر اهمیت ارتباط همکارانۀ والد-معلم ّ
کمکخواهــی از معلمان در بُعــد اجتماعی-هیجانی تحت تأثیر ارتباط همکارانــه میان والد و معلم و
احســاس خودکارآمدی والدین قرار دارد (هرپز و گرینشــتن .)2020 ،28درنتیجه ،توصیه شده است که
معلمان نیاز به ارتباط با والدین را درک کنند و این احساس را ،با انعطافپذیری در ساعات تدریس ،در
والدین شکل دهند که ارتباط مداومی وجود دارد (گریر و پیرس.)2020 ،29
بر اساس گزارش بانک جهانی )2020( 30کشورهای گوناگون برای پیشبرد آموزش در دوران بحرانی
کوید 19-سیاستهای متنوعی اتخاذ کردهاند .مث ً
ال ،چین نظام یادگیری برخطی را با استفاده از تمرین
شبیهسازیشدۀ یادگیری برخط اجرا کرده است تا از ایجاد وقفه در آموزش جلوگیری کند .در بلغارستان
نظام یادگیری مجازی 31راهاندازی شــده اســت و در فنالند آموزش و راهنمایــی دانشآموزان ازطریق
یادگیری از راه دور ،محیطهای یادگیری دیجیتالی و در صورت لزوم یادگیری مستقل ارائه میشود.
در ایــران اقدامات مهم وزارت آموزشوپرورش برای حرکت بهســوی آمــوزش برخط ارائۀ آموزش
تلویزیونی و شبکۀ اجتماعی دانشآموزان (شاد) بود (زینیوند و نویدی )1400 ،که هریک محدودیتهایی
(همانند زمان نامناســب پخش برنامهها ،عدم بازپخش ،اثرهای مربوط به نبود تعامل میان یاددهنده-
یادگیرنده در فرایند یادگیری و دشــواریهای انگیزشی) را دربرداشتند (میرزایی .)1399 ،همچنین بر
اســاس «گزارش سیاستی از آموزشوپرورش و کرونا» ،وقفه در اجرای برنامۀ درسی بهصورت حضوری،
تالش برای به پایان رساندن تمامی سرفصلهای درسی و درنتیجه غفلت از امور تربیتی و پرورشی و قطع
ارتباط دانشآموز با فضای مدرسه از مهمترین چالشهای کرونا برای نظام آموزشوپرورش تلقی میشود
و مهمترین آسیبهای آموزش برخط در این دوران نقض عدالت آموزشی و کیفیت پایین آموزش مطرح
شدهاند (محمدیپویا .)1399 ،بر اساس پژوهش زینیوند ( ،)1399که با هدف بررسی میزان دسترسی،
استفاده ،سطح مهارت و نحوۀ استفاده از رسانههای دیداری ،شنیداری و نرمافزارهای آموزشی انجام شد،
میزان آشنایی ،سطح مهارت و استفادۀ معلمان و دانشآموزان از ابزارهای کمکآموزشی فناورانه (همانند
نرمافزارها و درسافزارهای آموزشی ،رسانههای دیداری و شنیداری) در سطح باالیی قرار ندارد.
از یکســو برخی گزارشها حاکیاز حضور میلیونی دانشآموزان و معلمان در شــبکۀ شــاد است
(میرزایی )1399 ،و برخی مطالعات نیز بر قابلیتهای شبکۀ شاد در آموزش و سنجش پیشرفت تحصیلی
صحه میگذارند (مانن ِد ابراهیمپور کومله .)1399 ،از دیگر ســو ،این خبر که  3/5میلیون دانشآموز به
شبکۀ شاد دسترسی ندارند (میرزایی ،)1399 ،باعث نگرانیهایی شده و بحث عدالت آموزشی را مطرح
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کرده است .گذشته از دشــواری در فراهمکردن امکانات و تجهیزات سختافزاریِ ضروری برای دریافت
آموزش برخط ،ســرویسدهی (آنتندهی) گوشی همراه در برخی مناطق با ضعفهایی همراه است که
دسترسی به اینترنت را دشوار یا ناممکن میکند.
بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،گسترش همهجانبۀ عدالت آموزشی و تربیتی از اهداف
کالن محسوب میشود اما گاهی شرایط این هدف را به حاشیه کشانده است ،موضوعی که نهادینهکردن
آن در نظام تعلی موتربیت رسمی مبتنی بر نظام معیار اسالمی توصیه شده و ازطریق راهبردهایی همانند
توانمندسازی مناطق گوناگون کشور با تمرکز بر کیفیت فرصتهای تربیتی و تقویت مشارکت اثربخش
مــردم ،نهادهای اقتصادی ،مدیریتی و بنیادهای عامالمنفعه ،بازنگــری در رویههای نظام تعلیموتربیت
رســمی و بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین میسر است (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
.)1389
با توجه به تغییر فوریِ محیط آموزشــی از حضوری به آموزش برخط ،که ناشی از بحران کروناست،
ســطح اضطراب در دانشآموزان افزایش یافته اســت .بنابراین باید عواطف منفی را به شیوههای فعال و
کارآمد در یادگیری برخط کاهش داد (بائو .)2020 ،این واقعیتی اســت که دستیابینداشتن به آموزش
درخور به پیامدهای گســترده و چندجانبهای منجر خواهد شــد .با توجه به تأکید سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش بر گســترش و تأمین همهجانبۀ عدالت آموزشی ،هدف پژوهش حاضر تعیین مشکالت
آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین با هدف ارائۀ راهکار و پاســخگویی به این ســؤال اســت که
مشــکالت پیش روی معلمان و والدین در آموزش برخط چیست ،این دشواریها از چه میزان اهمیتی
برخوردارند ،و راهکارهای مناسب برای مواجهه با آنها کداماند.

روش پژوهش
شد.

کمی (توصیفی از نوع زمینهیابی )32طراحی
پژوهش حاضر در دو فاز کیفی (رویکرد پدیدارشناسی) و ّ
 فاز کیفی .در فاز اول از روش کیفی و از نوع رویکرد پدیدارشناســی اســتفاده شد که ازطریق
کدگذاری و با رویکرد اســتقرایی بهمنظور درک تجربۀ زیستۀ معلمان و والدین در دوران کرونا
انجام شــد .تحلیل انجامشــده در این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی کالیزی 33بود که
مراحل تحلیل محتوای آن عبارتاند از:
 .1مطالعۀ دقیق توصیفها و یافتههای مهم شرکتکنندگان
 .2استخراج عبارتهای مهم و جملههای مرتبط
 .3مفهومبخشی به جملههای استخراجشده
 .4مرتبسازی توصیفهای شرکتکنندگان و مفاهیم مشترک در دستههای خاص
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 .5تبدیل تمام عقیدههای استنتاجشده به توصیف جامع و کامل
ِ
توصیف واقعی خالصه و مختصر
 .6تبدیل توصیف کامل پدیده به
 .7مراجعه به شرکتکنندگان برای روشنکردن ایدههای بهدستآمده و اعتباربخشی به یافتهها
(سیگارودی و همکاران.)1391 ،
در این مسیر ابتدا متن مصاحبه به عناصر داخل خطوط یا پاراگرافها تفکیک شد و مفاهیم
استخراج شدند .سپس با استفاده از کدگذاری محوری ،مفاهیم در قالب مضمونهای بزرگتری
قرار گرفتند و سعی شد که مقولهها در قالب دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی شوند .در این
مرحله نخست مضمون اصلی تعیین و در مرحلۀ بعد سایر مضمونها دستهبندی شدند .جامعۀ
آمــاری پژوهش در این فاز کلیۀ معلمان و والدینی بودند که طــی دوران کرونا تجربۀ آموزش
روش نمونهگیری از نوع هدفمند بود که تا زمان اشباع دادهها ادامه پیدا کرد.
برخط را داشتندِ .
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر  14نفر معلم و  15نفر از والدین بودند .در این مطالعه پس از
مصاحبه با  13معلم و  14والد دادهها اشــباع شــد و با احتساب یک مورد بیشتر 29 ،نفر حجم
نمونه در نظر گرفته شد.

 ابزار فاز کیفی .بهمنظور گردآوری دادهها از فرم مصاحبه استفاده شد .بهاینترتیب که به شیوۀ
متخصص موضوعی چارچوبشان
مصاحبۀ نیمهساختاریافته ،سؤالهایی پرسیده شدند که پیشتر
ِ
آموزش برخط طراحی کرده بود .ســپس در فرایند مصاحبه ،سؤالهای
را درزمینۀ مشــکالت
ِ
پیگیریکننده و کاوشگرانه 34برای درک بهتر پرسیده شد و تالش بر این بود که شرکتکنندگان
مسائل مرتبط با موضوع بپردازند .در مصاحبۀ نیمهساختاریافته ،شرکتکنندگان
به توضیح بیشتر
ِ
میتواننــد بر تجربههای خود دربارۀ موضوع بحث کنند (عابدی .)1389 ،مدت زمان مصاحبهها
از  20تا  50دقیقه متغیر بود .در ابتدا اطالعات جمعیتشــناختی از مشــارکتکنندگان گرفته
شــد .مصاحبهها در یک جلسه و با استفاده از کارافزار 35ضبطِ صدا ضبط و سپس کلمهبهکلمه
پیادهسازی شدند.
روشهای تأمیناعتبار در این پژوهش عبارتاند از:
 .۱ارتباط طوالنیمدت 36با معلمان :یکی از شــیوههای بهکاررفته برای ایجاد دقت ،درگیری
بلندمدت با مشــارکتکنندگان پژوهش اســت .ارتباط طوالنیمدت با معلمان ســبب شد
که محققان ارتباطِ درســت و مناســبی برقرار کنند و بهتر بتوانند موارد مطرحشدۀ آنان را
استخراج کنند.
.۲
علمی بازنگریِ همکاران بود .سه
بازنگری همکاران :37یکی دیگر از شــیوههای ارتقا دقت
ِ
ْ
تن از همکاران آشنا با روشهای تدریس و آموزش برخط بر فرایند تحلیل نظارت ،نتایج را
بررسی و اعالم نظر کردند و اصالحاتی در نسخۀ نهایی صورت گرفت.
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 .۳مطابقت توسط مشــارکتکنندگان :38مراجعۀ دوباره به مشارکتکنندگان برای گرفتن
نظر آنها و تأیید یافتههای پژوهش از دیگر شــیوههای تحقق اعتبار اســت .در این مطالعه
مشارکتکنندگان یافتههای نهایی مطالعه ،روند تحلیل و زیرگروههای بهدستآمده را بازبینی
و نظر خود را دربارۀ آنها بیان کردند و نسخۀ نهایی را تأیید کردند.
 .۴مثلثسازی پژوهشگر :39هنگامی که تنها یک محقق درگیر در فرایند پژوهش باشد خطر
سوگیری وجود دارد .به این منظور ،بیش از یک پژوهشگر (چهار پژوهشگر) برای جمعآوری،
تجزیه ،تحلیل و تفســیر دادهها ،مجری بودند .این رویکرد از ســایر شیوههای ارتقایِ اعتبار
این مطالعه بود.

 فاز ک ّمی .در این فاز بر اســاس مقوالت استخراجشــده از فاز کیفی ،دو پرسشنامۀ مجزا (برای
معلمان و والدین) طراحی شــد و پس از اجرا با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،مؤلفههای
زیربنایی ابزارها بهمنزلۀ مشکالت آموزش برخط استخراج شدند .نهایتاً از متوسط میزان موافقت
افــراد با هر مؤلفه بهمنزلۀ میزان اهمیت آن برای اولویتبندی این مشــکالت بهره برده شــد.
غیرتصادفی 40گلولهبرفی 41انجام گرفت .در این روش ،توصیفی از
نمونهگیری در این فاز به روش
ِ
کنندگان بالقوه ارسال شد و از آنها درخواست شد در پژوهش شرکت
این مطالعه برای شرکت
ِ
کنند .سپس به دیگر اعضایی که ممکن بود برای پاسخدهی مناسب باشند پیام داده شد (وترنک
و همکاران .)2012 ،42شــرکتکنندگان در این فاز  306معلــم و  357والد بودند که بهصورت
اینترنتی پرسشنامهها را تکمیل کردند.

 ابزار فاز ک ّمی .ابزار جمعآوری در این فاز دو پرسشنامۀ محققساخته بود (نسخۀ نهایی این دو
ابزار به همراه مؤلفههای زیربنایی آنها در ضمیمۀ ج و د آمده است) .از نتایج این پرسشنامهها
بهمنظور تعیین میزان تأکید و اهمیت هر مقوله از دیدگاه معلمان بهره برده شــد .برای شــیوۀ
نمرهگــذاری نیز طیف لیکرتی پنجدرجهای مدنظر قرار گرفت .بهمنظور طراحی این ابزار مراحل
زیر طی شد:
 .1برای مقوالت استخراجشــده از مصاحبه گویههای اولیه طراحی شد؛  .2پرسشنامههای
روایی
اولیه برای تعداد چهار صاحبنظر و کارشناس در حوزۀ آموزش و برنامهریزی درسی ارسال،
ِ
محتوایی آنها تأیید و آرا مشروح این افراد جمعآوری و ا ِعمال شد؛  .3پرسشنامهها برای تعداد
ِ
 ۱۰نفر از افرا ِد جامعۀ هدف ارسال و نظرخواهی شد؛  .4پرسشنامههای اولیه جرحوتعدیل شدند؛
 .5ســؤالهای دموگرافیک و جانبی (سن ،جنس ،ســابقۀ کار ،وضعیت اشتغال ،تعداد فرزندان،
سطح تحصیالت ،نوع مدرسه ،کارافزار مورداستفاده برای آموزش برخط) به ابتدای پرسشنامهها
اضافه شــدند .همچنین بهمنظور تعیین میزان رضایت کلی شرکتکنندگان از شرایط آموزش
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برخط ،با استفاده از یک سؤال از افراد خواسته شد در یک طیف یازده درجهای (صفر به معنای
عــدم رضایت کامل و  10به معنای رضایت کامــل) میزان رضایت خود را درجهبندی کنند .با
اســتفاده از گوگل ـ فرم 43پیوند 44نسخههای پرســشنامهها برای اجرای اینترنتی تولید شد.
تعداد گویههای پرسشنامۀ معلمان ابتدا  37گویه بود .پس از حذف گویههایی که ویژگیهای
روانسنجی ضعیف داشتند ،در پرسشنامۀ نهایی  32گویه تحلیل شدند .همچنین پرسشنامۀ
والدین ابتدا  37گویه بود و پس از حذف گویههای نامناســب 30 ،گویه شــد .بهمنظور تعیین
روایی ســازه ،هر دو پرسشنامه تحلیل عاملی شدند که نتایج آن در بخش یافتهها آمده است.
از محاســبۀ ضریب همبســتگی بین نمرۀ کل پرســشنامهها با میزان رضایت عمومی والدین
و معلمان بهمنظور تعیین روایی مالکی اســتفاده شــد .منظــور از روایی مالکی میزان ارتباط
میان نمرههای حاصل از یک آزمون با نمرههای حاصل از آزمون یا وســیلۀ اندازهگیری دیگری
است (ســیف .)1396 ،مقدار این ضریب برای پرسشنامۀ معلمان برابر با  -0/438و برای والد
برابر  -0/559به دســت آمد .این نتیجه حاکیاز آن اســت که نمرههای باالتر در مشــکالت
آمــوزش برخط با میزان رضایت عمومی از این روش آموزشــی ارتباط منفی و معناداری دارد
( .)Pvalue=0/0001بهعبارتدیگــر ،هم برای والدین و هم برای معلمان مشــکالت باالتر در
عمومی پایینتر همراه بود .اعتبار از نوع همسانی درونی نیز با استفاده
آموزش برخط با رضایت
ِ
45
از ضریــب آلفای کرونباخ برابر با  0/907برای پرســشنامۀ معلمــان و  0/924برای والدین
بهدست آمد که حاکیاز اعتبار مطلوبی است.

 شیوۀ اجرا

 فاز کیفی .با توجه به شیوع کوید 19-مصاحبهها با استفاده از گوشی همراه (تماس صوتی و
تصویری) صورت گرفت .به مشارکتکنندگان توضیح داده شد که اصول اخالقی مانند رازداری،
حفظ گمنامی و محرمانهبودن اطالعات رعایت میشــود .سپس از آنها رضایت آگاهانه گرفته
سؤال «تجربۀ خود را درزمینۀ مشکالت آموزشی خودتان /دانشآموزان/
شد .مصاحبه با طرح
ِ
فرزندتان در آموزش برخط بیان کنید ».آغاز شــد .برای درک بهتر و رفع ابهام در پاســخهای
مصاحبهشــوندگان ،سؤالها تکرار میشــد و درصورت نیاز ســؤالهای بیشتری (سؤالهای
پیگیریکننده) در این خصوص پرســیده میشد .در فرایند پژوهش به همۀ شرکتکنندگان
اعالم شد که میتوانند در صورت تمایل نداشتن برای ادامۀ شرکت در مصاحبه انصراف بدهند.
واتسپ و دو صفحۀ اینستاگرامی
 فاز ک ّمی .برای جمعآوری دادهها سه کانال تلگرامی ،سه گروه َ
فعال به طرح و بررســی موضوعهای آموزشــی اختصاص داشــتند .تعداد اعضای آنها بیش از
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پنجاههزار نفر بود که افراد از میان آنها انتخاب شــدند و پیوند الکترونیکی در اختیارشان قرار
گرفت .در این پست از شرکتکنندگان خواسته شد درصورتیکه شرایط پاسخگویی را دارند (والد
یا معلمی با تجربۀ آموزش برخط) ،با استفاده از پیوند (لینک) در پژوهش شرکت کنند و آن را
به همتایان خود معرفی کنند .در ابتدای پرسشنامه محرمانهبودن و غیرقابل ردیابیبودن پاسخها
به افراد و لزوم رضایت آنان از به اشتراک گذاشتن اطالعاتشان تشریح شد .دادهها سپس ازطریق
فایل ا ِکسِ ل ذخیر ه و بازیابی شدند و با نرمافزار  22-SPSSتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
مرحلۀ اول :یافتههای فاز کیفی
مطالعه روی  ۱۴معلم و  15والد بر اســاس معیارهایِ پژوهش صورت گرفت و با آنها مصاحبه
شــد .حداقل سن شرکتکنندگان  25و حداکثر سن آنان  45سال بود؛ میانگین سن والدین 33/7
ســال و معلمان  38/65بود .مقوالت معلمان و والدین در ادامه آمده است .بر اساس همین مقوالت
گویههای پرسشنامه طراحی شدند.
در این قسمت عوامل مربوط به مشکالت آموزش برخط از دید معلمان و والدین و زیرمجموعههای
هریک آمده است که حاصل کدگذاری مصاحبههای انجامشده بود.

 مضمونهای 46مشکالت آموزش برخط ،حاصلشده از مصاحبه با معلمان:

 .1کاهش کیفیت تدریس .یکی از مهمترین دشــواریهای ذکرشــده ازسوی معلمان نگرانی از
کاهش کیفیت تدریس بود که زیرمضمونهای زیر را دربرمیگرفت:
 .1-1مشکالت فرایند یاددهی-یادگیری .در این زیرمضمون معلمان به دشواری در انتقال
مفاهیــم ،در ارائۀ بازخورد بهصورت انفرادی به دانشآموزان ،در انتقال اهداف و انتظارات
آموزشــی ،کمبود منابع دیجیتالی ،وقتگیربودن ضبطِ صوت و تصویر ،محدودشــدن
یادگیری از راه عمل و دشواری در تدریس برخی دروس (بهویژه ناتوانی در انتقال اهداف
تربیتی و پرورشــی) ،ممکننبودن رفع اشکال و محدودشدن سرفصلهای دروس اشاره
کردند .همچنین از بین رفتن تعامل سازنده میان معلم و دانشآموز و تبدیلشدن آموزش
نگرانی ابرازشدۀ معلمان بود .در این خصوص معلم شمارۀ  2میگوید:
به سخنرانی از دیگر
ِ
«بعضی از دروس بــه هیچ عنوان امکان آموزش مجازی ندارند ،چون باید عملی تمرین
بشن .محتوای بقیه هم خیلی محدود شده [است]» معلم شمارۀ  10نیز اشاره کرد« :من
قب ً
ال هم قبل کالس ویدئو میفرســتادم که بچهها ذهنشون آمادۀ درس بشه ...ولی اآلن
که فقط باید با فیلم درس بدم ،واقعاً برام سخته»
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 .2-1ابهام در زمان آموزش .بسیاری از معلمان ( 8معلم از بین  14نفر) بیبرنامگی در ساعات
تدریس در عین فشا ِر برخی مدیران برای مشخصکردن زمان تدریس و دریافت تکالیف
(ساعات پیشــنهادی وزارتخانه) را نوعی اغتشاش و چالش مطرح کردند .همان معلمان
انعطافپذیــری آموزش مجازی از منظر زمان تدریس ،کــه بهمنزلۀ یکی از ویژگیهای
مثبت این روش پیشــنهاد شده است (گریر و پیرس ،)2020 ،را چالش دانستند .در این
خصوص معلم شمارۀ  5بیان میکند« :اکثر بچهها سر وقت تکلیفشون رو نمیفرستن...
جوری شــده که از صدای پیام میترسم چون شــب و نصفه شب ،جمعه و روز تعطیل
مدام ازم سؤال میپرسن ».و معلم شمارۀ  12اشاره میکند« :تحت فشاریم که درست و
رو برنامه پیش بریم ،اما نمیشــه ،ن ِت ضعیف میشه و هزار جور اتفاق میافته که باعث
میشــه درس دادن طوالنی و فرسایشی بشــه ».آموزش در ساعات و روزهای نامتعارف
(روزهای تعطیل یا شب) نیز مشکلی بود که در همین زیرمقوله جای گرفت.

 .3-1برانگیختن دانشآموزان .معلمان به دلیل کمرنگشدن سهم معلم در فرایند آموزش،
جدایی از فضای مدرســه و ناتوانی از اجرای فعالیتهــای برانگیزانندهای که در کالس
مجــازی امکانپذیر نیســت را دلیل ســطح انگیزش پایین دانشآموزان و مشــکل در
برانگیختن آنان دانستند و آنها را چالش مطرح کردند .در این خصوص معلم شمارۀ 1
اشاره کرد« :نمیتونم فعالیتهای وارمآپی که در حالت عادی برای ایجاد انگیزه و تمرکز
انجــام میدادم ،اآلن تو فضای مجازی انجام بــدم .چون چهرهها رو نمیبینم ،نمیدونم
دانشآموز اص ً
ال گوش میده یا نه».

 .4-1سنجش اهداف آموزشی و تربیتی .اطالع از آمادگی روانی و شناختی دانشآموزان
برای یادگیری ،بیاطالعی از میزان و ســطح یادگیــری و بهطورکلی عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،دشواری در ارائۀ بازخورد به دلیل ظرفیتهای فضای آموزش مجازی و لزوم
ارســال پیام و صوت برای تکتک دانشآموزان همگی مسائلی بودند که در کنار نگرانی
تقلب دانشآموزان در زیرمضمون دشــواریهای سنجش و ارزشیابی
از احتمال افزایش
ِ
قرار گرفتند .معلم شــمارۀ  13در این مورد اشاره کرد« :نمیفهمم چقدر یاد گرفتهاند ...
مشخص نیست که دانشآموزان با هم مشورت میکنن یا از والدینشون کمک میگیرن».
معلم شمارۀ  9اینطور بیان کرد« :باید تکتک برای بچهها پیام بذارم تا بهشون بازخورد
بدم .کلی از وقتم که گرفته میشه هیچ ،آخرش نمیفهمم کی تمرینو انجام داده؛ خودش
یا مامانش».

تدریس
 .2سواد رسانهای پایین .ناآشنایی معلمان با ابزارهای فناورانۀ جدید و روشهای بهروز
ِ
مجازی ،کپیکردن و به اشــتراک گذاشــتن مطالب درسی از وبگاهها ،دشــواری در استفاده از
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ابزارهای فناورانه و بسترهای آموزش مجازی یا کارافزارهای پیامرسان از دیگر مشکالتی بود که
معلمان عنوان کردند .معلم شــمارۀ  8در این خصوص بیان کرد« :من قب ً
ال هم از اپلیکیشــنها
کل آموزش به اینها محدود شده ،واقعاً
اســتفاده میکردم و برام چیز غریبی نبود ولی االن که ّ
نمیدونم چه چیزهایی یعنی چه امکاناتی وجود دارن که به دردم میخورن».

 .3افزایش فشار شغلی .در این مضمون افزایش فشار کاری و روانی معلمان قرار گرفت .سرمنشأ
این فشار روانی موارد زیرند:
طوالنیشــدن زمان تدریس ،شناوری ساعات کاری و فعالیتهای آموزشی (تدریس ،ارائه و
تصحیح تکالیف ،بازخورد و غیره) در ساعات غیرمتعارف ،لزوم تولید قالبهای متنوع محتوایی،
ارزیابی مدیر .معلم شمارۀ 2
لزوم پاســخدهی جداگانه به تکتک دانشآموزان و فشار ناشی از
ِ
در این خصوص بیان کرد« :رســماً تمام زندگی من تحتتأثیر شغلم قرار گرفته ،مدام در حال
ویدئو ضبط کردن ،ویدئو دیدن و پیام دادن هســتم ».معلم شــمارۀ  3نیز اشاره کرد« :همهش
تحت فشارم .وقت استراحتم محدود شده و از اینکه مدام باید فیلم و عکس و صوت بفرستم و
ببینم خسته شدهام».

 .4سهم والدین .در این مضمون عالقهمندنبودن والدین به مشارکت در آموزشدادن به دانشآموزان
بهمنظور بهبود فرایند یادگیری ،تسلطنداشتن والدین به محتواهای آموزشی و دشواری آنان در
کمکرسانی به دانشآموزان ،همکارینکردن والدین در ایجاد محیط مناسب برای یادگیری در
خانه و آشنایی ضعیف خانواده با ابزارهای فناورانه و دشواری آنان در یاریرسانی به دانشآموزان
جای گرفت .معلم شــمارۀ  14اشاره کرد« :یه مشکل بزرگ والدینن .دیگه فقط به بچهها درس
نمیدیم بلکه انگار به والدین هم درس میدیم ».معلم شــمارۀ  7اشــاره کرد« :آموزش مجازی
احتیاج به همکاری پدر و مادر داره که متأسفانه اکثرا ً تمایلی ندارن».

 .5آسیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت برای دانشآموزان .این مضمون شامل ناکارآمدی
والدین در نظارت بر میزان استفادۀ دانشآموزان از اینترنت ،مشکالت جسمانی ناشی از استفادۀ
درازمدت از اینترنت (در ِد چشم ،گردندرد ،کمردرد ،کمبود تحرک و چاقی) برای دانشآموزان
و ایجاد وقفه در رشــد اجتماعی آنها به علت صرف زمان فــراوان در اینترنت بهجای تعامل با
همســاالن بود .معلم شمارۀ  11در این خصوص اشاره کرد« :یه بخش آموزش همون ارتباط با
همکالسیهاست که االن جاشــو به ارتباط با گوشی داده ...بچه همینجور میشینه یه گوشه،
تمام استخونهای بدنش خشک میشن».

 .6نقض عدالت آموزشی .این مضمون در دسترس نبودن راهحلهای جایگزین برای متناسبسازی
آموزش مجــازی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه ،دانشآموزان ســاکن در مناطق محروم ،و
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دانشآموزان با ســطح اجتماعی-اقتصادی ضعیف بود که اکثر معلمان ( 12علم از بین  14نفر)
آن را مطرح کردند .معلم شمارۀ  5اشاره کرد« :بیچاره بچههای عقبمانده یا مث ً
ال نابینا!» .معلم
شــمارۀ  10در همین خصوص اشــاره کرد« :خیلیها از داشــتن همین گوشی محرومن یعنی
خانواده دو تا گوشــی دارن که مال پدر و مادره و اونام سر کارن و والدین [بضاعت مالی] ندارن
که برای بچه هم بخرن».

 .7امکانات و تسهیالت پایـه و مشـــکالت شبـکۀ شـاد .این مضمون زیرمقوالت زیر را
دربرمیگرفت:
 .۱-۷مشکالت مربوط به اینترنت .دسترسینداشتن به اینترنت پرسرعت و قطعووصلی و
همچنین بُعد اقتصادی آن ،یعنی هزینههای باالی اینترنت ،مشکل مهم دیگری بود که
تمامی معلمان مطرح کردند .آنتندهی ضعیف یا عدم پوشش برخی مناطق با اینترنت و
ِ
اینترنت همراه از ابعاد دیگر این مشکالت بودند .معلم شمارۀ  3اینطور
لزوم استفاده از
بیان کرد« :یه مدت با اینترنت خونه وصل میشدم که افتضاح بود اآلن از دیتای گوشی
استفاده میکنم؛ خوبه ولی گرونه».

 .۲-۷دسترسی دشــوار به ابزارهای فناورانه .دسترسینداشتن به گوشی همراه مناسب
(پُرشدن حافظۀ گوشی ،کیفیت نامناسب گوشی ،هنگکردن آن) یا رایانۀ شخصی برای
آموزش مجازی مشــکلی بود که برخی معلمان ( 4معلــم از بین  14نفر) عنوان کردند.
معلم شمارۀ  3در این خصوص اشاره کرد« :انقدر فیلم و عکس تو گوشیم دارم که هی
هنگ میکنه».

ِ
دریافت دشوار یا
 .۳-۷مشکالت شبکۀ شــاد .ابعاد این زیرمضمون عبارت بودند از :ارسال و
با تأخیر پیامها ،گاهی مشــکل در امکانناپذیری احراز هویت ،پیامهای خطا و درمجموع
مشکالت نرمافزاری شبکۀ شاد و قابلیتهای پایین شبکۀ شاد در مقایسه با سایر پیامرسانها.
معلم شمارۀ  2در این خصوص اشاره کرد« :شاد رو که همون ماه اول گذاشتیم کنار ،یک
واتسپ راحتتر بود خب!» .و معلم شمارۀ  6بیان
ســاعت طول میکشید فیلم آپلود بشهَ .
کرد« :بعضی از دانشآموزهای ما هنوز که هنوزه احراز هویت نشدن [میخندد]».

 مضمونهای مشکالت آموزش برخط ،حاصلشده از مصاحبه با والدین:

 .1مسائل انگیزشی .این مضمون شامل کسلشدن دانشآموز به علت خستهکنندهبودن آموزش
مجازی ،تمرکز پایین ،بیتمایلی به کمکگرفتن از والدین و جدینگرفتن امر آموزش بود .در این
خصوص والد شمارۀ  4اشاره کرد« :ک ً
ال آموزش مجازی خستهکننده است و بچه انگیزه و تمرکز
نداره یک فیلم رو تا آخر ببینه .به معلمش گفتیم فیلمهای کوتاهکوتاه بفرسته».
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 .2جدایی از فضای مدرسه .این مضمون یکی از مهمترین مقوالت مطرحشدۀ تمامی والدین بود.
در این خصوص والد شــمارۀ  15اشاره کرد« :آنقدری که نگران رشد شخصیتی پسرم هستم،
نگران وضعیت تحصیلیش نیســتم .این بچه هیچ دوستی نداره و شناختش از همکالسیهاش
محدود به فامیلیشونه که هفتهای یک بار میشنوه ».این مضمون زیرمقوالت زیر را دربرمیگرفت:
احســاس دلتنگی یا فشار روانی ناشــی از جدایی دانشآموز از همساالن (در دانشآموزان
متوســطه) ،عدم رشــد و تحول اجتماعی به علت ارتباطنداشــتن و تعامل با همســاالن (در
دانشآموزان ابتدایی) ،بیرغبتی به انجامدادن فعالیتهای غیردرسی و ورزشی ،استقاللنداشتن
فرزندان در مطالعه و یادگیری (وابستهشــدن آموزش به حضور والد) و تجربهنکردن ج ّو کالس
و فضای مدرسه.

 .3فشــار روانی والدین .در آموزش مجازی والدین سهم پررنگی در پیشبرد اهداف آموزشی در
کنار معلم دارند که منشــائی برای ایجاد تنش روانی برای آنان است (کای و ونگ .)2020 ،این
مقوله زیرمضمونهایی را به قرار زیر شامل میشد:
 .۱-۳والدیــن ( 13والد از  15نفر) عوامل درونی همانند اطالعنداشــتن از اهداف و انتظارات
آموزشــی هر درس ،تسلطنداشتن بر محتوای درســی و بهویژه مهارتهای تدریس را
منبع فشــار روانی عمدهای مطرح کردند که به دشــواری در کمکرسانی تحصیلی به
ِ
دانشآموزان منتهی میشــود .والد شــمارۀ  6در این خصوص اشاره میکند« :زمان ما
میگفتن آسِ ــمان ،اآلن میگن آس[ ...مکث میکند] ...مان .برای من اینها همه جدیه.
یعنی معلم ویدئو میفرسته .اول خودم باید تمرین کنم ،بعد بهش درس بدم».

 .۲-۳عوامل بیرونی (مشــغلۀ کاری ســنگین و کمبود وقت) ،در کنار احساس مسئولیت در
قبال آموزش فرزند ،در تشدید این فشار تأثیر داشت و عاملی بود که والدین به آن اشاره
کردند .در این خصوص والد شــمارۀ  8اشــاره کرد« :من خانهدارم اما یه بچۀ دیگه هم
دارم و رسیدگی بهش و کارهای خونه و نگرانی از وضعیت تحصیلی بچۀ بزرگترم واقعاً
خستهام کرده».

 .4مشکالت در فضای منزل .حدود نیمی از معلمان بهوجودآمدن تنش در فضای منزل و از بین
رفتن نظم در فضای خانه را ناشی از آموزش مجازی دانستند که علتهای زیر را دربرمیگرفت:
تدریس در ســاعات و روزهای نامتعارف (روزهای تعطیل یا شــب) ،بیبرنامگی و ابهام در
ساعات درسی ،طوالنیشــدن زمان تدریس .این عوامل درمجموع به دشواری در ایجاد محیط
مناسب برای یادگیری در خانه منجر میشد .والد شمارۀ  11اشاره میکند« :قب ً
ال وقت مدرسه و
خونه مشخص بود .اآلن همهچیز درهمه .معلوم نیست کی وقت درسه ،کی وقت بازی».
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 .5مشکالت مربوط به سواد رسانهای .این مضمون شامل دو زیرمضمون بود:

 .۱-۵دشواری در راهنمایی تحصیلی دانشآموزان به علت ناآشنایی با ابزارهای فناورانۀ
جدید از مشــکالت مطرحشده بود .والد شمارۀ  2اشاره میکند« :باید فیلم بگیری ،بعضاً
من
ادیتش کنی ،حجمش رو بیاری پایین ،منتظر شــی بره ،تاااا برسه و معلم ببینه کار ِ
مادر تموم نشده .اینارم بلد نیستم ،هنوز با سختی دارم یاد میگیرم».

 .۲-۵دشــواری در نظارت بر مصرف دانشآموزان که به استفادۀ بیرویۀ آنها از اینترنت
(باالرفتن امکان اعتیاد به اینترنت و بازی) و آسیبهایی همانند مشکالت جسمانی ناشی
از استفادۀ درازمدت از آن (درد چشم ،گردن ،کمر ،کمبود تحرک و چاقی) در دانشآموز
منجر میشود .والد شمارۀ  1عنوان کرد« :قب ً
ال زندگی ما برنامه داشت؛ استفاده از گوشی
زمان مشــخص داشت .اآلن ک ً
ال گوشی دستشــه و اگه بگم بذار کنار ،میگه دارم درس
میخونم .از کجا بفهمم داره درس میخونه یا بازی میکنه؟».
 .6کمرنگشدن سهم معلم .یکی از مهمترین مشکالت مطرحشدۀ والدین ،بهویژه در دانشآموزان
ِ
تضعیف تأثیر معلــم در جایگاه ارائهدهندۀ آموزش بود .این موضوع به شــکل
مقطــع ابتدایی،
دشواری در برقراری ارتباطِ الزم با معلم به علت فاصلۀ فیزیکی ،مشکل دانشآموز در دریافت و
درک بازخورد و تأیید کافی از معلم ،دشواری در برقراری پیوند عاطفی با معلم نمود پیدا میکند.
والد شــمارۀ  14اشاره میکند« :زمان ما معلم یه ارجوقربی داشــت  ...جایگاه باالیی داشت تو
ذهن بچهها .هرچی میگفت قبولش میکردن .حتی به مادروپدر میگفتن تو نمیفهمی ،معلمم
درســت میگه؛ ولی اآلن بچۀ من اون ارتباط قلبی رو با معلمش نداره ».والد شــمارۀ  4اشــاره
میکند« :به معلمش پیام دادم یه ویس برای بچه بفرست و تشویقش کن .گفتم اسمشو بگو که
بفهمه پیام فورواردی نیست .نمیدونین بچه چقدر خوشحال شد پیامشو شنید».
ِ
اینترنت
 .7کمبود امکانات و تســهیالت پایه .این مضمون شــامل دشــواری در دسترسی به
پرسرعت ،مشکل قطعووصلی مداوم اینترنت ،هزینۀ باالی آن و آنتندهی ضعیف بود .چون تنها
دو نفر از والدین تجربۀ استفادۀ موقت از شبکۀ شاد را داشتند ،همین افراد به مشکالت نرمافزاری
آن اشاره کردند.

مرحلۀ دوم :یافتههای فاز ک ّمی
اطالعات توصیفی .میانگین ســنی معلمان شــرکتکننده ( 39/25حداقــل  22و حداکثر 60
معلم شرکتکننده 73/3 ،درصد زن و  26/5درصد
ســال) با انحراف معیا ِر  2/28بود .از میان 306
ِ
مرد بودند .ازاینبین 74/2 ،درصد ( 227نفر) در مدرســۀ دولتی 17 ،درصد ( 52نفر) در مدرســۀ
غیرانتفاعی و  8/8درصد ( 27نفر) در سایر انواع مدارس (هیئتامنایی ،تیزهوشان ،شاهد ،استثنائی
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و بینالمللی) به تدریس مشغول بودند .همچنین  3/9درصد فوقدیپلم 53/3 ،درصد لیسانس38/9 ،
درصد فوقلیسانس و  3/9درصد دکتری داشتند .متوسط سابقۀ کار معلمان نیز ( 15/47حداقل زیر
یک سال و حداکثر  40سال) با انحراف معیار  9/50بود.
میانگین ســنی والدین ( 37/98حداقل  15و حداکثر  53ســال) با انحراف معیار  5/72بود .از بین
 357والد شــرکتکننده نیز  87/7درصد ( 313نفر) مادر و  12/3درصد ( 44نفر) پدر بودند .برحســب
وضعیت شــغلی نیز  54/6درصد ( 195نفر) شــاغل تماموقت 21/8 ،درصد ( 78نفر) شاغل پارهوقت و
 23/5درصــد ( 84نفر) بیکار یا خانهدار بودند .همچنین  29/4درصــد دیپلم 12/2 ،درصد فوقدیپلم،
 35/3درصد لیســانس 18/2 ،درصد فوقلیسانس و  3/9درصد دکتری داشتند .ازنظر جمعیت خانواده،
 25/8درصد ( 99خانواده) یک فرزند 59/9 ،درصد ( 214خانواده) دو فرزند 13/2 ،درصد ( 47خانواده)
ســه فرزند و  1/1درصد ( 4خانواده) چهار و پنج فرزند داشتند .بهعالوه ،بر اساس گزارش والدین194 ،
دانشآموز ( 54/3درصد) در مدرســۀ دولتی 27/7 ،درصد ( 99نفر) مدرسۀ غیرانتفاعی 5/9 ،درصد (21
نفر) نمونهدولتی 4/2 ،درصد ( 15نفر) تیزهوشــان 2/8 ،درصد ( 10نفر) مدارس هیئتامنایی و سایرین
در انواع دیگر مدارس به تحصیل مشغول بودند.
ترکیب اطالعات والدین و معلمان برحســب نوع کارافزا ِر مورداستفاده نشان داد  30/2درصد (200
واتسپ و تلگرام؛
مورد) فقط از شبکۀ شاد؛  13درصد ( 86مورد) فقط از پیامرسانهای خارجی همانند َ
47
 4/7درصد ( 49مورد) فقط از بسترهای کالسهای برخط همانند زوم ،ادوبیکانکت و اسکایروم ؛ 2/3
درصد ( 15مورد) فقط از ســامانۀ مدیریت یادگیری؛ و ســایرین از ترکیب روشهای فوق برای آموزش
برخط اســتفاده میکردند .از میان افرادی که استفاده از روشهای ترکیبی را گزارش کردند ،بیشترین
ترکیبها عبارت بودند از 19/5 :درصد ( 129مورد) ترکیب شــبکۀ شــاد و پیامرسانهای خارجی4/5 ،
درصد ( 30مورد) ترکیب پیامرسانهای خارجی و بسترهای کالس برخط 4/2 ،درصد ( 28مورد) ترکیب
شــبکۀ شاد و مدرســۀ تلویزیونی 3/2 ،درصد ( 21مورد) ترکیب شبکۀ شــاد ،پیامرسانهای خارجی و
بسترهای کالس برخط 2/7 ،درصد ( 18مورد) ترکیب پیامرسانهای خارجی و بسترهای کالس برخط،
 0/6درصد ( 4مورد) فقط از پیامرســانهای ایرانی ،و  1/8درصد ( 12مورد) از ترکیب پیامرســانهای
ایرانی و شــبکۀ شاد استفاده میکردند .سایرین ( 11/01درصد 40 ،مورد) ترکیبهای دیگر و گاه موارد
دیگری را گزارش کردند.
میــزان رضایت کلی از آموزش برخط نیز در طیف یــازده درجه (صفر به معنای عدم رضایت و 10
بــه معنای رضایت کامل) به این صورت بود که معلمان میانگینی برابر با  4/76با انحراف معیار  2/67و
والدیــن میانگینی برابر با  4/65با انحراف معیار  2/87داشــتند .میانگین نمرههای معلمان و والدین در
پرســشنامههای تعیین مشــکالت نیز به ترتیب برابر با  128/12و  110/12با انحراف معیار  16/18و
 19/74بود.
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 مقولهبندی مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین:
مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی 48پرسشنامههای
والدین و معلمان (بهصورت جداگانه) صورت پذیرفت .مؤلفههای زیربنایی پرسشنامهها که با این رویکرد
و به روش تحلیل مؤلفههای اصلی 49استخراج شدند ،مؤلفههایِ مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین
و معلمان در نظر گرفته شــدند .ســپس ،بهمنظور اولویتبندی این مشــکالت ،متوسط میزان موافقت
شــرکتکنندگان با هر مؤلفه (در دامنهای بین  1تا  )5محاسبه شد .مقوالتی که میزان موافقت باالتری
داشتند ،بهمنزلۀ مشکالت مهمتر در نظر گرفته شدند.
بهمنظور اجرای تحلیل عاملی اکتشــافی ابتدا کفایــت نمونهگیری و معناداربودن ماتریس دادهها با
اســتفاده از آزمون کفایت نمونهگیری کیســر-میر-اولکین )50و کرویت بارتلت 51بررسی شد .نتایج این
دو آزمون (که در ضمیمۀ الف آمده اســت) نشــان داد درصد واریانــس درون دادهها که قابل تبیین با
عوامل است مطلوب و آزمون بارتلت نیز معنادار است و دادهها در هر دو پرسشنامۀ معلم و والدین توان
عاملیشدن دارند (به ترتیب کا اسکوئر=  ،4827/58درجۀ آزادی=  Pvalue =0/0001 ،469و کا اسکوئر=
 ،5597/70درجۀ آزادی= .)Pvalue =0/0001 ،469
جدول واریانس تعیینشــده با راهحل عاملی (ضمیمۀ ب) در پرســشنامۀ معلم ،هشت مؤلفه دارد
ارزش ویژۀ بیشــتر از یک دارند .بنابراین راهحل هشت مؤلفهای پیشنهاد میشود که  69/01درصد
که
ِ
واریانس کل را تبیین میکنند .در پرسشنامۀ والد نیز هشت مؤلفه استخراج شدند که  69/57درصد از
واریانس را تبیین میکنند .پس از بررســی محتوای سؤالهایی که با هم در یک مؤلفه طبقهبندیشده
بودند ،مؤلفههای استخراجشده نامگذاری شدند .این مؤلفهها به همراه توضیح آنها از دیدگاه معلمان در
جدول  3آمده است.
جدول  .3مؤلفههای پرسشنامۀ مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و تعریف آنها
ردیف

132

نام مؤلفه

تعریف

1

یاددهی-یادگیری و
سنجش

مشکالت مربوط به

تجربۀ دشــواریهایی در تعامل سازنده با دانشآموز ،رفع اشکال ،ارائۀ بازخورد ،سنجش از عملکرد،
اطالعنداشتن از میزان یادگیری دانشآموز ،افزایش احتمال تقلب ،ناتوانی در تدریس برخی دروس،
نادیدهگرفتهشدن اهداف پرورشی و تربیتی ،تبدیلشدن تدریس به سخنرانی

2

مشکالت شبکۀ شاد و
منابع دیجیتالی

دشواری در ارسال و دریافت پیام و فایل ،مشکالت نرمافزاری ،قابلیتهای پایین شبکۀ شاد ،کمبود
منابع (وبگاهها و کارافزارهای) آموزشی دیجیتالی

3

بیعدالتی آموزشی

در دســترس نبودن راهحلهای جایگزین برای متناسبسازی آموزش برخط برای دانشآموزان با
نیازهای ویژه ،سکونت در مناطق محروم و با سطح اجتماعی-اقتصادی ضعیف
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جدول ( .3ادامه)
ردیف

تعریف

نام مؤلفه

4

آسیبهای استفادۀ
افزایش احتمال اعتیاد به اینترنت ،مشــکالت جسمانی ناشــی از استفادۀ طوالنی از اینترنت (درد
افراطی از اینترنت برای چشــم ،گردندرد ،کمردرد ،کمبود تحرک و چاقی) ،وقفه در رشد اجتماعی به علت کاهش تعامل
دانشآموزان
با همساالن

5

کمبود امکانات پایه

دشواری در دسترســی به اینترنت پرسرعت ،تجربۀ قطعووصلی اینترنت ،آنتندهی ضعیف و عدم
پوشــش برخی مناطق با اینترنت ،هزینۀ باالی اینترنت ،دشواری در دسترسی به گوشی هوشمند،
تبلت یا رایانه

6

عدم همکاری والدین

تمایل پایین والدین به مشارکت در آموزش ،حفظ ارتباط با معلم

7

سواد رسانهای پایین

تسلطنداشتن بر ابزارهای فناورانۀ جدید ،روشهای تولید محتوا ،تسلطنداشتن بر آموزش
غیرحضوری

8

فشار شغلی ناشی از
زمانبندی تدریس

فشار شغلی ناشــی از طوالنیشدن زمان تدریس ،شناوری ســاعات کاری و فعالیتهای آموزشی
(تدریــس ،ارائه و تصحیح تکالیف ،بازخورد و غیره) در ســاعات غیرمتعارف ،بیبرنامگی و ابهام در
ساعات درسی ،و آموزش در ساعات و روزهای نامتعارف (روزهای تعطیل یا شب)

مؤلفههای والدین در جدول  4آمده است.
جدول  .4مؤلفههای پرسشنامۀ مشکالت آموزش برخط از دیدگاه والدین و تعریف آنها
ردیف

نام مؤلفه

تعریف

1

کاهش کارآمدی معلم

دشواری دانشآموز در برقراری ارتباط مطلوب با معلم ،دریافتنکردن تأیید و بازخورد و شکلگرفتن
پیوند عاطفی ضروری با وی به دلیل فاصلۀ فیزیکی ،تضعیفشدن تأثیر معلم بهمنزلۀ عنصر آموزش،
و ناتوانی معلم در ارزیابی دقیق دانشآموز

2

کاهش انگیزش
دانشآموز

بیحوصلگی ،تمرکز ضعیف ،بیانگیزگی و جدینگرفتن آموزش به علت خستهکنندهبودن آموزش
برخط و جدایی از ج ّو مدرسه

3

ناآشنایی با عناصر و
مهارتهای آموزشی

اطالعنداشتن از اهداف و انتظارات آموزشی ،تسلطنداشتن بر مهارتهای تدریس ،نداشتن درک و
تسلط بر محتوای دروس و ابزارهای فناورانۀ جدید

4

برهمخوردن نظم در
فضای منزل

اخــال در فضای منزل به علت آموزش برخط در ســاعات و روزهای نامتعارف (روزهای تعطیل یا
شب) ،بیبرنامگی و ابهام در ساعات درسی و طوالنیشدن زمان تدریس

5

آسیبهای استفادۀ
دشــواری در نظارت بر میزان استفادۀ دانشآموز از اینترنت ،نگرانی از اعتیاد به اینترنت ،مشکالت
افراطی از اینترنت برای جســمانی ناشی از استفادۀ درازمدت از آن (درد چشم ،گردندرد ،کمردرد ،کمبود تحرک و چاقی
دانشآموزان
او) و نپرداختن به فعالیتهای غیردرسی (تربیتی و ورزشی)
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جدول ( .4ادامه)
ردیف

تعریف

نام مؤلفه

6

وقفه در تحول
شخصیتی دانشآموز

وقفه در تحول و بلوغ شخصیتی و اجتماعی به علت نداشتن ارتباط و تعامل با همساالن ،تجربهنکردن
ج ّو مدرسه و دلتنگی برای همکالسیها

7

کمبود امکانات و
تسهیالت پایه

دشــواری در دسترسی به اینترنت پرسرعت ،گوشی هوشمند ،تبلت یا رایانه ،قطعووصلی اینترنت
(آنتندهی و مناطق تحت پوشش اینترنت) و هزینۀ باالی آن

8

تنش روانی ناشی از
مسئولیت آموزشی

تجربۀ احســاس مسئولیت سنگین به علت مشــغلۀ کاری ،کمبود وقت یا لزوم رسیدگی به سایر
فرزندان

 اولویتبندی مشکالت آموزش برخط از دیدگاه معلمان و والدین:
به علت نابرابربودن تعداد گویهها در هر مؤلفه ،نمرۀ کل بر تعداد گویهها تقســیم شد تا مؤلفهها در
یک مقیاس اندازهگیری مشترک قرار گیرند؛ به عبارتی  1نشاندهندۀ عدم تأیید مشکل و  5نشاندهندۀ
شدید دانستن آن بود .میانگین نمرهها برای این مؤلفهها در جدول  5آمده است.
جدول  .5اطالعات توصیفی معلمان و والدین در مؤلفههای استخراجشده به ترتیب اولویت
میانگین

خطای
معیار

انحراف
معیار

واریانس

آسیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت

4/50

0/04

0/65

0/43

مشکالت شبکۀ شاد و منابع دیجیتالی

4/44

0/04

0/73

0/53

بیعدالتی آموزشی

4/37

0/04

0/77

0/60

کمبود امکانات پایه

4/30

0/04

0/71

0/51

مشکالت مربوط به یاددهی-یادگیری و سنجش

3/97

0/04

0/71

0/51

فشار شغلی ناشی از زمانبندی تدریس

3/94

0/05

0/87

0/76

همکارینکردن والدین

3/47

0/05

0/91

0/83

سواد رسانهای پایین

2/35

0/05

0/93

0/87

مشکالت آموزش برخط

از دیدگاه
معلم
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جدول ( .5ادامه)
میانگین

خطای
معیار

انحراف
معیار

واریانس

کمبود امکانات پایه

4/15

0/04

0/77

0/60

آسیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت برای
دانشآموزان

3/94

0/04

0/85

0/72

کاهش کارآمدی معلم

3/93

0/05

0/89

0/80

وقفه در تحول شخصیتی دانشآموز

3/81

0/05

0/93

0/86

کاهش انگیزش دانشآموز

3/76

0/05

0/95

0/91

تنش روانی ناشی از مسئولیت آموزشی

3/49

0/05

0/90

0/81

برهمخوردن نظم در فضای منزل

3/25

0/05

1/18

1/40

ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی

2/98

0/06

1/05

1/11

مشکالت آموزش برخط

از دیدگاه
والدین

بر اساس نتایج بهدستآمده از دیدگاه معلمان ،آسیبهای ناشی از استفادۀ افراطی از اینترنت برای
دانشآموزان مهمترین دشــواری در آموزش برخط بودند .پس از آن مشــکالت مربوط به شــبکۀ شاد
و کمبود منابع دیجیتالی ،نقض عدالت آموزشــی ،کمبود امکانات پایه ،مشــکالت یاددهی-یادگیری و
ســنجش ،فشار شغلی ناشی از زمانبندی ،و همکارینکردن والدین مطرح شدند و سواد رسانهایِ پایین
کماهمیتترین مشــکل بود .طبق دیدگاه والدین نیز کمبود امکاناتِ پایه مهمترین مشــکل بود .پس از
آن ،آســیبهای ناشی از اســتفادۀ افراطی از اینترنت ،کاهش کارآمدی معلم ،وقفه در تحول شخصیتی
دانشآموز ،کاهش انگیزش ،تنش روانی و مســئولیت آموزشی و برهمخوردن نظم محیط منزل مطرح
شدند و کماهمیتترین مشکل نیز ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی والدین بود.
همبستگی بین سابقۀ شغلی معلم و سن او با نمرۀ کل پرسشنامۀ مشکالت
یافتههای جانبی .ضریب
ِ
آموزش برخط به ترتیب برابر با  )Pvalue=0/001( 0/187و  )Pvalue=0/027( 0/126بود .بهعبارتدیگر،
معلمان مســنتر و با سابقۀ کاریِ بیشتر مشکالت شــدیدتری را گزارش کردند .البته میان سن والدین
با نمرۀ کل ارتباط معناداری یافت نشــد ( .)Pvalue=938 ،r=0/004نتایج آزمون تی دوگروهی مستقل
نشان داد در نمرۀ کل پرسشنامه میان مادران و پدران ( ،T=0/316درجۀ آزادی= )Pvalue=752 ،355
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و همچنیــن میان معلمان زن و مرد ( ،T=1/517درجۀ آزادی=  304و  )Pvalue=0/130اختالف آماری
معناداری وجود ندارد .نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشــان داد برحسب سطح تحصیالت والدین میان
میانگین نمرۀ کل اختالف معناداری وجود دارد ( ،F=7/332درجات آزادی=  3و .)Pvalue=0/0001 ،353
آزمون تعقیبی شفه نشان داد این اختالف میان گروه دیپلم با فوقلیسانس و باالتر ( 115/00در مقایسه
با  )102/86و گروه فوقدیپلم با فوقلیســانس و باالتر ( 115/21در مقایســه با  )102/86معنادار بود.
بنابراین والدینی که تحصیالت فوقلیسانس و باالتر داشتند مشکالت کمتری را در قیاس با گروه دیپلم و
فوقدیپلم گزارش کردند .بااینحال ،نمرۀ کل برحسب سطح تحصیالت معلمان اختالف معناداری نشان
نداد ( ،F=0/199درجات آزادی=  4و  .)Pvalue=0/897 ،302همچنین تحلیل واریانس یکراهه نشــان
داد میانگین نمرۀ کل برحسب تعداد فرزند با یکدیگر اختالف آماری معناداری دارد ( ،F=4/801درجات
آزادی=  2و  .)Pvalue=0/009 ،354بر اساس آزمون تعقیبی شفه ،خانوادههای تکفرزند هم در مقایسه
با خانوادههایی که دو فرزند ( 104/88در مقایســه با  )111/45و هم سه فرزند ( 104/88در مقایسه با
 )113/98داشتند میانگین مشکالت کمتری را گزارش کردند.
اطالعات ترکیبی از نوع مدارس نشان داد میان نوع مدارس در نمرۀ کل پرسشنامه اختالف آماری
معناداری وجود دارد ( ،F=18/251درجات آزادی=  2و  )Pvalue=0/0001 ،660و میانگین مواردی که
محل تحصیل را مدرسۀ دولتی گزارش کرده بودند ،در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی و سایر انواع مدارس
نمونهدولتی ،تیزهوشــان ،هیئتامنایی و غیره ،در پرسشنامۀ مشکالت نمرههای باالتری دریافت کردند
( 122/05در مقایسه با  111/89و .)113/53

بحثو نتیجهگیری
پژوهــش حاضر با توجه به ضرورت تعیین مشــکالت پیش روی والدین و معلمان
در آموزش برخط طراحی و اجرا شــده است .بر اساس یافتههای بهدستآمده مهمترین
مشکالت معلمان عبارتاند از .1 :آســیبهای ناشی از استفادۀ افراطی دانشآموزان از
اینترنت؛  .2مشکالت شبکۀ شاد و کمبود منابع دیجیتالی؛  .3نقض عدالت آموزشی؛ .4
کمبود امکانات پایه؛  .5مشــکالت فرایند یاددهی-یادگیری و سنجش؛  .6فشار شغلی
ناشــی از زمانبندی تدریس؛  .7همکارینکردن والدین؛ و  .8ســواد رســانهای پایین.
همچنین مشــکالت پیش روی والدین در آموزش برخط ،به ترتیب اولویت ،در مقوالت
زیر طبقهبندی شــدند .1 :کمبود امکانات پایه؛  .2آسیبهای ناشی از استفادۀ افراطی
دانشآموز از اینترنت؛  .3کاهش کارآمدی معلم؛  .4وقفه در تحول شخصیتی دانشآموز؛
 .5کاهش انگیزش؛  .6تنش روانی ناشــی از مســئولیت آموزشی؛  .7برهمخوردن نظم
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محیط منزل؛ و  .8ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی والدین .بهعالوه ،رضایت کلی
هم والدین و هم معلمان از آموزش برخط کمتر از متوسط برآورد شد.
در یافتههای جانبی نیز ســن و ســابقۀ معلم با گزارش شدیدتر مشکالتِ آموزش
همبستگی مثبت داشــت (به ترتیب Pvalue=0/001 :و  .)Pvalue=00/027همچنین
هرچند ســطح تحصیالت معلمان با مشــکالت آموزش برخط آنان ارتباطی نداشــت،
والدینی که ســطح تحصیالتشان دیپلم و فوقدیپلم بود در قیاس با والدینی که مدرک
فوقلیسانس و باالتر داشتند مشکالت شدیدتری را گزارش کردند ( .)Pvalue=0/001از
حیث ساختار خانواده ،والدینی که یک فرزند داشتند در مقایسه با والدینی که دو یا سه
فرزند یا بیشتر داشتند مشــکالت کمتری را تجربه کردند ( .)Pvalue=0/009بهعالوه،
معلمان مدارس دولتی و والدینی که فرزندی در مدارس دولتی داشــتند نیز در مقایسه
با مدارس غیرانتفاعی و ســایر انواع مدارس (هیئتامنایی ،نمونهدولتی ،شاهد و غیره)
مشکالت شدیدتری را گزارش کردند (.)Pvalue=0/001
یافتههای بهدســتآمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای گوناگونی که هریک
از منظر متفاوتی به مشــکالت آموزش برخط در همین دوران پرداختهاند ،همپوشی و
همسویی دارد .ازاینبین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پژوهــش ایدی و ِدلَم ( )2020با عنوان «آســیبهای ناشــی از اســتفادۀ افراطی
دانشآموزان از اینترنت»؛ مرســر و گرجرسن ( )2020با عنوان «فشار شغلی و تعهدات
اجرایــی افزایشیافتۀ معلمــان ،محدودیتهای زمانی»؛ انگریــاوان ( )2020با عنوان
«دشواری در برانگیختن دانشآموزان ،مدیریت زمان ،مشکالت برنامهریزی درسی ،سواد
رسانهای پایین»؛ بائو ( )2020با عنوان «لزوم تغییر سبک یاددهی-یادگیری»؛ مارتین و
همکاران ( )2019با عنوان «لزوم تسهیل تعامل میان دانشآموز و معلم»؛ فازی و کوماسا
( )2020با عنوان «کمبود امکانات ،دسترســی به اینترنت ،فرایند یاددهی-یادگیری و
ارزشــیابی و همکارینکردن والدین»؛ راسمیتاندیال و همکاران ( )2020با عنوان «لزوم
ارتقای سواد رســانهای والدین ،معلمان و دانشآموزان»؛ کای و ونک ( )2020با عنوان
«افزایش مســئولیت والدین»؛ دانگ و همکاران ( )2020با عنوان «کمبود وقت ،دانش
و مهارتهای آموزشــی والدین»؛ گریر و پیــرس ( )2020با عنوان «انعطافپذیری در
ساعات تدریس»؛ و محمدیپویا ( )1399با عنوان «نقض عدالت آموزشی ،کیفیت پایین
آموزش ،نادیدهگرفتن امور تربیتی و پرورشی ،قطع ارتباط با فضای مدرسه».
شناختی استفادۀ
همانطور که مالحظه میشود نگرانی از آسیبهای جسمانی و روان
ِ
افراطی دانشآموزان از اینترنت اولین مشکل مطرحشدۀ معلمان و دومین مشکل والدین
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بود .در مصاحبههای بخش کیفی نیز این مســئله را شــرکتکنندگان بهصورت واضح
مطرح کرده بودند (مث ً
ال« ،مدام گوشــی دستشــه اما نمیدونم مشغول درس خوندنه
یا بازی».؛ «چون همیشــه به صفحۀ تبلت زل میزنه ،نگرانم چشــمش ضعیف بشه...
دیگر از میز تحریرش اســتفاده نمیکنه و میترسم دردهای مفصلی بگیره».؛ یا «نگران
وابستگی دانشآموزانم به اینترنت هستم؛ این وابستگیها ممکنه اعتیاد بشه .)».اعتیاد
بــه فضای مجازی یکی از آســیبهای احتمالی حضور مداوم در فضای مجازی اســت
که گاهی پیامدهــای مهمی به همراه دارد ،همانند از دســت دادن زمان ،دروغگویی،
مشــکل خواب و تغذیه ،کنارهگیری از دوستان و خانواده ،از دست دادن عالقه به سایر
فعالیتها و سرگرمیها ،مشــکالت جسمانی ،افت عملکرد تحصیلی و شغلی ،احساس
آشفتگی ،تغییرات خلقی و اشتغال ذهنی (متینفر و همکاران .)1396 ،همچنین طبق
نظر پژوهشگران ،تغییرات ناشی از بحران کرونا در سبک زندگی با افزایش احتمالی خطر
اعتیاد به اینترنت همراه بوده اســت که خود با برخی اختالالت روانشــناختی همانند
اضطراب و افســردگی ،مشکالت جســمانی و کاهش فعالیتهای تفریحی و اجتماعی
مرتبط اســت (ایدی و دلم .)2020 ،بنابراین اصالح رژیم مصرف دانشآموزان در کنار
ا ِعمال ســبک والدگری مقتدرانه میتواند به کمرنگشدن این مشکل در آموزش برخط
بینجامد.
مشــکل والدین و از چهار مشــکل اولیۀ معلمان بود.
کمبود امکانات پایه مهمترین
ِ
در مصاحبههــای بخش کیفی نیز تقریباً تمامی والدیــن ( 14نفر) و اکثر معلمان (10
نفر) به ابعاد گوناگون این مقوله اشــاره کرده بودند :هزینۀ باالی اینترنت ،دشــواری در
دسترسی به اینترنت پرســرعت ،تجربۀ قطعووصلی اینترنت ،آنتندهی ضعیف و عدم
پوشــش برخی مناطق با اینترنت ،دشــواری در دسترسی به گوشی هوشمند ،تبلت یا
رایانه .پُرواضح اســت که دسترسینداشتن به تســهیالت و امکاناتِ ضروری بهرهبردن
از آموزش برخط را غیرممکن میســازد .این عامل میتوانــد علت زیربنایی نارضایتی
بسیاری از والدین باشد (فازی و کوساما .)2020 ،نقض عدالت آموزشی برای برخی اقشار
(ســومین مشکل مطرحشدۀ معلمان) نیز با کمبود امکانات و تسهیالت همپوشی دارد،
بهطوریکه دانشآموزانی که نیازهای ویژه دارند ،آنهایی که ســاکن مناطق محروماند
و دانشآموزانی که ســطح اجتماعی-اقتصادیِ ضعیفی دارند نادیده گرفته میشوند یا
آموزش متناسبسازیشدهای برای آنان بهکار گرفته نمیشود.
چالش
همچنین مشــکالت شبکۀ شــاد و کمبود منابع دیجیتالی در حالی دومین
ِ
پژوهش حاضر  30/2درصد معلمان
معلمان عنوان شده است که بر اســاس یافتههای
ِ
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و والدیــن برای آموزش مجازی فقط بر همین شــبکه تکیه کرده بودند و  19/5درصد
نیز از ترکیب شــبکۀ شاد با آموزش تلویزیونی استفاده میکردند .بنابراین حدود نیمی
از شرکتکنندگان برای دریافت آموزش برخط به همین دو روش اکتفا کرده بودند که
بر لزوم بهبود این دو ابزار صحه میگذارد .دشــواری در ارســال و دریافت پیام و فایل،
مشکالت متعد ِد این نرمافزار و قابلیتهای پایین آن در مقایسه با پیامرسانهای خارجی
مــواردی بود که والدین و معلمان در مصاحبهها به آن اشــاره کرده بودند .هرچند این
ابزار مدام بهروزرسانی میشود و ارتقا مییابد ،برخی علت روگردانی خود از آن را همین
موارد ذکر میکردند .امکان به اشــتراک گذاشتن محتوا و دسترسی همگانی به آموزش
باکیفیت مزایای آموزش برخط ذکر شــدهاند (بین ،)2020 ،اما کمبود منابع آموزشی
دیجیتالی (وبگاهها و کارافزارها) ،بهویژه منابعی که مورد تأیید علمی قرار گرفته باشند،
نیز بُعد دیگری از همین مشــکل است زیرا معلم باید شخصاً به تولید محتوا اقدام کند
و این مســئله نیز به تســلط وی بر فنون تولید محتوا و سواد رســانهای باال نیاز دارد
(مارتین و همکاران )2019 ،که ارتقای آن در مدت زمانی محدود بســیار دشوار است.
البته بسیاری از معلمان با رسانههای دیداری ،شنیداری و نرمافزارهای آموزشی موجود
آشــنایی چندانی ندارند و از سطح مهارت باالیی در استفاده از آنها برخوردار نیستند
(زینیوند.)1399 ،
مشــکالت کاهش کارآمدی معلم (کمرنگشــدن تأثیر هیجانی و آموزشــی وی)،
وقفه در تحول شــخصیتی دانشآموزان و کاهش انگیزش آنان همگی به علت جدایی
دانشآموز از محیط آموزش حضوری و دوری از ج ّو مدرســه ذکر شدهاند (برای مثال،
در مصاحبهها عنوان شد که «نگران بلوغ شخصیتی این بچهام ،چون با همسنوساالنش
ارتباطی نداره».؛ «همکالسیها براش تو یک نامخانوادگی خالصهشدهان که هفتهای دو
بار موقع حضوروغیابِ مجازی به گوشــش میرسه».؛ «نگرانم ،چون معلمش رو دوست
نــداره ،رابطۀ عاطفی الزم رو باهاش نداره».؛ «چون فضای مدرســه رو تجربه نمیکنه،
انگیزه نداره و حتی اگر درسشم بخونه ،باز هم از بخشهای غیردرسیاش عقب مونده.)».
تعامل ســازنده میان معلم و دانشآموز و محدودشدن فرایند آموزش به سخنرانی
نبود
ِ
از معضالت آموزش برخطاند و به همین دلیل اســت که توانمندســازی دانشآموزان
برای یادگیری فعال در خانه و حفظ ارتباط مجازی میان معلم و دانشآموز در این نوع
آموزش بهشدت توصیه شده است (بین ،)2020 ،به شکلی که معلم با بازخورد انفرادی
به دانشآموزان ،پیوند عاطفی و هیجانی با آنان برقرار کند.
پررنگشدن ســهم والدین در آموزش برخط در قالب مؤلفههای تنش روانی ناشی
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از مسئولیت آموزشی ،برهمخوردن نظم محیط منزل و دشواری در حمایت آموزشی به
دلیل این موارد
علت ناآشنایی با عناصر و مهارتهای آموزشی والدین عنوان شده استِ .
کمیت و کیفیت آموزش نظارت کنند ،میزان انحراف سرعت
آن اســت که آنان باید بر ّ
یادگیری فرزند از ســرعت آموزش برخط معلم را بسنجند و در صورت لزوم اقدامهای
مداخلهای را انجام دهند ،و در عین فراهمکردن حمایت آموزشی ،یادگیری خودانگیخته
و فعال را تشویق کنند (کای و ونگ .)2020 ،همچنین آنان باید فضای آرام و مناسبی
را در خانــه برای آموزش فراهم آورند و این امر اقدامی اســت که بهویژه با وجود بیش
از یک فرزند بسیار دشوار به نظر میرسد .بههمینترتیب ،در یافتههای جانبی پژوهش
حاضر نیز این نتیجه به دست آمد که والدین با یک فرزند در مقایسه با والدین با دو یا
سه فرزند و بیشتر مشکالت کمتری داشــتهاند .مجموع موارد باال ،در کنار محدودیت
وقت ،بیبرنامگی احتمالی در زمانبندی آموزش مجازی ،ناآشنایی والدین با روشهای
تدریس و تسلطنداشــتن بر محتوای دروس ،فشــار روانی والدین را تشدید میکند و
بــه افزایش تنش در محیط خانه میانجامد (برای مثال در مصاحبهها عنوان شــد که
«زمــان ما درسها جور دیگهای بودن .اآلن باید اول خودم ویدئوهای معلم رو نگاه کنم
و درس بخونــم و بعد به بچه درس بدم».؛ «معلمان یه دورههایی میرن برای یادگیری
مهارتهای تدریس .ما که به هدفهای هر درس و روشهای تدریس مســلط نیستیم،
فقط استرس میکشیم که بچه چقدر یاد گرفته.)».

راهکارهای پیشنهادی
ازآنجاییکه موفقیت در آموزش برخط به میزان آمادگی فرد برای استفاده از فناوری،
افزایش ســطح حمایت و همکاری تمامی مسئوالن (شــامل دولت ،مدارس ،معلمان،
والدین و جامعه) بســتگی دارد (راســمیتاندیال و همــکاران ،)2020 ،همت و حمایت
همهجانبهای را طلب میکند .با تجمیع یافتهها و در ذهن داشــتن پیشینۀ پژوهشی و
منابع موجود ،راهکارها و اقدامهای مداخلهایِ زیر بهمنظور بهبود فرایند آموزش برخط
پیشنهاد میشوند:
 .۱فراهمکردن امکانات پایه .هم معلمان و هــم والدین کمبود امکانات ضروری را،
در مؤلفهای با همین نام ،مشــکلی اساسی مطرح کردند .بدیهی است در بهرهبردن
از آموزش برخط وجود تســهیالت و امکانات پایهای ضرورت دارد .بهعالوه ،بر تأمین
همهجانبۀ عدالت آموزشــی در ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( )1389نیز
تأکید شده اســت .درنتیجه ،این موارد پیشنهاد میشوند :توزیع سیمکارت رایگان؛
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فراهمکردن اینترنت پرسرعت ،ارزانقیمت یا رایگان؛ استفاده از ظرفیتهای دولتی
و بنیادهای عامالمنفعه برای خرید و توزیع ضروریات آموزش برخط (تبلت ،گوشــی
همراه ،ســیمکارت و اینترنت) برای دانشآموزان مناطق محروم و آنهایی که سطح
اجتماعی-اقتصادیِ ضعیفی دارند؛ و تشــکیل کارگروهی بهمنظور متناسبســازی
آموزش برخط برای دانشآموزان با نیازهای ویژه و ارائۀ راهکارهای حاصلشــده به
مراجع ذیربط.
 .۲بهبود ک ّمی و کیفی منابع دیجیتالی .مؤلفۀ «ناآشــنایی با عناصر و مهارتهای
آموزشی» بهعنوان مشکل والدین و مؤلفۀ «کمبود منابع دیجیتالی» بهعنوان مشکل
کمی و کیفی منابع دیجیتالی اســت .در این زمینه این
معلمان حاکیاز لزوم ارتقای ّ
راهکارهــا میتواند مورد توجه قرار گیرد :معرفی و در دســترس قرار دادن محتوای
آموزشــی باکیفیت (همانند وبگاهها ،فیلمهای آموزشی و کارافزارهای علمی) ،تهیۀ
آموزشی برخط با محتوای تأییدشده ازجانب متخصصان ،ارتقای سطح
بانک محتوای
ِ
ســواد رســانهای معلمان ،آموزش فنون تولید محتوا به معلمان و معرفی رسانههای
دیــداری ،شــنیداری و نرمافزارهای آموزشــی موجود .همچنین حــدود نیمی از
شرکتکنندگان پژوهش حاضر فقط از شبکۀ شاد و آموزش تلویزیونی برای آموزش
برخط اســتفاده میکردند .با توجه به اینکه این مورد دومین مشکل معلمان عنوان
شده بود ،لزوم بهبود آن از حیث نرمافزاری احساس میشود .همچنین به علت اینکه
دسترسی به تلویزیون سادهتر و اســتفاده از آن پذیرفتهشدهتر است ،افزایش تعداد
برنامهها ،بازپخش آنها در بازههای زمانی گوناگون و بهبود کیفیت آنان راهکارهای
مناسبیاند.
 .۳طراحی دورههای آموزشی ضمن خدمت «روشهای آموزش غیرحضوری».
این پیشنهاد برآمده از مؤلفۀ «مشکالت مربوط به یاددهی-یادگیری و سنجش» است
و چالشی است که معلمان آن را مطرح کردند .محتوای این دورههای آموزشی شامل
موارد زیر میشود .1 :تقســیمکردن محتوای آموزشی به واحدهای کوچکتر برای
افزایش سطح تمرکز دانشآموزان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و وسعتبخشیدن
و باالبردن سطح تمرکز دانشآموز؛  .2تأکید بر آموزش ازطریق صدا (کاهش سرعت
بیان هنگام آموزش) و تصویر (بهمنظور لحاظکردن تظاهرات چهرهای 52و زبان بدن)
ازطریق ارســال ویدئو بهجای متن؛  .3لزوم شفافسازیِ بیشتر اهداف و نشانگرهای
یادگیری برای هر درس و اشاره به انتظارات آموزشی در هر جلسه و دورۀ آموزشی؛
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 .4ارائۀ بازخورد انفرادی به دانشآموزان؛  .5ارزیابیهای مکرر با استفاده از روشهای
متنوع تکالیف خانه ،استفاده از آزمونهای و تکالیف عملکردی ،پروژه و فعالیتهایی
کــه هم امکان تقلب را کاهش میدهند و هــم یادگیری فعال در خارج از کالس را
ارتقا میبخشند؛  .6جمعآوری اطالعات از والدین بهمنظور تعیین نقایص یادگیری؛
بــه بهبود زمانبندی و نظــم در تدریس نیز میتوان توجه کرد .از یکســو ،حفظ
چارچوب آموزشــی و نظم در فضای خانه از اهمیت برخوردار است و ازسوی دیگر،
انعطافپذیری زمانی در آموزش برخط یکی از مزایای این روش برشمرده شده است
(بین .)2020 ،بنابراین پیشنهاد میشود معلمان الگوی زمانی مشخصی برای تدریس
خود اتخاذ کنند که در آن زمان ارســال فایل آموزشــی ،آموزش گروهی ،ارزیابی،
ارائۀ تکلیف و مهلت دریافت تکلیف مشــخص باشــد .بااینحال ،ارائۀ بازخورد (که
میتواند بهصورت انفرادی باشد و این نوع آموزش رسمیت کمتری داراست) میتواند
با انعطافپذیری همراه باشد.
 .۴طراحی دورههای آموزشی؛ «افزایش کارآمدی والدین در آموزش مجازی».
آموزش برخط ،بهویژه در دورۀ ابتدایی ،مستلزم آن است که والدین نیز در امر آموزش
دخیل شــوند .دو مؤلفۀ «تنش روانی ناشی از مســئولیت آموزشی» و «ناآشنایی با
عناصر و مهارتهای آموزشــی» داللت بر نیاز به آگاهســازی و دانشافزایی والدین
دارند .در همین راستا ،موارد زیر پیشنهاد میشود .1 :حساسکردن والدین در برابر
مسئولیت مهم آنان در آموزش فرزندان؛  .2تأکید بر اینکه در این فرایند کمکمعلم
محسوب میشــوند و باید به معلم اعتماد کنند و با او در تعامل باشند؛  .3پیشنهاد
منابع آموزشــی مناســب بهمنظور ارتقای دانش والدین نسبتبه محتوای آموزشی،
اهداف یادگیری دروس و استانداردهای عملکردی (برایمثال ،کتابهای راهنمای
معلم در پایگاه کتابهای درسی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بهصورت
رایگان قابل بارگیری است).
 .۵پشــتیبانی از تعامل معلم با والدین و دانشآموزان .دو مؤلفۀ «عدم همکاری
والدین» و «فشــار شغلی ناشی از زمانبندی تدریس» که معلم مطرح کرده است و
مؤلفههای «کاهش انگیزش دانشآموزان»« ،کاهش کارآمدی معلم» و «برهمخوردن
نظم در فضای منزل به علت آموزش مجازی» که والدین مطرح کردهاند ،اشــاره به
لزوم ارتباط مؤثر و دوســویه بین معلم و والدیــن و دانشآموزان ،بهویژه در آموزش
مجازی ،دارد .به علت سهم پررنگ معلم از حیث آموزشی و تربیتی ،تسهیل ارتباط
دانشآمــوز با وی ،در دورانی که ارتباط فیزیکی محــدودی بین این دو امکانپذیر
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بودن مداوم برای معلم فراهم و
اســت ،ضروری به نظر میرســد .امکان در دسترس ِ
مطلوب نیست ،اما این ارتباط ازطریق پیامهای متنی و صوتی با تکتک دانشآموزان
(بهویژه برای دانشآموزان مقطع ابتدایی با ذکر نام آنان) برای شکلگیری این پیوند
فراهم اســت .تعامل میان والدین با معلم نیز به کاهش احســاس تنش و تنیدگی
ناشــی از مسئولیت سنگین تدریس (هم ازســوی والدین و هم معلم) و به افزایش
بــازده تحصیلی کمک میکند .بهویژه این ارتباط میتواند کیفیت ارزیابی معلم را از
سطح یادگیری و سنجش میزان دستیابی دانشآموز به اهداف تحصیلی (که به علت
دسترسینداشتن به نشانههای غیرکالمی برای معلم دشوار شده است) ارتقا دهد زیرا
والدین میتوانند اطالعات همهجانبهای در اختیار معلم قرار دهند.
 .۶تشویق ارتباط میان دانشآموزان .مؤلفۀ «وقفه در تحول شخصیتی دانشآموز»،
کــه والدین آن را مطرح کردند ،بر لزوم تشــویق ارتباط میــان دانشآموزان تأکید
دارد .تشــکیل گروههای مجازی بهمنظور آشناشدن دانشآموز با همکالسیهایش،
پیشخوانی و پیشآمادگی برای جلســات (تماریــن آمادگی) ،تعامل درونگروهی،
تلفیق کارآمد خودآموزی برخط و غیربرخط (فراهمکردن فرصتهایی برای بحث و
تبادلنظر میان دانشآموزان بر اساس مطالب مطالعهشده) ،ارائۀ تکالیفی که نیازمند
همفکریاند و تشویق همکالســیها به برقراری ارتباط صوتی و تصویری با یکدیگر
تعامل اجتماعی را تســهیل میکند .در این زمینه فراهمکردن فضایی برای دریافت
خدمات مشــاورهای و روانشــناختی به دانشآموزان و معلمــان (همانند برگزاری
کارگاههای روانشــناختی با هدف آموزش ارتباط مؤثر به دانشآموزان یا تشــکیل
گروههــای حمایتی برای معلمان) در کاهش تنش روانشــناختی و افزایش کارایی
ایشان مؤثر است.
 .۷طراحی دورههای آگاهسازی والدین و معلمان از آسیبهای احتمالی فضای
مجازی در ایام آموزش مجازی .در راهکارهای پیشین لزوم توجه به زیرساختها
و منابع انســانی در نظر گرفته شــد .با توجه به ماهیت و مقتضیات آموزش برخط،
به آســیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت نیز باید توجه کرد .مؤلفۀ «سواد رسانهای
پایین» را معلمان و مؤلفۀ «آسیبهای استفادۀ افراطی از اینترنت برای دانشآموزان»
را والدین بهعنوان چالش مطرح کردند .این مؤلفهها نشان میدهند که به طراحی و
ی نیاز است .طراحی و
اجرای دورههای آگاهســازی آسیبهای احتمالی فضای مجاز 
در معرض عموم قراردادن چنین برنامههایی ازطریق اینترنت و رسانۀ ملی میتواند به
کاهش مشکالت روانشناختی اعتیاد به اینترنت و آشنایی افراد با راهکارهای موجود
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یاری رساند .پیشنهاد میشود محورهای زیر در این برنامه مورد توجه قرار گیرند:
 .1تأکید بر امکانات و ویژگیهای مثبت اینترنت و ابزارهای فناورانه (بهویژه از منظر
افزایش آگاهی و دسترســی به دانش)؛  .2تشریح انواع آسیبهای فضای مجازی ،میزان
شیوع آنها (بهمنظور جلوگیری از نگرانی افراطی) ،همبستهها ،پیامدهای روانشناختی
و جســمانی آن بهصورت جداگانه برای معلمان ،والدین و دانشآموزان؛  .3آگاهســازی
والدیــن از تأثیر اصلی آنان در والدگری مقتدرانه و اصالح رژیم مصرف فرزندان ازطریق
اصالح الگوی مصرف خود.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر باید به روش نمونهگیری آن اشاره کرد .به علت
همهگیری کوید 19-و لزوم حفظ فاصلۀ اجتماعی ،امکان جمعآوری اطالعات پرسشنامهای
بهصورت حضوری بسیار ضعیف بود و محدودیت دسترسی به شرکتکنندگان برای مصاحبه
نیز از دیگر مشکالت موجود بود .هرچند روش نمونهگیری اینترنتی مزایای ویژهای (راحتی
بیشــتر شــرکتکنندگان و ســوگیری مطلوبیت اجتماعی پایینتر) دارد ،محدودیتهای
اجتنابناپذیری (همانند نادیدهگرفتن افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند ،نظاممندنبودن
نمونهگیری و امکانناپذیری نمونهگیری تصادفی) نیز به همراه دارد (الن .)2017 ،53بنابراین
در تعمیمدهــی باید جانب احتیاط را رعایت کرد .همچنین این پژوهش معطوف به دیدگاه
معلمان و والدین بود و به علت موانع اجرایی ،نظ ِر دانشآموزان جمعآوری نشد .با توجه به
تأکید روزافزون مجامع علمی بر لزوم آموزش تلفیقی ،پیشنهاد میشود مشکالت این روش
آموزشــی با شرکت نمونههای وسیعتر بررسی و به عوامل گستردهتری توجه شوند؛ بهویژه
دیدگاه خود دانشآموزان از مشکالت و فرصتهای آموزش برخط بررسی شوند.

144

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

............................................................................................. منابع
 [مقاله19- تجربۀ ارزشیابی توصیفی در شبکۀ آموزشی دانشآموزان (شاد) در بحران کوید.) مردادماه،1399( . سمیرا،ابراهیمپور کومله
 دانشگاه، تهران،19- همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کوید.]ارائهشده
.صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
. وزارت آموزشوپرورش، شورای عالی آموزشوپرورش.)1389( .سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
 مجلۀ. پدیدارشناسی: روششناسی تحقیق کیفی.)1391( . علی. زهرا و سعید، رهنورد،. ناهید، دهقان نیری،. عبدالحسین،سیگارودی
.56-63 ،)68(22 ،پرستاری و مامایی جامعنگر
. دوران. سنجش و ارزشیابی آموزشی، اندازهگیری.)1396( . علیاکبر،سیف
 عوامل مؤثر و روابط بین آنها در ارتقای استفاده از فناوریهای دیجیتال در میان معلمان دورۀ دوم ابتدایی و.)1399( . فرشته،زینیوند
.65-106 ،)57(15 ، فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی.دبیران ریاضی دورۀ اول متوسطه
،)2(20 ، نوآوریهای آموزشی. کاستیها و چونوچراها: استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا. فرشته،زینیوند
.7-34
.207-224 ،)54(19 ، فصلنامۀ راهبرد. کاربرد روش تحقیق پدی د شناسی در علوم بالینی.)1389( . حیدرعلی،عابدی
 اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی.)1396( . سارا، آذر و یداللهی، نادی،. مرضیه، پورصالحی نویده،. احمدرضا،متین فر
. پیام بهاران.)و کیفیت زندگی
. تحوالت پســاکرونا و سیاستهای گذر از بحران، ارزیابی اقدامات، چالشها،. آموزشوپرورش و کرونا.)1399( . ســهراب،محمدیپویا
.پژوهشکدۀ سیاستپژوهش و مطالعات راهبردی حکمت
/https://www.irna.ir/news . هزار معلم در شبکۀ شاد۴۶۰  میلیون دانشآموز و7/2  ثبتنام.) فروردین30 ،1399( . نازنین،میرزایی
/https://www.irna.ir/news . دانشآموز در شبکۀ شاد حضور دارند408  میلیون و11 .) مهر16 ،1399( . نازنین،میرزایی
 فصلنامۀ. الگویی برای بهرهگیری از روش نظریه برخاسته از دادهها در پژوهشهای تربیتی.)1390( . محمود، علی و مهرمحمدی،نوری
.8-35 ،)23(6 ،مطالعات برنامه درسی ایران
Adnan, M. (2018). Professional development in the transition to online teaching: The voice of entrant online
instructors. ReCALL, 30(1), 88-111. https://doi.org/10.1017/S0958344017000106
Allen, M. (2017). The sage encyclopedia of communication research methods. SAGE Publications. doi:
10.4135/9781483381411.
Anggriawan, R. (2020, September). Preschool Teachers’ Perspectives and Challenges in Online Teaching and
Learning during COVID-19 Pandemic in Indonesia.12th Annual conference of Indonesia Focus, University of
Pittsburgh, October 2-3, 2020.
Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human
Behavior and Emerging Technologies, 2(2), 113-115.https://doi.org/10.1002/hbe2.191
Binh, T. T. M. (2020). A pilot model for Japanese online teaching with Japanese teachers-problems and solutions. VNU
Journal of Foreign Studies, 36(2), 2525-2445. https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4548.
Cai, R., & Wang, Q. (2020, March 17). A six-step online teaching method based on protocol-guided learning during
the COVID-19 epidemic: A case study of the First Middle School Teaching Practice in Changyuan City, Henan
Province, China. Henan Province, China. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3555526.
Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese
parents’ beliefs and attitudes. Children and youth services review, 118, 105440.https://doi.org/10.1016/j.
childyouth.2020.105440
Edwards, M., Perry, B., & Janzen, K. (2011). The making of an exemplary online educator. Distance Education, 32(1),
101-118. https://doi.org/10.1080/01587919.2011.565499
Eidi, A. & Delam, H. (2020). Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease
2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System, 8(3), 142-143.
Fauzi, I., & Khusuma, I, H, S. (2020). Teachers’ Elementary School in Online Learning of COVID-19 Pandemic
Conditions. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.914
Greer, M. & Pierce, C. (2020). 5 Stepping Stones to Connect the Parent to the Classroom during Non-Traditional

145

ë 79 شمارة
ë سال بیستم
ë 1400 پاییز

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

Instruction. In Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 37-41). Online, The Netherlands: Association for
the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/217281/.
Harpaz, G., & Grinshtain, Y. (2020). Parent-Teacher Relations, Parental Self-Efficacy, and Parents’ Help-Seeking
from Teachers about Children’s Learning and Socio-Emotional Problems. Education and Urban Society, 52(9), 13971416. https://doi.org/10.1177/0013124520915597.
Martin, F., Ritzhaupt, A., Kumar, S., & Budhrani, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices:
Course design, assessment and evaluation, and facilitation. The Internet and Higher Education, 42, 34-43.https://doi.
org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001
Mercer, S., & Gregensen, T. (2020). Teacher Wellbeing (Oxford Handbooks for Language Teachers). Oxford
University.
Ní Shé, C., Farrell, O., Brunton, J., Costello, E., Donlon, E., Trevaskis, S., & Eccles, S. (2019). Teaching online is
different: critical perspectives from the literature.Dublin City University. Doi: 10.5281/zenodo.3479402
Rasmitadila, A., Aliyyah, R. R., Rahmadtullah, R., Samsudin, A.,… & Tambunan, A. R. S. (2020). The Perceptions
of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia.
Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388
Sener, J. (2015). Updated E-Learning Definitions. https:// onlinelearningconsortium.org/updated-e-learningdefinitions-2/
The World Bank. (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to
support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/
brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic
Torres-Rodriguez, A., Griffiths, M. D., Carbonell, X., & Obesrt, U. (2018). Internet Gaming Disorder in
Adolescence: Psychological Charecteristics of a Clinical Sample. Journal of Behavioral Addictions, 7(3), 1-12.
DOI:10.1556/2006.7.2018.75
Wetterneck, C. T., Burgess, A. J., Short, M. B., Smith, A. H., & Cervantes, M. E. (2012). The role of sexual compulsivity,
impulsivity, and experiential avoidance in internet pornography use. The Psychological Record, 62(1), 3-18.
UNESCO. (2020, Match 13). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/themes/
education-emergencies/coronavirus-school-closures

..................................................................................... پینوشتها
1. Covid-19 (Corona Virus)
2. The United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
3. Mercer & Gregersen
4. online education
5. distance education
6. Yacci
7. Shé
8. Sener
9. Binh
10. online facilitator
11. online teacher/tutor/instructor/
trainer
12. e-moderator/tutor
13. distance tutor
14. teaching assistant
15. Adnan
16. Anggriawan

17. Bao
18. media literacy
19. Edwards
20. Martin
21. Fauzi & Khusuma
22. Rasmitadila
23. autonomous learning
24. Cai & Wang
25. Dong
26. Torres-Rodriguez
27. Eidi & Delam
28. Harpaz & Grinshtain
29. Greer & Pierce
30. The World Bank
31. e-learning
32. survey
33. colaizzi method
34. probing questions
35. application

36. prolonged engagement
37. peer debriefing
38. member checking
39. investigator triangulation
40. non-probability
41. snowball sampling
42. Wetterneck
43. google form
44. link
45. cronbach’s alpha
46. themes
47. skyroom
48. explanatory factor analysis
49. principle component analysis
50. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy
51. Bartlett’s Test of Sphericity
52. facial expression
53. Allen
79  شمارةë
 سال بیستمë
1400  پاییزë

146

147-180

ارائة الگوی مفهومی
مدارس کسب وکار برای
نظام پیشدبستانی ایران
محمدعلی نادی

زهرا افتخاری

**

*

چكيده:
این پژوهش با هدف ارائة الگوی مفهومی مدارس کســبوکار برای نظام پیشدبستانی ایران انجام
اصلی پژوهش پرسشنامة محققساختهای بود كه بر اساس نتایج مطالعة تطبیقی ،با روش
شــد .ابزار
ِ
بردی از الگوهای مراکز پیشدبســتانی در مدارس کسبوکار ،در کشــورهای منتخب ،تدوین شده
مســتقل مراکز پیشدبستانی کشور بودند؛ نمونة آماری به شیوة
مدیران
آماری پژوهش
بود .جامعة
ِ
ِ
ِ
ای متناسب با سهم انجام شد که تعداد  377نفر بهصورت تصادفی ،متناسب
نمونهگیری تصادفی طبقه ِ
پژوهش روایی صوری ،محتوایی و ســازة (تحلیل عاملی اكتشافی و
این
در
با حجم ،انتخاب شــدند.
ِ
تأییدی) ابزار بررســی و تأیید شدند و پایایی كل ابزار ،با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ0/821 ،
محاســبه شد .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از بستة نرمافزار آماری در علوم اجتماعی نسخة 23
و حداقل مربعات جزئی هوشــمند نسخة  3استفاده شد .برای اعتبار عاملی و ابعاد آن از شیوة تحلیل
عاملی تأییدی و شــاخصهای مربوط به اعتبار همگرا (میانگین واریانس استخراجی) و اعتبار واگرای
بارهای عاملی متقابل و شــاخص برآورد مقادیر معیار ( )HTMTاســتفاده شد .در این الگو  3بعد و
شامل بُعد مدیریت منابع
 11مؤلفه بهمنزلة مهمترین مؤلفههای نظام پیشدبستانی شناسایی شدند که
ِ
انسانی (آموزش و تربیت نیروی انسانی ،شایستگیهای حرفهای ،گروههای تخصصی ،ارزیابی عملکرد)؛
بعد برنامة درسی (اهداف آموزشی ،برنامهریزی آموزشی و فرهنگی ،ارزشیابی از پیشرفت کودکان)؛ و
بعد ساختاری ارتباطی (راهبرد ،مشارکت اولیا ،پژوهش ،وظایف هیئتمدیره) میشوند.

كليد واژهها:

ب و کار ،ابعاد و مؤلفههای الگوی نظام پیشدبستانی ،الگوی مفهومی
الگوی مدارس کس 

 ïتاريخ دريافت مقاله99/3/31 :

 ïتاريخ شروع بررسي1400/5/9 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/10/7 :
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بر اســاس آنچه در دســتورات دینی و قانون اساسی کشور بر آن تأکید شــده است ،كودکان امروز
ســرمایههای معنوی ،معماران ســازندگی و آموزندگان دانش و پژوهش جامعهاند .اندیشــمندان حوزة
تحصیلی آیندة
تعلیموتربیت به تربیت کودکان توجه ویژهای دارند و ســهم و تأثیر آموزش در موفقیت
ِ
گذاران آموزشی مهم است ،به همین علت اولویتها معطوف
دانشآموزان ازطرف پژوهشگران و سیاست
ِ
به آموزش در دوران کودکی است (لیسی یبل .)2016 ،1سالم و ایمنبودن از ویژگیهای اساسی محیطِ
یادگیریِ مطلوب برای کودکان اســت .حجم عظیمی از مطالعات نشــان دادند که آموزش و پرورش در
پیش از دبستان میزان یادگیری و پیشرفت کودکان را بهبود میبخشد (دانکن و مگنسن )2013 ،2و اکثر
فرصتها را برای رشد مهارتهای فردی سالمت هر کودک فراهم میکند (محمدی فارسانی و همکاران،
آموزشی
 .)1397تقیپور و محمودی ( )1397بیان میکنند که حضور در مهدکودک و دریافت خدمات
ِ
باکیفیت در رشــد و تحول شناختی و زبانی کودکان تأثیر مثبت میگذارد .برنامة درسی برای کودکان
فقط فراهمســاختن مجموعهای از تجارب یادگیریِ از پیش طراحیشــده نیست ،بلکه باید یک برنامة
درســی پاسخگو نیز باشد؛ برنامهای آموزشی که اوالً ،بر مشاهدة دقیق عالئق و نیازهای یکایک کودکان
تأکید دارد و ثانیاً ،محیطی برای یادگیری طراحی میکند که حامی یادگیریِ خودآغازگر کودک اســت
(ســیماتوا .)2010 ،3اما بهرغم همة تالشها ،آموزشوپرورش ایران با تمرکز بر قدرت و اختیار در سطح
باالی مدیریت ،ســاختار اداری وسیع ،برنامههای متمرکز ،قوانین و مقررات دستوپاگیر و دیوانساالرانه
موجب ناکارآمدی ،فقــدان پویایی و انعطافپذیری در برنامهها ،و نبود مدیریت یکپارچه در ادارة مراکز
پیشدبستانی شده است .کمبود نیروی انسانی و نبود مجوز برای استخدام نیروی متخصص ،به رسمیت
نشناختن مربیان پیشدبستانی ازســویِ نظام آموزشی ،آشنانبودن مربیان با روانشناسی رشد کودک،
تناسبنداشتن برنامههای این دوره با نیازها و سطح توانایی کودکان (مفیدی ،)1394 ،کمبود اعتبار الزم
ازجانب بخش دولتی و هم بخش خصوصی ،اســتقبالنکردن و مشــارکتنکردن برخی از والدین در
هم
ِ
پایین آموزش ،طراحینکردن محیط مناسب آموزشی با توجه به تفاوتهای فردی و
آموزشها ،کیفیت
ِ
فرهنگی بومی کودکان ،توجهنکردن به ویژگیهای مراحل رشد و پرورش حواس و نبود نظارت
شــرایط
ِ
کافی (فضلی )1394 ،و فقدان آموزشهای الزم به آنها ،چندگانگی برنامههای درســی و مرتبطنبودن
مدارک تحصیلی مدیران و مربیان ،نبود نظا ِم گزینش برای جذب و اســتخدام مربی ،سردرگمی اولیا از
آموزشهای مراکز گوناگون و یکپارچهنبودن مدیریت ،فقدان ســند برنامة درسی ملی مستقل برای این
دوره (عباسی )1397 ،و نبود برنامهای درسی که بتواند ویژگیهایی ازجمله مهارت تفکر انتقادی و تفکر
خالق ،توانایی درک متقابل ،همکاری و مشارکت ،احترام به سنن و فرهنگها ،آگاهی از حقوق بینالمللی
و محیطزیســت ،صلح و احترام به نژاد و مذاهب را بهصورت یکپارچه و جامع در کودکان پرورش دهد،
آموزشی روز باعث شده است که اولین
و نداشــتن نظام جامع و اســتاندارد مطابق با آخرین راهبردهای
ِ
 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ارائة الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیشدبستانی ایران

پله از پلکان آموزش و یادگیری در همان مرحلة نخست کاستیهای فراوانی داشته باشد و هرگز توانایی
الزم را در ایجــاد انگیزش ،پرورش و خالقیت برای نونهاالن مهیا نکند (زارعی و همکاران .)1397 ،باید
وپرورش پیشدبستانی در حال حاضر مطلوب و
خاطرنشــان کرد که شــرایط مدیریت در نظام آموزش
ِ
رضایتبخش نیست .به علت غفلت از توسعة مدیریت پیشدبستانی ،این نظام نتوانسته است بهگونهای
ریشهای ،نظاممند و راهبردی برای تربیت مربیانی هوشمند و بااستعداد در عرصة اندیشه و تفکر تالش
و کوشش شایستهای کند و ارتباط مؤثری شکل دهد و از این طریق ظرفیت فزایندهای را بهوجود آورد
(عبدالملکی و همکاران .)1397 ،روشن است که رسیدن به چنین هدفی مستلزم بهکارگیری مهارتهایی
است که باید مبتنی بر تجربههای علمی باشد و آموزش مهارت و نگرش برای درک اهداف فرهنگ صلح
جهانی ،توسعة پایدار و مطلوب زیستمحیطی ،همگرایی ،وحدانیت اجتماعی و پذیرش نقش شهروندی
المللی در دوران کودکی تأثیر بســیاری دارد (ســبزه .)1394 ،با توجه به اهمیت آموزش و پرورش
بین
ْ
در پیش از دبســتان 4رویکرد بسیاری از کشورهای جهان در چند دهة اخیر به موضوع رش ِد همهجانبة
کودکان موجب شــده اســت موجی از سیاستهای توسعة مدارس کســبوکار با الگوهای گوناگون در
دنیا ،بهویژه در دورة پیشدبســتان و تقویت این مراکز ،ایجاد شــود و با تدوین راهبردها ،5مأموریتها،6
سیاستها 7و برنامههای آموزشی 8و عملی ،توجه خاصی به گسترش الگوهایی در مدارس کسبوکار شده
است (نجمایی . )2012 ،مراکز پیشدبستانی در مدارس کسبوکار ،در کشورهای موردمطالعه ،با استفاده
از هماهنگی میان نهادهای آموزشــی ،نظام ملی سیاســتگذاری ،برنامهریزی و ارزیابی در حوزة جذبِ
مربیان کارآمد و برنامة درســی مناسب و ترســیم مسیری پیوسته برای ارتقای دانش و مهارت کودکان
با اســتانداردهای آموزشــی و یادگیری ،و ایجاد فضایی شــاد و پویا توانستهاند فرصتهایی برای کسب
دانش ،کارآفرینی ،مهارت تفکر ،پرسشــگری و شکوفایی تواناییهای ذاتی کودکان فراهم سازند (نادی و
همکاران .)1398 ،مدارس کسبوکار با الگوی منحصربهفرد خود فرصتها را شناسایی و آنها را مدیریت
میکنند و در این زمینه سهم مثبت و مؤثری بر عهده دارند؛ درواقع ،الگوی کسبوکار سنگ بنای اولیة
یک مدرسه است (مانند دیانای 9در انسانها) .الگوی کسبوکار دامنهای وسیع را از الگوهای رسمی و
غیررسمی توصیف میکند .این الگو بیان میدارد که چگونه مدرسه یا سازمان با اهداف ،10زیرساختها،11
و ساختار سازمانی 12برای خروجی یا ارائة خدمات ارزشافزوده ایجاد میکند (نجمایی .)2012 ،الگوهای
کسبوکار منبعمحور ،13فرایندمحور ،14دانشمحور ،15اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،16شبکهای ،17راهبردمحور 18به مدارس
19
کسبوکار کمک میکنند تا تفاوتها را با مقایسة وضعیت موجود و مطلوب خود شناسایی کنند (ویرتز
و همکاران )2016 ،و با بررســی این تفاوتها راهحلهای بهبــود وضع موجود را اجرا نمایند .مطالعات
انجامگرفته درزمینة الگوهای مدارس کسبوکار در کشورهای موردمطالعة این پژوهش نشان میدهد که
بخش پیشدبستانتربیت رهبران
چشمانداز ،مأموریت و اهداف آموزشی و برنامة درسی 20این مدارس در ِ
متفکر و مبتکر و کارآفرین بهمنظور بهبود جهان و تولید ایدههای عملی است (نادی و همکاران.)1398 ،
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با بررســی پژوهشهای انجامشده در داخل کشــور ،متوجه شدیم که در ایران پژوهش خاصی درزمینة
الگوهای مدارس کســبوکار در کشورهای گوناگون در بخش پیشدبستان انجام نشده است و پیشینة
پژوهش در این زمینه غنی نیست .لذا پژوهشهای مرتبط ارائه میشود :حسینیخواه و همکاران ()1399
در تحقیقی با عنوان «مدرسة خالق ،چیستی و چرایی» ابعاد و مؤلفههای تشکیلدهندة مدرسه خالق»
را در ابتدای ســالهای کودکی موردمطالعه قرار دادند .زارعی و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان
«تبیین رویکردهای یاددهی یادگیری و ارزشــیابی مناســب برای رشد حرفهای مربیان پیشدبستانی»
به این نتیجه دســت یافتند که در رویکرد یاددهی و یادگیری اســتفاده از شیوة تدریس خالقمحور در
ارزشیابی آموختههای مربیان با استفاده از آزمون عملکردی اهمیت دارد .عبدالملکی و همکاران ()1397
در پژوهشــی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشــی بازی آموزشی از دیدگاه مربیان مهدكودک و
پیشدبســتانی شــهر تهران» بیان کردند که تحلیل یافتهها به استخراج دو عامل مربی با مضمونهای
تناسب با كودک ،تأثیر مربی و كودک در بازی ،نوع آن و عامل محیط با مضمونهای فرهنگ ،مدیریت
پیشدبستان ،نگرش والدین به بازی ،فضا و امکانات بازی منجر شده است .نجمایی ( )2012در پژوهشی
با بررسی الگوهای مدارس کسبوکار در استرالیا نشان داد که چگونه این مدارس با آموزشهای خود به
پرورش مهارتهای کلی مانند تفکر انتقادی ،پرسشگری ،کنجکاوی ،مهارت ذهنی و عقالنی و مهارتهای
حل مسئله کمک میکنند .بررسی تجارب جوامع گوناگون در حل مسائل آموزشی و پرورشی این توانایی
را بهوجود میآورد تا در حل دشــواریهایِ آموزشــی گامهای مؤثری برداشــته شود .لزوم ارائة الگویی
منســجم و برخوردار از مبانی نظری و همچنین منطبق با واقعیات جامعه درزمینة ارائة الگو برای نظام
پیشدبستانی ضرورت دارد تا بتوان از آن بهرهبرداری کرد و چراغ راهی برای حرکت در این مسیر باشد.
در همین راســتا ،این پژوهش با نگاه علمی و فنی ســعی در ارائة الگو برای نظام پیشدبستانی کشور و
اعتبارســنجی آن دارد که برخاسته از الگوهای مدارس کســبوکار در مراکز پیشدبستانی ،با استفاده
از تجارب کشــورهای منتخب ،است .ازاینرو ،شــاید بتواند در شرایط سخت و پیچیدة فراروی مدیریت
پیشدبستانی کشور ،در حرکت مطلوب بهسمت این مسیر سهمی به عهده گرفته باشد.
 éسؤالهای پژوهش
 .1آیا ابزار اندازهگیری الگوی مدارس کســبوکار برای نظام پیشدبســتانی کشور روایی و پایایی
مناسبی دارد؟
 .2آیا الگوی مفهومی تدوینشده برای نظام پیشدبستانی کشور اعتبار دارد؟

روششناسی پژوهش

پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع زمینهیابی اســت و با هــدف ارائة الگو برای نظام
ایــن
ْ
پیشدبستانی کشور ،از منظر تجارب مراکز پیشدبستان در مدارس کسبوکار در کشورهای منتخب ،انجام
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شد .در ابتدا دادهها در بخش کیفی ،ازطریق مطالعة اسناد و مدارک و با ورود به وبگاه مدارس کسبوکار
در کشــورهای منتخب جمعآوری شدند .ســپس ،با برقراری ارتباط و مصاحبه با اعضای هیئتمدیره از
دادهها فیشبرداری شــد .درنهایت ،تفاوتها و شباهتها در قالب چند جدول جمعبندی شدند .محیط
کیفی آن شامل تمامی کشورهایی است که مدرسة کسبوکار ( ۱۰۰مدرسة کسبوکار)
پژوهش در بخش
ِ
دارند و از میان آنها ،مدارسی انتخاب شدند که درزمینة آموزش پیشدبستانی الگو و برنامه داشتند (30
مدرســة کســبوکار) .این نمونههای آماری بهصورت هدفمند انتخاب شدند .این کشورها در رتبهبندی
انجمن بینالمللی فایننشال تایمز 21در سالهای  2017و  ،2018که از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی
اســت ،بر اساس معیارهایی همچون چشــمانداز ،مأموریت ،میزان تحقق اهداف آموزشی ،سهم استادان،
محیــط یادگیری و ارزیابی جایگاهی مطلوب دارند .این انجمن بینالمللی به رتبهبندی آموزش مدیریت
حرفهای مدارس کســبوکار در جهان میپردازد و موارد فــوق را در ارزیابی خود لحاظ میکند .مدارس
شامل کشور فرانسه
کســبوکاری که در کشــورهای موردمطالعة این پژوهش مرکز پیشدبستانی دارند
ِ
(مدرسة کسبوکار اینسید)22؛ امریکا (اســتنفورد ،پنسیلوانیا ،هاروارد ،کلمبیا ،امآیتی اسلون ،شیکاگو،
نورث وسترن ،کالیفرنیا ،ییل ،لس آنجلس ،میشیگان ،کورنل جانسون ،اوکال اندرسون ،جرجتاون ،واشنگتن
فوســتر،کنان فِلَگلر)23؛ انگلستان (جاج کمبریج ،لندن ،آکســفورد ،لَنکِستر)24؛ اسپانیا (ایسی ،ایسید)25؛
چین (سیبز ،سییواچکی ،هنگکنگ)26؛ ایتالیا (بوسونی)27؛ سنگاپور (نانیانگ)28؛ سوئیس (ایامدی)29؛
هندوســتان (هند)30؛ هلند (روتردام)31؛ و استرالیا (مککوایر) 32بودند .مهمترین ابزا ِر جمعآوری دادهها،
کمی این تحقیق ،پرسشنامة محققساخته بر اساس الگوی مفهومی بخش كیفی و  70گویهای
در بخش ّ
بود که پژوهشگر به استناد پژوهشی کیفی و تطبیقی و مبتنی بر مؤلفههای الگوهای مدارس کسبوکار
در مراکز پیشدبستانی کشورهای منتخب طراحی کرده بود .جامعة آماری در بخش کمی شامل مدیران
مراکز پیشدبستانی کشور بود که در جدول  1آمده است.
جدول  .1تعداد مدیران مســتقل مراکز پیشدبستانی در سال 1397؛ منبع« :ســالنامة آماری وزارت آموزشوپرورش»،
مرکز برنامهریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات1397 ،
مدیران مرد

مدیران زن

جمع

9498

10202

20700

در گام بعدی از میان اســتانهایی که در ناحیة منتخب (ناحیة ســه و اســتان فارس) قرار دارند
درمجموع  14شهرســتان و ناحیة آموزشی انتخاب شدند .در این مرحله از میان شهرستانها و مناطق،
یک شهرستان و منطقة درحالتوسعه ،یک منطقة نیمهبرخوردار و یک منطقة توسعهیافته به نسبت سهم
حجم نمونة هر استان انتخاب شدند .در مرحلة نهایی ،تعداد  377نفر نمونه ،از مناطق انتخابی ،و تعداد
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مراکز و مدیران انتخاب شدند که در جدولهای شمارة  ۲و  ۳آمده است .شایان ذکر است ،حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران بهدست آمد و از جدول انتخاب حجم نمونة کوکران ،برای محاسبة حجم نمونة
آماری 377 ،نفر نمونه انتخاب شدند ،که مشابه با جدول مورگان است .پرسشنامهها به شرکتکنندگان
داده شد که  7عدد آنها مخدوش شدند و از مرحلة تجزیهوتحلیل آماری کنار گذاشته شدند .درنتیجه،
 369پرسشنامه برگشت داده شد .بنابراین نرخ بازگشت  ٪97/87بود.
جدول  .2ناحیهبندی کشــور بر اساس دستهبندی مورداستفاده در وزارت آموزشوپرورش؛ منبع« :دفترچة انتخاب رشتة
کنکور سراسری» ،سازمانسنجش ،مردادماه 1397
استانهای تابعه

ناحیه

1

البرز ،تهران ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم ،و مرکزی

2

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،و اردبیل

3

اصفهان ،چهارمحالوبختیاری ،و یزد

4

سیستانوبلوچستان و كرمان

5

بوشهر ،فارس ،كهگیلویهوبویراحمد ،و هرمزگان

6

كردستان ،كرمانشاه و همدان

7

ایالم ،خوزستان و لرستان

8

خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،و خراسان جنوبی

9

گلستان ،گیالن و مازندران

جدول  .3تعداد مدیران و مناطق آموزشــی انتخابشده در نمونة آماری؛ منبع« :سالنامة آماری وزارت آموزشوپرورش»،
مرکز برنامهریزی و منابع انسانی و فناوری اطالعات1397 ،
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ردیف

نام استان

تعداد مناطق

تعداد مدیران
مستقل

تعداد مناطق
انتخابشده

تعداد مدیران
انتخابشده

1

فارس

59

1894

4

144

2

چهارمحالوبختیاری

17

772

3

67

3

اصفهان

40

1195

4

97

4

یزد

14

400

3

61
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در ادامه روایی صوریِ پرســشنامه بر اساس آرای پاسخدهندگانی شبیه نمونة واقعی بررسی و
انجام شــد و اصالحات موردنظر درباب شكل و قابلیت فهم واژهها اعمال شد .سپس برای سنجش
روایی محتوایی پرســشنامه ،طی چندین نوبت ،آرای متخصصان و  15نفر از خبرگان رشــتههای
مدیریت آموزشــی ،آموزش ابتدایی و پیشدبســتانی اخذ شــد و اصالحات الزم در هر مرحله به
عمل آمد .درنتیجه ،ضریب توافق متخصصان  0/87محاســبه و روایی محتوایی تأیید شــد .برای
پایایی ابتدا پرســشنامه بهصورت آزمایشــی در میان  30نفر از افراد جامعه توزیع شد
محاســبة
ْ
و بــرای تعیین ضریــب اعتماد ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ تکتــک گویهها ،مؤلفهها و درنهایت
ضریب آلفای کرونباخ کل با مقدار ضریب  0/821محاســبه شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز
نشــان از تبیین  82/5درصد از واریانسها از  11عامل کشفشــده داشته است و در حین اجرای
این دو کار ،آرای خبرگان مدیریت آموزشــی و روانشناســی نیز اعمال شد .در پایان ،پرسشنامة
نهایی در میان نمونة آماری توزیع شــد .برای هریک از مؤلفههای الگوهای مدارس کسبوکار در
مقیاس لیکرت پنجدرجهای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) در نظر گرفته شــد.
مراک ِز پیشدبســتانی
ِ
اطالعات حاصلشــده با استفاده از نرمافزارهای بســتة علوم اجتماعی نسخة  ،23حداقل مربعات
جزئی هوشــمند نســخة  3و مبتنی بر آزمونهای آماری اکتشــافی(عاملی و تأییدی) ،محاســبة
بارهای عاملی و تبیین واریانسها ،و معادالت ســاختاری تجزیهوتحلیل شــدند .در مرحلة نهایی
با اســتفاده از شــاخصهای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی  33و بهمنظور محاسبة
شــاخصهای اعتبار و پایایی ،از رویکرد الگوســازی معادالت ســاختاری واریانسمحور استفاده و
اعتبار نهایی الگو برآورد شد.

یافتهها
سؤال اول :آیا ابزار اندازهگیری الگوی مدارس کسبوکار برای نظام پیشدبستانی کشور
روایی و پایایی مناسبی دارد؟
برای مشخصشــدن مؤلفههای اساسی نظام پیشدبستانی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شده است .برای انجامدادن تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ،ابتدا شاخصهای کفایت نمونهبرداری و
ضریب بارتلت محاسبه شد که در جدول  4آمدهاند.
جدول  .4آزمون كرویت بارتلت و کفایت نمونهبرداری
متغیر

کفایت نمونهبرداری KMO

آزمون كرویت بارتلت

درجة آزادی

سطح معنیداری

آماره

0/94

31724

4005

0/0001
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با اطمینان از فراهمبودن شــرایط ،تحلیل اکتشافی پرســشنامه با شیوة تحلیل مؤلفههای اصلی و
با اســتفاده از چرخش واریماکس انجام شــد .فلوید و ویدامن ،1995( 34ص )287 .اظهار میدارند كه
برای اهداف تقلیل دادهها استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی از سایر روشهای استخراج عوامل
مناســبتر اســت .با توجه به نظر خبرگان و با توجه به نتایج بهدستآمده از بخش مطالعات تطبیقی،
جدول نهایی عاملهای اکتشافی با محاسبة این امر مشخص شد .قبل از اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید
اطمینان حاصل میشــد که تعداد دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب باشند .برای این منظور
از شــاخصهای کیا ما ُ 35و آزمون بارتلت استفاده شد .با توجه به مقدار سطح معناداری مشخص شد که
دادههای موردنظر برای نمونهگیری مناســباند .آزمون کیا ما ُ ُ نشــان داد که تعداد دادههای نمونه برای
تحلیل عاملی مناسباند .مقدار این شاخص در بین دامنة صفر تا یک متغیر است .اگر مقدار این شاخص
نزدیک به یک باشد ،نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر مناسب است ( .)KMO= 0/94آزمون
بارتلت فرضیة «ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهدهشده واحد است» را آزمایش کرد .این آزمون تأیید
كرد که متغیرها با یکدیگر ارتباط ندارند؛ این امر ازطریق معنیداری آزمون کای دو بهدســت آمد .اگر
همبستگی واحد نخواهد بود ،یعنی
ماتریس
سطح معنیداری در آزمون بارتلت کمتر از  5درصد باشد،
ِ
ْ
میان متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد .با توجه به یافتههای جدول  ،4سطح
فرض صفر رد میشود و میان
معناداری آزمون  0/0001بهدســت آمد .این یافته بدان معنی اســت که ِ
متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .5مؤلفههـا ،مقدار ویژه ،درصد تبیین واریانس و بارهای عاملی سؤالها روی عاملهای یازدهگانه بر اساس تحلیل
عاملی اکتشافی و سه عامل انتخاب خبرگان

برنامة درسی

اهداف آموزشی
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رویکرد

عامل
مرتبة اول

مقدار
ویژه

51/418
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درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

57/131

57/131

معرف

بار
عاملی

1

توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان

0/74

2

توجه به رشد و پرورش خالقیت ،نوآوری

0/76

3

توجه به پــرورش مهارتهای زندگی و اجتماعی
کودکان برای ادارة بهتر جامعه

0/78

4

توجه به ایجــاد بینش و نگرش اشــتغالزایی و
کارآفرینی در کودکان

0/78

5

توجه به توان خودراهبری کودک و جامعه

0/34

6

توســعة مهارتهــای خودارزیابــی کــودکان و
خودکنترلی در انجام وظایف

0/40
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

ارزیابی از پیشرفت کودکان

2/710

3/011

64/359

برنامة درسی

اجرای برنام ة آموزشی و فرهنگی

3/795

4/217

61/347

معرف

بار
عاملی

23

تمرکز بــر فرایند یاددهی و یادگیری و رشــد و
توسعة کودک در مرکز

0/60

24

تأکید بر شــیوههای متنوع تدریــس و مدیریت
کالس

0/56

25

انجامدادن فعالیت آموزشی با رعایت اصل تکریم و
احترام همهجانبه به کودک

0/61

26

توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز برای برنامههای
هنری و تربیتی

0/60

27

آمــوزش مهارتهای ارتباطی ،تفکــر انتقادی و
خالقیت و فلسفة کودک

0/42

28

برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن

0/71

29

تعریف محتــوا و تعیین روشهای انتقال مفاهیم
آموزشی

0/59

30

طراحی بستههای آموزشــی ویژة اولیا بهمنظور
درگیری اولیا با یادگیری و رشد کودک

0/66

31

داشــتن مرکز یادگیری شبیهســازی و آموزشی
مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص

0/61

32

ارائة محیطی امن ،مراقب و فراگیری برای کودک
بهعنوان شخصی منحصربهفرد

0/59

33

داشتن کتابخانة ویژة کودک و مربی و اولیا

0/48

66

ارزیابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و
کمی اهداف آموزشی

0/75

67

تمرکــز بر ارائــة الگوهــای مناســب ارزیابی از
فرایندهای یاددهی یادگیری در مرکز

0/83

68

برخورد مؤثر مســئوالن باالدســتی با والدین و
کارکنان مرکز

0/82

69

مراقبــت کیفی کودک بــرای خانوادهها ازطریق
تحقیقات ،خدمات و حمایتهای ویژه

0/77

70

داشتن پوشه کار و چکلیست روزانه از ثبت وقایع 0/64
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400
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جدول ( .5ادامه)

مدیریت منابع انسانی

آموزش و تربیت نیروی انسانی

156

رویکرد

عامل
مرتبة اول

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

2/305

2/562

1/834

2/037

معرف

بار
عاملی

7

طراحی ســازوکارهای الزم بــرای جذب نیروی
توانمند و شایسته

0/69

8

برخــورداری مربی از تحصیالت دانشــگاهی در
حیطههای تخصصی

0/72

9

ایجاد نگرش الزم در مربیان بهمنظور تســلط به
فنون معلمی و داشتن تجربه

0/75

10

بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای
نوین (سختافزاری و نرمافزاری)

0/47

11

ایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شغلی
و فنی در مربیان

0/68

12

آموزش مســتمر نیروی انســانی بــا کارگاههای
آموزشی و علمی با رویکرد کاربردی

0/67

13

توانایــی تجزیهوتحلیل مســائل و دانش حقوق
0/60
کودک

14

تالش برای ایجاد انگیزة مربیان ،افزایش رضایت
شغلی ،امنیت و ثبات شغلی

0/62

15

برخورداری مربی از توانایی خودمدیریتی ،تفکر
سیستمی و ارتباط علمی و پژوهشی

0/57

16

تأکید بر شایستهساالری و رعایت استانداردها در
گزینش کارکنان

0/78

17

توانمندســازی مربیــان در بهرهگیری از شــیوة
تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی

0/73

18

برخــورداری مربی از احترام حرفــهای در میان
جامعه ،همکاران و اولیا

0/65

19

برخورداری از شورای آموزشی مربیان با راهاندازی
گروههای تخصصی علمی

0/81

20

لزوم توجه به شورای اولیا و مربیان

0/80

21

اســتفاده از استادان دانشگاهی برای همکاری در
شورای تخصصی

0/78

22

بررسی هوشــمندانة تجارب کودک در فضاهای
یادگیری

0/36

66/920
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

مقدار
ویژه

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

مدیریت منابع انسانی
بعد ساختاری ارتباطی

راهبردی
برنامة ُ

1/324

1/471

74/403

مشارکت اولیا

ارزیابی از عملکرد کارکنان

1/603

1/781

72/932

1/191

1/323

75/726

معرف

بار
عاملی

34

طراحی نظام ارزیابی از عملکرد و آگاهیهای فنی
و تخصصی مربیان

0/53

35

ارزیابی از توانایی مربیان در فعالیت آموزشــی و
پرورشی و قابلیتهای فردی مربی

0/56

36

تالش ارزیابان برای توســعة فرهنگ موفقیت و
داشتن انتظارات باال از مربیان

0/54

37

برقراری ارتباط برون و درونســازمانی مناســب
ازسوی اولیا و مربیان

0/52

38

ِ
مدیریت عملکرد بر اساس عملکرد
توســعة نظام
کارکنان و ارائة پاداش مناسب

0/53

39

تنظیم استاندارد برای برنامههای مبتنی بر ارزیابی
نتایج و توسعه و پیادهسازی آنها

0/68

40

تجزیهوتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه بهصورت
ماهیانه و دورهای

0/74

41

توانایی مربی در مشاهدهگری و تشخیص بهموقع 0/75

42

فراهمنمودن زمینة پاســخگویی در برابر والدین
کودکان پیشدبستانی

0/70

43

مقیدبودن مربی به پاسخگویی به خواستة منطقی
ذینفعان (کودکان ،اولیا و غیره)

0/46

44

داشتن چشمانداز روشن و شفاف و قابل دستیابی
در زمان موردنظر

0/60

45

فراهمنمودن بیانیة ارزشهایِ در راستای اهدافِ
تعیینشده

0/82

46

وجود مأموریت در مرکز

0/80

47

داشتن فلســفة وجودی برای رسیدن به رشد و
توسعة پایدار

0/75

48

ِ
فرهنگ ســازمانی مبتنی بــر تعاون و
ترویــج
همکاری میان مربی و والد

0/32

49

تقویت قابلیــت عاطفی و فردی مربی در خدمت
0/43
به والدین
شمارة ë 79
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جدول ( .5ادامه)
رویکرد

عامل
مرتبة اول

درصد تبیین درصد واریانس شمارة
گویه
تراکمی
واریانس

بعد ساختاری ارتباطی

پژوهش

مشارکت اولیا

1/191

1/323

75/726

1/177

1/308

77/034

وظایف مدیریت

158

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

مقدار
ویژه

1/069

1/188

78/222

معرف

بار
عاملی

50

افزایــش آگاهیهــای والدیــن از اهــداف دورة
پیشدبستانی

0/65

51

اجرای برنامة آشنایی اولیا با فعالیتها و مربیان

0/61

52

مشــارکتدادن اولیــا در تصمیمگیــری و
سیاستگذاری آموزشی

0/53

53

همکاری اولیا در فعالیتهای آموزشی و تربیتی و
رفع کاستیهای مالی

0/56

54

افزایــش همکاری اولیــا با فراهمکــردن زمین ة
استقالل فکری در راستای برنامهها

0/57

55

فراهمکردن بســتر برای نمایش خدمت خالصانة
اولیا با اهداف مرکز

0/60

56

اختصاص بودجة مناســب اجرای پژوهش برای
تهیه و تدوین استاندارهای آموزشی

0/63

57

توجه به تحقیق برای بهبود فرایندهای آموزشی و
الگوبرداری از کشورهای دیگر

0/70

58

ایجاد و نشــر دانش مبتنی بر تحقیق با ارتباطات
0/76
بینالمللی و کسب تجربه از دیگران

59

ایجــاد فرصتهایی برای تولیــد علم و فناوری و
حضور در پروژههای کارآفرینی

0/71

60

ایجاد فرصت تحصیل رایگان با استاندارد آموزشی
و حمایت از کودک و خانوادة او

0/73

61

سیاستگذاری و شیوههای مدیریت منابع انسانی
و تأمین منابع مالی

0/77

62

برخــورداری هیئتمدیره به اختیار عمل و اقتدار
معنوی برای هزینهکر ِد منابع موجود

0/73

63

توسعة باورهای مشترک کارکنان و مدیریت برای
0/59
ایجاد فرهنگ رشددهنده در کودک

64

توســعة نظــام مالــی و بودجهریزی بــا رعایت
استانداردها و نظارت بر منابع مالی

0/42

65

تــاش برای توســعة نظام آمــوزش اخالقی در
مدرسه

/39
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در این جدول ردیفهای  11به بعد به دلیل اینکه مقدار ویژة 36آنها کمتر از  ۱بود حذف شده است.
یازده مؤلفهای که مقدار ویژة بزرگتر از  1دارند فقط  78/222درصد از واریانس کل را برآورد میکنند
که برای  11مؤلفه مقدار مناســبی است .هرچه این مقدار به  100نزدیکتر باشد ،تفسیر تعداد عاملها
بهتر صورت میگیرد .با توجه به بارهای عاملی باالتر  0/3مادههای آزمون ،و با لحاظكردن این نكته كه
تعداد مادهها در هر عامل برای نگهداشتن آن عامل از اهمیت برخوردارند و با استناد به اینكه در هر عامل
حداقل  5ماده باقی مانده است ،میتوان ساختار عاملها را باثبات و غیرشكننده دانست (بشلیده،1393 ،
ص .)353 .هرچند باید عامل پژوهش و گروههای تخصصی را بااحتیاط تفسیر کرد.
جدول  .6مؤلفههای اصلی و فرعی بُعد برنامهریزی درسی
معرف

مفاهیم

اهداف آموزشی
برنامه-ریزی آموزشی و فرهنگی

Q_1

لزوم توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان

Q_2

توجه به رشد و پرورش خالقیت ،نوآوری و قدرت تحلیل در کودکان

Q_3

توجه به پرورش مهارتهای زندگی و اجتماعی کودکان برای ادارة بهتر جامعه

Q_4

توجه به ایجاد بینش و نگرش اشتغالزایی و کارآفرینی در کودکان

Q_5

توجه به توان خودراهبری کودک و فراهمکردن فرصت تمرین رهبری در ادارة خود و جامعه

Q_6

توسعة مهارتهای خودارزیابی کودکان و خودکنترلی در انجامدادن وظایف

Q_23

تمرکز بر فرایند یاددهی و یادگیری و رشد و توسعة کودک در مرکز

Q_24

نحوة عینیسازی مفاهیم دروس با تأکید بر شیوههای متنوع تدریس و مدیریت کالس

Q_25

انجامدادن فعالیت آموزشی با رعایت اصل تکریم و احترام همهجانبه به کودک

Q_26

توجه به فضاسازی فرهنگی مرکز با ایجاد فضای مناسب برای برنامههای هنری و تربیتی

Q_27

آموزش مهارتهای ارتباطی ،تفکر انتقادی و خالقیت و فلسفة کودک

Q_28

برگزاری اوقات فراغت و استفادة صحیح از آن

Q_29

تعریف محتوا و تعیین روشهای انتقال مفاهیم آموزشی

Q_30

طراحی بستههای آموزشی ویژة اولیا بهمنظور درگیری اولیا با یادگیری و رشد کودک

Q_31

داشتن مرکز یادگیری شبیهسازی و آموزشی مهارتی و فنی با ادارة مربیان متخصص

Q_32

ارائة محیطی امن ،مراقب و فراگیری برای کودک بهعنوان شخصی منحصربهفرد

Q_33

داشتن کتابخانة ویژة کودک و مربی و اولیا
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جدول ( .6ادامه)
معرف

مفاهیم
ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان

Q_66

تدوین شیوههای نوین ارزیابی از پیشرفت کودکان برای تحقق کیفی و کمی هدف آموزشی

Q_67

تمرکز بر ارائة الگوهای مناسب ارزیابی از فرایندهای یاددهی یادگیری در مرکز

Q_68

برخورد مؤثر مسئوالن باالدستی با والدین و کارکنان مرکز

Q_69

مراقبت از کودک باکیفیت باال برای همه خانوادهها ازطریق تحقیقات ،خدمات و حمایتهای ویژه

Q_70

داشتن پوشة کار و فهرست روزانه از ثبت وقایع

عاملی بُعد برنامهریزی درســی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
الگوی
ِ
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۱گزارش شده است.

اهداف
آموزشی

اجرای
برنامه

برنامهریزی
درسی

ارزیابی از
پیشرفت

دوم بُعد برنامهریزی درسی
شکل  .1الگوی عاملی مرتبة ِ
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در شکل  1رویکرد برنامهریزی درسی بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها
عاملی ،0/76
را داشــته است .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلف ة اهداف آموزشی با بار
ِ
عاملی  ،0/75و مؤلفة ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان با
مؤلف ة برنامهریزی آموزشی و فرهنگی با بار
ِ
عاملی  0/58بیشترین میزان بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را داشتند.
میزان بار
ِ
جدول  .7شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد برنامهریزی درسی
اعتبار همگرا
مفاهیم

میانگین واریانس
استخراجی

اعتبار ممیز
فورنل و
الرکر

بارهای عاملی
متقاطع

پایایی
HTMT

آلفای

پایایی

کرونباخ

ترکیبی

اهداف آموزشی

0/53

تأیید

0/71

0/81

برنامهریزی آموزشی و فرهنگی

0/50

تأیید

0/80

0/85

ارزیابی از پیشرفت تحصیلی کودکان

0/58

تأیید

0/82

0/87

برحسب مستندات جدول  ،7شاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز
ترکیبی گویای دقت
مؤلفههای برنامهریزی درســی دارند .مقادیر ضریــب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد
ْ
اندازهگیریِ باالی ابزار ســنجش مؤلفههای مربوط به این بعد و بهعبارتدیگر پایابودن ابزار مربوط به آن
است .مقادیر باالی  0/70برای بُعد برنامهریزی درسی به معنای قابلیت اعتماد اندازهگیری تفسیر میشود.
جدول  .8برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد برنامهریزی درسی
مفاهیم

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

اهداف
آموزشی

0/76

25/70

0/001

معرف

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

1_Q

0/74

22/15

0/001

2_Q

0/76

28/35

0/001

3_Q

0/78

34/47

0/001

4_Q

0/78

37/43

0/001

5_Q

0/34

4/81

0/001

6_Q

0/40

6/88

0/001
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جدول ( .8ادامه)
مفاهیم

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

برنامهریزی
آموزشی و فرهنگی

0/75

13/96

0/001

ارزیابی از پیشرفت
تحصیلی کودکان

0/58

6/96

0/001

معرف

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

23_Q

0/60

15/11

0/001

24_Q

0/56

12/38

0/001

25_Q

0/61

17/12

0/001

26_Q

0/60

13/41

0/001

27_Q

0/42

7/89

0/001

28_Q

0/71

26/89

0/001

29_Q

0/59

15/49

0/001

30_Q

0/66

23/94

0/001

31_Q

0/61

16/33

0/001

32_Q

0/59

9/53

0/001

33_Q

0/48

8/93

0/001

66_Q

0/75

24/71

0/001

67_Q

0/83

41/47

0/001

68_Q

0/82

35/12

0/001

69_Q

0/77

25/59

0/001

70_Q

0/64

14/56

0/001

مقادیر برآوردشده نشاندهندة این است که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و معرفهای برنامهریزی
درسی وضعیت مطلوبی دارند .بار عاملی گویههای اوقات فراغت ( ،)0/71آموزش اولیا ( ،)0/66اصل تکریم
و احترام به کودکان ( ،)0/61و مرکز یادگیری شبیهسازیشــده ( )0/61بیشــترین بار عاملی را به خود
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد.
اختصاص دادهاند .درنتیجه ،میتوان گفت ابزار
ِ
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جدول  .9مؤلفهها و معرفهای بعد مدیریت منابع انسانی
مفاهیم

آموزش
و تربیت نیروی
انسانی

معرف
7_Q

طراحی سازوکارهای الزم برای جذب نیروی توانمند و شایسته

8_Q

برخورداری مربی از تحصیالت دانشگاهی و تخصصی آموزشوپرورش روانشناسی رشد کودک و غیره

9_Q

ایجاد نگرش الزم در مربیان بهمنظور تسلط مربی به فنون معلمی و تجربة آموزش پیشدبستانی

 10_Qبسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای نوین (سختافزاری و نرمافزاری)
 11_Qایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شغلی و فنی و کار گروهی در مربیان
 12_Qآموزش مستمر نیروی انسانی ازطریق برگزاری کارگاه آموزشی و علمی کاربردی مرتبط با کودک
 13_Qتوانایی تجزیهوتحلیل مسائل و دانش حقوق کودک
ن و افزایش رضایت شغلی ،امنیت و ثبات و مزایای شغلی
 14_Qتالش برای ایجاد انگیزه در مربیان و ارتقای آ 

شایستگیهای
حرفهای

 15_Qبرخورداری مربیان از توانایی خودمدیریتی ،تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی
 16_Qتأکید بر شایستهساالری و رعایت استانداردها در گزینش کارکنان
 17_Qتوانمندسازی مربیان در بهرهگیری از شیوة تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی
 18_Qبرخورداری مربی از احترام حرفهای در میان جامعه ،همکاران و اولیا
 19_Qبرخورداری از شورای آموزشی مربیان با راهاندازی گروههای تخصصی علمی در مرکز

گروههای
تخصصی

 20_Qلزوم توجه به شورای اولیا و مربیان
 21_Qاستفاده از استادان دانشگاهی برای همکاری در شورای تخصصی
 22_Qبررسی هوشمندانة تجارب کودکان در فضاهای یادگیری
 34_Qطراحی نظام ارزیابی از عملکرد و آگاهیهای فنی و تخصصی مربیان
 35_Qارزیابی از توانایی مربیان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعة قابلیتهای فردی و شخصی
 36_Qتالش ارزیابان برای توسعة فرهنگ موفقیت و داشتن انتظارات باال از مربیان

ارزیابی از
عملکرد
کارکنان

 37_Qبرقراری ارتباط برون و درونسازمانی مناسب ازسوی اولیا و مربیان
 38_Qتوسعة نظام مدیریت عملکرد بر اساس عملکرد کارکنان و ارائة پاداش مناسب
 39_Qتنظیم استاندارد برای برنامههای مبتنی بر ارزیابی نتایج و توسعه و پیادهسازی آنها
 40_Qتجزیهوتحلیل عملکرد آموزشی مدرسه بهصورت ماهیانه و دورهای
 41_Qتوانایی مربی در مشاهدهگری و تشخیص بهموقع
 42_Qفراهمنمودن زمینة پاسخگویی در برابر والدین کودکان پیشدبستانی
 43_Qمقید بودن مربیان به پاسخگویی به خواستههای منطقی ذینفعان (کودکان ،اولیا و غیره)
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الگوی عاملی بعد مدیریت منابع انسانی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۲و جداول  ۱۰و  ۱۱گزارش شده است.

گروههای
تخصصی

تربیت
نیروی انسانی

مدیریت
منابع انسانی

ارزیابی
عملکرد

شایستگی
حرفهای

شکل  .2الگوی عاملی مرتبة دوم ب ُعد مدیریت منابع انسانی

عاملی  0/93بیشــترین بار عاملی را دارد.
بر اســاس شــکل  ،2رویکرد مدیریت منابع انسانی با بار
ِ
مؤلفههــای مربوط به این رویکرد ،یعنی بعد آموزش و تربیت نیروی انســانی بــا بار عاملی  ،0/82بعد
شایستگیهای حرفهای با بار عاملی  ،0/79گروههای تخصصی با بار عاملی  ،0/74و بعد ارزیابی از عملکرد
کارکنان با بار عاملی  0/67بیشترین بار عاملی بودند که نشان از قدرت تبیینکنندگی باالی واریانسها
داشتند.
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جدول  .10شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد مدیریت منابع انسانی
اعتبار همگرا
مفاهیم

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

شایستگیهای
حرفهای

گروههای
تخصصی

ارزیابی از

عملکرد کارکنان

اعتبار ممیز

میانگین واریانس
استخراجی

بارهای عاملی
متقاطع

فورنل
و الرکر

پایایی
آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

0/51

تأیید

0/78

0/84

0/50

تأیید

0/70

0/80

0/52

تأیید

0/70

0/79

0/50

تأیید

0/81

0/85

HTMT

جدول باال نتیجه میگیریم که شاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت
با توجه به مقادیر
ِ
اعتبار همگرا و ممیز مؤلفههای مدیریت منابع انســانی دارنــد و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت
اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازهگیریِ باالی ابزار ســنجش مفاهیم مربوط به این بُعد و بهعبارتدیگر
پایابودن ابزار مربوط به آن است.
جدول  .11برآورد مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد مدیریت منابع انسانی
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

0/82

32/67

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

7_Q

0/69

23/37

0/001

8_Q

0/72

28/04

0/001

9_Q

0/75

34/36

0/001

10_Q

0/47

8/13

0/001

11_Q

0/68

21/16

0/001

12_Q

0/67

19/13

0/001

13_Q

0/60

13/56

0/001
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جدول ( .11ادامه)
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

شایستگیهای
حرفهای

0/79

38/84

0/001

گروههای
تخصصی

0/74

29/69

0/001

ارزیابی از
عملکرد کارکنان

0/67

13/11

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

14_Q

0/62

14/70

0/001

15_Q

0/57

9/86

0/001

16_Q

0/78

31/74

0/001

17_Q

0/73

21/45

0/001

18_Q

0/65

17/42

0/001

19_Q

0/81

42/64

0/001

20_Q

0/80

23/22

0/001

21_Q

0/78

23/28

0/001

22_Q

0/36

4/74

0/001

34_Q

0/53

12/06

0/001

35_Q

0/56

11/92

0/001

36_Q

0/54

9/13

0/001

37_Q

0/52

8/40

0/001

38_Q

0/53

8/45

0/001

39_Q

0/68

16/81

0/001

40_Q

0/74

29/02

0/001

41_Q

0/75

27/68

0/001

42_Q

0/70

18/90

0/001

43_Q

0/46

7/56

0/001

مقادیر برآوردشــده در جدول  11نشــاندهندة این اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و
ِ
وضعیت مطلوبی دارند .بهعبارتدیگر ،همبستگی این بعد با مؤلفهها و
معرفهای مدیریت منابع انسانی
معرفهای مربوط به این مؤلفهها در حد متوســط به باال برآورد شده است .درنتیجه ،میتوان گفت ابزار
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد.
ِ
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جدول  .12مؤلفهها و معرفهای بعد ساختاری ارتباطی
مفاهیم

برنامة
راهبردی

مشارکت
اولیا

تحقیق و
پژوهش

وظایف م
دیریت

معرف
44_Q

داشتن چشمانداز روشن و شفاف و قابل دستیابی در زمان موردنظر

45_Q

فراهمنمودن بیانیة ارزشها در راستای اهداف تعیینشده

46_Q

وجود مأموریت در مرکز

47_Q

داشتن فلسفة وجودی برای رسیدن به رشد و توسعة پایدار

48_Q

ِ
فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد
ترویج

49_Q

تقویت مسئولیتپذیری برای ایفای وظایف محوله در خدمت به والدین

50_Q

افزایش آگاهیهای والدین از اهداف دورة پیشدبستانی

51_Q

اجرای برنامة آشنایی اولیا با فعالیتها و مربیان

52_Q

مشارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی

53_Q

همکاری اولیا در فعالیتهای آموزشی و تربیتی و رفع کاستیهای مالی

54_Q

آمادگی اولیا با فراهمکردن زمینة بروز استقالل فکری در برنامههای مرکز

55_Q

فراهمکردن بستر برای نمایش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز

56_Q

بودجة مناسب اجرای پژوهش برای تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی

57_Q

توجه به تحقیق برای بهبود فرایند آموزشی و الگوبرداری از کشورها

58_Q

ایجاد و انتشار دانش مبتنی بر تحقیق بینالمللی با کسب تجربه از دیگران

59_Q

ایجاد فرصت برای تولید علم و فناوری و پروژة صنعتی و کارآفرینی

60_Q

ایجاد فرصت تحصیل رایگان با استانداردهای آموزشی مبتنی بر یادگیری

61_Q

سیاستگذاری و مدیریت منابع انسانی و تأمین سالمت و امنیت

62_Q

اختیار عمل و اقتدار معنوی و توجه به منابع موجود و مسئولیتپذیری

63_Q

توسعة باورهای مشترک کارکنان و مدیریت برای ایجاد فرهنگ توسعه

64_Q

تأمین و توسعه و نظارت بر منابع مالی و بودجهریزی با رعایت استانداردها

65_Q

تالش برای توسعة نظام آموزش اخالقی در مدرسه

الگوی عاملی بعد ســاختاری ارتباطی بهصورت الگوی عاملی سلسلهمراتبی (مرتبة دوم) تدوین شد.
برآوردهای مربوط به این الگو شــامل شاخصهای اعتبار و پایایی و بارهای عاملی مؤلفهها و معرفها در
شکل  ۳و جداول  ۱۳و  ۱۴گزارش شده است.
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استراژی

پژوهش

بعد ساختاری
و ارتباطی

مشارکت اولیا

وظایف مدیریت

شکل  .3الگوی عاملی مرتبة دوم بُعد ساختاری ارتباطی

عاملی  0/47بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت
بر اساس شکل  ،3رویکرد ساختاری ارتباطی با بار
ِ
تبیینکنندگی واریانسها را داراست .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلفة برنامة راهبردی
عاملی
عاملی  ،0/65مؤلفة تحقیق و پژوهش با میزان بار
عاملی  ،0/54مشــارکت اولیا با میزان بار
با بار
ِ
ِ
ِ
 ،0/72و مؤلفة وظایف مدیریت  0/76بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را
به خود اختصاص دادند.
جدول  .13شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش بعد ساختاری ارتباطی
اعتبار همگرا
مفاهیم

168

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

برنامة راهبردی

0/56

تأیید

0/74

0/83

مشارکت اولیا

0/50

تأیید

0/70

0/76

تحقیق و پژوهش

0/52

تأیید

0/72

0/79

وظایف مدیریت

0/51

تأیید

0/71

0/78
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اعتبار ممیز
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بارهای عاملی
متقاطع

پایایی
HTMT
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با توجه به مقادیر جدول ،شــاخصهای اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز
مؤلفههای ســاختاری ارتباطی دارند .مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت
اندازهگیریِ باالی ابزار سنجش مؤلفههای مربوط به این بعد و بهعبارتدیگر پایابودن ابزار مربوط به آن است.
جدول  .14مقادیر بارهای عاملی مؤلفهها و معرفهای بعد ساختاری ارتباطی
مفاهیم

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

برنامة راهبردی

0/54

8/60

0/001

مشارکت اولیا

0/65

13/35

0/001

تحقیق و پژوهش

0/74

23/72

0/001

وظایف مدیریت

0/76

22/55

0/001

معرف

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

P

44_Q

0/60

8/51

0/001

45_Q

0/82

33/44

0/001

46_Q

0/80

28/04

0/001

47_Q

0/75

22/89

0/001

48_Q

0/32

3/19

0/001

49_Q

0/43

4/30

0/001

50_Q

0/65

8/83

0/001

51_Q

0/61

8/46

0/001

52_Q

0/53

5/37

0/001

53_Q

0/56

7/80

0/001

54_Q

0/57

8/29

0/001

55_Q

0/60

8/96

0/001

56_Q

0/63

11/85

0/001

57_Q

0/70

15/53

0/001

58_Q

0/76

19/76

0/001

59_Q

0/71

18/14

0/001

60_Q

0/73

22/69

0/001

61_Q

0/77

25/55

0/001

62_Q

0/73

21/75

0/001

63_Q

0/59

11/46

0/001

64_Q

0/42

5/40

0/001

65_Q

0/39

5/51

0/001
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مقادیر برآوردشــده در جدول باال نشــاندهندة این اســت که بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و
معرفهایِ ســاختاری ارتباطی وضعیت مطلوبی دارند .بهعبارتدیگر ،همبســتگی این بعد با مؤلفهها و
معرفهای مربوط به این مؤلفهها در حد متوسط به باال برآورد شده است .درنتیجه ،میتوان بیان داشت
ســنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد .با جمعبندی مطالعات و رویکرد اساسی معطوف به الگوی
ابزار
ِ
مراکز پیشدبســتانی ،بهخصوص الگوهای مدارس کســبوکار در مراکز پیشدبستانی ،برحسب مقادیر
بهدستآمده میانگین بعد مدیریت منابع انسانی و مؤلفههای آن باالتر از حد متوسط برآورد شده است.
بهعبارتدیگــر ،نمونة آماری پژوهش نقش مدیریت منابع انســانی و مؤلفههای آن در برنامههای نظام
آموزشی را باالتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند .بارهای عاملی مربوط به مؤلفهها و معرفهای برنامهریزی
سنجش بُعد مذکور اعتبار عاملی دارد .بر اساس
درسی وضعیت مطلوبی دارند .بنابراین میتوان گفت ابزار
ِ
نتایج حاصلشــده از میان رویکردها ،رویکرد برنامهریزی درســی بیشترین بار عاملی و بیشترین قدرت
تبیینکنندگی واریانسها را داشــته اســت .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلفة اهداف
عاملی  0/76و مؤلفة برنامهریزی آموزشــی و فرهنگی با بار عاملی  0/75و مؤلفة ارزیابی
آموزشــی با بار
ِ
از پیشــرفت تحصیلی کودکان با میزان بار عاملی  0/58بیشــترین میزان بار عاملی و بیشــترین قدرت
تبیینکنندگی واریانسها را داشتند .معناداربودن آنها تأییدکنندة توأمان این مؤلفهها در الگوی مفهومی
پیشدبستانی و رویکرد برنامهریزی درسی درزمینة پیشدبستانی است .رویکرد مدیریت منابع انسانی با
بار عاملی  0/93بیشترین بار عاملی را داشته است و مؤلفههای مربوط به این رویکرد ،بُعد آموزش و تربیت
نیروی انسانی با بار عاملی  ،0/82بعد شایستگیهای حرفهای با بار عاملی  ،0/79گروههای تخصصی با بار
عاملی  ،0/74و بعد ارزیابی از عملکرد کارکنان با بار عاملی  0/67بیشترین بار عاملی بودند که نشان از
قدرت تبیینکنندگی باالی واریانسها را داشتند .همچنین هر چهار مؤلف ْه توأمان بهعنوان عامل الگوی
مفهومی پیشدبستانی تأیید شدند و تأثیر رویکرد آموزش و تربیت نیروی انسانی در این الگو در مطالعات
نظری به تأیید رســیده اســت .اهمیت توجه به این مؤلفهها را باید در مطالعات انجامشدة پژوهشگران
جســتوجو کرد که هدف فراموششــدة مراکز ارتقای یاددهی و یادگیریِ اثربخش است .در مؤلفههای
درونی مدیریت منابع انسانی ،مؤلفة آموزش و تربیت نیروی انسانی بیشترین جایگاه را نشان داده است و
با یافتههای پژوهشی نیز سازگاری باالیی دارد .نتایج پژوهش معتبر حاکیاز همبستگی باال میان آموزش
و تربیت نیروی انسانی و بهبود مؤثر در فرایند آموزش و تربیت نیروی انسانی است .بعدازاین دو رویکرد،
رویکر ِد ســاختاری ارتباطی با بار عاملی  0/47بیشــترین بار عاملی و بیشــترین قدرت تبیینکنندگی
واریانسها را داشته است .مؤلفههای مرتبط با این رویکرد نیز به ترتیب مؤلف ة برنامة راهبردی با بار عاملی
 ،0/54مشارکت اولیا با میزان بار عاملی  ،0/65مؤلف ة پژوهش با میزان بار عاملی  ،0/72و مؤلفة وظایف
مدیریت با  0/76بیشــترین بار عاملی و بیشــترین قدرت تبیینکنندگی واریانسها را داشتند .طراحی
ســازوکارهای الزم برای جذب نیروی توانمند و شایسته ،برخورداری از تحصیالت دانشگاهی با تأکید بر
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شایستهساالری و رعایت استانداردها در گزینش کارکنان ،تسلط مربی به فنون معلمی و داشتن تجربه
درزمینة آموزش پیشدبستانی ،بسترسازی برای دسترسی مربیان به فناوریهای نوین (سختافزاری و
نرمافزاری) ،ایجاد دانش ،توانایی و مهارتهای رهبری و شــغلی و فنی و کار گروهی در مربیان ،آموزش
مستمر نیروی انسانی ازطریق برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی با رویکرد کاربردی مرتبط با آموزش
تدریس متنوع در فرایند آموزشی و پرورشی ،توانایی
کودک ،توانمندسازی مربیان در بهرهگیری از شیوة
ِ
تجزیهوتحلیــل مســائل و دانش حقوق کودک ،تالش بــرای ایجاد انگیزه در مربیــان و ارتقای آنها و
توجه و اهتمام به افزایش رضایت شــغلی ،امنیت و ثبات و مزایای شغلی ،برخورداری مربیان از توانایی
خودمدیریتی ،تفکر سیستمی و ارتباطات علمی و پژوهشی در اجرای فعالیتهای مرکز ،برخورداری مربی
از احترام حرفهای در میان جامعه ،همکاران و اولیا از جدیترین مســائل در بُعد مدیریت منابع انســانی
اســت .در بررسی مؤلفههای مرتبط با بُعد ساختاری ارتباطی ،میزان تأثیر مربوط به این مؤلفهها ترویج
ِ
فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعاون و همکاری میان مربی و والد ،افزایش آگاهیهای والدین از اهداف دورة
پیشدبستانی ،مشارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی و رفع کاستیهای مالی ،و
فراهمکردن زمینههای بروز استقالل فکری در راستای برنامههای مرکز و افزایش همکاریهای خود برای
نمایش خدمت خالصانة اولیا با اهداف مرکز اســت .با جمعبندی موارد ذکرشده و با سادهسازی الگوهای
ساختاری ارائهشده ،الگوی نهایی برای نظام پیشدبستانی کشور در شکل زیر ارائه میشود.
برنامهریزی
درسی

مدیریت
منابع انسانی

مدل مفهومی مدارس
کسب و کار در مراکز
پیشدبستانی

ساختار ارتباطی

شکل  .4الگوی مفهومی برای نظام پیشدبستان
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سؤال دوم :آیا الگوی مفهومی تدوینشده برای نظام پیشدبستانی کشور اعتبار دارد؟
برای نشاندادن اعتبارسنجی این الگو همچنین از دیدگاه استادان متخصص و  15نفر از خبرگان مدیریت
آموزشی ،آموزش ابتدایی و روانشناسی نیز استفاده شده و الگوی ارائهشده با قطعیت باال تأیید شده است.
برای نشاندادن این موضوع که الگوی ترسیمشده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینة تجربی پژوهش تا چه
اندازه با دادههای گردآوریشــده در این پژوهش انطباق دارد ،از شاخصهای اعتبار همگرا و اعتبار واگرای
بارهای عاملی متقابل و نیز بهمنظور بررسی اعتبار عاملی متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها از شیوة تحلیل عاملی
تأییدی و شــاخصهای مربوط به اعتبار همگر ( 37میانگین واریانس استخراجی) 38و اعتبار ممیز( 39معیار
فورنل و الرکر ،40اعتبار واگرای بارهای عاملی متقابل 41و شاخص برآورد مقادیر معیار )42استفاده شده است.
جدول  .15شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش ابعاد مربوط به الگو
اعتبار همگرا
مفاهیم
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آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

اهداف آموزشی

0/53

تأیید

0/71

0/81

برنامهریزی آموزشی
و فرهنگی

0/50

تأیید

0/80

0/85

ارزیابی از پیشرفت
تحصیلی کودکان

0/58

تأیید

0/82

0/87

آموزش و تربیت
نیروی انسانی

0/51

تأیید

0/78

0/84

شایستگیهای
حرفهای

0/50

تأیید

0/70

0/80

گروههای تخصصی

0/52

تأیید

0/70

0/79

ارزیابی از عملکرد
کارکنان

0/50

تأیید

0/81

0/85

برنامة راهبردی

0/56

تأیید

0/74

0/83

مشارکت اولیا

0/50

تأیید

0/70

0/76

تحقیق و پژوهش

0/52

تأیید

0/72

0/79

وظایف مدیریت

0/51

تأیید

0/71

0/78
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نتایج بهدســتآمده از یافتههای پژوهشی مرتبط با ســؤال دوم میتوان نتیجه گرفت که چارچوب
ارائهشــده از پشتوانة نظری ،تجربی و اعتبار کافی برخوردار اســت .میتوان از این الگو بهمنزلة الگویی
بومی و تطبیقی در سطح کشور اســتفاده کرد .این الگو ،الگویِ اندازهگیری انعکاسی است كه ریشه در
نظریة آزمون کالسیک و روانسنجی دارد .این الگو شامل متغیرهای پنهانی است که نشان و نمود آنها
پیکان از متغیر پنهان (سازه) به ِ
ِ
سمت
جهت
با متغیرهای دیگر نشــان داده میشوند .در این نوع الگوها
ْ
متغیرهای مشاهدهشده است؛ یعنی ،فرض بر این است که اندازهگیریهای مشاهدهشد ْه تغییر در متغیر
پنهان را منعکس میکنند .بهعبارتدیگر ،تغییر در متغیر پنهان سبب تغییر در متغیرهای مشاهدهشده
میشود .در الگوهای انعکاسی باید همبستگی مثبت و نسبتاً باالیی میان متغیرهای مشاهدهشده وجود
داشته باشد كه این قاعده در الگوی حاضر حاكم است.

بحثو نتیجهگیری
کودکان پیشدبســــتانی ازطریق تعامل با دنیای واقعی و اکتشــافِ دست ْ
اول
سریعتر یاد میگیرند و مهارتهای شــناختی ،زبانی ،روانی-حرکتی ،و عاطفی خود
را توســعه میدهند .ایجاد محیط یادگیری غنی ،تدارک بازنمایی تجربههای بصری
آمادگی یادگیریِ آنان را افزایش میدهد تا
و امکان تجربة مســــتقیم و دســتاول
ِ
43
مهارتهای شناختی ،روانی-حرکتی ،و عاطفی خود را توسعه دهند (فلیر .)2015 ،
پژوهش حاضر در هریک از ابعاد و مؤلفههای مهم بحث
در ادامــه ،دربارة یافتههای
ِ
میشود:
 .۱آموزش و تربیت نیروی انسانی
توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان
برای اجرای سهم و مسئولیتی که در سازمان ،توأم با کارایی و اثربخشی ،به عهده
دارنــد .ﻣﺮﺑﯽ از اصلیترین اﺟﺰای ﻧﻈﺎم آموزشوپرورش ﭘﯿﺶ از دبســتان اﺳﺖ.
ﻣﺮﺑﯿﺎن زﺑﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ میتوانند تصمیمها و ﺗﻐﯿﯿﺮهای ﺑﻪوجودآمده
ِ
در ســازمانهای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ بــرای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،روزآﻣﺪی ،و ﮐﺎرآﻣﺪیِ
ﺧﻮد بهمنظــور ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت جامعة اﻣﺮوزی و پاســخگویی و
رویارویــی ﺑﺎ چالشهــای ﻓﺮاروی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮا ِ
ﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﯾﻞ کننــد
(رینولدز 44و همکاران .)2010 ،پرورش و رشــد کارکنان بهمنزلة سرمایة انسانی
در مدارس کسبوکار اهمیت بســیاری دارد و ﻣﺮﺑﯿﺎن بیشازپیش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درک
عمیقتــری از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
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و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آناند .بنابراین ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ فعالیتهای پیشدبســتان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ صالحیتهای حرفــهای ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زارعی و همکاران ( )1397و
اسمیت )2015( 45در بیان ویژگیهای مربیان پیشدبستانی اشاره میکنند که
مربیان با داشــتن ذهن خالق و منعطف میتوانند از امکانات و وسایل موجود در
پیشدبستانی به بهترین نحو استفاده كنند.
 .2فضای فرهنگی ـ تربیتی و هنری
یادگیری کودکان را برای کشف ،امتحان ،پرسش و پیشبینی،
طراحی محیط
ِ
ْ
46
بحث و بررسی و کشف اشتباهها و دستکاریهای ماهرانه آماده میکند (بروکر
و همکاران )2014 ،و محیط آموزشــی هیجانآوری را به وجود میآورد که نیاز
ذاتی کودک را برای یادگیری برآورده میکند (کوراَل ِک.)2004 ،47
مربیان باید برای ایجاد فضایِ باز مناسب و قابلدسترس ،فعالیتهای پُربازی،
و برای چیدن محیط مناسب آموزشی شایستگی الزم را داشته باشند و به اندازة
كافی خالقیت به خرج دهند (عبدالملکی و همکاران .)1397 ،مراکز آموزشی در
وسایل
محیط آموزشی خود باید فضای فیزیکی مناسبی فراهم کنند .همچنین از
ِ
بهروز و در تعداد مناسب بهره گیرند که در توسعه و رشد كودكان تأثیری حیاتی
دارند (پاپاتئودرو.)2010 ،48
 .3برنامهریزی درسی
محتوای درســی در مدارس کســبوکار کشــورهایِ موردمطالع ْه دانشها،
بینشها و تواناییهایی است که بهعنوان نظام آموزشی درصدد است تا فراگیران
را به آن تجهیز کند .محتوای درسی میتواند چنان طرحریزی شود که دانشآموز
را بهســمت نگرشی صحیح از محیط پیرامون سوق دهد .بااینکه الگوهای برنامة
درســی بهصورت یکپارچه بر بــازی تأکید میکنند ،شناســایی عوامل مؤثر بر
اثربخشــی آموزشــی میتواند کیفیت و کمیت یادگیری را در کودکان افزایش
دهد .یادگیری اولیه زمینههای مناسبی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
میآورد .آﻧﭽﻪ در ســنین اولیه و پیشدبســتانی آﻣﻮﺧﺘﻪ میشود ﭘﺎﻳﺪاری و دوام
درسی محتوایِ یک درس و مجموعهای
بیشتری دارد (مفیدی .)5 :1394 ،برنامة
ْ
از اهداف اجرایی اســت و تجربة طراحیشده برای یادگیری است که معلم قصد
دارد در پایــان درس فراگیر آن را بیامــوزد (بروک 50و همکاران2013 ،؛ بروکر و
همکاران.)2014 ،
49
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 .4ساختار سازمانی
ساختار ســازمانییکی از مؤلفههای مهم تشــکیلدهندة سازمان است که
بســیاری از اجزای آن را تحت تأثیر قرار میدهد و درعینحال خود نیز از محیط
شامل الگوهای تعاملی اعضای سازمان،
سازمان و عوامل محیطی تأثیر میپذیرد و
ِ
تخصصگرایی ،و جهتدهی به رفتار کارکنان است (الوانی و داناییفرد.)1396 ،
همچنین نماد قواعد ،مقررات ،خطمشیها ،جایگاهها ،نحوة ارتباطات در سازمان،
سلسلهمراتب ،توزیع قدرت و تفکیک بخشهای مختلف سازمان است (عباسی،
.)1397
 .5مشارکت اولیا
یکــی از مهمترین مبانی تحــول در
مدارس کســبوکار بهکارگیری الگویِ
ِ
مشــارکت اولیا با مربیان است .مشــارکت در برنامههای مدارس کسبوکار در
بخش پیشدبستان مختص نخبگان یا افراد سطح باالی مدرسه نیست ،بلکه اولیا
ش میدهند .افزایش مشارکت و توانمندسازی اولیا
برنامههای مرکز را بسیار گستر 
از عمدهترین اهداف اصلی و ارزشهای مدارس کســبوکار بوده است .مشارکت
نیرویی قدرتمند عملکرد فردی و ســازمانی را بهبود میبخشــد و سبب تقویت
آگاهی ،درک ،تعهد ،و تصمیمگیری میشــود .این موضوع بر سه ارزش بنیادی
تأکید میورزد :سهیمشــدن مردم در قدرت و اختیار ،نظارت مردم بر سرنوشت
خود ،و بازگشودن فرصتهای پیشرفت برای اولیا (توماس 51و همکاران.)2014 ،
مشارکت فرایندی توانمندساز است که موجب پویایی منابع و بهکارگیری متنوع
اجتماعی در تصمیمگیری ،درگیری مردم در گردآوری و تحلیل دادهها و اجرای
پروژهها میشود (نیازآذری و همکاران.)1393 ،
 .6وظایف هیئتمدیره
هیئتمدیره ،در مرکز پیشدبستانی در مدرسة کسبوکار ،مسئول مستقیم
کنترل و سازماندهی مدرســه و ناظر بر اجرای برنامههای آموزشی است .سهم
گویی شــفاف به ذینفعان ،مسئولیتپذیری ،کیفیت آموزش
هیئتمدیره پاسخ ِ
52
و مدیریت ســازمان اســت (راســل  .)2011 ،این هیئت در تدوین راهبردها،
ساختار ،خطمشــی ،ارزیابی از عملکرد ،حفاظت از ارزشهای اصلی و داراییها،
سیاستگذاری و برنامهریزی ،تأثیرگذاری اعضا بر اساس تنوع فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصــادی و اقلیتهای مذهبی و زنان ،تصمیمگیری و تعیین اهداف بلندمدت
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و احیای فعالیتهای پژوهشی (ا ِ ِرنبِرک 53و همکاران )2012 ،و هدایت راهبردی
مدرســه ،پایش و نظارت بــر عملکرد و پیشــرفت ،اخذ سیاســتهای نهادی
و مشــارکت خیریــن و توجه به بودجه و نظام مالی (نلســون ،)2004 ،54تأمین
ســامت و امنیت ،مدیریت بحران ،نظام مناسب و منطبق با روشهای قانونی و
نظارتی (هرمالین ،)2013 ،55و در برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی و تأمین
شامل
کارکنان مؤثر و کارآمد اســت .درنتیجه ،هیئتمدیره ویژگیهایی دارد که
ِ
اهداف ،56چشمانداز ،راهبردها ،اهداف اجرایی ،روشها 57و توانمندسازی مربیان و
کارکنان ،58مردمساالری و مشارکت 59و انگیزش بر اساس تعهد و اعتماد ،6بهبود
کیفیت درونی 61و پاسخگویی به سازمان ،62عملکرد و پاداش گروهی 63میشود و با
توجه به آنها میتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند (نادی و همکاران.)1398 ،
 .7برنامة راهبردی
چشــمانداز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آینــدهای واقعگرایانه ،بهوقوعپیوســته و ﺟﺬاب،
ﻓﻌﻠﯽ مدرســه و ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ
موفقیتآمیــز ،و مطلوبتر از وﺿﻌﯿﺖ ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ درواقــع ،ﺳﯿﻤﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از آﯾﻨﺪة
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .دوران کودکی دورانی سازنده است و پایة اکتشاف و عالیق شغلی،
ارزشها ،نگرشها و مهارتها در سالهای اولیة زندگی بنا میشود .بنابراین قطعاً
داشــتن نگاه روبهجلو از آینده ،گرفتن تصمیم برای مسیر شغلی در زندگی برای
ساختن آینده ،نگاهکردن به اطراف برای کشفکردن آینده و ایجاد خودکارآمدی
برای حلکردن مشــکالت از ابعاد اساسی رشد شغلی در گسترة زندگی است که
برای نخستینبار در کودکی ظاهر میشود (نیازآذری و همکاران.)1393 ،
 .8ارزیابی عملکرد
مراکز پیشدبستان در مدارس کسبوکار برای پیشرفت و رسیدن به اهداف
تعیینشدة شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارند .این آگاهی موجب میشود
کــه مربیان از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع شــوند و تمهیدات
الزم را برای بهرهوری بیشــتر و تالشهای اثربخش بهکار برند .نظارت و ارزیابی
و دوبارهنگری به برنامههای آموزشــی ،آمادهســازی و بهسازی فرایندها و توجه
فراوان به ارزشیابی برنامههای کلی ،دادن اطالعات به افرا ِد سازمان دربارة عملکرد،
تقویت باورها و توان افراد ،فرایند شناســایی ،مشاهده ،سنجش و بهبود عملکرد
انسانی در سازمان ،روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخورد
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مثبت و منفی از نتایج عملکرد در نحوة وظایف (رســولی و عیسیمراد،)1395 ،
ثبت نتایج حاصلشــده از سنجش و مقایسة رفتارهای عملکردی با معیارهای از
پیش تنظیمشده (استونهاوس )2011 ،64و فراهم آوردن اطالعات کافی درزمینة
روانی اطالعات مربوط به عملکرد
رفتار ،وظیفه ،عملکرد و افزایش توانمندیهایِ
ْ
توانایی افراد را در ارزیابی قابلیتهای عملکردیشان ارتقا میبخشد.

é

é

é

é

پیشنهادهای کاربردی
به استناد یافتهها یکی از مؤلفههای بسیار مهم ،که تبیینکنند ه درصد باالیی از
واریانسهای الگوی مدارس کسبوکار در دورة پیشدبستانی بوده است ،مؤلفة
اهداف آموزشی است .بر همین اساس به مدیران و برنامهریزان پیشنهاد میشود
با تقویت و توجه به افزایش دانش و اطالعات کودکان و رشد و پرورش خالقیت،
نوآوری و قــدرت تحلیل آنها و پرورش مهارتهــای زندگی و اجتماعی برای
ادارة بهتر جامعه و با ایجاد بینش و نگرش اشتغالزایی و کارآفرینی به کودکان
برنامهریزی الزم را انجام دهند.
به مســئوالن وزارت آموزشوپرورش پیشنهاد میشود با تدوین شیوههای نوین
ارزیابــی و با تقویت نقش مدیــران مراکز در ارائة الگوهای مناســب ارزیابی از
فرایندهای یاددهی و یادگیری ،ضمن توانمندسازی آنها ،زمینة تحقق سیاست
ارزیابی را از پیشرفت کودکان فراهم نمایند.
در این پژوهش نشــان داده شــد که مؤلفههای مهمی چون افزایش آگاهیهای
والدین از اهداف دورة پیشدبســتانی ،مشــارکتدادن اولیا در تصمیمگیری و
سیاســتگذاری آموزشی ،استفاده از توانمندی فنی و تخصصی و غیره به شکل
خودجوش و قانونمند در جامعة اسالمی و در نظام آموزشی پیشدبستانی کشور
جهانی
وجود ندارد .لذا پیشــنهاد میشــود متولیان امر با بهرهمندی از تجارب
ْ
زمینة بومیسازی و عملیاتیکردن این مؤلفهها را بهمنظور بهبود فرایند آموزشی
و پرورشــی و افزایش تــوان خودراهبری کــودک و فراهمکردن فرصت تمرین
رهبــری در ادارة خود و جامعه در مراکز فراهــم کنند تا زمینه برای همکاری،
همفکری ،مشارکت و استفاده از تمام امکانات موجود ،همراه با خدمت خالصانة
اولیا ،در راستای اهداف آماده شود.
مربیان بر اســاس
در تمامی کشــورهای موردمطالعه برای جذب و بهکارگیری
ْ
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شایستهســاالری و رعایت اســتانداردها ،گواهینامه حرفــهای ملی و مرتبط با
روانشناســی و آموزش مربی کودک و آموزش ابتدایی ارائه میشــود و اشتغال
در مراکز منوط به کســب این گواهینامه از این مرکز ملی اســت .لذا پیشنهاد
میشــود برای پایهگذاری گواهینامهای ملی-حرفهای ویــژة مدیران و مربیان
پیشدبستانی و مرکزی ملی برای مدیریت پیشدبستانی ،برای حرکت در مسیر
شایستهساالری در انتخاب مدیران پیشدبستانی ،اقدام شود.
 éپیشنهاد میشود مسئوالن آموزشوپرورش زمین ة ارتقای احترام حرفهای مربیان
را با طراحی ســازوکارهایی افزایش دهند و در ایجاد انگیزه در مربیان و ارتقای
شغلی مربیان به این امر
آنها ،افزایش رضایت شــغلی ،امنیت و ثبات و مزایای
ِ
توجه بیشتری داشته باشند.
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الگو (پایاننامة دورة دکتری) .دانشگاه تربیت مدرس تهران.
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مراكز پیشدبستانی و مهدكودک شهر تهران .تدریس پژوهی.202-183 ،)2(6 ،
فضلی ،رخساره.)1394( .چرا آموزشوپرورش دورة پیشدبستان مهم است؟ رشد آموزش پیشدبستانی.12-10 ،)3(6 ،
محمدی فارسانی ،فریبرز ،.حکیمزاده ،رضوان ،.دهقانی ،مرضیه و تلخابی ،محمود .)1397( .بررسی و تحلیل برنامة درسی آموزش پیش از
دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزشوپرورش .فصلنامة مطالعات درسی.144-105 ،)51(13 ،
زارعی ،محمدحسین ،.میرشاهجعفری ،سیدابراهیم و لیاقتدار ،محمدجواد.)1397( .تبیین رویکردهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی
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چكيده:
هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگو از نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان در کالس
درس در دورۀ ابتدایی اســت .برای رسیدن به این هدف ،از روش کیفی-اسنادی استفاده شده است.
علمی
کلیۀ اســناد و مدارک مرتبط با کلیدواژههای تخصصی در حــوزۀ پرورش ذهن در پایگاههای
ِ
ِ
مرتبط علمی-پژوهشی ،و انتشارات داخل و خارج ،تعداد  411اثر ،جامعۀ موردنظر
معتبر و وبگاههای
در این پژوهش بودند .بر مبنای اشــباع نظری و نمونهگیــری هدفمندِ مبتنی بر مالک ،درنهایت 67
سند انتخاب شد .سپس ،با استفاده از فیشبرداری بهصورت تکی و موجیشکل از نمونههای انتخابی،
پایگا ِه اطالعاتی فراهم شد و فرایند تحلیل محتوای استقرایی با خواندن خط به ِ
خط جمالت و اجرای
مراحل کدگذاری به شیوۀ دستی آغاز شد .درنهایت یافتهها در سه مرحله استخراج شدند .درنتیجه،
حول دو مقولۀ اصلی با عنوان
 87خردهمقوله در زی ِر هفت مقولۀ میانی جایابی شــدند که آنها نیز
ِ
خودپرورشی معلم (اخالقی-رفتاری؛ دانشی-علمی-پژوهشی؛ مهارتی-توانمندی) ،و توسعه و پرورش
ذهن (توسعۀ شــناختی؛ توسعۀ فراشناختی؛ شکلدهی عادات سالم ذهنی؛ خودآگاهی) دستهبندی
روایی همکار بهره گرفته شد .در این زمینه میزان
شدند .برای اعتباریابی مراحل کدگذاری از بررسی
ِ
توافق  89درصد بود .همینطور برای اعتباریابی الگو از دیدگا ِه متخصصان ،که بهصورت هدفمند 14
نفر انتخاب شــده بودند ،بهره گرفته شــد و از این طریق مقدار عددی سیویآر (باالی  51درصد)
و مقدار میانگین عددی قضاوتها (مســاوی یا بیشــتر از  )1/57به دست آمدند .در پایان به بحث و
گیری یافتهها و کاربستهای آن با توجه به نقش معلم با ارائۀ الگوی مفهومی پرداخته شد.
نتیجه
ِ

كليد واژهها:

خودپرورشی معلم ،توسعه و پرورش ذهن ،توسعۀ شناختی ،توسعۀ فراشناختی ،عادات سالم
ذهنی ،خودآگاهی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/7/29 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/9/16 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/5/14 :

این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان «طراحی الگوی جامع نقشهای پرورشی معلمان مدارس ابتدایی نظام آموزشی ایران» دانشگاه خوارزمی استخراج شده است.

* دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: ahmadiarezoo10@gmail.com ..... .
** (نویسندۀ مسئول) استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: arasteh@khu.ac.ir ...................................................... .
*** استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: naveh1954@yahoo.com ................................................................. .
**** استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: a_abbasianedu@yahoo ..................................................................... .
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مقدمه

182

رشــد و پیشرفت کشورها را در تحول فکری باید جستوجو کرد ،در این صورت است که آن کشور
ِ
ســمت توســعة همهجانبه پیش خواهد رفت .اگر تحول فکری رخ ندهد ،هزینه برای پیشرفت باالتر
به
میرود .یکی از کارهایی که برای ایجاد تحول فکری ،در هر زمانی ،متناسب با تغییرات محیطی الزم است
توجه به پرورش ذهن 1از اَوان کودکی اســت .این موضوع نیازهای ذهنی نســل آینده را تقویت میکند
(کالکســون 2و همکاران .)2016 ،ازاینرو ،پرورش فکر و همة خصوصیاتی که از یک فرد انسان میسازد
عوامل مؤثر در توسعة ذهنی
از عمدهترین وظایف هر آموزش و پرورشی است (بهرنگی .)1388 ،در میان
ِ
دانشآموز ،بعد از خانواده ،معلم بااهمیتترین و مؤثرترین عامل است .او عهدهدار سالمت و توسعة ذهنی
خودآگاهی شناختی تولید
دانشآموز اســت .کاســتا و کالیک ،2019( 3ص )96.میگویند مغز انســان
ِ
میکند ،یعنی فرد توانایی درنظرگرفتن و فکرکردن دربارة خودش را در درون دارد .این آگاهی همچون
آینة داخلی ذهن اســت که فعالیتها و کارهای فرد را به او نشان میدهد .نکتة مهم دربارة انسانها این
است که همة افراد بهصورت یکسان از این توانایی بهره نمیبرند .لذا معلم باید سعی کند قدرت بهرهگیری
از این توانایی را در کودکان باال ببرد تا آنها بتوانند روی خود و زندگی آیندهشان نظارت داشته باشند.
کودکان پیشدبســتانی و
بســیاری از پژوهشهای طولی بیان کردهاند حدود  10الی  25درصد از
ِ
دبستانی نشانههایی از نافرمانی ،پرخاشگری یا مشکالت رفتاری اولیه دارند .وجود مشکالتِ
خاص رفتاری
ِ
در کودکان احتمال افزایش خطر محکومیت کیفری را در بزرگســالی افزایش میدهد زیرا مشــکالت
رفتاری مهمترین شــاخصة فعالیت جنایی بعدازآن محسوب میشود .اما خبر خوشحالکننده این است
که با تشــخیص و مداخلة زودهنگام در دوران پیشدبستانی و دبســتان میتوان به ارتقای مهارتهای
مختلف در کودک پرداخت و از بروز مشــکالت و تشدید رفتارهای مخرب در بزرگسالی جلوگیری کرد
(وبستراستراتون و راید ،)2004 ،4به علت اینکه در کودکی و نوجوانی زمینههای توسعة ذهنی در قیاس با
اغلب بزرگساالن به آن رسیدهاند ازطریق
بزرگسالی ملموستر و آموزشپذیرتر است و موفقیتهایی که ِ
5
مهارتهای شناختی و
فراشناختی کسبشــده در دوران مدرسه به دست آمده است (کندال و هالون ،
ِ
8
7
6
1979؛ مــورای و گرینبرگ 2001 ،؛ فالول و فالول 2004 ،؛ کاســتا و کالیک2019 ،؛ گلمن 2006 ،؛
بالبی1988 ،9؛ اســترنبرگ1398 ،؛ خرازی1387 ،؛ حجتی1396 ،؛ بالبی1988 ،؛ قراملکی و همکاران،
1395؛ پرتی-فرانتزاک.)2020 ،10
کاســتا و کالیــک ( )2019معتقدند تمرکــز اصلی در نظام آموزشــی بایــد روی پرورش ذهن
صحیح یادگیری
دانشآموزان باشــد تا کودکان عالوهبر مهیاشدن برای زمینههای آموزشی در دریافت
ِ
آن مهارتهای اساسی زندگی را به دست آورند ،خالق باشند ،شجاعت و عزتنفس
و عمیقترشدن در ْ
داشته باشند ،ارتباط برقرار کنند و خود را مفید و بااعتبار بدانند ،احساسات دیگران را درک کنند ،در
مســائل مهم سهمی داشته باشند ،ابراز وجود کنند و نقش خود را در خانواده و جامعه و در انتخابها
ِ
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مهم و مؤثر بدانند .برای این کار الزم اســت تا معلم عالوهبر کســب شایستگیهای گوناگون در خود
به کارها و فعالیتهای متنوع و روشهای آموزشــی و مهارتی برای توســعة تفکر دانشآموز بپردازد؛
یکی از این موارد پرورش عادات ســالم ذهنی در دانشآموزان اســت .کاستا ( ،1991ص )36 .عادت
ذهنی را شــرایطی میداند که افراد باهوش در پاســخ به مشکالت ،مســائل و معضالت از خود نشان
میدهند .کاســتا و کالیک ( ،2019ص )64 .عادت ذهنی را اینگونه تعریف کردهاند :تمایل به داشتن
رفتار هوشــمندانه در هنگام مواجه با مشــکالت .معلم با استفاده از سؤالهایی که در ذهن دانشآموز
اســت زمینههای تولید دانش را برای او فراهم میآورد .او تسهیلگری است که نحوة استفاده از عادات
ذهنی را به دانشآموزان یاد میدهد و همین موضوع به توســعة ذهنی آنها منجر میشود (کالکسون
و همکاران .)2016 ،امینی ( )1397بیان میکند عوامل گوناگونی ازجمله عادتهای نادرســت فکری
و عاطفی و مقدمداشــتن ایــن عادتها بر منطق و عقل گاه موجب بروز انحراف در باورها و مســائل
اجتماعی ،سیاســی ،اخالقی و دینی میشوند .درنتیجه ،الزم است که مربی به عادتهای سالم ذهنی
بپردازد و شاگرد را در مسیر درست هدایت کند تا باورهای درست و منطقی در او شکل گیرد .اینها
زندگی اجتماعی ،عاطفی ،و اخالقی خواهند بود.
هدایتکنندة او در مسیر
ِ
در جای دیگر فالول ( )1979ایدة فراشناخت را برای توسعة ذهن مطرح کرده است .او معتقد است
که از این طریق میتوان ظرفیتهای ذهنی دانشآموز را رشد داد .هاشمی و خیر ( )1387نیز معتقدند
فراشــناخت چهارچوبی برای نحوة تفسیر اتفاقات و برخورد با آنهاست که سبب بروز الگوهای متفاوت
عاطفی ،شناختی و رفتاری در افراد میشود .بیابانگرد ( )1381بیان میکند احساسات و هیجانات منبع
اطالعاتاند و در قضاوت اثر میگذارند و موجب هدایت و ســوگیری شــناختی میشــوند .در پردازش
اطالعات در انســان ،شناخت متأثر از عوامل هیجانی و فراشناختی است .بنابراین دستکاری حالتهای
فراشناخت شناخت را هدایت
احساسی ممکن است باعث تغییر ارزیابیها و شناخت فرد شود .ازاینرو اگر
ْ
کند ،آشفتگی در تفکر و اختالل هیجانی و اضطراب فرد تعدیل خواهد شد .پس بسیار مهم است که به
تأثیر فراشناخت در آموزش توجه شود.
آموزش
ســاتو )2016( 11بیان میکند معلم بایــد با آگاهیدادن به دانشآموز بســترهایی را برای
ِ
مهارتهای فراشناختی ایجاد کند تا فراگیر از این طریق به درک محتوای یادگیری خود برسد .او یکی
از طرق رســیدن به این مهارت را خودتنظیمــی میداند و عنوان میکند که معلم باید همراه با هدایت
و نظارت بر امو ِر دانشآموز ،او را در تنظیم وقت و نظارت بر شــرایط محیطی پیرامونش تشــویق کند تا
ِ
مدیریت یادگیری خود بپردازد .بااینکه ممکن است سوقدادن دانشآموز به
به درک مســائل برسد و به
مداومت رفتهرفته به افق دید گستردهای از
تأمل درمورد یادگیری خود در ابتدا کمی سخت باشد ،اما با
ْ
یادگیریِ خود میرسد .زمانی که فراشناخت بهمنزلة بخشی از دستورالعملهای روزانه در کالس درس و
بهصورت هدفمند آموخته شود ،دانشآموز در خوددرجهبندی( 12ارزیابی یادگیری ،شخصیت ،احساسات
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یا رفتار شــخصی فرد برای درک از خود) و یادگیری مهارتهای جدید توانا خواهد شــد .در این حالت
هدایت فراشناختی در پایینترین سطح قرار خواهد گرفت و عادی خواهد شد .ازاینرو ،در پژوهشهای
بسیاری ،به توسعة فراشناخت در کالس درس ،که به مهارتهای مهمی در زندگی افراد منجر میشود،
پرداخته شــده اســت (فالول و ادانل1999 ،13؛ الونتو 14و همکاران2013 ،؛ اشرو 15و همکاران2006 ،؛
وانداسکیتل و تامپسون2013 ،16؛ برد 17و همکاران .)2014 ،پژوهشهای گوناگون دیگری نیز از اهمیت
نقش معلم در توسعة شناختی ،گفتوگوی آموزشی ،روشهای متفاوت تدریس ،بازی ،نحوة داربستزدن
و سکوســازی و موارد گوناگون دیگری در پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس صحبت کردهاند .در
کلی تحول نظام آموزشوپرورش بر رشد و پرورش عقالنی نیز تأکید شده است زیرا این امر
سیاستهای ِ
زمینهساز صالحیتها و شایستگیهای شناختی ،اجتماعی و عاطفی هم در معلمان و هم در دانشآموزان
خواهد بود .همچنین بر اهمیت پرورش عقل در مکتب اســام نیز جدا ً تأکید شده است چراکه شناخت
خداوند و رشــد فضایل اخالقی از این طریق امکانپذیر اســت (حجتی1396 ،؛ وزارت آموزشوپرورش،
.)1390
شــایان ذکر اســت در تمامی دیدگاهها الزمة توســعه و پرورش ذهن دانشآموز داشتن ویژگیها،
صالحیتهای رفتاری و اخالقی ،آگاهی ،دانش و توانمندیِ معلم در ابعاد گوناگون است .بهرنگی ()1388
بیان کرده اســت نبود انســجام فکری و هدایتگری مناسب برای رشد و پرورش ذهنی دانشآموز ،باعث
میشــود که او از فرایند عقالنی خودش شــناخت نداشته باشــد .این امر در میانمدت زمینهساز بروز
مشکالتی متعدد در زمینههای شناختی ،اجتماعی و عاطفی دانشآموز خواهد شد .کشورهای توسعهیافته
معلمان آگاهاند.
با ســرمایهگذاری و تقویت نظام آموزشی در پی توسعه و پرورش اذهان کودکان توسط
ِ
آنها در کالس درس ،برای ورود به دنیای آینده ،به فعالیتهایی میپردازند که بتوانند هیجاناتشــان را
مدیریــت کنند و ظرفیتهای وجودی و فکری خــود را برای زندگی بهتر بهکار گیرند و بهتبع آن جرم
و جنایت را کاهش دهند .در ایران نیز باید تدابیری برای کمک به توســعة ذهنی کودکان اتخاذ شــود.
الزمة این امر تحول در آموزشوپرورش است،جایی که مجری اصلی هدایت افراد به آیندهای بهتر برای
نقش حقیقی خود
جامعهای بهتر است؛ وجود معلمانی با قابلیتها و مهارتهای منحصربهفرد و آگاه به ِ
در کالس درس نیز ارزشهای فردی را در دانشآموزان پرورش میدهد .بنابراین در مطالعة حاضر تالش
شده است ازطریق پژوهشی کام ً
ال کیفی-اسنادی ،تمامی عوامل و فعالیتهایی بررسی شود که از طریق
آن معلمان در مسیر پرورش ذهن دانشآموزان سوق داده میشوند .برایناساس هدف اصلی از پژوهش
درس مدارس ابتدایی
حاضر ارائة الگو از نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان در کالس ِ
است .ســؤال پژوهش این است که ابعاد و عواملی که معلمان باعث توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان
ابتدایی میشوند کدام است.
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پیشینة پژوهش

بــا توجه به منابع منتخب درزمینة پرورش ذهن ،پژوهشــگر دریافت کــه از جنبهها و دیدگاههای
متفاوتی به پرورش و اقداماتِ معلم در این زمینه نگاه شده است؛ موضوعی که با بهکارگیری آنها معلم
سبب رشد و توسعة ذهن دانشآموز میشود ،مانن ِد گسترش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،توسعة
فراشناخت با استفاده از مهارتهای خودتنظیمی ،روشهای تدریس مناسب ،الگوی مدیریت بر آموزش،
داربست عقلی ،پیشســازماندهندهها ،نقشة مفهومی ،روش خودآموز شــناختی ،یادگیری واسطهای،
تعدیل شــناختی-رفتاری ،توســعة خودآگاهی ،ایجاد عادتهای ذهنی سالم در دانشآموز ،گفتوگوی
آموزشــی ،و بازیهای دشــوا ِر فکری .محققان در این پژوهش سعی کردهاند بهصورت جامع تمامی این
موارد را در قالب الگویی ارائه دهند .شــایان ذکر اســت ،در تمامی رویکردها و نظریههای توسعة ذهن،
عامل پرورش باید آگاهی ،صالحیت ،توانمندی و مهارتهایی داشــته باشد که از طریق
معلم در جایگاه
ِ
آنها بتواند دانشآموزان را بهخوبی هدایت کند و ذهن آنان را توسعه و پرورش دهد .در ادامه ،نظریات
و دیدگاهها بیان شده است.
یک جنبة اساسی در درک رویکرد توسعه و پرورش ذهن توجه به نظریة دلبستگی بالبی ()1988
است .نظریة دلبستگی به ارتباطات صمیمانه میان افراد ،بهخصوص در محیط خانواده ،مربوط میشود.
ِ
کودک درحالرشد از مراقب اصلی خود
دلبســتگی شامل پیوند عاطفی میان کودک و مراقب اوست.
بستگی ایمن در کودک میشود.
حمایتهای عاطفی و اجتماعی دریافت میکند که باعث امنیت و دل
ِ
این موضوع با گذشت زمان سبب توسعة ارتباطات کودک با دیگران خواهد شد و به او کمک میکند
تا در موقعیتهای اضطرابآور انعطافپذیری داشــته باشــد .نظریة دلبستگی بالبی یکی از تحوالت
بســیار مهم در حوزة روانشــناختی معاصر است که نشــان میدهد تجارب هیجانی اولیة کودک با
شــناختی او اهمیت دارد .این نظریه فقط بهمنظو ِر تحول کودک نیست،
مراقبش در رشــد هیجانی و
ِ
بلکه نظریة تحول در گســترة حیات نیز است .نظریة دلبستگی توضیحی درزمینة پیوند میان کودک
مراقب اصلی اوســت ،اما لزوماً همیشــه مراقب اصلی مادر نیســت .اگرچه در ابتدا تصور میشد در
و
ِ
ْ
هدف کودکان خردسالیاند که در دورة حساسی ،بین ششماهگی تا دوسالگی ،قرار دارند.
این نظریه
هماکنون این نظریه برای طول عمر در نظر گرفته شــده است .رابطة دلبستگی در هر سنی ،بهمنزلة
نمونهای اولیه ،در تمامی روابط اجتماعی در آینده اثرگذار اســت .بر اساس این نظریه فعالیت ساختار
بستگی محدود به دوران کودکی نیست و در تمام طول زندگی و پیوندهای عاطفی دیگر ،همچون
دل
ْ
دوستیها ،شاگرد-معلم ،ازدواج ،روابط خویشاوندی ،فعال باقی میماند و انسانها در هیچ سنی کام ً
ال
مهم زندگیشان جدا نیســتند (دویل2013 ،18؛ آینزورث،19
از احســاس اعتماد و دلبستگی به افراد ِ
 .)1989والدین ،مراقبان اصلی ،و معلم در هر مرحله از روند رشــد کودک در ســالهای اول زندگی،
ازطریق نوازش ،تماس چشــمی ،لبخند ،تلفظهای صحیح صوتی با صدای رســا و حرکات غیرکالمی،
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موتور رشــد مغز را تحریک میکنند .اینها به تعامل لذتبخشی میان کودک و مراقب منجر میشود
و راه ارتباطی شکلگرفته و اعتمادی که ایجاد شده است ،سبب شکلگیری شناخت کودک از دنیای
اطرافش میشود .شناسایی عوامل اضطرابآور در کودک بسیار مهم است و تالش برای رفع آن باعث
از بین رفتن محدودیتهای شــناختی او خواهد شد (ســازمان جهانی بهداشت [ ]WHOو صندوق
کودکان ملل متحد [یونیسف].)2018 ،20
اجتماعی خود ،آن را به نظریة یادگیری اجتماعی-
باندورا )2001( 21با تغییری در نظریة یادگیری
ِ
شــناختی تغییر میدهد و معتقد اســت که کودک عالوهبر مشــاهده و تقلید ،به تفکر هم میپردازد،
مسائل را تجزیهوتحلیل میکند و در شرایط معینی که رفتار در آن رخ میدهد به استدالل میپردازد.
برونر ،1996( 22ص )113 .در نظریة یادگیری اکتشــافی در آموزش بیان میکند معلمان نباید رشــد
شناختی کودک را صرفاً به علت مطابقت با مواد و محتوای درسی تلف کنند و آنها را عقب نگه دارند
تا به بلوغ شــناختی برسند ،بلکه باید میل و کشش بهسمت اکتشــاف را در کودک ایجاد کنند تا به
کشــف درون خود (ذهن) نائل آیند .وی بیان میکنــد کودکان اطالعات پیچیدهای را درک میکنند
و میتوان در قالبهای منطقی ،مفاهیم گوناگونی را به آنها آموزش داد .این وظیفة معلم اســت که
بهصورت غیرمستقیم دانشآموز را به چالش بکشد تا برای کشف مفاهیم و یادگیری پیشقدم شود و
خودش دانش را کسب کند.
ویگوتســکی ،1987( 23ص )115 .در نظریة فرهنگی-اجتماعی-شــناختی خود بیان کرده اســت
یادگیری شامل درونیسازیِ دانش است که در ابتدا ازطریق تعامالت اجتماعی درک میشود .او معتقد
بود که کودک هنگام یادگیریِ مفهوم جدید ،از تعامالت اجتماعی با بزرگساالن یا همساالنی که قب ً
ال آن
مفهوم را آموختهاند سود میبرد .کودک با استفاده از سرنخهای اجتماعی از افراد آگاه ،مانند بزرگسال
یا همساالن ،متن ،زبان و الگوبرداری از رفتا ِر دیگران یادگیری را در خود نهادینه میکند .مجموعة این
موارد داربستهایِ شناختی را برای کودک فراهم میآورد و او را در کسب مهارت و دانش جدید از نقطة
آغاز ِ
درک موجود خود توانمند میکند .با رشــد کودک ،افزایش اســتقالل ،و دانش او در موقعیتهای
پرورش دانشآموز است.
گوناگون داربستها کمکم محو میشوند .این عنصری اساسی برای معلم در امر
ِ
ْ
ســنین پایینتر بیشــترین الگوبرداری را از معلم خود دارند و بعد از خانواده بیشترین
دانشآموزان در
ِ
یادگیری اجتماعی ،عاطفی و رفتاری را در مدرســه خواهند آموخت .میتوان گفت داربســتهایی که
یادگیــری را حمایت میکنند عناصر اجتماعی ،عاطفی و تحصیلیانــد که معلم با به بهکارگیری آنها
زمینههــای پرورش ذهن را فراهم میکند .نظریة فرهنگی-اجتماعی یادگیریِ ویگوتســکی برای درک
روانشــناختی و بهرهمندی کودکان از افرا ِد دیگر ،در کسب مهارتها برای پرورش تحول ذهنی کودک،
امری ضروری اســت .ازطرفی وود 24و همکاران ( )1976داربستزدن 25یا سکوسازی را در توسعة ذهن
کمککننده میدانند .ویگوتسکی ( )1993معتقد بود در تأمین داربست مناسب برای کودک ،مشاهدات
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و کمک بزرگســاالن در فرایند یادگیری او کمککنندهاند .زمانی کــه معلمان دانشآموزان را هدایت
میکننــد و از آنها میخواهند تا داربســتی برای دیگر دانشآموزان باشــند ،فرصتهایی برای اصالح
اشتباهات آنها به وجود میآورند که به بهبود خودکارآمدی 26در دانشآموزان نیز منجر میشود.
عوامل مهم دیگری که محققان (بهرنگی23 :1393 ،؛ خرازی1387 ،؛ اســترنبرگ1398 ،؛ فالول،
1979؛ ساتو2016 ،؛ گلمن2006 ،؛ کوزلین2015 ،27؛ میشنباوم و آثارنو1979 ،28؛ وادورث )2004 ،29از
تأثیر معلم در توســعة ذهن دانشآموز مطرح کردهاند ضرورت آگاهی از انواع روشها والگوهای تدریس،
نظریههای یادگیری ،دانش روانشناختی الزم ،تعامالت مناسب ،شناخت روحیات دانشآموزان و نگرش
مثبت به آنهاست.
جویــس 30و همکاران ( )1389معتقدند باید بــه دانشآموز ابزاری داد تا خودش توانایی یادگیری و
مهمتر از آن ظرفیت رشــد و نمو فردی و شــناختی را در خود افزایش دهد .او بیان میکند معلمان با
استفاده از الگوهای تدریس متفاوت ،که تلفیقی از کاربردهای آموزشی و پرورشی است ،شایستگیهای
اساســی را در دانشآموزان برای موفقیت در زندگی و رســیدن به توسعة مفهوم مثبت از خود پرورش
میدهنــد .همچنین بهرنگــی ( ،)1393بهرنگی و کردلو ( )1396بیان کردهاند ،اســتفاده از روشهای
تدریس در توسعة فراشناختی و پرورش قدرت تفکر تأثیرگذار است؛ همچون الگوی مدیریت در آموزش
با ارائة ده گام ،حل مســئله ،پرسش و پاســخ ،پردازش اطالعات و پیشســازماندهندهها که در رشد
فراشناختی ذهن مفید و مؤثرند.
ظرفیتهای
ِ
میشــنباوم و آثارنو ( )1979نیز معتقدند برای آموزش تفکر یا به تعبیر امروز برای پرورش ذهن
میتوان از هر دو رویکرد شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی فراشناخت در کالس درس استفاده
کرد .برای این کار الزم اســت معلم ابتدا دیدگاه فراشــناخت در پیش گیــرد .او برای تنظیم آن باید
مهارتهــای شــناختی-اجرایی را بهکار گیرد ،از مهارتهای عالی حل مســئله آگاه باشــد ،حتی از
قابلیتهایی که ممکن اســت در زمان حل مســئله با شکســت روبهرو شــود نیز آگاهی داشته باشد
31
و شکســتها را به برنامة درســی ،موضوعات گوناگون و حتی ضعف دانشآموز نســبت ندهد .ایبی
( )2009در مطالعة خود بیان میکند زمانی که دانشآموزان از راهبردهای شــناختی و نحوة استفادة
زمان
موفقیتآمیــز از آنها آگاهــی دارند ،یادگیری مؤثرتری دارند و در حفــظ اطالعات برای مدت
ِ
طوالنیتــر تواناترند .لــزو ِم آگاهیدادن این مهارت بر عهدة معلم اســت .معلمان به علت اثرگذاری و
نقش الگویی منحصربهفرد در تمامی زمینهها ،بهویژه الگوی منظم ذهنی در زندگی دانشآموزان ،باید
سعی کنند با شناخت ،آگاهی ،هدف و برنامهریزی بهمنظور پرورش مطلوبِ کودکان ،و فارغ از عادات
قدیمی وارد کالس شــوند ،بر خود و کارهایی که قرار است در ساعات آموزشی در کالس درس انجام
دهند و همچنین اصول تفاوتهای فردی ،آموزشهای شناختی-رفتاری ،روشهای گوناگون تدریس
و مهارتهای شناختی و فراشــناختی تسلط و تمرکز کافی داشته باشند (میشنباوم1985 ،؛ کاستا و
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کالیک2019 ،؛ میشنباوم و آثارنو1979 ،؛ کاستا1991 ،؛ بیابانگرد1381 ،؛ استرنبرگ1398 ،؛ گلمن،
.)2006
یکی از عوامل پرورش ذهن که پژوهشــگران ،ازجمله فالول و میشــنباوم ،به آن مشغول بودند ایدة
فراشناخت است .این دیدگاه بهمنزلة سازهای ،در دهة  ،1970در نوشتههای فالول بهصورت ابرفرایندها،
مانند فراحافظه و فراادراک ،مطرح شد .فالول ( )2000معتقد است آگاهی فراشناختی ممکن است طی
چهار تا شش سالگی بهوجود آید ،اما افزایش فزایندهای در رشد فراشناختی طی سالهای اولیة مدرسه،
در نتیجة افزایش سن و تجربه ،مشاهده میشود .راهبردهایی که اگر پرورش یابد ،به دانشآموزان کمک
خواهــد کرد تا آنچه را میدانند یا نمیدانند یا نمود ظاهری دارد را تشــخیص دهند و خود را بهمنزلة
افرادی که قدرت تفکر و تحلیل دارند بشناســند .فالول ( )1979فراشناخت را هر دانش یا فعالیتهای
شناختیای دانسته است که بهمنزلة هدف در نظر گرفته میشوند یا هر جنبهای که سرمایهگذاریهای
شناختی را نظم میدهد .شونک )2008( 32فراشناخت را ،به زبان سادهتر ،تفکر درمورد تفکر یا شناخت
درمورد شــناخت نامیده است .برد و همکاران ( )2014فراشناخت را اصطالح چتری 33در نظر گرفتهاند
که به آگاهی دانشآموز از خودشناســی 34و ارزیابی درزمینة هدفِ تعیینشده اشاره میکند .معلم برای
پرورش فراشناخت باید در زمان یادگیری از دانشآموز بخواهد که هدف خودش را مشخص کند .تعیین
هدف برای دانشآموز این امکان را به او میدهد که روی یادگیری و درک خود در زمان داشتن فعالیت
نظارت داشته باشد.
یکی از راهکارهای دیگری که معلمان به توسعة فراشناختی در کودکان کمک میکنند ،استفاده از
پیشسازماندهندههاست؛ گفته میشود ساخت شناختی از مفهوم بهطورکلی در ابتدای شرو ِع یادگیری،
در ذهن دانشآموز شکل میگیرد که در این صورت بهتر به دیدگاهی منسجم و علمی ،مبتنی بر جهان
پیرامون خود ،دست مییابد .ازآنجاکه یادگیری با فراشناخت آغاز شده است ،فرد اجازه مییابد تا تأثیراتی
ِ
را که روی تفکرش دارد شناسایی کند .بهاینترتیب ،پیشسازماندهندهها انعکاسی از فرایندی است که
طریق دیگری
فرد را به یادگیریِ مداوم ترغیب میکند (ویگوتسکی ،1993 ،ص .)235 .معلم میتواند از
ِ
35
نوشتن تأملی
به روند تفکر فراشــناخت دانشآموز کمک کند و آن خواندن و نوشتن است .خواندن و
ِ
توجــه یادگیرنده را به کاوش در تفکراتش دربارة موضوعات خاص یا روشهای یادگیری فردی معطوف
میکند (مورلی.)2009 ،36
از دیگر طرق توســعة تفکر بحث گفتوگوی آموزشــی 37در کالس درس اســت .امروزه از مبحث
گفتوگوی آموزشی ،که شــامل گفتوگوهای مداوم میان معلم و دانشآموزان است ،استفاده میشود.
این اصطالح را رابین الکســاندر 38از اوایل  2000اشــاعه داد که به معنای استفادة مؤثر از صحبتکردن
برای انجامدادن آموزش و یادگیری اســت .الکساندر ( )2018بیان میکند گفتوگو مبحثی بسیار مهم
ِ
مباحث درسی باید بسیار از آن استفاده کرد .معلم ازطریق گفتوگو با دیدگاههای روزمرة
اســت که در
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دانشآموزان آشــنا میشود و آنها را جذب و با دیدگاههای درحالرش ِد خودشان درگیر میکند .در این
صورت ،به آنها در غلبه بر ســوءتفاهمها کمک میکند .او معتقد اســت فرصتدادن به دانشآموز برای
مشــارکت در گفتوگوهای کالسی ،به شیوههای متنوع ،باعث میشود که او حدود درک خود را کشف
کند .معلمان با درگیرکردن دانشآموزان در گفتوگو به آنها کمک میکنند تا روشهای جدی ِد علمی
و توصیف پدیدهها را بهتر درک کنند .در آموزش گفتوگو از قدرت گفتوگو برای عالقه و شــرکت در
بحث ،تحریک فکر ،توسعه و پیشبرد درک و فهم ،گسترش دیدگاهها ،ارزیابی استداللها ،توانمندسازی
دانشآموزان برای یادگیریِ مداوم و تعامل دموکراتیک استفاده میشود.
بازی یکی دیگر از عوامل توســعة تفکر در دورة ابتدایی اســت .ویگوتسگی ( )1993بیان میکند
بازی مستقیماً به توسعة مغز کودکان کمک میکند .او معتقد است ،بازی از درون فرد گرفته میشود.
معلمان با درگیرکردن دانشآموزان در فرایند بازی به آنها در تشــخیص احساســات خود و دیگران
کمک میکننــد .آنها با انجامدادن بازیهای گوناگون ،مانند بازیهــای نمادین ،39تصوری و اجرای
نمایشــنامهها به دانشآموزان به توسعة تفکر انتزاعی کمک میکنند .در بازیهای تصوری دانشآموز
با ایفای نقشهای متفاوت همچون خبرنگار ،ســخنگو یا حتی نقش معلم یا یکی از دوســتانش باعث
میشــود از زاویه دید او به مسائل بپردازد .این بازی به توسعة همدلی در کودکان منجر میشود و به
آنها چشمانداز میدهد (اســپرلینگ 40و همکاران2012 ،؛ ملو .)1994 ،41پیاژه ،1945( 42به نقل از
وادورث )2004 ،در نظریة رشــد شناختی کودک بیان میکند بازی فقط بیانگر سطح رشد شناختی
کودک نیست ،بلکه به پیشرفت و توسعة فراشناختی او کمک میکند .پیاژه بازی را وضعیتی نامتوازن
میداند که در آن غلبة جذب (تغییر واقعیت برای تناســب با ســاختار شناختی) روی انطباق (تغییر
ســاختارهای شــناختی برای مطابقت با واقعیت) اتفاق میافتد .در این حالت برای یادگیری و عمل
هوشمندانه باید سازگاری بهوجود آید که تعادل را میان جذب و انطباق حفظ کند .پیاژه معتقد است
بازی تمرین و تثبیت میشود (به نقل
مهارتهایی که اخیرا ً کودک کســب کرده اســت با انجامدادن ْ
از وادورث .)2004 ،ملــو ( )1994در مطالعة خود میگوید معلمان با اســتفاده از بازیهای گوناگون
میتوانند به رشــد فراشناختی کودک کمک کنند .نقش بازی در ادراک و باورها مؤثر است .کودکانی
که بهطور مشترک با یکدیگر بازی میکنند در مقایسه با کودکانی که در انزوا بازی میکنند روی ِ
درک
دیدگاههای خود و دیگران عملکرد بهتری دارند.
در بحث بعدی از توســعة تفکر ،به دیدگاه اسالم در این زمینه میپردازیم .اسال ْم تربیت عقل را با
تعیین میدان تفکر و عرصهای آغاز میکند که عقل میتواند در آن جوالن دهد و از معلم میخواهد که
ِ
کشف حقیقت تمرین دهد .برای این منظور دو نکته را
دانشآموز را با نیروی عقل ازطریق استدالل و
توصیه میکند :ابتدا ،معلم باید از روشهای تفکر ازطریق خالیکردن ذهن از هرگونه مقررات گذشته
شــروع کند که بر تقلید و گمان اســتوارند و قطعی و یقینی نیستند؛ و دوم ،تدبّر در قوانین طبیعت،
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دقیقبودن و پیوستگی آنها را با یکدیگر به دانشآموز گوشزد کند و برای این کار عقل او را ،در سایة
مطالعــه ،در قوانین طبیعت به دقت و نظم عادت دهد (حجتی ،1396 ،ص .)145 .کاســتا و کالیک
( )2009در بحــث پرورش ذهن ،عادتهای ذهنی را مطرح میکننــد و معتقدند پرورش عادتهای
ســالم در دانشآمو ْز همگی با پرورش ذهن و آموزش آن در ارتباط اســت .فالول و همکاران ()1999
و گالســرن و بارون )1985( 43مطرح کردهاند که معلــم میتواند برای اولینبار خودآگا ِه دانشآموز را
طوری تربیت کند که در زمان حرکت بهســمت ناخودآگاه با نظم و دقت به آن وارد شود تا روشهای
صحیح در ذهن ناخــودآگاه ،برای تصمیمگیریها ،برقراری ارتباطات ،انجــامدادن کارها و فعالیتها
در طول زندگی کودک حک شــود ،بهطوریکه در آینده هم احتیاجی به اصالح نداشــته باشد .کاستا
( ،)1991و کاســتا و کالیک ( 2009و  )2019شــانزده عادت ذهنی سالم را برای موفقیت کودک در
سراسر زندگیاش معرفی کردهاند که معلم با پرورشدادن صحیح این عادات به کودکان ،در اوایل ورود
به مدرســه ،باعث میشــود کودکان کلیة مسیر زندگی را با موفقیت طی کنند .در ادامه ،در جدول 1
توضیح عادات سالم ذهنی آمده است.
جدول  .1شانزده عادت ذهنی اقتباس از کاستا ( ،)1991کاستا و کالیک ( 2009و )2019
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ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

1

مداومت
و پافشاری

به کار بچســبید؛ ثابتقدم باشید
پایان
و در انجــامدادن یک کار تا
ِ
آن پشتکار داشته باشید؛ متمرکز
بمانید؛ در جستوجوی راههایی
برای رســیدن به هدف باشید و
هرگز تسلیم نشوید.

2

مدیریت هیجان
(تکانشگری)

با حوصلــه کارهایتــان را پیش
ببرید؛ قبل از اقدام به کاری فکر
کنید؛ آرام ،متفکر و عمیق کار را
انجام دهید.

3

گوشدادن
با درک
و همدلی

دیگــران را درک کنیــد؛ انرژی
ذهنی بــه افکار و اندیشــههای
شــخص دیگر اختصاص دهید و
ِ
برای درک دیدگاه و احساسات او
تالش کنید.

4

انعطاف فکری

به روشــی دیگر نــگاه کنید؛ در
تغییر دیدگاه توانمند باشــید و
در پی رویکردهای جدید باشید؛
گزینههای دیگر را در نظر بگیرید.

5

فکرکردن
دربارة تفکر
(فراشناخت)

میدانــم که میدانیــد! از افکار،
اســتراتژیها ،احساسات و اعمال
خــود و آثار آنها در دیگران آگاه
باشید.

6

تالش
برای اصالح

دوباره آن را بررسی کنید؛ همیشه
بهترین تالش خود را انجام دهید؛
در پی تنظیم استانداردهای باال،
بررســی و یافتن راههای بهبود
بهصورت مداوم و در جستوجوی
حقیقت باشید.
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

7

سؤالکردن
و بررسی
احتمالی
مسائل

از کجا میدانید؟ دانستن اطالعات
موردنیاز و تدوین استراتژیهای
پرسشــگری برای تولید دادهها و
پیداکردن مســائل و راهحلهایی
برای حل آن.

8

استفاده از
دانش گذشته
در موقعیتهای
جدید

از آنچــه یاد گرفتهاید اســتفاده
کنیــد؛ میان آنچــه آموختید و
آنچه خواهید آموخت رابطه ایجاد
کنید؛ دســتیابی به آموختههای
قبلی سبب انتقال به دانش فراتر
خواهد شد.

9

تفکر و
برقراری ارتباط
با وضوح و دقت

شفاف باش؛ برای برقراری ارتباطِ
دقیــق ،بهصــورت نوشــتاری و
شفاهی ،تالش کنید؛ از عوامزدایی
و جلوگیــری از تحریف ،حذف و
اغراق پرهیز کنید.

10

جمعآوری
دادهها
با تمام حواس

از مسیرهای طبیعی خود استفاده
کنید؛ بــه دنیای اطــراف توجه
کنیــد؛ ازطریــق تمامی حواس
پنجگانــه داده جمعآوری کنید،
ماننــ ِد چشــیدن ،لمسکردن،
شنیدن ،دیدن و بوییدن.

11

خلق ،تخیل
و نوآوری

روشــی متفاوت را امتحان کنید؛
طرحهــای جدید و بدیع ،اثرگذار
و اصیل تولید کنید.

12

پاسخدادن
به حیرتها
و هراس

از کشــف لذت ببریــد؛ جهانی
بسیار جذاب و مرموز پیدا کنید؛
با پدیدهها و زیباییها بیامیزید و
درگیر شوید.

13

ریسکپذیری

ریسک کنید؛ البته میدانید ،تمام
ریسکها ارزش استفاده را ندارند؛
ماجراجو باشید؛ دائماً سعی کنید
چیزهای جدید را امتحان کنید؛
از فرصتها و شایســتگیهایتان
استفاده کنید.

14

شوخطبعبودن

کمــی بخندید؛ توانایــی این را
داشــته باشــید کــه خودتان را
بخندانیــد؛ در تعامــات کالمی
بــا دیگران شــوخطبع باشــید؛
بازیگــوش باشــید؛ چیزهــای
عجیبوغریب ،غیرمنتظره بیابید
و بخندید.

15

باهمدیگر
فکرکردن

باهم کار کنید؛ در شرایط متقابل
باهــم همــکاری کنیــد؛ در پی
یادگیری از یکدیگر باشــید و در
کار گروهی شرکت کنید.

16

یادگیری مداوم
و باقیماندن
بر آن

چیزهــای فراوانی برای یادگیری
وجــود دارد؛ داشــتن تواضع و
فروتنــی در زمانی که نمیدانید،
خوشــنودی و باقی ماندن بر آن
برای یادگیری

برای آنکه معلمان در دانشآموزان عادات سالم ذهنی بهوجود آورند ،پژوهشگران (گالسرن و بارون،
1985؛ اتکینسون2017 ،44؛ کاستا1991 ،؛ مارزانو و کاستا19۸8 ،45؛ کاستا و کالیک 2009 ،و 2019؛
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فالول2004 ،؛ نلســون2015 ،؛ فیورستین و همکاران1980،؛ کالکسون و همکاران )2016 ،مواردی را
مشخص کردهاند که از این قرارند:
 .1معلم باید ابتدا اهداف هر درس را مشــخص کند .پس از تعیین آنها ،باید خودش را در نقش
شــاگرد ببیند .به عبارتی ،خودش دانشآموز شــود تا از منظر او بر یادگیری اهداف نظاره کند.
ســپس ،درزمینة اهداف و محتوا مطالعه و بررســی کند تا اطالعاتش گسترده و کامل شود .از
خواندن و گوشدادن توصیههای الزم و صرفِ وقت بسیار در این زمینه دریغ نکند.
 .2خو ِد معلم از عادتهای ذهنی استفاده کند و در این زمینه بسیار کتاب بخواند زیرا رعایت این
موارد عالوهبر اینکه به رشــد دانشآموز کمک میکند ،باعث هدایت درست او در کسب عادات
سالم ذهنی نیز میشود.
 .3به راههای اجرای عادتهای ذهنی فکر کند .همچنان که معلم نقش دانشآموز را ایفا میکند،
از خودش بپرسد این کتاب درسی یا این برنامة درسی چگونه به کسب و اجرای راههایِ عادات
ذهنی کمک میکند.
طرح درس بریزد ،روشهای مناسب را روی کاغذ بیاورد
 .4بر اساس برنامة درسی و محتوای
کتاب ِ
ْ
و مفاهیم اصلی را مشخص کند .اینها برای معلم تبدیل به جعبهابزاری میشوند که راهنمای کار
او خواهند بود .سرانجام او موفق خواهد شد تا حدودی تفکر کودکان را نمایان سازد.
 .5معلم باید ازطریق گفتوگوی همدالنه ،به همراه تفاهم با دانشآموزان ،ابعاد و زوایای پنهانی را
که از ذهن خودش مغفول مانده است روشن سازد.
 .6با تشکیل میزگردها و استفاده از ابزار آموزشی به طراحی نقشههای تفکر بپردازد و ،همچون مادر
یا پدری در مرک ِز حلقه ،دانشآموزان را هدایت و در تشکیل و انسجام مسیر فکری راهنماییشان
کند (روالها و نقشههای تفکر جعبهابزا ِر محبوب و الزم معلمان در کالس درساند).
ِ
کیفیت مناســب ،زمان
 .7معلــم باید باحوصلــه هدف را دنبال کند زیــرا آموزش و پرورش ،با
میبرد .بنابراین همچنان باید درگیر آموختن باشــد .معلم باید سعی کند ،با ایجاد عادتها در
دانشآموزان ،آنها را توانمند کند و در معرض شکوفاشدن قرار دهد تا درون خود را کاوش کنند.
 .8معلم باید قوانینی را برای کالس وضع کند .سپس عادتهای مذکور را در بطن آن قوانین ،که
همراه با خود دانشآموزان در میزگردها تدوین شده است ،روی تابلوی اعالنات نصب کند .نکتة
آموزان ابتدایی بیشترین یادگیری
قابلتأمل که معلمان باید به آن توجه کنند این است که دانش
ِ
را ازطریق حواس پنجگانه دارند .یادگیری در این سن بیشتر بهصورت عینی و در تماس مستقیم
و الگوبرداری از معلم شــکل میگیرد .به همین خاطر هر چقــدر رویه و کار معلم ملموستر و
عینیتر باشد ،رشد و پرورش ذهنی در دانشآموز و رسیدن به درک مفهومی بهتر اتفاق میافتد.
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 .9معلم پس از نصب موارد مشخصشده ،هدف خود را در دروس مختلف ازطریق باهم فکرکردن
و بازیهای دشــوار اجرا میکند .نقطة شروع عادتها دیگر در اینجا زده میشود و دانشآموزان
کمکم متوجه آنها میشوند .الزم است هر روز معلم آنها را درگیر فرایند نقشة مفهومی کند.
بحث خودآگاهی 46یکی دیگر از مباحثی اســت که پژوهشــگران برای توسعة ذهن مطرح کردهاند.
گلمــن ( )2006در بحث هوش هیجانی ،قســمتی را به خودآگاهی اختصاص داده اســت که تقریباً با
فراشــناخت در یک راستا قرار میگیرد؛ خودآگاهی اشــاره دارد به اینکه پدیدههای درونی خود را ،که
همزمان اتفاق میافتند ،بشناســید .ســپس ،بایدونبایدهای احساسات خود را مدیریت کنید و درنهایت
این را بدانید که احساسات بد نیستند ،بلکه باید یاد بگیرید چگونه ازطریق آنها به خود انگیزه بدهید.
پرتی-فرانتزاک ( )2020خودآگاهی را شناخت احساسات کودک از خودش مطرح کرده است ،اینکه
دانشآموز بتواند آگاهیاش را بر شــناخت خودش از نقاط قوت ،ضعف ،خواســتهها ،ترسها ،نگرانیها
و نیازهایــی کــه دارد متمرکز کند .او از این طریق به توســعة تفکر و ذهنآگاهــی 47نائل خواهد آمد
که نوعی حضور در لحظه بهصورت هدفمند و بدون قضاوت اســت .او به معلمان پیشــنهاد میکند تا
از دانشآموزانشــان بخواهند فهرســتی از نقاط قوت و ضعف خود بنویسند .ســپس باید بتواند از روی
نوشتههای دانشآموز به حاالت احساسی او پی ببرد و تعامل خود را با کودک تنظیم کند .مث ً
ِ
ضعف
ال ،اگر
پس
دانشآموز ناامیدی و نداشتن اعتمادبهنفس در کسب نمرة خوب در آزمون است ،به او کمک کند از ِ
روش غیرمقابلهای باعث نگهداشتن و
آزمونی دشوار برآید و حس اعتمادبهنفس را در او بهوجود آورد .این ِ
مشارکت دانشآموزان در فضای کالس میشود و به ارتقای رفتاری و افزایش خودآگاهی در آنان کمک
میکند .این امر رشد مغز را نیز به همراه خواهد داشت.
سیگل و برایسون )2020( 48خودآگاهی را عنصر مهمی در آرامش دانشآموز طی مراحل تحصیلی،
کسب مهارتهای خودتنظیمی ،تالش برای مدیریت عوامل اضطرابآور ،49توسعة تفکر ،پردازش فرایندهای
احساسی ،50توسعة منطقة یادگیری بهینه ،51حمایت از رشد مغز ،موفقیت و اعتمادبهنفس میدانند .آنها
به معلمان توصیه میکنند که دانشآموزانشان را به آرامش و حضور در لحظه بهصورت هدفمند دعوت
مقابل خواســتهها و رفتارهایشــان آگاهانه عمل کنند .لوریا ( )1961و ویگوتسکی ()1962
کنند تا در
ِ
نیز معتقدند معلمان میتوانند به کودکان کمک کنند تا ازطریق خودآگاهی ،که به توســعة فرایندهای
ذهنی منجر میشود ،رفتارهایشان را تحت کنترل درونی خودشان درآورند .آنها سه مرحله را پیشنهاد
کردهاند .1 :معلمان بهمنزلة بزرگســاالنی که رفتار کــودکان را در مرحلة اول هدایت میکنند تأثیری
اساسی دارند .گفتار معلم همراه با تعامالت مثبت به کودک ،منطقة تقریبی رشد او را گسترش میدهد.
معلمان از کودکان بخواهند تا افکارشان را با صدای بلند بیان کنند؛  .2گفتار آشکار کودک به واسطهگری
یا تنظیمکنندة مؤثر رفتار او تبدیل میشود؛  .3سرانجام ،گفتار پنهانی یا درونی کودک نقش خودگردان
را بر عهده میگیرد (به نقل از میشــنباوم .)1985 ،میشنباوم ،با الهامگرفتن از نظریة ویگوتسکی ،بیان
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میکند کودک با واسطهگریِ خود ناظر به افکارش است .اما قبل از آن الزم است معلم آگاهی الزم را به
او بدهد .میشــنباوم و آثارنو ( )1979بیان میکنند برای توسعهدادن ذهن باید در مرحلة اول دانشآموز
را از تأثی ِر ترس ،اضطراب و افکار منفی در زندگیاش آگاه کرد .معلمان باید بدانند خودآگاهی مهمترین
روش تســلط بر همین رفتارهایی است که از کودک ســر میزند .معلمان با واسطة شناختی یادگیری
اولیه ،تعامالت مثبت عاطفی به وجود میآورند و باعث شکلگیری این مهارت در کودک میشوند .برای
این کار میشنباوم ( )1977از روش خودآموز 52گفته است .این روش ازطریق تعدیل شناختی رفتاری با
فراشــناخت حاصل میشود .برای مثال ،معلم با به چالشکشیدن شناختهای غلط و رفتارهای وابسته
به آن ،از دانشآموزی که نگرانی و اضطراب درســی دارد میخواهد افکاری که باعث میشود بر درسش
تمرکز نداشــته باشــد را با صدای بلند بگوید و شروع به یادداشتبرداری کند؛ مثال :من بدترین شاگرد
کالس هســتم .من میخواهم حرف بزنم اما خجالت میکشــم که دیگران مرا مسخره کنند و تنبل به
نظر بیایم .هیچکســی دوست ندارد با من حرف بزند .سپس ،با صدای آرام با خود زمزمه کند .با این کار
دانشآموز از گفتوگوی درونی خود با افکارش آگاه میشود و این امری ضروری برای تعدیل شناختی-
رفتاری اســت .در اینجا نقش معلم بررسی این نکته اســت که آیا دانشآموز به خودش پیامهای منفی
میدهد .در مرحلة دوم باید روی تغییر گفتوگوی منفی کار شود و به گفتوگوی مثبت تبدیل شود؛
وقتی فرد دربارة افکار منفی خود صحبت میکند ،کمکم متوجه و شــگفتزده خواهد شد که چقدر به
ترسهایش فکر کرده و به خودش اضطراب وارد کرده اســت .درواقع خودش را با ترسهایش شناخته و
به دیگران شناسانده است .ردیابی این نوع گفتوگو ازطریق نوشتن ،به دانشآموز کمک میکند تا هنگام
وقوع آن از موضوع آگاه شود .در مرحلة سوم معلم باید به دانشآموز کمک کند تا گفتوگوی جدید و
مثبت با خودش داشته باشد .در این موقع کودک بهجای فرار و اجتناب برای مقابله با ترس و اضطراب،
مایل به تجربة موقعیتهای تحریککننده اضطرابش خواهد بود که به مهارتهای مقابلهای بهتری منجر
میشود .زمانی که معلم فرصتهایی برای کسب موفقیتهای کوچک در کودک ایجاد میکند ،این کار
به بهبو ِد کودک و گامبرداشــتن برای کسب دستاوردهای بزرگ منجر میشود .مرحلة چهارم آموختن
مهارتهای جدید است .در این مرحله دانشآموز به علت آنکه بر افکار منفی خودآگاهی پیدا کرده است،
میتواند آن افکار را شناســایی و بازسازی کند ،نگرانی خود را بهتر بسنجد و به شیوهای مفیدتر واکنش
نشان دهد .وقتی دانشآموز افکار منفی خود را کنترل میکند ممکن است هدایت پاسخهای رفتاریاش
به موقعیتهای ناخوشــایند در ابتدا کمی دشوار باشــد .اما با مرور زمان و تمرین میتواند روی خود و
افکارش آگاهی پیدا کند و آنها را کنترل کند (به نقل از میشنباوم.)1985 ،

روش پژوهش

هــدف پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت آن ،کاربــردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها ،در قالب

194

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

پژوهشهای کیفی-اســنادی است .روش پژوهشی اسنادی 53روشــی کیفی است که پژوهشگر تالش
میکند با استفادة نظاممند از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی مطالب مرتبط
کالن نظری دارند
با موضوع پژوهش خود بپردازد .این روش برای پژوهشهایی مناســب اســت که بُرد
ِ
(صادقیفســایی و عرفانمنش .)1394 ،همچنین در روش پژوهش اســنادی ،بهمنزلة روشــی کیفی،
پژوهشگر دادههای پژوهشی خود را دربارة کنشگران ،وقایع و پدیدههای مختلف اجتماعی از میان منابع
و اسناد جمعآوری میکند و مستلزم جستوجوی توصیفی و تفسیری است .استفاده از این روش روند
دانش ،مفاهیم ،رفتارها ،ذهنیتها ،تکامل افراد و عملکردها را نیز تقویت میکند (موگاالکوی.)2006 ،54
در این روش ،سند متنی نوشتهشده حاوی دادهها یا اطالعات دربارة یک موضوع یا پدیده دانسته میشود
که به شــکل نوشتاری/غیرنوشتاری ،دستاول/دســتدوم ،و اولیه/ثانویه روی آن مطالعه انجام میگیرد
(صادقیفســایی و عرفانمنش .)1394 ،ازاینرو در پژوهش حاضر به دلیل گستردگی موضوع ،از حیث
مفاهیم نظری و انتزاعی ،و اســتفاده از مدارک و اســناد متفاوت ،از حیث توصیفی و تحلیلی ،از روش
تخصصی پرورش ذهن ،55پرورش
اسنادی استفاده شده است .کلیة اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژههای
ِ
58
ذهن در مدرسه ،56نقش معلم در توسعة ذهن دانشآموز ،57نقش معلم در پرورش ذهن دانشآموزان
در پایگاههای علمی معتبر ازجمله نورمگز ،مگ ایران ،سیویلیکا ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،
63
پرتال جامع علومانسانی ،ایرانداک ،پروکوئست ،659الزویر ،60اسکوپوس ،61اریک ،62و ساینس دایرکت
جامعة موردنظر بودند .همچنین ،وبگاههایِ علمی-پژوهشــی ،و انتشاراتی چون گوگل اسکالر ،64نورچر
یــوک ،65بروکس ،66و آرشــیوهای الکترونیکی مجالت و روزنامههــا در دورة زمانی  1960تا  2020در
خارج و  1360تا  1399در داخل ،و اســتادان و متخصصان علوم تربیتی نیز جامعة نمونة این پژوهش
بودند .با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش ،روش نمونهگیری هدفمند مبتنی بر مالک بود .به همین
شامل زبان فارسی و انگلیسی است ،نویسندة سند مشخص
روی منابعی انتخاب شــدند که مرجع آنها
ِ
و مرتبط اســت ،متن منبع در دسترس اســت ،و پوشانندگی و اهداف غنی با موضوع پژوهش دارند .در
بررسیهای اکتشافی اولیه درزمینة موضوع و جمعآوری منابع برای آن ،بر اساس کلیدواژههای پژوهش
تعداد  411سند یافت شد که پس از بررسی عناوین آنها  210سند برای بررسی انتخاب شدند .پس از
بررســی چکیده و محتوای اسناد ،تعداد  97سند انتخاب شد .با توجه به تأکید بر غنای پژوهش ،تعداد
 30ســند به علت نقصان اطالعاتی و نامناســببودن کیفیت موردنظر مردود شدند .درنهایت 67 ،سند،
 ۲۴کتاب ۳۶ ،مقاله ۵ ،ســند و  ۲پایاننامه (یک ارشــد و یک دکتری) انتخاب شدند .از میان گروه دوم
جامعة مورد بررسی 14 ،نفر (گروه خبرگان) انتخاب شدند .این تعداد نمونه بر مبنای معیا ِر داشتن مدرک
تخصصی مرتبط ،سابقة اجرایی در حوزة آموزشی و پرورشی یا فعالیت در مدارس ابتدایی ،تألیف
دکتری
ِ
کتب ،مقاالت و طرحهای مرتبط با موضوع انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در مرحلة اعتبارسنجی ،فر ِم
نظرسنجی استاندارد «الوشه» 67بوده است.
ِ
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ســپس برای جمعآوری دادهها ،از منابع انتخابی ،از فیشبرداری به شکل تکی و موجیشکل به شیوة
الکترونیکی اســتفاده شد .در فن موجیشکل پژوهشــگر بهجای فیشبرداری از هر منبع ،پس از مطالعة
چندین منبع ،برداشتهای نظری خود را یادداشت و دربارة آن تأمل میکند (صادقیفسایی و عرفانمنش،
 .)1394ازاینرو ،در این پژوهش منابع منتخب چندین بار مطالعه شدند .پژوهشگر بعد از مطالعة منابعی که،
برایمثال در توسعة فراشناختی ،مباحث نظری آنها با کاربرد معلم از آنها در کالس درس اشتراکهای
بسیاری وجود داشت در قالب یک فیش یادداشتبرداری کرد .درنهایت ،با جمعآوری دادهها از منابع انتخابی
با ابزار فوق پایگاهی منسجم از اطالعات برای تجزیهوتحلیل این پژوهش فراهم شد .برای تحلیل دادهها از
تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد .تحلیل دادهها ابتدا با خواندن مکرر متن برای غوطهورشدن در آنها
و یافتن درکی کلی آغاز شد و با ابزار فیشبرداری ،که در چند سطر پیش گفته شد ،پایگا ِه اطالعاتی بهدست
آمد .ســپس متون پایگاه اطالعاتی خط به خط خوانده شد تا برچسبها/کدها استخراج شوند .به عبارتی،
برچســبها/کدها بهصورت گزارههای مفهومی اولیه مشــخص و در هر جمله بهمنظور بازیابیهای بعدی
استخراج شدند ( 734کد باز استخراج شد) .کدها بدون درنظرگرفتن روابط بین آنان و فقط بهمنزلة مفهومها
یا گزارههای مفهومی که برچسبهای
ذهنی جداگانه به وقایع و پدیدههاست (کوربین و اشتراوس)1990 ،68
ِ
مشــخص شدند و پس از تقلیل و بر اساس اشــتراکات به  87کد باز ثانویه تبدیل شدند .سپس بر اساس
اشتراکات و تفاوتها در زیر هفت مقولة میانی جایابی و درنهایت ،مقوالت میانی نیز حول دو مقولة اصلی
دستهبندی شدند .در قسمت یافتهها بهتفصیل دربارة دادهها توضیح داده شده است.

یافتهها

ذهن دانشآموزان توسط معلمان دورة ابتدایی کداماند؟
 .1ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ِ
اکتشافی اسناد و تحلیل محتوای متون و
طبق نتایج این بخش ،که حاصل بررسیهای عمیق و
ِ
مطابقت آنها با مبانی نظری است 734 ،کد باز اولیه استخراج شد .در مرحلة بعد ،با توجه به کدهای
با ِز بهدستآمده از مرحلة اول ،پس از بررسی و غربالگریهای مجدد و اشتراکاتِ آنها به  87مورد
تقلیل یافتند .در ادامة تحلیلها ،برای مشخصشدن مقوالت میانی ،کدهای باز ثانویه که تقلیل شده
بودند بر اساس اشتراکات و تفاوتها دستهبندی و در هفت مقولة میانی جایابی شدند .سپس مقوالت
میانی اخالقی-رفتاری با 11
میانی در دو مقولة اصلی با نامهای خودپرورشی معلم شامل مقوالت
ِ
خردهمقوله ،دانشی-علمی-پژوهشی با  9خردهمقوله و مهارتی و توانمندی با  9خردهمقوله و مقولة
میانی توسعة شناختی با  9خردهمقوله ،توسعة فراشناختی با 19
اصلی پرورش ذهن شامل مقوالت
ِ
خردهمقوله ،ایجاد عادات سالم ذهنی با  16خردهمقوله و خودآگاهی با  14خردهمقوله دستهبندی
شــدند .نمونه برچسبهای اولیه و کدهای باز از پایگاه اطالعات و ابعاد و عوامل و خردهمقوالت در
جداول  5 ،4 ،3 ،2و  6آورده شده و در شکل  1نیز ابعاد و عوامل ذکر شدهاند.
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جدول  .2نمونهای از عبارات پایگاه اطالعاتی از منابع منتخب و برچسبهای باز
گزارههای مفهومی

خردهمقوالت

در برخی آیات قرآن و روایات اهلبیت برای رساندن پیامهای تربیتی از
تصویرسازی و عینیسازی ،به علت اهمیت نقش تصویر در تربیت ،استفاده
شده اســت؛ معلومات حسی انســان غالباً یا ازطریق حس بینایی حاصل
میشود یا ازطریق حس شنوایی ،بقیه زیر نفوذ آن دو هستند .اُنس انسان با
امور محسوس ،مانند تصویرسازی ،تأثیر آن را در تربیت دوچندان میکند.
ازهمینرو ،مربی میتواند از تصویرســازی و عینیســازی برای توســعه و
پرورش شایستگیهای شناختی در کودک استفاده کند .همچنین استفادة
مربی از تمثیل و تشبیه ،بر امر پرورش ،بسیار آموزنده است؛ گاهی مطلبی
عقالنی ،اما نامأنوس را میتوان با تمثیل و تشــبی ْه کوتاه و بســیار ســاده
قابلفهم کرد تا دانشآموز بهراحتی بتواند پیام را دریافت کند .زیرا انســان
با محسوســات بیشتر آشــنایی دارد و لذا استفاده از روش تمثیل و تشبیه
موجب آسانشدن درک مسائل عقالنی و نامحسوس برای کودک میشود.
عادتهای ذهنی ممکن است برای توسعة ذهن بهمنزلة نظمی ذهنی عمل
کنند .معلمان و دانشآموزان ممکن است هنگام مواجهشدن با موقعیتهای
مسئلهســاز بهطور عادی از یک یا چند مورد از این عادتها استفاده کنند.
معلم برای پرورش فراشناخت باید در زمان یادگیری از دانشآموز بخواهد
هدفش را مشــخص کند .تعیین هدف بــرای دانشآموز این امکان را به او
میدهــد که روی یادگیری و درک خود در زمان انجامدادن فعالیت نظارت
داشته باشد.

تصویرسازی و عینیسازی برای تحول شناختی،
استفاده از محسوسات در توسعة شناختی ،استفاده
از حواس بینایی و شــنوایی در کســب معلومات
حسی برای توسعة شــناختی ،استفاده از تمثیل
و تشــبیه برای فهــم و درک مطالب و مســائل
عقالنی ،اســتفاده از عادتهــای ذهنی در مواجه
با موقعیتهای مسئلهســاز ،پرورش فراشناخت با
هدفگــذاری ،نظارت بر یادگیــری برای پرورش
فراشــناخت ،نظارت بر درک فراینــد یادگیری و
فعالیتها در پرورش فراشناخت.

جدول  .3نمونهای از کدهای باز استخراجشده از پایگاه اطالعات از  730کد باز
استفاده از فراشناخت برای توسعة آگاهی از خودشناسی و ارزیابی؛ پرورش فراشناخت با هدفگذاری؛ استفاده از محسوسات در توسعة شناختی؛
نظارت بر یادگیری برای پرورش فراشناخت؛ همدلی (درک نگاه دیگری از قضایا) و احساس آرامشدادن به دیگری در موقع ناراحتی؛ حفظ دوستی،
تبادل اطالعات و استفاده از گفتوگوی مناسب؛ استفاده از حواس بینایی و شنوایی در کسب معلومات حسی برای توسعة شناختی؛ محیطی مطمئن
و قابلاعتماد؛ اثرگذاری در شــناخت نگرش و رفتار فردی بر اســاس اهداف از پیش تعیینشــده؛ درخواست پرسیدن سؤال؛ نظارت بر درک فرایند
یادگیری و فعالیتها در پرورش فراشــناخت؛ ایجاد محیط امن و پیشبینیپذیر و متناســب با الگوی رشد؛ استفاده از عادتهای ذهنی در مواجه با
موقعیتهای مسئلهساز؛ برقراری تماس چشمی در هنگام صحبتکردن با بزرگساالن و کودکان؛ بردن اسم کودکان و بزرگساالن در هنگام مکالمه؛
توسعة فراشناخت؛ کسب دانش فراشناختی؛ تسلط به خود و داشتن هدف و برنامهریزی برای دانشآموزان؛ تفکر مثبت و کارآمد دربارة خود (معلم)؛
دادن تفکر مثبت و کارآمد به دانشآموز درزمینة توانمندیهایش؛ توســعة مفهوم مثبت از خود؛ خودآگاهی؛ خودکنترلی؛ توسعة مهارتهای زبانی؛
پرورش عقل؛ پرورش هیجانات صحیح؛ مدیریت هیجانات و کنترل احساســات؛ ایجاد عادات ذهنی ســالم؛ توسعه و پرورش ذهن؛ توسعه و پرورش
شناختی؛ توسعه و پرورش فراشناختی؛ رفع ناسازگاریهای اجتماعی ،رفتاری و عاطفی دانشآموز؛ هدفگذاری؛ الگوبودن؛ استفاده از استعاره و قیاس؛
ذهنآگاهی و فراشناخت؛ آگاهی از روند ارزیابی رویدادها؛ آگاهی از روند ارزیابی احساسات؛ آگاهی از روند ارزیابی افکار؛ تمرکز بر فرایندهای شناختی؛
داربستزدن؛ ساخت دانش؛ پیشسازماندهندهها؛ ایجاد پایگاه امن در کالس درس؛ ترویج ج ّو مثبت و همکارانه؛ تصویرسازی ذهنی؛ بازی؛ نمایش
و تئاتر؛ ایفای نقش؛ نقشگیری؛ گفتوگوی آموزشــی؛ نقش مفهومی؛ جیگساو و جورچین؛ بهکارگیری روشهای تدریس مناسب؛ خودنظارتی بر
افکار؛ تعدیل شــناختی-رفتاری؛ نقشآفرینی؛ تصاویر عاطفی و شــناخت شخصیتها؛ الگوسازی شناختی؛ تمرین شناختی؛ آگاهی از افکار در حین
آموزش؛ آموزش حل مســئله؛ واگویه و گفتوگوی درونی؛ داشــتن هدف در شروع هر کاری؛ حسداشتن به هدفتان؛ خودتان یک دانشآموز شوید؛
با دانشآموزانتان زندگی کنید؛ داشتن زندگی جمعی شادیآفرین در کالس درس؛ همدلی و همکاری؛ خودتنظیمی؛ روش تدریس مناسب؛ حالت
خواندن؛ الگوی مدیریت بر آموزش؛ درک زمان برای یادگیری چیزها؛ صبوری و مداومت بر پرورش مهارتها؛ صبوری و تحمل ابهام.
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جدول  .4ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز
مقوالت اصلی
خودپرورشی
معلم

توسعه
و پرورش ذهن

مقوالت میانی

خردهمقوالت

اخالقی-رفتاری

11

دانشی-علمی-پژوهشی

9

مهارتی-توانمندی

9

توسعة شناختی

9

توسعة فراشناختی

19

ایجاد عادات سالم ذهنی

16

خودآگاهی

14

جدول  .5مقوالت میانی و خردهمقوالت بُعد خودپرورشی معلم
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مقوالت میانی

خردهمقوالت

معلم ازنظر
اخالقی-رفتاری

سالمت روح-روان و جسم داشته باشــد؛ تعامالت مثبت و همدالنه با دانشآموز داشته باشد؛ به
شأن و شخصیت و کرامت انسانی دانشآموزان توجه کند؛ پیوسته توجه و عشق به خدا و ائمة اطهار
داشته باشد؛ مراقبت و پرداختن به خویشتن و عمل به علم را سرلوحة خود قرار دهد؛ صبر و تحمل
داشته باشد؛ نظافت ،پاکیزگی و آراستگی را رعایت کند؛ در اظهار حق و جلوگیری از تخلف و جدل
در بحث شهامت داشته باشد؛ در صورت غیبت شاگرد پیگیر احوالش باشد؛ به افکار شاگردان اهمیت
سخن مفید و سنجیده و تشکر از شاگرد انصاف داشته باشد.
دهد؛ در شنیدن
ِ

معلم ازنظر
دانشی-علمی-پژوهشی

الگویِ مناســب شــناختی یا الگویِ منظم ذهنی برای دانشآموزان باشد؛ دانش شناختی داشته
باشد؛ دانش فراشناختی داشته باشــد؛ دانش الگوهای تدریس داشته باشد؛ از نظریههای مرتبط در
امر یادگیری و پرورش آگاهی داشــته باشد؛ دربارة روحیهها ،تفاوتها و نیازهای فردی دانشآموزان
آگاهی داشته باشد؛ روحیة تحقیق و علمآموزی داشته باشد و ازنظر علمی بهروز باشد؛ از ارزیابیهای
شــناختی-رفتاریِ مناسب برای بررسی میزان پیشــرفت فردی هر دانشآموز استفاده کند و در این
زمینه مطلع باشد؛ بر مداومت ،مشارکت ،استمرار بحث و اشتغاالت علمی در کالس درس تأکید کند.

معلم ازنظر
مهارتی-توانمندی

توانایی ایجاد محیطی امن و نشاطآور ،بهدوراز اضطراب و فشار ،را برای دانشآموزان داشته باشد؛
در براب ِر خود و دانشآموزان خودپندارة مثبت داشته باشد .توانایی ایجاد فرصتهای رشدی یا اصالح
و رفع نقایص و رذایل را در شــاگردان داشته باشد؛ در مشاهده و تهیة گزارشهای روزانه از عملکرد
دانشآموز توانمند باشد؛ توانایی برانگیختن و ایجاد شوق و دلبستگی به علم و دانش را در شاگردان
داشته باشد؛ توانایی مربیگری بر خود و بررسی کارایی معلم را خودش ،برای بهبود عملکرد ،داشته
باشــد؛ توانایی طرح مســائل دقیق و پرسشکردن از شاگردان را داشته باشــد؛ توانایی و مهارت به
چالشکشیدن ذهن شاگردان را داشته باشد؛ بتواند استعداد شاگردان را بسنجد و متوجه تفاوتهای
هوش در آنها باشد.
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جدول  .6مقوالت میانی و خردهمقوالت بُعد پرورش ذهن
مقوالت میانی

خردهمقوالت

توسعة شناختی
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

متوجهکــردن دانشآموز به محرکات حســی؛ کمک به دانشآموز بــرای بهکارگیری حواس
مختلف ،بهخصوص بینایی و شــنوایی؛ استفاده از تصویرسازی و عینیسازی؛ کمک به دانشآموز
برای بهکارگیری راهبردهای شناختی؛ ســازماندادن اطالعات ،درهمتنیدن اطالعات و مفاهیم؛
استفاده از تمثیل و تشبیهها و تصویرسازیهای ذهنی؛ استفاده از الگوی تفکر استقرایی؛ استفاده
از روش دریافت مفهوم.

توسعة فراشناختی
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

مداومت بر دســتورالعملهای فراشــناختی بهطور روزانه و هدفمند در کالس درس؛ یاددادن
خودتنظیمی به دانشآموز؛ الگوی مدیریت بر آموزش؛ راهبردهای فراشــناختی؛ ایجاد نقشههای
شناختی و مفهومی مطالب؛ گفتوگوی آموزشی؛ کمک به دانشآموز برای هدفگذاری؛ استفاده
از پیشســازماندهندهها (برای ساخت شــناختی ذهن دانشآموز)؛ داربستزدن؛ سکوسازی یا
یادگیری واســطهای و میانجی (معلم ،دانشآموز دیگر و مفاهیم بهمنزلة یک داربســت ،سکوی
پرتاب و میانجی برای توســعة فراشــناختی دانشآموز عمل میکنند)؛ اســتفاده از برنامهریزی
راهبردی همراه با نظارت؛ بازیهای تصوری و ورزشــی و نمادین؛ داســتانهای دشــوار فکری؛
طراحی نقشههای مفهومی و جداول خالصه؛ بهکارگیری معیارهایی برای قضاوت و تصمیمگیری؛
پیداکــردن روابط علــت و معلولی در رخدادها و تجزیهوتحلیل آنها؛ خواندن و نوشــتن تأملی؛
دانشآموز ،با راهنمایی معلم ،خودش مسئله حل کند؛ خارجشدن دانشآموز از منطقة آرامش و به
فکر فرورفتن ازطریق پرسیدن سؤالهای ذهنی و چالشبرانگیز؛ بیرونکشیدن فرایند فراشناختی
ازطریق پرسیدن سؤال از دانشآموز در نحوة دستیابی به نتایج.

ایجاد عادات سالم
ذهنی در دانشآموز
ازطریق
توسط معلم
ِ

عادتورزی به ســاخت شناخت در ذهن؛ خودانضباطی با برنامة پیشرفتن؛ مدیریت هیجان؛
دادن فعال همراه با درک و همدلی؛ انعطاف فکری؛ تمرین اســتدالل و کشــف حقیقت؛
گــوش ِ
خالیکردن ذهن از هرگونه تقلید و گمان؛ فکرکردن دربارة تفکر (فراشناخت)؛ تالش برای اصالح؛
عادت به تدبّر و تأمل در قوانین طبیعت؛ عادت به پرســش و بررسی احتمالی مسائل؛ جمعآوری
دادهها با تمام حواس؛ خلق ،تخیل و نوآوری؛ شوخطبعبودن؛ فکرکردن جمعی؛ یادگیری مداوم و
باقیماندن بر آن (یادگیری مداوم).

توسعة خودآگاهی در
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

کمــک به دانشآموز برای شــناخت روحیاتش؛ ایجــاد حس اعتمادبهنفــس در دانشآموز؛
برونریزی فکری ،یعنی با صدای بلند افکار را بیانکردن؛ کمک به ایجاد فهرســتی از نقاط قوت
و ضعف توســط خود دانشآموز؛ واگویه و درونی صحبتکردن؛ یادداشــتبرداریکردن از افکار؛
تأملکردن بر نوشتهها؛ کنترل بر افکار؛ گفتوگوی مثبت با خود؛ کنترل پاسخ رفتاری در موقعیت
ناخوشــایند؛ ایجاد آرامش در ذهن و بدن دانشآموز؛ ارســال ســیگنال توسط معلم برای اینکه
درونی خود مانند احساســات ،افکار ،رفتار ،باورها و نگرشها بپردازد؛
دانشآموز به پردازش وقایع
ِ
در لحظه بودن و آگاهی به نیازها و خواســتهها؛ به چالش کشیدن شناختهای غلط و رفتارهای
وابسته به آن در دانشآموز.
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ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز
خودپرورشی معلم
اخالقی ـ رفتاری

توسعة ذهن
مهارتی ـ توانمندی

دانشی ـ علمی ـ پژوهشی

توسعة شناختی
توسعة فراشناختی

خودآگاهی
عادات سالم ذهنی

شکل  .1ابعاد و عوامل نقش معلم در توسعه و پرورش ذهن

 .2الگوی طراحیشده برای نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در دورة
ابتدایی از چه اعتباری برخوردار است؟
روش اول ،بهمنظور تعیین اعتبار ،روش هولستی (توافق بین دو کدگذار) 69است .ازاینرو،
در پژوهش حاضر از یکی از همکاران معلم با مدرک دکتری تخصصی برنامة درســی دانشــگاه
فردوسی مشهد ،آشنا به موضوع و مسلط به تحلیل محتوای استقرایی ،درخواست شد تا بهعنوان
کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند .برای این منظور ،بخشی از مطالب پایگاه اطالعاتی در
اختیار ایشان قرار گرفت و از او خواسته شد تا کدگذاری کند .پیش از کدگذاری ،در جلسهای
مشترک در اسکایپ ،توضیحاتی در خصوص مســئله ،هدف و سؤال پژوهش ارائه شد .فرمول
روش مذکور بهصورت زیر است:
PAO = 2M ÷ (n1 + n 2 ) ×100 =(2 ×158) ÷ (185 + 169) ×100 = %89
%89

در ایــن فرمول  PAOضریب پایایی M ،تعداد توافــق در دو مرحلة کدگذاری n1 ،تعداد
کدهای مرحلة اول و  n2تعداد کدهای مرحلة دوم است .با توجه به فرمول فوق ،پس از بررسی
مســتقل ،میزان توافق بهدستآمده  89درصد شد که ،با توجه به کیفیبودن پژوهش ،شاخص
مناسبی برای اطمینان از اعتبار تجزیهوتحلیل دادههای کیفی است.
روش دیگر ،بهمنظور اعتبارســنجی و تعیین روایی محتوایی ،استفاده از الگوی پیشنهادی
حالتی «ضروریاند؛ مفیدند ،اما ضرورتی به وجود آنها نیست؛ و
الوشه ( )1975با طیف ســه
ِ
غیرضــروری» بود که با قراردادن اعداد  1 ،2و  0در مقابل خردهمقوالت انجام شــد .همچنین
یک سؤال باز برای ارائة نظر متخصصان در پایان فرم لحاظ شده بود .سپس ،برای محاسبههای
الزم ،فرم اعتبارسنجی جمعبندی شد .پس از جمعبندی ،اختالفی در خصوص غیرضروریبودن
خردهمقوالت وجود نداشت و بیشتر اختالفها در این زمینه بود که آیا این عاملها «ضروریاند»
یا اینکه «مفیدند ،اما ضرورتی به وجود آنها نیســت» .درنهایت ،برای هر خردهمقوله ،نســبت
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روایی محتوایی ( ،)CVRمیانگین ،انحراف معیار قضاوتها و حداقل و حداکثر نمرهای که به هر
خردهمقوله تعلق گرفته است محاسبه شد.
طبق فرمول الوشــه ،نســبت روایی محتوا ( )CVRازطریق فرمول زیر بهدســت میآید:
))  CVR = (ne - ( N؛ در این نســبت  = neتعــداد خبرگانی که رأی بــه «ضروریبودن»
2
دادهاند و  = Nتعداد کل خبرگان اســت .دو معیار بــرای پذیرش خردهمقوالت بهکار گرفته
شــد .1 :پذیرش بدون شــرط خردهمقوالتی که مقدار سیویآر 70آنها از  0/51بیشتر است
و پذیرش خردهمقوالتی که مقدار میانگین عددی قضاوتها مســاوی یا بیشتر از  1/57است.
این وضعیت نشان داد که بیشــتر از نیمی از خبرگان با ضرورت خردهمقولة موردنظر موافق
بودهاند .همچنین طبق جدول الوشــه ( ،)1975اگر مقدار محاسبهشــده برای  14نفر خبره
از  51درصد باالتر باشــد ،اعتبار محتــوای آن خردهمقوله پذیرفته میشــود .این مقدار در
پژوهش حاضر ،برای بســیاری از خردهمقوالت ،بیش از  64درصد بود .یازده آیتمی که کمتر
از  51درصد بودند ،به دلیل مشابهت یا تکراریبودن حذف شدند.مث ً
ال ،یکی از صاحبنظران
معنی یکســانی را میرسانند و میتوان آنها را تلفیق کرد،
بیان کرد برخی از خردهمقوالت
ِ
مانن ِد روحیة شــاد و اطمینانبخش که بهتر اســت با تعامالت مثبت و همدالنه تلفیق شود.
اعتباریابی گروه خبرگان ،مقولة اصلی بهجای خودپرورشــی معلم (توجه معلم
درکل ،قبل از
ِ
میانی اخالقی-رفتاری ،دانشی-علمی-پژوهشی و مهارتی-توانمندی بود.
به خود) با مقوالت
ِ
با نظر برخی متخصصان و اعتباریابی ،مقولة اصلی به خودپرورشــی معلم تغییر یافت و برخی
مــوارد آن ،به دلیل مشــابهت با مقوالت دیگر ،باهم تلفیق شــدند کــه درنهایت این مقولة
معلم آگاه
اصلی به  ۳مقولة میانی و  29خردهمقوله دســتهبندی شد .بعدازآن نوبت به نقش
ِ
در پرورش ذهن دانشآموز میرســد که شامل توسعة شــناختی ،توسعة فراشناختی ،عادات
ســالم ذهنی و خودآگاهی دانشآموز است .هرکدام از آنها در دل خود خردهمقوالتی دارند
کــه معلم با انجامدادن آنها باعث توســعه و پرورش ذهن دانشآموز میشــود .در خصوص
میانی عادات سالم ذهنی و توسعة فراشناختی،
ذیل مقوالت
همپوشانی برخی خردهمقوالت در ِ
ِ
در اعتباریابی با توجه به نظر خبرگان ،مقدار عددی ســیویآر باالی  51درصد بود و نتیجه
این شــد که هرکدام باقی بمانند؛ به علت آنکه معلمان هرکدام از عواملی را که در قســمت
مقولــة اصلی ،یعنی پرورش ذهن ،برایشــان مقدور اســت را در کالس محقق کنند و بر آن
اســاس از فعالیتهای آموزشــی و مهارتی در آن مقوله ،بهمنزلة نمونة کاربردی برای توسعة
ذهن دانشآموز ،استفاده کنند .تسچ )1990( 71در این زمینه ذکر کرده است که ،در تحلیل
محتــوای کیفی ،در برخی مواقع میتوان همزمان یک کد را در بیش از یک طبقه جای داد.
درنتیجه ،الگویِ نهایی طراحی شد که در شکل  2ارائه میشود.
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رفتاری ـ اخالقی ()11

مهارتی و توانمندی()9

خودپرورشی
معلم

دانشی ـ علمی ـ پژوهشی()9

عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز توسط معلم

خودآگاهی()14

پرورش
ذهن دانشآموز
ِ

توسعۀ فراشناخت()19

ایجاد عادات سالم ذهنی()16
الگوی مفهومی پژوهش؛ عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان توسط معلمان
شکل .2
ِ

بحثو نتیجهگیری
هدف پژوهــش حاضر پرداختن بــه نقش معلمان در توســعه و پرورش ذهن
دانشآموزان در دورة ابتدایی بود .برای رسیدن به این هدف ،بر اساس پیشینة پژوهش
و تحلیل اسناد منتخب ،به تبیین عواملی پرداخته شد که معلمان با بهکارگیری آنها
موجبات توســعه و پرورش ذهن دانشآموز را فراهــم میکنند .درنتیجه ،دو مقولة
اصلی خودپرورشــی معلم و پرورش ذهن دانشآموز و هفت مقولة میانی مشــخص
ِ
شــدند که خردهمقوالتی نیز داشتند .علت این دســتهبندی ،از منظ ِر پژوهشگران،
عامل اصلی توســعه و پرورش
این بود که معلم در ابتدا باید روی خودش در جایگاه
ِ
ذهن دانشآموز کار کند و در کا ِر خود روشها ،مهارتها و ویژگیهایی داشته باشد
یا آنها را تقویت کند .ســپس به توســعه و پرورش ذهن ازطریق توسعة شناختی،
توسعة فراشناختی ،ایجاد عادات سالم ذهنی و توسعة خودآگاهی در دانشآموزان با
خردهمقوالت کاربردی بپردازد .شــایان ذکر است ،در این مقاله سعی شد گفته شود
معلم آگاه باید بتواند با بهکارگیری خردهمقوالت در هرکدام از عوامل ،پدیده یا
کــه
ِ
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انتزاعی پرورش ذهن را تا حدود بسیاری بهصورت ملموس ،عینی و کاربردی
مفهوم
ْ
در کالس درس اجرا کند .همین موضوع نشاندهندة بدیعبودن و نوآوری در پژوهش
حاضر است .در ادامه هرکدام از ابعاد را ،به همراه مقوالت میانی و خردهمقوالتِ آنها،
توضیح میدهیم.
بُعد نخست خودپرورشی معلم است .معلم باید در کالس درس ،بهمنظور توسعة
ذهن دانشآموز ،روی پرورش خودش کار کند .مقولة میانی اول در این بُعد ،اخالقی-
شــامل تعامالت مثبت و همدالنة معلم با دانشآموز ،توجه به شأن
رفتاری اســت و
ِ
و شخصیت و کرامت انســانی دانشآموز ،سالمت روح-روان و جسم ،توجه و عشق
به خدا و ائمة اطهار ،مراقبت و پرداختن به خویشــتن و عمل به علم ،داشــتن صبر
و تحمل ،رعایت نظافت و پاکیزگی و لزوم آراســتن ظاهر ،شــهامت در اظهار حق و
جلوگیــری از تخلف و جــدل در بحث ،تفقد از احوال شــاگردان در صورت غیبت،
اهمیتدادن به افکار شــاگرد ،انصاف در شنیدن سخن مفید و سنجیده ،و تشکر از
شاگرد میشود.
در پژوهش حاضر نتیجه آن شد که ویژگیهای اخالقی-رفتاری معلم بهگونهای
است که با دلسوزی ،صبر و شکیبایی به سؤالها و ابهامات دانشآموزان پاسخ میدهد
و در رفتار با آنها ،حق و انصاف را رعایت میکند .ازنظر ســامت روحی و روانی در
وضعیت مطلوبی اســت و به شأن و شــخصیت دانشآموز احترام میگذارد .توجه و
توکل به خدا و ائمة اطهار را در زندگی و کار همواره مدنظر قرار میدهد .خودش نیز
عمــل میکند به آنچه از علم و اخالق به دانشآموزانش میگوید .اگر در گفتوگو با
دانشآموز پاسخ اشــتباهی بدهد ،میپذیرد و آن را اصالح میکند و حق را به زبان
میآورد .از غیبت شــاگردش نگران میشــود و پیگیر و جویای احوال او میشود .به
صحبتهــا و بیان افــکار دانشآموزانش و به آراســتگی و پاکیزگی در امور اهمیت
میدهــد .اگر چیزی را نمیداند ،بیان میکند و در آن خصوص به تحقیق و تفحص
میپردازد .اگر گفتار دانشآموزی ســودمند و مفید باشــد ،میپذیرد و از او تشــکر
میکند .در ارتباطاتش با شــاگردان از گفتوگوی مثبت و همدالنه استفاده میکند.
تمامی این موارد با پژوهشهای بهرنگی ( ،)1388حجتی ( ،)1396امینی (،)1397
رفیعیمحمدی ( ،)1397قراملکی و همکاران ( ،)1395دفتر تألیف کتابهای درسی
فنی و حرفهای و کاردانش ( ،)1397ســازمان بهداشت جهانی و یونیسف ()2018
و سیاســتهای کلی تحول در نظام آموزشوپرورش کشور ( )1392همسویی دارد.
رفیعیمحمدی ( )1397اصل اول تربیت را ســامت نفس مربی برشــمرده و بیان
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مربی مؤثری در جامعه باشد .پس
کرده اســت که فقط فردی تربیتیافته میتواند
ِ
الزم اســت قبل از هر چیزی مربی ابتدا به تربیت خود بپردازد و ســپس وارد نقش
تربیتی خود شــود .او اصل صبر و سعةصدر را نیز برای معلم الزم برشمرده و اذعان
ِ
داشته است که با بیصبری و حتی کمصبری نمیتوان کار تربیتی انجام داد .گاهی
اوقــات مربیان با کمصبری و گفتن الفاظ ناروا با دانشآموز بهنوعی برخورد میکنند
که باعث تحقیر و تخریب شخصیت او میشوند .حجتی ( )168 :1396اذعان داشته
اســت که در اســام به پرورش وجودی انسان بیش از شــروع آموزش تأکید شده
انسانی معلم در درون
اســت و الزمة رســیدن به پرورش عقلی ابتدا پرورش شاکلة
ِ
خودش است .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ( )1391نیز ،در توضیح تقدم
تزکیه بر تعلیم ،بر عامــل مربی و تأثیر مرجعیت معلم در کالس درس تأکید کرده
اســت .او ویژگیهایی را برای معلم برشمرده اســت که عبارتاند از :توجه به شأن
و کرامت انســانی دانشآموزان ،توجه به ارزشهای اســامی ،رشد عقالنی ،ایمانی،
اخالقی ،الگوسازی ایمانی و اخالقی ،مراقبت عاطفی و اخالقی از دانشآموز .سازمان
بهداشت جهانی و یونیسف ( )2018نیز گام اول در رشد مغزی و پرورش دانشآموز
را صحت و سالمت عقالنی ،رفتاری و عاطفی معلم میدانند و بیان میکنند که معلم
باید الگوی مناسب و درستی برای کودک باشد زیرا او ازطریق الگوسازی و تقلید در
روابط میانفردی که بهصورت سازوکار بیولوژیکی در او عمل میکند ،سعی در دارد
خود را با محیط سازگار کند تا بتواند با تغییرات نیز همراه باشد .ازاینرو ،تعاملی که
میان کودک و مراقب او ایجاد میشود ،احساس متقابل لذتبخشی را ایجاد میکند.
در مدرسه کودک با الگوگیری از معلم میخواهد خود را به او نزدیک کند.
میانی خود پرورشــی معلم مقولة دانشی-علمی-پژوهشی
یکی دیگر از مقوالت
ِ
اســت .معلم باید در این زمینه خود را بهروزرسانی کند و در زمینههای راهبردهای
شــناختی ،فراشــناختی ،آگاهی از روحیــات ،تفاوتهای فردی و اســتعدادهای
ْ
پرورش آگاهی و دانش الزم
دانشآمــوزان ،دانش الگوهای تدریس و امر یادگیری و
را داشته باشــد تا الگویِ مناسب شناختی یا الگوی منظم ذهنی برای دانشآموزان
باشــد .با این ویژگیها معلم اهداف آموزشــی دروس را گامبهگام و با برنامهریزی به
دانشآمــوزان یاد خواهد داد و آنها نیــز از معلم الگوبرداری خواهند کرد .این خود
زمینههای رشــد و پرورش تفکر و انســجام ذهنی را در شاگرد فراهم میآورد که با
پژوهشهای ویگوســتکی ( ،)1993برونر ( ،)1996باندورا ( ،)1991کاستا و کالیک
( 2009و  ،)2019دوزویس 72و همکاران ( ،)2019الکساندر ( )2018همسویی دارد.
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خرازی ( )1387و استرنبرگ ( )1398معتقدند معلم برای اینکه وظیفة پرورشی خود
را بهدرســتی انجام دهد باید از تواناییهای شناختی الزم برخوردار باشد .معلم باید
شناخت و آگاهی کافی از حاالت و فعالیتهای خودش و همینطور شناخت و آگاهی
کافی از دانشآموزان داشته باشد تا با درک نیازها ،عالئق ،تجربیات ،شناخت دنیای
ذهن و حاالت ذهنی کودک عم ً
ال بتواند کار تدریس را شروع کند.
میشــنباوم و آثارنو ( )1979بیان کردند برای آموزش ذهــن یا به تعبیر امروز
برای آموزش تفکر میتوان از هر دو رویکرد شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی
فراشــناخت در کالس درس استفاده کرد .برای این کار الزم است معلم ابتدا دیدگاه
فراشناخت را اتخاذ کند و برای تنظیم آن باید مهارتهای شناختی-اجرایی را بهکار
عالی حل مسئله آگاه باشد ،حتی از قابلیتهایی که ممکن است
گیرد ،از مهارتهای ِ
در زمان حل مسئله با شکســت روبهرو شود نیز آگاهی داشته باشد و شکستها را
به برنامة درســی ،موضوعات گوناگون و حتی ضعف دانشآموز نسبت ندهد .حجتی
( ،1396ص )169 .معتقد اســت که باید معلم در اشــتغاالت علمی اعم از خواندن،
مطالعه ،نگارش و حاشیهنویســی ،مباحثه ،مذاکــره ،تفکر و تدبر ،حفظ و ازبرکردن
و امثال آنها همواره کوشا باشــد .قراملکی و همکاران ( ،1395ص )36 .میگویند
نظام تعلیموتربیت به علت تأثیر مهم معلم الزم اســت تا این حرفه را ازلحاظ دانش
تخصصی و ســایر مهارتها و تواناییها تقویت کند تا معلمان شایستگی فعالیت در
تخصصی مربوط به سبکهای
حوزة آموزشی و پرورشی را پیدا کنند .معلم باید دانش
ِ
یاددهــی ،مهارتها و تواناییها در انتقال دانشهــای محتوای دروس متفاوت را به
یادگیرندگان و نیز تربیت آنها داشته باشد ،مث ً
ال دانش تخصصی مربوط به سنجش
عملکرد دانشآموز ،مهارت سنجش صحیح و قاعدهمند را حاصل میکند.
دوزویس و همکاران ( ،2019ص )45 .بیان میکنند برای رفع اضطراب استفاده
از آموزشها و ارزیابیهای شناختی-رفتاری مفید است .این آموزشها شامل مجموعة
پیچیــدهای از مهارتها بهمنظور شناســایی ،آزمون و به چالشکشــیدن نظاممند
شــناختها و فرایندهاست که توســعة ذهن را به همراه دارد .معلم با آموزشهای
شناختی-رفتاری ،73تفکر افراد و ارتباطات آنها را با دنیای خود تغییر میدهد .این
شــامل روبهروشدن با محرکها و موقعیتهای اضطرابآور است .بنابراین
آموزشها
ِ
افراد با ایجاد تداعیهای جدید میتوانند با احساسات اضطرابآور خود در هر موقعیت
کنــار بیایند .در جای دیگر ،دوزویس و همــکاران ( ،2019ص )22 .مطرح کردهاند
ِ
وظایف آموزشی
کودکانی که فقط آموزشهای شناختی دریافت کنند در انجامدادن
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400

205

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

عملکرد خوبی دارند .اما این پیشرفت به سایر وظایف در طول زمان تعمیم نمییابد،
ْ
مقابل آموزشهای فراشناختی طی زمان به کودکان کمک میکنند تا رویِ خود
در
نظارت بیشتری در مواجهه با مسائل داشته باشند و با هدفگذاری و برنامهریزی در
ســایر وظایف تحصیلی به نتایج مطلوبی برسند .درنتیجه ،استفاده از هر دو رویکرد
شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی فراشناخت در کالس درس مفیدند.
مقولة مهارتی-توانمندی از دیگر مقوالت میانی در بُعد خودپرورشی معلم است.
معلم باید توانایی برانگیختگی دانشآموز به درس ،مربیگری بر خود و اصالح نواقص
کار ،ایجاد محیطی امن و نشــاطآور بهدوراز اضطــراب ،خودپندارة مثبت از خود و
دانشآمــوزان ،ایجاد فرصتهای رشــدی یا رفع نواقص در دانشآموزان را داشــته
باشــد و در تهیة گزارشهای روزانه از عملکرد دانشآموزان با اســتفاده از ابزارهای
متفاوت ،ازجمله نمایههای شــناختی-رفتاری ،مهارت الزم را کسب کند .این مقوله
با پژوهشهای (میشــنباوم و آثارنو1979 ،؛ خرازی1387 ،؛ باندورا2001 ،؛ کندال
و هالون1979 ،؛ اســترنبرگ1398 ،؛ بالبی1988 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی1391 ،؛ شــورای عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی آموزشوپرورش،
1390الف و 1390ب) همسویی دارد.
ِ
مثبت معلم از خودش و دانشآموزان بیان
بانــدورا ( )2001در بحث خودپندارة
اصل مهم پرورشی
میکند داشتن نگرش مثبت معلم و تقویت این نگرش در کودکان ِ
اســت که کیفیت کار پرورش را نیز در مدارس باال میبرد .اهمیت نظریة باندورا در
پرورش ذهن این نکته را میرســاند که الگوهای فکری معلم در کالس درس تأثی ِر
مستقیم و غیرمستقیم بر توسعة شناختی و فراشناختی کودک دارد .بالبی (،1988
ص )119 .بیان کرده است ایجاد محیطی امن ،شاد ،و مطمئن در کالس درس سبب
حمایت از پیشــرفت مغز در کودک خواهد شــد .والدین و بخش بهداشت در اوایل
کودکی نقش بسیاری در اهمیت این مسئله دارند اما با ورود کودک به مدرسه ،این
معلماناند که عهدهدار این مسئولیت در کنار خانوادهها میشوند .اگر کمبود یا نقصی
در دورة قبل از مدرسه در شناخت جهان کودک و رفتارهایش ایجاد شده باشد ،این
مدرسه است که در مرحلة بعد به جبران کمبودها میپردازد .همینطور در مواردی
که کودک با موفقیت وارد مدرســه شــده باشد به یادگیری بیشتر و کسب شناخت
اصولیتر خواهد پرداخت .لذا از توانمندیهای معلم ایجاد کالســی شــاد و مطمئن
برای کودکان است.
یکی دیگر از مقوالت اصلی استخراجشــده از تحلیــل دادههای کیفی «پرورش
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ذهــن» بود .معلم پس از اینکه مهارتها و ویژگیهایی را در خود کســب یا تقویت
کــرد ،نوبت به توســعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس میرســد .فالول
( ،)2004فالول و فالول ( ،)2004کاســتا و کالیک ( 2009و  ،)2019میشــنباوم
و آثارنــو ( )1979و برانســفورد )1999( 74در مطالعات خود پرورش ذهن را یکی از
وظایــف مهم معلم در کالس درس ،در قرن  ،21میداننــد و بر آن تأکید کردهاند.
درنتیجه ،الزم اســت تا معلم با درگیرکردن دانشآموزان در فعالیتهای کالســی،
ایجاد فرصتهای مناسب آموزشی ،بهکارگیری مهارتها ،ایجاد داربست ،سکوسازی،
ازطریق
بازیها ،هدفگذاری و روشهای آموزشی مختلف و غیره به رشد ذهنی آنها
ِ
توسعة شناختی ،فراشناختی ،عادات سالم ذهنی و خودآگاهی همت گمارد.
ِ
شناخت آن باز
در اینجا معلم ،ازطریق توســعة شــناختی ،ذهن کودک را برای
میکند و به جهان اطراف معطوف میدارد .سپس با توسعة فراشناختی ،کودک را با
مقابل امور درونی و پیرامونش
دنیای ذهن خودش ،با نحوة روند اندیشــه و تفکر در
ِ
آشــنا میکند و با توسعة خودآگاهی در دانشآموز ،او را در برابر نقاط قوت ،ترسها،
پیش رو در زندگی و درکل بر شــناخت خودش و
اضطرابها ،ضعفها و مشــکالت ِ
آگاهی از اموراتش مســلط میکند .همینطور ازطریق ایجاد عادات ســالم ذهنی با
برقراری نظم ،و مدیریت بر هیجانات و احساسات شرایط رشد و درک نیاز ذهنی در
آینــده را برای او فراهم و تقویت میکنــد .درنتیجه ،کودک میتواند از ظرفیتهای
ذهنی خــودش برای بهرهگیری از موقعیتهای مختلف اســتفاده کند .در ادامه به
توضیح هرکدام از این موارد با ذکر کارهایی پرداخته شده است که معلمان با اجرای
آن به پرورش ذهن دانشآموز کمک میکنند:
 éالف) توسعة شــناختی .نتایج این الگو در خردهمقوالت توسعة شناختی
به این ترتیب است :معلمان باید ســعی کنند ازطریق جلبتوجه دانشآموز
به محرکات حســی؛ کمک به دانشآموز بــرای بهکارگیری حواس گوناگون،
بهخصوص بینایی و شــنوایی؛ استفاده از تصویرسازی و عینیسازی؛ کمک به
شناختی گوناگون برای درک مطالب،؛
دانشآموز برای بهکارگیری راهبردهای
ِ
ســازماندادن اطالعات؛ درهمتنیدن اطالعات و مفاهیم؛ استفاده از تمثیل و
تشبیهها و تصویرسازیهای ذهنی؛ استفاده از الگوی تفکر استقرایی؛ و استفاده
از روش دریافــت مفهوم آنها را در فهم مســائل و امــور نامأنوس عقالنی و
بازشــدن دریچههــای آگاهی مغز برای شــناخت امور کمک برســانند .این
خردهمقوالت با تحقیقات وادورث ( ،)2004اشرو و همکاران ( ،)2006جویس و
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همکاران ( ،)2004امینی ( ،)1397برونر ( ،)1996دفتر پژوهش و برنامهریزی
( )1397و حجتی ( 1396و  )1364همسویی دارد.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش ( )1397بر توسعة
شناخت مغز و کارکردهای شناختی تأکید کرده است .طبق تأکید این سازمان ،مربی
ازطرق گوناگونی همچون گفتوگو ،جســتوجوگری ،داستانهای فکری ،طراحی
ِ
ســؤالهای ویژه ،و ارزیابیهای شناختی میتواند در کسب توانمندیهای شناختی
به کودک کمک کند .برونر ( 1966و  )1996بیان کرده اســت اســتفاده از حواس
پنجگانه در اکتشــافات علمی برای کودکان بســیار حائز اهمیت است ،چراکه آنها
را به یادگیری ترغیب میکند و در اســتفاده از توانمندی خودشان برای یادگرفتن
مؤثر اســت .اینگونه کودک احساس خودکارآمدی میکند و درنهایت موفقیتها به
ِ
قابلیت ذهنی 75برای کودک منجر میشود .پیاژه ( ،1958به نقل از وادورث)2004 ،
در سومین مرحله از تحول شناختی کودک ،به نام مرحلة عینی ،مفهوم تصویرسازی
و عینیســازی را مطرح میکند و معتقد است در این مرحله باید ازطریق عینیات و
محسوسات به توسعة شــناختی کودک کمک کرد (به نقل از وادورث ،2004 ،ص.
.)142
امینی ( )1397بیان کرده اســت در برخی آیات قــرآن و روایات اهلبیت برای
رســاندن پیامهای تربیتی ،به علت اهمیت نقش تصویر در تربیت ،از تصویرسازی و
عینیسازی استفاده شده است .ازاینرو ،مربی میتواند از تصویرسازی و عینیسازی
برای توسعه و پرورش شایستگیهای شــناختی در کودک استفاده کند .همچنین
استفادة مربی از تمثیل و تشبیه بر امر پرورش بسیار آموزنده است؛ گاهی یک مطلب
عقالنی ،اما نامأنوس را میتوان با تمثیل و تشــبیه کوتاه و بسیار ساده قابلفهم کرد
تــا دانشآموز پیام را بهراحتی دریافت کند .علت این موضوع آن اســت که انســان
با محسوســات بیشتر آشنایی دارد و لذا اســتفاده از روش تمثیل و تشبیه موجب
آسانشدن درک مســائل عقالنی و نامحسوس در کودک میشود .اشرو و همکاران
( )2006بر اســتراتژیهای یادگیری شــناختی در توســعة تفکر دانشآموز تأکید
کردهانــد ،ازجمله تکرار و تمرین( 76یادداشــتبرداری ،خواندن کلمات و تعاریف ،و
کپیکردن یادداشتها در این راهبرد ارتباط کمی بین اطالعات و حافظة بلندمدت
برقرار میکند) ،شرح و تفسیر( 77خالصهنویسی ،دستهبندی ،ارتباط و تداعی معانی،
بسط و گســترش معنایی) و سازماندهی( 78نقشــة مفهومی ،استدالل و قیاس ،و
نتیجهگیری).
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 éب) توســعة فراشناختی .فراشــناخت یک تفکر یا تأمل درزمینة دانش،
یادگیری و درک فرد تعریف میشــود .نتایج این الگو در خردهمقوالت توسعة
فراشــناختی به این ترتیب اســت :معلمان باید سعی کنند با ایجاد انگیزه در
دانشآموزان و مداومت بر دستورالعملهای فراشناختی ،روزانه و هدفمند در
کالس درس ،آنها را بهســمت هدفگــذاری در امور گوناگون هدایت کنند.
همچنین باید به آنها یاد دهند که چگونه با تنظیم وقت ،کنترل بر محیطهای
اجتماعی ،کنترل بر حواسپرتی و بازخورد دادن به آنها در فرایند یادگیری،
برای رسیدن به خودتنظیمی ،در رشد فراشناختی ،عمل کنند .دانشآموزان با
اهمیت ِ
ِ
درک مدیریت زمان در انجامدادن فعالیتها میتوانند
آگاهییافتن از
روی کارهایشــان برنامهریزی و نظارت داشته باشند و بهسمت اهداف از قبل
تعیینشــده پیش بروند .این خردهمقوالت با پژوهش واندسکیتل و تامپسون
( ،)2013ســاتو ( )2016و برد و همکاران ( )2014همســویی دارد .معلمان
باید از یک طرف ســعی کنند با ســؤال پرسیدن از فرایند رسیدن دانشآموز
به اهداف و نتایج کارش ،ذهن آنها را به چالش بکشند و شاگرد را از منطقة
امن دانســتنیهایش خارج کنند و به فکر فروببرند .این مورد با پژوهش ایبی
ِ
( )2009همســویی دارد .ازطرفی دیگر ،معلمان باید از دانشآموزان بخواهند
که بر فعالیتهای دیگر دوستانشان نظارت کنند و از این راه خطاهای آنها را
اصالح کنند .در این مواقع معلم برای دانشآموزان و همینطور دانشآموزان با
یکدیگر ،با همکاری هم ،خطاها را اصالح میکنند .اینگونه بهصورت تکیهگاه،
داربســت و سکوی پرتابی برای تحول فکر و رســیدن به منطقة بالقوة رشد
عمل میکنند .این مورد با پژوهشهای برانسفور ( ،)1999الونتو و همکاران
( )2013و ویگوتسگی ( )1993همسویی دارد .بازی نیز یکی از عوامل توسعة
فراشــناختی اســت .معلمان با بهکارگیری انواع بازیهای تصوری و نمایشی
متفاوت ،در قالب شبیهسازها و نقشگیری دانشآموزان ،میتوانند آنها را به
فراخنای اندیشــه و چشماندازگیری در برابر افراد و مسائل گوناگون برسانند.
این موضــوع با پژوهشهای اســپرلینگ و همکاران ( ،)2012ویگوتســگی
( )1993و ملــو ( )1994همســویی دارد .ازطرفی ،معلمان بــا بهکارگیری
الگــوی مدیریت بر آموزش با ده گام یا روش تدریس پیشســازماندهندهها
ِ
ذهنیت کلی اولیه میتوانند دانشآمــوزان را برای ورود به یادگیری
و ارائــة
فراشناختی آماده کنند .این موضوع با پژوهشهای بهرنگی ( ،)1393بهرنگی
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و کردلــو ( )1396و جویس و همکاران ( )2004همســویی دارد .معلمان با
یاددادن راهبردهای فراشناختی به شــاگردان و با ایجاد نقشههای شناختی
مطالب شــونک ( ،)2008هاشــمی و خیر ( )1387و ساالریفر و
و مفهومی
ِ
مظاهری ( ،)1389همراه با گفتوگوی آموزشی (الکساندر )2018 ،در کالس
درس میتوانند دانشآموزان را تشویق به طراحی نقشههای مفهومی و جداول
خالصه دربارة مطالب و درک تفکر خودشان از قضایا کنند .همچنین با کمک
خود دانشآمــوزان ،معیارهایی برای قضــاوت و تصمیمگیری دربارة مطالب
علمــی و قضایای گوناگون یادگیری مطرح کنند تا آنها بتوانند با پیدا کردن
روابط علّی و معلولی در رخدادها و تجزیهوتحلیل آنها استداللی محکم ،بدون
ِ
ِ
ذهنیت خودشان ،ارائه دهند .این مورد با پژوهشهای فالول (1979
دخالت
و  ،)2004فالول و فالول ( )2004همســویی دارد .خو ِد دانشآموز با خواندن
و نوشتن تأملی و حل مسئله ،همراه با نظارت معلم ،به درک تفکر خودش در
موقعیتهای گوناگون میرسد که با پژوهشهای بیابانگرد ( )1381و مورلی
( )2009همسویی دارد.
 éج) عادات سالم ذهنی .معلمان باید بتوانند عادات سالم ذهنی را در شاگرد
ایجاد کنند .برای این کار الزم اســت تا خودشــان را مورد بازبینی و بازیابی
قــرار دهند ،عادتهــای کهنه را به کالس وارد نکننــد و به کاوش و واکاوی
به درون خویشــتن خویــش بپردازند .بعدازآن ،با تعییــن اهداف در دروس
متفــاوت ،دانشآموز را بــا همدلی (گوشکردن فعال و درک احساســات) و
بهصورت غیرمستقیم (فیلم ،تصویر ،الگوسازی ،سؤالهای تأملبرانگیز و غیره)
بهسمت دنیای واقعی ذهن خودش هدایت میکنند .درنتیجه ،معلم باید بداند
ِ
سخت
همهچیز از همین عادتها شــروع میشود .اینها رشتههای پیچیده و
درهمتنیدهای هســتند که امکان گسســت آنها بســیار کم است و با ایجاد
عادات مفید ذهنی به کودکان در رسیدن به موفقیت و کسب شایستگیهای
شــناختی ،رفتاری ،عاطفــی و اجتماعی کمک میکنند .نتایــج الگو در این
بخش نشــان داد که معلمان باید بتوانند دانشآموزان را به خودانضباطی ،با
برنامه پیشرفتن ،مدیریت هیجان ،گوشدادن فعال همراه با درک و همدلی،
انعطاف فکــری ،فکرکردن دربارة تفکر (فراشــناخت) ،تــاش برای اصالح
اموراتشــان ،عادت به تدبّر و تأمل در قوانین طبیعت ،عادت به ســؤالکردن
و بررسی احتمالی مســائل ،جمعآوری دادهها با تمام حواس ،خلق ،تخیل و
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نوآوری ،شــوخطبعبودن ،فکرکردن جمعی ،یادگیری مداوم و باقیماندن بر
آن (یادگیری مداوم) ،تمرین اســتدالل و کشف حقیقت ،خالیکردن ذهن از
هرگونه تقلید و گمان بکشــانند و عادت دهند .این خردهمقوالت با تحقیقات
بهرنگی ( ،)1393کاستا و کالیک ( ،)2009فیورستین 79و همکاران (،)1980
حجتــی ( 1396و  ،)1364رحیمیــان ( ،)1367کاســتا و کالیک ( 2019و
 ،)2009نلسون ( ،)2015اتکینسون ( ،)2017کالکسون و همکاران (،)2016
فالول و ادانل ( ،)1999کاستا ( ،)1991مارزانو و کاستا ( )1998و گالسرن و
بارون ( )1985همسویی دارد.
 éد) خودآگاهی .نتایج این الگــو در خردهمقوالت خودآگاهی به این ترتیب
اســت :معلمان باید دانشآموزان را در رســیدن به دیدگاهی از باورها ،افکار،
نگرشها ،ادراکات خود و دیگران کمک کنند تا با رسیدن بهنوعی خودآگاهی
بتوانند در موقعیتهای متفاوت عملکرد بهتری داشــته باشند .برای این کار
معلم باید به دانشآموز برای شــناخت روحیاتش ،ایجاد حس اعتمادبهنفس،
کنترل بر افکار ،آگاهی به نیازها و خواستهها ،کنترل پاسخ رفتاری در موقعیت
ناخوشــایند ،در لحظهبودن هدفمند ،ایجاد آرامش در ذهن و بدون او کمک
کند و همینطور از او بخواهد تا با برونریزی فکری (یعنی با صدای بلند افکار
را بیانکردن) و ایجاد فهرســتی از نقاط قوت و ضعف توسط خود دانشآموز،
واگویه و درونی صحبتکردن ،یادداشــتبرداریکردن از افکارش ،تأملکردن
روی نوشتهها ،گفتوگوی مثبت با خود ،به چالشکشیدن شناختهای غلط
و رفتارهای وابســته به آن و ارســال سیگنالهایی توســط معلم برای اینکه
دانشآموز به پردازش وقایع درونی خود مانند احساسات ،افکار ،رفتار ،باورها و
نگرشها بپردازد کمک کند .این موارد با تحقیقات سیگل و برایسون (،)2020
پرتی-فرانتزاک ( ،)2020میشــنباوم و آثارنو ( )1979و میشــنباوم ()1985
همسویی دارد.
درنهایت بر اســاس یافتهها و الگویِ پژوهش پیشــنهاد میشود با بهکارگیری
خردهمقوالت پیشــنهادیِ الگــوی حاضر پرورش ذهن در طــرح درسها ،بهمنزلة
فعالیتهای معلم ،گنجانده شــود .از معلمانی کــه روحیة علمآموزی دارند و مؤمن،
قاند بهکار گرفته شــود تا ضمن خدمت
متعهد ،آگاه به پرورش ذهن ،متفکر و خال 
در دورههای آموزشــی ،با آگاهیدادن بــه دیگر معلمان ،از آن در کالس درس خود
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نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

استفاده کنند .معلمان از حواس پنجگانة دانشآموز ،محرکات حسی ،تابلوهای مصور
و عینی ،تمثیل و تشــبیه برای توسعة شــناختی ،بهخصوص در دورة اول ابتدایی،
و از نقشــههای مفهومی برای توضیح کلیدواژههای متفاوت در دروس ،گفتوگوی
آموزشی ،پیشســازماندهندهها ،الگوی مدیریت بر آموزش با ده گام ،هدفگذاری،
برنامهریزی و خودتنظیمی و نظارت بر اهداف برای توســعة فراشناختی بهخصوص
در دورة دوم ابتدایی اســتفاده کنند .پیشــنهاد میشــود معلمان ،بعد از ارائة چند
نمونه نقشــة مفهومی برای دروس متفاوت ،از دانش آموزان بخواهند تا خودشان با
کلیدواژههای مشخصی که معلمان به آنها میدهند به طراحی نقشههای مفهومی
بپردازند .ســپس آن را ،به زبان خودشان ،برای ســایر اعضای کالس توضیح دهند.
پیشنهاد میشــود معلمان برای دانشآموزانی که اضطراب و تشویش زیادی دارند،
ازطریق مشاهدة فعال ،حاالت گوناگون آنها را یادداشت کنند .سپس در مواقعی که
احساس کردند دانشآموز دچار حالت اضطراب شده است ،با ارسال عالئمی او را به
حضور در لحظه و کنترل و آگاهی بر خودشــان متوجه کنند و به آرامش دعوتشان
کنند تا موانع فکری برای یادگیری برداشــته شود و به توسعة مهارت خودآگاهی و
توسعة تفکر منجر شود .پیشنهاد میشود معلمان با مشارکت دانشآموزان قوانینی
ایجاد کنند که در بطن آن ،عادات ذهنی ســالم گنجانده شده شود و در دستور کار
روزانه در کالس درس قرار گیرد.
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واکاوی جایگاه
و نقش تربیت جنسی در
دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی
سمانه قدیریانپور

*

عفت عباسی

**

مرجان کیان

***

چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوبی برای
آموزش آن است .روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ موردی بوده است .اطالعرسانهای
پژوهش عبارتاند از :کلیۀ کتابهای درسی دورۀ ابتدایی شامل  41کتاب و  13نفر از متخصصان
تربیت جنسی کودکان که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند از نوع مالکمحور و زنجیرهای
انتخاب شدهاند .ابزارهای پژوهش شامل فهرست تحلیل محتوا و مصاحبۀ نیمهساختاریافته بود.
صحت و استحکام دادهها با چهار معیار اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تأییدپذیری
بهدست آمد .یافتههای پژوهش نشان داد که کتابهای درسی ابتدایی از منظر توجه به مؤلفههای
ِ
تربیت جنسی وضعیت مطلوبی ندارند و فقط به برخی از مؤلفههای مهارتی در پایۀ ششم ابتدایی
توجه شده است و از دیگر مؤلفههای دانشی ،نگرشی و مهارتی تربیت جنسی در پایههای مختلف
غفلت شده است .متخصصان ،به علت داشــتن نقش آموزشی و پرورشی همهجانبه در راستای
ارتقا و تثبیت جایگاه مدرسه ،توجه به تربیت جنســی در این دوره را الزم دانستهاند که هدف
آن تنآگاهی ،هویتیابی ،حفظ بهداشــت و ایمنی اســت .تربیت جنسی میتواند در چارچوب
آموزشهای رسمی در سه مرحلۀ توانمندسازی خانواده ،معلمان و دانشآموزان و در آموزشهای
غیررسمی با استفاده از رســانههای آموزشی و طرح بوم مدرسه در برنامههای درسی گنجانده
شود .بر اســاس یافتهها ،به مجریان آموزشی توصیه میشود که توجه الزم را به ساحت تربیت
جنسی در برنامههای درسی دورۀ ابتدایی داشته باشند.

كليد واژهها:

تربیت جنسی ،دورۀ ابتدایی ،آموزش ،دانشآموزان ،شیوۀ کیفی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/6/12 :

 ïتاريخ شروع بررسي.../.../... :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/5/9 :

مقالۀ مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد است.
* کارشناسی ارشد رشتۀ برنامهریزی درسی ،دانشگاه خوارزمی ،آموزگار ابتدایی ناحیۀ  3استان البرزE-mail: samaneghadirian62@gmail.com ................. .
** (نویسندۀ مسئول) استادیار گروه مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: e.abbasi@khu.ac.ir ... .
*** دانشیار گروه مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: kian@khu.ac.ir ........................................... .
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مقدمه

در پژوهش حاضر تالش شــده است جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی واکاوی شود و
گوناگون رشــد دارد .کودکان ،از روزی که به دنیا
چارچوبی برای آموزش آن ارائه گردد .انســان مراحل
ِ
میآیند تا زمانی که به درجۀ کمال میرســند ،مراحل متوالی و بههمپیوســتهای از رشــد را پشت سر
میگذارند .این رشــد ظاهرا ً ترقی دائم و یکنواختی دارد ،اما درواقع کند و تند میشود .اگر از مرحلهای
غفلت شــود ،شاگرد برای همیشه فرصتی را از دست داده اســت و اقدامات بعدی سودمند نخواهد بود
(دبس .)1382 ،1تربیت جنســی کودکان در دنیایِ امروز مسئلۀ پراهمیتی است و نیاز آن بیشازپیش
احســاس میشــود زیرا ،با تغییر و رشــد علم ،صنعت و فناوریهای نوین ،کودکان بهسرعت به دنیای
بزرگســالی قدم میگذارند .ســن بلوغ در کودکان با ورود به دنیای فناوریهــای اطالعاتی ،اینترنت،
ماهواره و شــبکههای اجتماعی کاهش یافته اســت و در مدارس ابتدایی (دخترانه و پسرانه) شاهد بلوغ
زودرس دانشآموزان هستیم .افروز ( )1395بر این باور است که ،به علت تغییر سبک زندگی و خوراک
و همچنین اســتفاده از ابزارهای فناوری و ارتباطی و محصوالت بهداشتی ،بچههای دبستانی خیلی زود
بالغ و نوجوان میشــوند .متأسفانه ،تابوهای فرهنگی و سیاســی در کشور باعث شده است که به حوزۀ
تربیت جنسی توجه کمتری شود .با توجه به آگاهی کودکان و شرایط محیطی امروز جامعه ،الزم است
مدرســه ،خانواده و جامعه زمینۀ مناســبی را برای مواجهه با این مسئله فراهم کنند .مدرسه و خانواده
میتوانند ،ازطریق تربیت جنســی و آگاهیبخشــی به کودکان ،از آنان در برابر خطراتی که تهدیدشان
میکند مراقبت کنند تا در جامعه کمتر شاهد سوءاستفادۀ جنسی از کودکان باشیم .در سالهای گذشته
( ،)139۷-139۵سوءاستفادۀ جنسی از کودکان دبستانی (آتنا هفتساله ،2ابوالفضل یازدهساله ،3ستایش
ششساله 4و غیره) به دلیل ناآگاهی آنها و خانوادههایشان بسیار دیده شده است.
از کارکردهای نظام آموزشوپرورش رشــد کیفیت شــخصیت کودکان ،نوجوانان و جوانان اســت؛
بهعبارتدیگر ،نظام آموزشوپرورش هر کشــوری مهمترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشــد شخصیت
کودکان ،نوجوانان و جوانان اســت .ضرورت توجه به رشــد شــخصیت آدمی و اهمیت پرورش جسمی
و ســامت تــن و پرورش قوای ذهنی و پــرورش عواطف و ذوق هنری و رشــد اخالقی و تربیت دینی
دانشآموزان موجب شده است که این ام ِر مهم از کارکردهای اساسی نظام آموزشوپرورش محسوب شود
و تربیت همهجانبۀ فرد از هدفهای عمده بهشمار رود (صافی .)1393 ،همچنین مهمترین دورۀ تحصیلی
در تمامی نظامهای آموزشوپرورش جهان دورۀ ابتدایی اســت زیرا شخصیت و رشد همهجانبۀ فرد در
این دوره بیشتر شــکل میگیرد (همان) .نقش برنامههای درسی مدارس در مدیریت رفتارهای جنسی
دانشآموزان و ارائۀ آموزشهای مناســب در این زمینه ،مورد توجه اکثر نظامهای آموزشــی بوده است
(ت ِرنبول 5و همکاران2008 ،؛ شوستر 6و همکاران .)2008 ،تربیت جنسی مانند هر تربیت اصیل دیگری
باید بجا و بهموقع انجام شود ،نه زودتر از زمانی که الزم است و نه دیرتر از آن .تربیت جنسی باید حتی
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از سالهای قبل از دبستان آغاز شود و کودک ،در هر مرحله از عمر خود ،اطالعات جامعتری دراینباره
کســب کند (فرمهینی فراهانی .)1382 ،باوجود اهمیت مسئلۀ تربیت جنسی ،تالش چندانی درزمینۀ
آموزش آن در نظام آموزشــی صورت نگرفته اســت؛ برنامۀ درسی پوچ ،7که از آن با عنوان برنامۀ درسی
خنثی یا عقیم نیز یاد میشود ،شامل آن دسته از موضوعاتی است که تدریس نشده و هر نوع مالحظهای
را در این خصوص دربرمیگیرد که چرا از این موضوعات غفلت شــده اســت (فتحی واجارگاه.)1388 ،
اهمیت برنامۀ درسی پوچ از آن سبب است که محرومیت ناشی از آن در جریان رشد دانشآموزان اثری
تعیینکننــده دارد (مهرمحمدی و همکاران .)1390 ،نتایج پژوهشهــای متعدد بر تأثیر ناکافی نقش
درسی اجراشده ـ تربیت جنسی بهعنوان برنامۀ درسی مغفول ـ
تربیت جنســی دانشآموزان در برنامۀ
ِ
داللت دارند (پازنگ1396 ،؛ ابراهیمی هرستانی1391 ،؛ نصر اصفهانی و همکاران.)1385 ،
از نکات مهم و اساسی تربیت جنسی ـ مانند دیگر ساحتهای تربیتی ـ آن است که تربیت جنسی
هنجاری و وابســته به مالکها و ارزشهای حاکم بر جامعه اســت و درواقع نــوع نگاه حاکم بر تربیت
جنســی در جامعه اســت که اهداف ،مبانی ،اصول و روشها و اصوالً نحوۀ آن را در یک جامعه تعیین
ِ
مختلف تفریطی ،افراطی و
میکند (اسالمیان و همکاران .)1394 ،با توجه به این پیشفرض ،سه دیدگاه
اعتدال درزمینۀ توجه به امور جنسی در طول تاریخ بهوجود آمده است و با توجه به هر دیدگاه ،نظریات
گوناگونی دربارۀ تربیت جنســی شکل گرفته اســت .دیدگاه تفریطی از هرگونه ارضای جنسی ممانعت
میکند و بر این باور است که با ارضای آن ،آدمی از رسیدن به کمال انسانی بازمیایستد .این نگرش به
دوران حاکمیت قانون کلیسا بر اروپا بازمیگردد .قانون کلیسا بهصورت افراطی روابط جنسی را محدود
میکرد و ارتباط جنســی عملی پلید بهشمار میآمد؛ بنابراین در این دیدگاه صحبت از آموزش جنسی
گزاف است .دیدگاه افراطی را میتوان «ولنگاری جنسی» نامید .از عوامل زمینهساز این دیدگاه میتوان
به نظریۀ فروید ،جنبش فمینیسم و نظریۀ اختالط اشاره کرد (متقیفر .)1380 ،آنان بر این باور بودند با
فراهمکردن زمینههای رهایی انسان از هر قیدوبندی ،همۀ اضطرابها و پریشانیهای فردی و اجتماعی
پایان میپذیرد ،پس باید انســان را بهمنظور ارضای کامل جنسی آزاد گذاشت .وجود چنین دیدگاهی،
زمینۀ تربیت جنسی در مدارس را ناسازگار با کرامت انسانی کرده است (محمدبیگی و همکاران.)1396 ،
دیدگاه ســوم به غریزۀ جنســی رویکرد اسالمی توجه دارد که مبتنی بر اعتدال است و افراطوتفریط در
آن مشــاهده نمیشود .دیدگاه اسالم مانند دیدگاه اول تفریطی و مانند دیدگاه دوم افراطی نیست ،بلکه
دیدگاهی متعادل دارد .غریزۀ جنســی و عمل جنســی در اســام گناه و امری شرورانه نیست (قائمی،
)1386؛ بنابراین با هدایت و آگاهی از مراحل رشد جنسی کودکان ،مؤلفههای تربیت جنسی ،و همچنین
روشها و اصول تربیت جنســی ،بهصورت مستقل و بدون دخالت هیچ سند و برنامۀ فرامرزی ،میتوان
طبق اصول و موازین اسالمی برنامهریزی کرد و با هدفِ آگاهسازی گام برداشت.
ِ
مؤلفههای متعددی در حوزۀ برنامۀ درسی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی مطرح است که از مهمترین
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آنها میتوان به ایجاد عادات مطلوب جنســی ،کمک به شــکلگیری هویت جنسی ،مباحث مربوط به
دوران بلوغ و عالئم آن ،احکام طهارت ،احکام غسل و انواع آن ،آگاهی از ساختمان و کار اعضای جنسی
گیاهان و حیوانات اشاره کرد (فرمهینی .)1387 ،همچنین آموزشهای اولیۀ جنسی به کودکان ـ شامل
خودآگاهی جســمانی ،تفاوت «لمس امن» و «لمس ناامن» ،آموزش تفاوتهای دو جنس ،درزدن برای
ورود به اتاق ،آموزش مفهوم حریم خصوصی ،آگاهسازی کودک دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی ـ مورد توجه
اســت .از مؤلفههای تربیت جنســی به نوجوانان میتوان به موضوعاتی چون اطالعاتی دربارۀ رشد بدن،
نحوۀ بلوغ و مراحل آن ،رفتارهای جنســی و برقراری ارتباط سالم توجه کرد (تبریزی و ترابی.)1396 ،
اعتمادیزاده و نوری ( )1397دیگر موضوعها و مسائل درزمینۀ جنسیت و مسائل جنسی را ،که باید در
برنامۀ تربیت جنسی دورۀ ابتدایی به آن توجه کرد ،به این شرح بیان میکنند« :ویژگیهای دوست خوب،
نقشها و مسئولیتهای خاص دختران و پسران ،شیوههای بیان دوستی و عشق ورزیدن و محبتکردن
به افراد دیگر ،ویژگی روابط ســالم و ناسالم ،تجاوز و سوءاستفادۀ جنسی ،چرایی و چگونگی بلوغ ،حریم
خصوصی ،تفاوتها و شــباهتهای الگوی رشد در بین پسران و دختران ،نحوۀ تشکیل و رشد جنین در
بدن مادر ،بخشهای محرمانه و خصوصی بدن انسان ،نحوۀ کارکرد اندامهای تولیدمثل در انسان ،اشخاص
مورد اعتماد برای هر فرد ،مزایا و معایب شبکههای اجتماعی ،ارزشها و ضد ارزشها ».همچنین ازجمله
عناوین آموزشی دیگری که رزاقی ( )1390در برنامۀ تربیت جنسی و آموزشهای مداخلهگرانه استفاده
کرده است باید به خویشتنداری و وفاداری ،مهارت نهگفتن و ابراز وجود ،آموزش دربارۀ بلوغ ،مهارتهای
دوســتیابی ،واکنشهای روانی به موضوعات جنسی ،مهارتهای زندگی ،و آشنایی با رفتارهای پرخطر
اشاره کرد.
برای بهکارگیری و آموزش مؤلفههای تربیت جنســی روشهای گوناگونی پیشــنهاد شــده است.
شــیوههای یاددهی ـ یادگیری در بین عناصر برنامۀ درســی از جایگاه مناسبی برخوردار است .یکی از
دالیل آن این است که اجرای برنامههای درسی به راهبردهای تدریس وابسته است .انتخاب راهبردهای
تدریس به عوامل گوناگونی بســتگی دارد ،ازجمله موضوع درس ،هدفهای آموزشــی ،تجربۀ فراگیران،
تجربۀ معلم ،امکانات آموزشی و زمان (شعبانی.)1382 ،
روشهای زیر با مبانی اخالقی در خصوص تربیت جنسی ذکرشده مرتبط است و نظامهای آموزشی
در حکم روشهای یاددهی ـ یادگیری از آن استفاده میکنند .ازجملۀ این روشها ،پرسش و پاسخ ،روش
اندرزگویی ،روش آموزش مستقیم (تشویق و تنبیه) ،روش دعوت به مشورت و تعمق ،روش سیروسیاحت
در طبیعت ،روش تذکر و یادآوری ،روش عبرتآموزی ،روش گفتوگو ،روش قصهگویی و تمثیل ،روش
دعا و نیایش ،روش موعظه و پندواندرز ،روش صبوریکردن ،روشهای پرورش هویت جنســی کودکان،
روش غنیسازی اوقات فراغت ،روش اســوهگزینی ،روش تربیت جنسی دختران و پسران ازطریق افراد
همجنس ،بیان داســتانها و قصص و سرگذشتها بهصورت غیرمستقیم و تقویت حیاست (محمدبیگی
220

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

و همکاران.)1396 ،
8
دربــارۀ موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتی در خارج از ایران انجام شــده اســت .برای مثال چلیک
( )2018در پژوهشــی با عنوان «آیا ناتوانی در آموزش جنســی میتواند دلیل سوءاســتفادۀ جنسی از
کودکان باشــد؟» ،که در اســتان ارگری ترکیه انجام داد ،به این نتیجه دســت یافت که  91درصد از
شرکتکنندگان آموزش جنسی را برای کودکان دبستانی بسیار مناسب میدانند و این موضوع از آنها
در برابر سوءاستفادۀ جنسی محافظت میکند .آکورا 9و همکاران ( )2018نیز با مطالعۀ ادراکات نوجوانان
ابتدایی روســتایی اوگاندا به این نتیجه دست یافتند که
و معلمان در حوزۀ تربیت جنســی در مدارس
ِ
نوجوانان از تربیت جنســی در مدرسه بهرهمند شدهاند ،اما اجرای برنامهها با عوامل فیزیکی و محیطی
10
مانند مشــکالت در سطوح ملی ،نهادی ،اجتماعی ،خانواده و فردی تضعیف شده است .کپینگا و هیرا
( )2015در پژوهشی با عنوان «درک دانشآموزان ،آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی
تانزانیا» دریافتند که اکثریت معلمان و دانشآموزان ،آموزش جنسی و بهداشت باروری را بهمنزلۀ امری
مهم برای یادگیری در مدارس ابتدایی در نظر گرفتهاند .معلمان معتقد بودند آموزش جنسی و بهداشت
باروری برای ســامتی دانشآموزان  10تا 14ساله مناسب است .این مطالعه توصیه میکند که مدارس
باید دانشآموزان را از اهمیت آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی مطلع کنند.
مطالعات گوناگونی نیز در ایران انجام شده است که ضرورت هرچه بیشتر تربیت جنسی در برنامههای
درســی را مشخص میکند .یزدانی و سهرابی شگفتی ( )1397در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش
تربیت جنســی بر هویت جنسی و عزتنفس جنسی کودکان  ۱۱-7ســال شهر شیراز» به این نتیجه
دست یافتند که آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی و عزتنفس جنسی کودکان  7تا  11سال تأثیر
معناداری داشــته اســت .پازنگ ( )1396نیز در پژوهش خود با عنوان «امکانسنجی کاربرد مؤلفههای
تربیت جنســی در برنامههای درسی دورۀ ابتدایی :تربیت جنسی بهعنوان برنامۀ درسی مغفول» ،به این
نتیجه دســت یافت که مؤلفههای تربیت جنســی در برنامههای در حال اجرا وضعیت مطلوبی ندارند و
در حالت کلی ،معلمان و والدین کاربرد مؤلفههای جنســی را بسیار ضروری ارزیابی کردهاند و خواستار
حضور و آموزش این مؤلفه در برنامههای درســی هســتند .عابدینی و همکاران ( )1395در پژوهشی با
عنوان «مطالعۀ کیفی تجارب مادران از آموزش مســائل جنســی به دختران نوجوان ،با تأکید بر عوامل
فرهنگی» ،نشــان دادند که در خصوص آموزش مسائل جنسی در خانوادهها ،همچنان به علت فرهنگ
عرفی جامعه و خانوادهها با برخی جوانب آموزش جنســی بااحتیاط برخورد میشــود و مادران در این
ِ
حیطه احســاس بیکفایتی میکنند .یاری دهنوی و ابراهیمی شاهآبادی ( )1395در پژوهشی با عنوان
«پدیدارشناسی تربیت جنســی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطۀ شهر کرمان» به این
نتیجه دست یافتند که دو عنصر مهم «عاملنبودن متصدیان تربیت به اصول اخالق جنسی» و «ضعف
شــدید در میزان آگاهی آنها از نحوۀ تحقق تربیت جنســی» از دالیل نامطلوببودن تربیت جنسی در
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جامعه اســت .این عملکرد نامناســب باعث شده است که متربیان به علت فقدان آگاهی الزم به انتخاب
الگوهای نامناســب ،انجامدادن رفتارهای پرخطر ،کسب اطالعات ازطریق افراد ناآگاه ،کتب و فیلمهای
نامناســب و تقلید و تأثیرپذیری از افراد متفاوت و دوســتان خود روی آورند .کدخدا و پورقوی ()1394
در پژوهش خود با عنوان «بررســی نقش آموزشوپرورش و لزوم آمادهسازی معلمان در تربیت جنسی
کودکان دبستانی و ارائۀ پیشنهادهایی در این مورد» به این نکته اشاره کردند که معلمان به علت داشتن
رابطۀ عاطفی همیشگی و انکارناپذیر با دانشآموز ،بهویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی ،توانایی بالقوهای
برای تبدیلشدن به منبعی قابلاعتماد بهمنظور ارائۀ اطالعات و تربیت جنسی به کودکان و پایگاهی امن
برای کودکان آسیبدیده هستند .ابوالقاسمی و همکاران ( )1389نیز در پژوهشی با عنوان «تبیین تربیت
جنسی دانشآموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی» گزارش کردند که مشارکت جدی
مدارس در ارائۀ آموزشهای جنسی ضروری است .برای طراحی و اجرای چنین برنامههایی ،سیاستهای
سازمانی ،درک عمیق از بستر فرهنگی مدرسه و خانواده ،شناسایی عوامل پیشبرنده و موانع الزامی است.
بــا توجه به آنچه بیان شــد ،مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ
ابتدایــی و ارائۀ چارچوبی برای آموزش انجام شــده اســت .انتظار میرود با انجــامدادن این مطالعه و
مشخصشــدن جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی ،راهکارهایی برای برنامهریزان درسی و
متصدیان آموزشوپرورش در راستای عملیاتیکردن سند تحول بنیادین ارائه شود .بدینترتیب پژوهشگر
برای دستیابی به هدف پژوهش پرسشهای زیر را بررسی میکند:
 .1وضعیت موجود تربیت جنسی در کتابهای درسی ابتدایی چگونه است؟
 .2جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی چیست؟
 .3اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی کداماند؟
 .4چه چارچوبی برای آموزش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ارائه میشود؟

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،کاربردی و از حیث رویکرد پژوهش کیفی اســت .در این مطالعه از
دو روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ موردی در کنار هم اســتفاده شده است .پژوهشگر در پاسخ به
ســؤال اول پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،کتابهای دورۀ ابتدایی را از منظر توجه
به مفاهیم و مؤلفههای تربیت جنســی با هدف تعیین وضعیت موجود ،بررسی کرده و در پاسخدهی به
ســؤالهای دوم تا چهارم پژوهش ،از روش مطالعۀ موردی بهره برده اســت .در پژوهش حاضر ،جامعۀ
پژوهش متشکل از دو دسته است:
الف) تمامی کتابهای درسی پایههای اول تا ششم دورۀ ابتدایی سال تحصیلی 139۹-139۸؛
ب) متخصصان و کارشناسانی که در حوزۀ تربیت جنسی کودکان فعالاند.
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اطالعرســانهای پژوهش در بخش اول ،کلیۀ کتابهای درسی پایههای اول تا ششم ابتدایی سال
تحصیلی  139۹-۱۳۹۸که شــامل کتابهای قرآن ،فارسی خوانداری ،فارسی نوشتاری ،ریاضی ،علوم،
هدیههای آســمانی ،مطالعات اجتماعی ،تفکر و پژوهش و کار و فناوری اســت و درمجموع  41کتاب
درسی بهمنزلۀ نمونه در نظر گرفته شد .در بخش دوم ،اطالعرسانهای پژوهش  ۱۳نفر از متخصصان و
کارشناســانی بودند که در حوزۀ تربیت جنسی کودکان ،کارگاه و همایش برگزار کردهاند یا تألیفاتی در
حوزۀ تربیت جنســی کودکان دارند .افراد در این بخش به روش نمونهگیریِ هدفمند از نوع مالکمحور
و زنجیرهای 11در این پژوهش شــرکت کردند؛ بنابراین در ابتدای پژوهش ،با افرادی مصاحبه شــد که
مالکهای مدنظر را داشتند و سپس آنها ،افراد دیگری را معرفی کردند که مالکهای مدنظر را در این
زمینه داشتند .ابتدا تعداد افراد اندک بود ،اما در فرایند پژوهش تعداد نمونهها تا حد اشباع ادامه یافت.
ویژگی متخصصان در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
کد

جنسیت

رشتۀ تحصیلی

میزان تحصیالت

سابقۀ فعالیت

1

مرد

روانشناسی

دکتری

10

2

مرد

روانشناسی

دکتری

12

3

مرد

روانشناسی

دکتری

14

4

مرد

فلسفۀ تعلیموتربیت

دکتری

8

5

مرد

فلسفۀ تعلیموتربیت

دکتری

17

6

زن

فلسفۀ تعلیموتربیت

دانشجوی دکتری

6

7

زن

برنامهریزی درسی

دانشجوی دکتری

5

8

زن

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

4

9

زن

برنامهریزی درسی

دکتری

5

10

زن

برنامهریزی درسی

دکتری

3

11

زن

روانشناسی

دکتری

15

12

زن

روانشناسی

کارشناسی ارشد

12

13

زن

علوم تربیتی

لیسانس

8
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ابزارهای پژوهش شــامل فهرست تحلیل محتوا به شــیوۀ کیفی و مصاحبۀ نیمهساختاریافته است.
برای تحلیل محتوای کتابهای درسی ،پژوهشگر با مطالعۀ پژوهشهای گذشته درزمینۀ تربیت جنسی
کــودکان و کتابهایی در این حوزه و همچنین یافتههای مصاحبه با متخصصان ،ابتدا مؤلفههای تربیت
جنسی را اخذ کرد .سپس ،فهرست تحلیل محتوا را با توجه به آن تدوین کرد و با استفاده از آن فهرست
به بررســی خطبهخط متون کتابها ،تصاویر و جزئیات آن و فعالیتهای کتابهای درســی پرداخت.
ِ
فهرست طراحیشــده برای بازبینی در جدول  2قرار گرفته است .برای سؤالهای دیگر ،شیوۀ مصاحبۀ
نیمهساختاریافته ،بهمنزلۀ ابزار ،انتخاب شد.
در این پژوهش ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی برای کتابهای درسی
و متن مصاحبهها اســتفاده شده اســت .ســه مرحلۀ اصلی در فرایند اجرای تحلیل محتوای کیفی
عبارتاند از :آمادهشــدن برای تحلیل ،ســازماندهی و گزارش نتایج .پژوهشگر در مرحلۀ آمادگی،
ابتدا مســئلۀ پژوهش را ـ که همانا بررســی جایگاه و نقش برنامۀ درســی در دورۀ ابتدایی است ـ
تعیین کرد و با توجه به آن ،ســؤالهای پژوهش را طراحی و متغیرهای پژوهش را مشــخص کرد.
در مرحلۀ ســازماندهی ،برای تجزیهوتحلیل کتابهای درســی و متن مصاحبهها از گام کدگذاری
اســتفاده شده است ،بدین صورت که اشــتراکات کدگذاری شدند و درنتیجه با پیوند و ارتباط آنها
مقولهها و زیرمقولهها ایجاد شــدند .در مرحلۀ آخر ،نتایج یافتهها توصیف و تفســیر شــد .صحت و
اســتحکام دادهها با نظارت اســتاد راهنما و ازطریق چهار معیار اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت
اطمینان و تأییدپذیری بهدست آمد.

یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،یافتهها شــامل دو بخش اســت .در بخش اول ،نتایــج یافتههای تحلیل محتوای
کتابهای درسی دورۀ ابتدایی در جداول  3تا  6آمده و در بخش دوم ،نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها
در جداول  7تا  9ارائه شده است.
پاسخ به پرسش اول :وضعیت موجود تربیت جنسی در کتابهای درسی ابتدایی چگونه است؟
جدول  2فهرســت استفادهشــده برای تحلیل محتوا را نشــان میدهد .پژوهشگر پس از مطالعۀ
کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و با توجه به فهرست ،به تحلیل این دروس پرداخته و وضعیت موجود
را با توجه به آن در کتابهای دورۀ ابتدایی بررســی کرده و برای هر پایۀ تحصیلی جدول جداگانهای
ترســیم کرده است که در صفحات بعد آورده شــدهاند .در صورت وجود مؤلفههای تربیت جنسی در
دروس ،شــواهدی از آن بیان شده ،در غیر این صورت در قســمت شواهد «هیچ موردی یافت نشد»
آمده است.
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جدول  .2فهرست ارزیابی مفاهیم و مؤلفههای تربیت جنسی کودکان در کتابهای دورۀ ابتدایی
مؤلفههای دانشی

مؤلفههای نگرشی

مؤلفههای مهارتی

1

خودآگاهی جسمانی

کمک به شکلگیری هویت جنسی

ایجاد عادات مطلوب جنسی

2

اطالعات دربارۀ رشد بدن

شــناخت شــأن و احیای شخصیت
معنوی خویش

احکام طهارت

3

آموزش مفهوم حریم خصوصی

متوجهکردن فرد به عــزت و کرامت
انسانی خویش

احکام غسل و انواع آن

3

نحوۀ تشــکیل و رشد جنین در بدن
مادر

پرورش پاکدامنی و عفت

تفاوت «لمس امن» و «لمس ناامن»

4

تفاوتها و شــباهتهای الگوی رشد
بین پسران و دختران

خویشتنداری و وفاداری

درزدن برای ورود به اتاق

5

آگاهــی از ســاختمان و کار اعضای
جنسی گیاهان و حیوانات

ارزشها و ضدارزشها

نحوۀ استفادۀ مناسب از اوقات فراغت

6

نحوۀ کارکرد اندامهای تولیدمثل
در انسان

توجه به ابعاد روحانی و معنوی مسائل
جنسی

روشهای محافظــت از خود در برابر
انواع سوءاستفادههای جنسی

7

چرایی و چگونگی بلوغ

درک ارزش وجودی خویش بهعنوان
فردی در جنسیت خاص

شیوههای بیان دوستی و عشقورزیدن
و محبتکردن به افراد دیگر

8

احکام شرعی دوران بلوغ

اعطای بینــش به افــراد در برقراری
رابطه بــا دیگران مبتنی بــر اراده و
اختیار

نقشهــا و مســئولیتهای خــاص
دختران و پسران

9

آموزش تفاوتهای دو جنس

درک احساس حضور در برابر خدا

مهارت نهگفتن و ابراز وجود

10

ویژگی روابط سالم و ناسالم

درک جایگاه حریم در روابط دختر
و پسر

مهارتهای دوستیابی

11

آشنایی با رفتارهای پرخطر

مهارتهای زندگی

12

اشخاص مورد اعتماد برای هر فرد

برقراری ارتباط سالم

13

آگاهســازی کودک از سوءاســتفادۀ
جنسی

14

مزایا و معایب شبکههای اجتماعی

15

معیارهای انتخاب دوست
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جدول  .3تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ اول ابتدایی
عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

فارسی

حریم
خصوصی

شواهد
هیچ موردی یافت نشد
 علی و معصومه بچههای باادب و پاکیزهای هســتند .آنها همیشــه به دیگران
ســام میکنند و وقتی میخواهند به جایی وارد شوند ،اول در میزنند .برای
استفاده از وسایل دیگران ،از آنها اجازه میگیرند (صفحۀ .)88

نگارش فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علومتجربی

رشد

رشد جانوران

 جانوران رشد میکنند  -چرخۀ تبدیل تخممرغ به جوجه ( -تصویر صفحۀ .)31

در کتاب فارسی پایۀ اول ابتدایی ،به یک جمله بسنده شده است که آن جمله نیز هدف تربیت جنسی
نداشته است و همچنین یک تصویر از چرخۀ تبدیل تخممرغ به جوجه در کتاب علومتجربی آورده شده است
که فاقد هرگونه توضیحی در خصوص تولیدمثل در حیوانات است و هدف آن نشاندادن رشد است (جدول.)3
جدول  .4تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ دوم ابتدایی
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عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

رشد

هدیههای
آسمانی

-

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

شواهد

رشد گیاهان

 از رشــد یک گیــاه دانه به وجود میآید .این گیاه نیــز میتواند دوباره
دانه تولید کند .باد ،آب ،جانوران و انسان به پراکندهشدن دانهها کمک
میکنند .دانه درون خاک کاشــته میشود و رشد میکند (سرگذشت
دانه ،صفحۀ .)67

رشد جانوران

 رشد قورباغه و الکپشت مرحلهبهمرحله ( تصویر صفحۀ .)75

رشد انسان

 پرداختن به رشد وزن و قد کودک و رشد دندان (صفحۀ .)78

-

هیچ موردی یافت نشد

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

.در کتابهای پایۀ دوم ابتدایی ،فقط میتوان به کتاب علومتجربی اشــاره کرد که بهصورت گذرا و
ســطحی به مسئلۀ رشــد در گیاهان و جانوران پرداخته است بهطوریکه هیچگونه آگاهی از ساختمان
و کار اعضای جنســی حیوانات و گیاهان به دانشآموزان داده نشده و رشد انسان و حیوانات را از منظر
غیرجنسی بیان کرده است (جدول .)4
جدول  .5تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ سوم ابتدایی
شواهد

عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

رشد

رشد جانوران

چرخۀ رشد ماهیها و رشد بچه قورباغه (تصویر صفحۀ 94و )95
مار و عقــاب هر دو تخم میگذارند .معموالً روی تخمهایشــان
میخوابند (صفحۀ .)101

هدیههای آسمانی

ارزشها و
ضدارزشها

حجاب و عفاف

خداوند از شما دخترهای نازنین خواسته که وقتی به سن تکلیف
رسیدید ،در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و باحجاب باشید
(صفحۀ .)67
دختران واجب اســت تمام بدن و موی ســر خود را از نامحرمان
بپوشــانند .کسانی مثل پدربزرگ ،پدر ،عمو ،دایی محرم نامیده
میشــوند ،یعنی الزم نیســت در برابر آنها موی ســر خود را
بپوشــانیم .اما بقیۀ مردها مثل شوهرخواهر ،پسرعمو ،پسردایی
و غیره برای دختران نامحرماند (صفحۀ .)68

مطالعات اجتماعی

حریم خصوصی

هرگز بــا افراد غریبه صحبت نکنیــم ،از آنها چیزی نگیریم یا
همراه آنها نرویم (صفحۀ .)70

در کتاب علومتجربی پایۀ ســوم نیز همانند علوم دوم ،در یک تصویر چرخۀ رشــد ماهی و قورباغه
را ترســیم کرده و به یک جملۀ «پستانداران بچه میزایند و به آنها شیر میدهند» بسنده کرده است.
همچنیــن در کتاب مطالعات اجتماعی به مقولۀ حریم خصوصی برای محافظــت از خود در برابر افراد
غریبه پرداخته شده است و دیگر مقوالت مهارتی تربیت جنسی نادیده گرفته شدهاند .در کتاب درسی
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400
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هدیههای آسمانی فقط به زیرمقولۀ حجاب و عفاف از مقولۀ ارزشها و ضدارزشها اشاره شده است و به
دیگر ارزشها ،مانند درک احســاس حضور در برابر خدا ،درک ارزش وجودی خویش بهمنزلۀ فردی در
آموزان دختر در
جنســیت خاص ،پرورش پاکدامنی و عفاف ،اشاره نشده است .با توجه به اینکه دانش
ِ
پایۀ سوم ابتدایی به سن تکلیف شرعی میرسند ،این فرصتی است برای اینکه به تربیت جنسی مناسب
سن آنها پرداخته شود (جدول .)5
و درخور ِ



تحلیل محتوای کتابهای پایۀ چهارم ابتدایی
در تحلیل کتابهای درســی چهارم ابتدایی ،به مؤلفههای تربیت جنســی ـ با توجه به فهرســت ـ
آموزان  9تا  10سال را دربرمیگیرد
کوچکترین اشارهای نشده اســت .با توجه به اینکه این پایه دانش
ِ
و دانشآموزان دختر در این سن درکی از دوران پیش از بلوغ پیدا میکنند ،ضرورت ایجاب میکند که
دانشآموزان خودآگاهی جنسی کسب کنند و با مباحث بلوغ و عالئم آن ،چیستی ،چرایی و نحوۀ بلوغ
و مراحل آن آشــنا شوند .همچنین شکلگیری نگرش مثبت دربارۀ تغییرات فیزیکی و نشاندادن بلوغ
بهمنزلۀ شــگفتی در بدن زنان و کســب ارزشهای وجودی خود ،موجبات رضایتمندی از جنسیت را
فراهم میکند .این در حالی است که در کتاب علوم چهارم ،دو درس به بدن انسان اختصاص یافته ،اما
کوچکترین اشارهای به اندامهای جنسی و کارکرد آنها و رشد و نمو انسان نشده است.



تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ پنجم ابتدایی
در هیچیک از کتابهای درســی پایۀ پنجم ،بهجز مطالعات اجتماعی ،به مؤلفههای تربیت جنسی
اشارهای نشده است .در کتاب مطالعات اجتماعی نیز به مؤلفۀ حریم خصوصی ،آنهم فقط با یک تعریف
از چیســتی حریم خصوصی و یک جمله در فعالیت ،پرداخته شــده است که حتی بُعد دانشی آن را نیز
بهصورت کامل و دقیق بیان نکرده اســت تا دانشآموز متوجه شود که در اینجا حریم خصوصی جنسی
مدنظر اســت و باید از خود مراقبت کند .در کتاب هدیههای آســمانی پنجم ،به غســلهای ترتیبی و
ارتماسی اشاره شده ،اما از کاربرد این غسلها در زندگی روزانه و نام آنها سخنی به میان نیاورده است.
با توجه به بلوغ زودرس جنسی در جوامع امروزی ،دانشآموزان باید دربارۀ آن آگاه باشند و احکام شرعی
مانند انواع غسل ،غسل حیض و غسل جنابت و دیگر وظایف شرعی را بهصورت کامل بیاموزند .همچنین
برای آموزش این موضوع باید پیشزمینۀ آن ،یعنی عادت ماهیانه در دختران و احتالم در پسران کام ً
ال
واضح و مشــخص ،به آنها آموزش داده شــود که این نیز مستلزم کسب خودآگاهی جنسی ،آگاهی از
نحوۀ کارکردن اندامهای جنسی در انسان ،درک تفاوتها و شباهتهای الگوی رشد در میان دختران و
پسران است.
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جدول  .6تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ ششم ابتدایی
عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

شواهد

آموزش قرآن

ارزشها و ضدارزشها

حجاب و عفاف

ای پیامبر به همســرانت و دخترانت و زنــان مؤمن بگو که با
چادر یا پوشش بلند ،خود را بپوشانند (تمرین  3صفحۀ .)19

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

هدیههای آسمانی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

مهارت دوستیابی

ویژگیهای
دوست خوب

اگرچه دوســت خوب مایۀ آرامش انســان اســت ،با هرکس
نمیتوان دوســتی کــرد و همۀ افراد برای دوســتی و رفاقت
شایستگی ندارند (صفحۀ )10

روابط سالم و ناسالم

مهارت
«نهگفتن»

وقتی کسی از شما چیزی یا کاری را میخواهد که به نظر شما
نادرست اســت باید قاطعانه و محکم «نه» بگویید .از نهگفتن
خجالت نکشید ،اما سعی کنید محترمانه «نه» بگویید .اگر الزم
دانستید ،علت «نه»گفتن خودتان را هم بگویید (صفحۀ .)14

اشخاص مورد
اعتماد برای
هر فرد

درمورد مســائل زندگی و تصمیمگیریهای مهم خودمان باید
با بزرگترها مانند پدر و مادر ،معلم و مشاور مدرسه مشورت
کنیم (صفحۀ .)20

مطالعات
اجتماعی

برنامۀ روزانه متعادل درس ( 13صفحۀ .)66
برنامهریزی برای اوقات فراغت درس ( 14صفحۀ .)69

نحوۀ استفادۀ مناسب از
اوقات فراغت
کار و فناوری

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

تفکر و پژوهش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

در میان کتابهای درســی پایۀ ششــم ،کتاب مطالعات اجتماعی به سه مقولۀ مهارت دوستیابی،
روابط ســالم و ناســالم ،جرئتورزی و نحوۀ مناسب استفاده از اوقات فراغت ،بهصورت ناکافی و سطحی
پرداخته اســت .در دیگر کتابهای درسی ،باوجود حساسیت این پایۀ تحصیلی ،به تربیت جنسی و نیاز
دانشآموزان در این زمینه توجهی نشده است (جدول .)6
پاسخ به پرسش دوم« :جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی چیست؟»
در این بخش ،یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبههای انجامشده با متخصصان ارائه میشود .یافتهها
شمارة ë 79
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پاییز ë 1400
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در این بخش ،مقولههایی هستند که به مفاهیم مرتبط با سؤالهای پژوهش اختصاص داده شدهاند .در
تحلیل یافتههای حاصل ازنظر متخصصان دربارۀ جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،سه مقولۀ
زیر بهدست آمده است (جدول .)7
جدول  .7جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی
مقوله

زیرمقوله

شواهد

آموزشی

آموزش جنســی در دورۀ ابتدایی یعنی آشنایی با خود ،خلق ،خالق ازطریق اطالعاتی که به
عقل داده میشود .دانشآموز با شناخت بدن خود و ذات و فطرت خود به عظمت خالق آگاه
میشود و همچنین بهتر با افراد دیگر ارتباط برقرار میکند (کد .)13
اطالعــات و آگاهیهایی که مــا در اختیار دانشآموزان  6تا  12ســال قرار میدهیم جنبۀ
آوردن زودهنگام کودکان به فعالیتهای
پیشــگیرانه دارد؛ یعنی ،با دادن اطالعــات از روی
ِ
جنسی جلوگیری میکنیم (کد .)7

پرورشی

تربیت جنســی ،یعنی آموزشوپرورش جنسی کودک باهم .یکی بدون دیگری ناقص است.
آموزش بدون تربیت و تربیت بدون آموزش کامل نخواهد بود (کد  8و .)5
تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی یعنی مهارت تعامل بین خانواده ـ کودک ،مدرسه ـ خانواده
و مدرسه ـ کودک (کد .)1

نقش فرهنگی

با توجه به عصر حاضر ،که به عصر رســانه شهرت یافته ،باید فرهنگ جنسی جامعۀ خود را
بسازیم و تصویری منسجم برای کودکان ترسیم کنیم تا آنها با فقدان فرهنگی مواجه نشوند
و با توجه به رسانههای متفاوت ،به انحراف کشیده نشوند (کد .)2

نقش اقتصادی

تربیت ازطریق رســانههای بیگانه برای جامعه هزینهدار است ،هم اقتصادی و هم اجتماعی.
درنتیجه ،ما در مدارس باید خود رســانۀ مستقل باشیم تا کودکانمان را تحت تربیت ملی و
بومی قرار دهیم (کد .)8 ،3 ،13

نقش اجتماعی

تربیت جنسی موجب کسب مهارتهای زندگی در بزرگسالی میشود و قدرت تصمیمگیری
و حل مسئله در مراحل بعدی زندگی را ارتقا میبخشد (کد .)10

رسانۀ موثق

تربیت جنسی ازطریق مدرسه در حکم منبعی موثق و مورد اعتماد خانوادهها و جامعه ،از ب ه
انحراف کشیدهشدن تربیت کودکان جلوگیری میشود و خانوادهها از شکلگیری رفتارهای
جنسی مناسب کودکانشان خیال آسودهتری دارند (کد .)3

مجریان معتمد

با توجه به عالقۀ کودکان مقطع ابتدایی به معلمان خود و پذیرش بیچونوچرا از آنها ،تربیت
جنســی ـ که معلم در مدرســه انجام میدهد ـ افزایش تعامالت بیشتر کودک با مدرسه و
خانواده را در پی خواهد داشت (کد 13و .)5

مکان امن

همواره مدرســه در ذهن افراد جامعه مکان مقدسی است؛ درنتیجه تربیت جنسی کودکان
در این مکان از طرف خانوادهها پذیرفتنی است و کمتر با آن مخالفت خواهد شد (کد .)10

زمان مناسب

با توجه به تناسب محتوای مناسب با سن دانشآموزان ،که برنامهریزان درسی و متخصصان
این حوزه تدوین میکنند ،تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و مخصوصاً سالهای قبل از بلوغ،
موجب تأمین بهداشت روانی کودکان میشود (کد  11و .)5

مفهومسازی

تربیت
همهجانبه

تثبیت جایگاه
مدرسه
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نتایج یافتههای جدول  7نشان میدهد که ازنظر متخصصان ،مفهومسازی ،تربیت همهجانبه و تثبیت
جایگاه مدرسه سه جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی است .یکی از نقشهای تربیت جنسی
در دورۀ ابتدایی مفهومسازی آموزشی است؛ یعنی دادن اطالعات جنسی به دانشآموزان و آشنایی آنها
با مؤلفههای تربیت جنسی .با در اختیار قرار دادن این اطالعات ،بهنوعی کنجکاویها و سؤالهای آنها
را پاســخ میدهد و از ورود زودهنگام آنها به فعالیتهای جنســی جلوگیری میشــود .دیگر جایگاه و
نقشهای تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،مفهومسازی پرورشی است؛ بدان معنا که دادن اطالعات صرف
به دانشآموزان نهفقط هدف غایی تربیت جنســی نیســت ،بلکه در آن صورت مبحثی دون و بیارزش
شناخته خواهد شد .متخصصان تربیت جنسی در مصاحبه ،به نقشهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی قائلاند .آنها اذعان داشــتند که با توجه به سن پایین دانشآموزان در
دورۀ ابتدایی و اهمیت این دوره در شــکلگیری شــخصیت آنها ،با استفاده از تربیت جنسی میتوان
ارزشهــا و ضدارزشهای فرهنگی و اجتماعی ،مهارتهای زندگی چون تصمیمگیری و حل مســئله و
حقوق شهروندی را با کمترین هزینه و کمترین خسارت در آنها نهادینه کرد .همچنین آموزشوپرورش
با پرداختن به مقولۀ تربیت جنســی در حکم بُعدی از ابعاد وجودی آدمی در مدرســه ،موجب تثبیت و
اعتبار جایگاه مدرسه در افکار عموم مردم خواهد بود و شکافی بین مدرسه و جامعه وجود نخواهد داشت.
پاسخ به پرسش سوم پژوهش« :اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی کداماند؟»
متخصصان در مصاحبهها به اهداف زیر اشاره داشتند:
جدول 8

اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی

مقوله

زیر مقوله

شواهد

تنآگاهی

-

باید در دورۀ ابتدایی شــناخت بدن و اندام تناســلی و آشــنایی با کارکرد آنها را آموزش
داد؛ زیرا کودکان ما منفعل و چشمبســته وارد کالس و مدرسه نمیشوند و با کلی سؤال و
کنجکاوی به اطراف خود نگاه میکنند .با مادر و پدر خود به حمام رفتهاند و جسم آنها را
با خود و دیگران مقایسه میکنند (کد .)9
خودشناسی مقدمۀ خداشناسی است ،برای کودکان دورۀ ابتدایی با آموزش یک کلیت از بدن،
او را متوجه خواهیم کرد که چقدر بدنش شــگفتانگیز اســت و باید از این ارگان پیچیده و
شــگفتانگیز مراقبت کند و از این طریق میتوانیم مفهوم حرمت تن را در او نهادینه کنیم
(کد .)12

هویتیابی

-

هدف عمدۀ تربیت جنســی کودکان در دورۀ ابتدایی تشکیل هویت جنسی است .اینکه من
مرد هستم و یا زن و این مرد و زنبودن چه ویژگیهایی دارد (کد .)7 ،13 ،9 ،8 ،3 ،2
اگر قرار اســت ما آزارگر جنسی نداشته باشیم ،باید کودکانمان را از دوران ابتدایی آموزش
دهیم که حالش با هویت خودش خوب باشد و از هویت خود راضی و خشنود باشد (کد .)11
یکی از مهمترین اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،یافتن هویت جنسی است تا زندگی
بزرگسالی خود را بر مبنای آن شکل دهد (کد .)5
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جدول ( .8ادامه)
مقوله

حفظ
بهداشت

زیر مقوله

شواهد

فردی

نهادینهکردن نکات بهداشــتی در دورۀ ابتدایی و نحوۀ آمادگی کودکان برای ورود به دوران
بلوغ بســیار مهم است .کودک دبستانی چه دختر و چه پسر باید نواربهداشتی و پوشک را
بشناسد و نحوۀ استفاده از آن را بداند (کد .)6
آموزش نکات بهداشتی مانند شستوشوی ناحیۀ تناسلی ،چرایی و نحوۀ تراشیدن موهای زهاری
ناحیۀ تناسلی ،به دانشآموزان ابتدایی از مواردی است که باید جدی به آن توجه کرد (کد .)13

آگاهی از
خطرات
و امراض

طرح بحث شود و آشنایی
در دورۀ دوم ابتدایی بهتر اســت دربارۀ انواع بیماریهای جنسی ِ
کلی ایجاد شــود تــا در دورههای بعدی دربارۀ بیماریهای مقاربتی و پیشــگیری از آنها
کاملتر توضیح داده شود (کد .)9

آگاهی از
وظایف شرعی

آموزش مســائل شــرعی ،اعم از طهارت ،غســلهای واجب مانند حیض ،جنابت و غیره ،از
اهدافی است که باید در دورۀ ابتدایی به آن توجه کرد و به کودکان آموخت (کد .)5

حریم خصوص

دانشآموز باید یاد بگیرد که بدن برای اوست و تا وقتی که رضایت ندارد نباید اجازه دهد تا
کسی به آن نگاه کند و یا دست بزند (کد .)13
در آمــوزش حریم خصوصی و خودمراقبتی به کودکان تفهیم میکنیم که لمس ناامن ،نگاه
ناامن ،بوســۀ ناامن چیست ،او چگونه متوجه آن میشود و در این موقعیت باید چه اقدامی
انجام دهد (کد .)11

جلوگیری از
سوءاستفادۀ جنسی

در آموزش خودمراقبتی به کودک آموزش میدهیم در موقعیتهایی که امکان سوءاستفادۀ
جنسی وجود دارد از خود محافظت و یا آن محل را ترک کند (کد .)12

ایمنی

طبق یافتههای جدول  ،8اهدافِ تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی شامل تنآگاهی ،هویتیابی ،حفظ
بهداشــت فردی ،آگاهی از خطرات و امراض ،آگاهی از وظایف شــرعی ،حریم خصوصی و جلوگیری از
سوءاســتفادۀ جنسی است که مؤلفههای متعدد تربیت جنســی را میتوان در راستای دستیابی به این
اهداف اســتخراج کرد .گفتنی اســت به برخی از این مؤلفهها در جدول  1اشاره شد .اغلب متخصصان
تنآگاهی را پایه و اســاس تربیت جنسی دانســته و اشاره داشتهاند که ابعاد شناختی تربیت جنسی در
کسب نگرش و مهارتها در حوزۀ تربیت جنسی اهمیت بسیاری دارد .در این زمینه ،یکی از متخصصان
بیان کرده است« :پلۀ اول در تربیت جنسی ،همانا شناخت جسم بهعنوان حقیقت وجودی هر فرد است و
برای رسیدن به درجات کمال و آگاهی از ارزشهای وجودی باید این هدف محقق شود ».همچنین دیگر
هدفی که ازنظر متخصصان ،در حوزۀ تربیت جنسی مهم تلقی شد ،دستیابی به هویت جنسی سالم است.
در این دورۀ تحصیلی ،به علت اوج رشــد بدنی دانشآموزان و با توجه به سلسلهمراتب بلوغ در دختران
و پســران ـ که در دورۀ دوم ابتدایی نمود مییابد ـ حفظ بهداشــت فردی از دیگر اهداف تربیت جنسی
است .ضروری است که بهمنظور بهجایآوردن وظایف شرعی ،ازجمله نماز ،روزه و غسل ،بهداشت فردی
رعایت شود و باید دانشآموزان از احکام شرعی آنها ،با توجه به شرایط ،کام ً
ال آگاهی یابند .هدف دیگر
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تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،آشنایی دانشآموزان با بیمارییهایی مانند هپاتیت ،ایدز و نحوۀ محافظت
از خود در برابر این بیماریها عنوان شــد .از اهداف دیگر ،که متخصصان بدان اشــاره داشــتند ،ایمنی
جنســی کودکان و نوجوانان در دورۀ ابتدایی و آموزش حریم خصوصی به دانشآموزان و آگاهی آنان از
انواع لمسها و موقعیتهای خطر و خودمراقبتی برای جلوگیری از سوءاستفادهها و آزارهای جنسی بود.
پاسخ به سؤال چهارم« :چه چارچوبی برای آموزش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ارائه میشود؟»
متخصصان ،در مصاحبه ،چارچوب کلی تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی را متشــکل از دو نوع کلی
آموزش عنوان کردند :آموزشهای رسمی و غیررسمی ،که مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ما را به
اساسی توانمندسازی
اهداف آموزشی و پرورشی تربیت جنسی نمیرساند .در آموزشهای رسمی سه گام
ِ
خانواده ،توانمندســازی معلمان و کادر آموزشی ،و توانمندسازی دانشآموزان مطرح است .به علت آنکه
تربیت جنســی از بدو تولد و در خانواده آغاز میشود ،آموزشوپرورش باید ،قبل از دانشآموز ،توانمندی
خانوادهها را در حوزۀ تربیت جنسی ارتقا دهد .در همین راستا کد  1عنوان کرده است که« :اولین فعالیتی
که آموزشوپرورش باید در راستای تربیت جنسی کودکان انجام دهد ،آموزش خانوادهها و همسوکردن
آنها با برنامۀ درســی است» .همچنین کد  4نقش آموزش خانواده را در پیشبرد اهداف تربیت جنسی
بســیار مؤثر دانسته و بیان کرده است« :ما هرکجا که به بزرگساالن آموزش دادیم ،آن آموزش موفقتر
بوده اســت ،مخصوصاً مسائل مربوط به ایمنی .درنتیجه آموزش خانواده تأثیر بسزایی در موفقیت طرح
دارد ».با آموزش خانوادهها موفقیت در اهداف تربیت جنسی کودکان تضمین خواهد شد.
گام دوم ،توانمندسازی معلمان در نقش مجریان تربیت جنسی در مدارس است .متخصصان به این
نکته اشــاره داشتند که معلمان از دیگر عوامل تأثیرگذار در موفقیت تربیت جنسیاند زیرا آنها الگوی
کودکاناند و سخن و رفتارشان برای دانشآموز دبستانی اعتبار فراوانی دارد« .مربیان و معلمان بهعنوان
مجری آموزشــی ،باید مهارت الزم را کســب کنند ،در غیر این صورت تربیت جنســی از کیفیت الزم
برخوردار نخواهد بود( ».کد  7و  .)5همچنین متخصصان با هدف ارتقا و توانمندسازی معلمان پیشنهاد
کردند« :برای آموزش معلمان میتوان از مشــاوران و متخصصان تربیت جنسی استفاده کرد تا معلمان
بهصورت تخصصی آموزش ببینند( ».کد .)8
در گام توانمندسازی دانشآموزان ،به محتوا و شیوۀ تدریس و ابزارهای آموزشی در دورۀ اول ابتدایی و
دورۀ دوم ابتدایی پرداخته شده است .در این راستا ،کد  12اشاره کرد« :در نظام آموزشی متمرکز ایران یکی
از مهمترین منابع جهت آموزشهای رسمی کتابهای درسی است .بنابراین اگر بخواهیم تغییری با توجه
به نیاز جامعه و کودک ایجاد کنیم ،حتماً باید تربیت جنسی را در کتابهای درسی بگنجانیم تا بهصورت
جدی به آنها پرداخته شــود» .همچنین محتواهای آموزشــی در دورۀ اول ابتدایی باید به عادتپذیری
مناسب ،هویتیابی ،برقراری ارتباط درست با دیگران ،خودمراقبتی و حفظ حریم شخصی ،بهداشت فردی
تأکید داشته باشند و روش تدریس در این دوره بهصورت غیرمستقیم و واحد موضوعی درهمتنیده باشد؛
بهطوریکه کد  13عنوان کرد« :روش تدریس محتواهای تربیت جنسی در دورۀ اول ابتدایی باید بهصورت
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غیرمســتقیم باشد .یعنی اگر بخواهیم تولیدمثل را توضیح دهیم این موضوع ابتدا در تولیدمثل گیاهان و
جانوران مطرح شود» .محتواهای آموزشی در دورۀ دوم ابتدایی ،با توجه به نزدیکشدن به دوران بلوغ ،شامل
آشــنایی با آناتومی اندامهای جنسی ،بلوغ و بهداشت فردی ،آگاهی از امراض ،نحوۀ درست ابراز محبت و
ارتباطات سالم و ناسالم و دیگر مؤلفههای دانشی ،نگرشی و مهارتی است که باید با روش تدریس مستقیم
و استفاده از ابزارهای آموزشی چون موالژ ،فیلم ،ماکت ،عکس و بروشور صورت گیرد.
متخصصان در آموزشهای غیررســمی به دو مقولۀ رســانههای آموزشی و طرح بوم مدرسه یا همان
برنامۀ ویژۀ مدرســه اشاره کردهاند .متخصصان نقش رسانههای آموزشی ،بهویژه تلویزیون ملی را به سبب
فرصت برابر آموزشــی ،بسیار مؤثر دانستند .تلویزیون ملی میتواند کمک شایانی به تغییر فرهنگ جامعه
کند و ازطریق برنامههای مکمل آموزشــی در حوزۀ تربیت جنســی کودکان در توانمندسازی خانوادهها و
دانشآموزان مؤثر واقع شود (کد  .)2آنها با توجه به ویژگیهای رشد در کودکان دبستانی ،اذعان داشتند
که آموزشوپرورش باید تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی را با اســتفاده از تهیۀ کلیپ ،پویانمایی ،صوت و
فیلمهای برنامۀ مشاورۀ خانواده ازطریق رسانههای آموزشی مانند تلویزیون ملی ،شبکههای اجتماعی مانند
واتسپ و نرمافزار شاد تکمیل کند و از آنها در توانمندسازی خانوادهها ،معلمان و دانشآموزان بهره ببرد.
َ
در این راستا کد  6بیان کرده است« :امروزه عصر رسانه است و تأثیری که رسانهها بر نگرش افراد میگذارند
انکارناپذیر است .کلیپهای آموزشی خانم دانی و ُکمل که در سایت الفبا موجود است نمونهای از محتوای
الکترونیکی در تربیت جنسی کودکان است» .همچنین مدرسه ،بهمنزلۀ یکی از ارکان مهم آموزشی ،میتواند
در چارچوب اصول و موازین ابالغی برنامۀ ویژۀ مدرسه از تمامی ظرفیتهای درون و بیرون از مدرسه برای
ابتدایی
تحقق اهداف مدنظر و اجرای فعالیتهای یادگیری متنوع استفاده کند .در طرح بوم مدرسه در دورۀ
ْ
اختصاص دو ساعت در هفته پیشنهاد میشود برای اینکه به بهترین نحو به تربیت جنسی پرداخته شود و با
ِ
توجه به بافت و فرهنگ هر منطقه ،از ظرفیتهای موقعیت موجود بهره گرفته شود تا شاید این تابو رفع شود
(کد  .)9در ذیل دیاگرامی از چارچوب آموزشی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ترسیم شده است (شکل .)1
رسانههای
آموزشی

توانمندسازی
خانواده

توانمندسازی
معلمان

آموزشهای
رسمی

توانمندسازی
دانشآموزان

شکل 8

234

چارچوب آموزشی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

آموزشهای
غیررسمی
طرح بوم
مدرسه

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

بحثو نتیجهگیری
نتایج یافتهها از تحلیل محتوای کیفی کتابهای درسی با توجه به حجم آنها ،که بالغ بر
پنجهزار صفحه اســت ،نشان دادند که بهرغم اهمیت و ضرورت تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی،
پرداختن صِ رف به چند مؤلفۀ مهارتی تربیت جنسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ ششم حق
ِ
مطلب ادا نمیشــود .همچنین در کتابهای قرآن و هدیههای آسمانی ،که میتوانند در نگرش
افراد تأثیری عمیق داشته باشند ،فقر توجه به مؤلفههای نگرشی تربیت جنسی بهچشم میخورد،
درحالیکــه برای ایجاد نگرش مثبت ،درک ارزشهای وجودی ،پیوند خلق با خالق و ارتباط آن
با هویت جنســی ،کتابهای قرآن و هدیههای آسمانی بهترین منبع خواهند بود .در کتابهای
ریاضی ،فارسی ،نگارش و قرآن ،جز در یک مورد ،نیز به مؤلفههای تربیت جنسی اص ً
ال پرداخته
نشده است .این در حالی است که کتابهای درسی به علت آنکه بر نظام آموزشی ایران متمرکز
است ،یکی از ارکان مهم آموزش بهشمار میرود و بیتوجهی به مؤلفههای تربیت جنسی در آنها
نشاندهندۀ بیتوجهی نظام آموزشی به این مهم است؛ بنابراین ،آنچه از یافتهها بهدست آمده این
اســت که وضعیت کتابهای درسی از حیث توجه به مؤلفههای تربیت جنسی مطلوب ارزیابی
نمیشوند.
در بخش دوم ،متخصصان در مصاحبۀ خود جایگاه و نقش تربیت جنسی را در دورۀ ابتدایی
به سه مقولۀ مفهومســازی ،تربیت همهجانبه و تثبیت جایگاه مدرسه تقسیم کردند .در مقولۀ
مفهومســازی ،جایگاه و نقش آموزشــی و پرورشی تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی با یکدیگر
درهمآمیخته اســت ،بهصورتیکه یکی بدون دیگری معنا و مفهومی ندارد و فاقد ارزش اســت.
همچنین از تأثیر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در حکم تربیت همهجانبه برای ام ِر تربیت جنسی
نمیتوان بهسادگی عبور کرد .جایگاه ،منزلت و اعتبار مدرسه ،بهمنزلۀ مهمترین مکان آموزشی ،با
پرداختن به تربیت جنسی ارتقا مییابد .این ادعا با پژوهش کپینگا و هیرا ( )2015همسوست که
ادعا میکنند آموزش جنسی و سالمت بارداری برای دانشآموزان  10تا  14سال مناسب است و
مدارس باید دانشآموزان را از اهمیت آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی مطلع
کنند .مدرســه باوجود مجریان معتمد ،مانند معلمان ،و داشتن زمان مناسب آموزشی میتواند
اعتبار و جایگاه خود را بهمثابۀ رسانهای موثق و مکانی امن حفظ کند .یافتههای پژوهش در این
بخش با پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ( )1389و کدخدا و پورقوی ( )1394همسویی دارد.
یافتههای این مطالعه نشــان داد که اولین و مهمترین هدف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی
کسب هویت جنسی سالم اســت .این ادعا با نتایج پژوهش یزدانی و سهرابی شگفتی ()1397
همسوســت که ادعا میکند ریشۀ بســیاری از اختالالت جنســی ،انحرافات جنسی ،آزارهای
جنســی کودکان و مشکالت زناشویی در بزرگسالی فقدان دستیابی کودکان به هویت جنسی
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ســالم و نارضایتی از جنسیت خود است .از دیگر اهداف مهم در زندگانی کودکان دبستانی ـ با
توجه به جوامع امروزی ـ جلوگیری از سوءاســتفاده و آزار جنســی کودکان ازطریق آگاهسازی
پژوهش خود،
آنان اســت .چلیک ( )2018نیز طبق دیدگا ِه  91درصد از شــرکتکنندگان در
ِ
به این نتیجه دســت یافت که آموزش جنســی برای کودکان دبستانی بسیار مناسب است و از
آنها در برابر سوءاســتفادۀ جنسی محافظت میکند .متخصصان برای رسیدن به اهداف تربیت
جنســی در دورۀ ابتدایی ،برای چارچوب آموزشی دو راهکا ِر آموزشهای رسمی و غیررسمی را
ش مکمل یکدیگرند .در آموزشهای رسمی ،سه گام
پیشنهاد دادند .ازنظر آنها این دو نوع آموز 
توانمندسازی خانواده ،معلمان و دانشآموزان از ارکان اصلی بهشمار میآیند .خانوادهها و معلمان
باید آموزشهای الزم را بهمنظور تربیت جنسی کودکان با برنامهریزی تعیینشدهای کسب کنند
و ســپس با هدف توانمندسازی دانشآموزان به آن اقدام کنند؛ همانگونه که تور )2012( 12بر
آموزش خانوادهها و معلمان به علت ناتوانی و فقدان تخصص دربارۀ مسائل جنسی تأکید میکند.
در آموزشهای غیررســمی ،که مکمل آموزشهای رسمیاند ،رسانههای آموزشی و برنامۀ بوم
مدرسه سهم مهمی را بر عهده دارند .امروزه عصر رسانه است و تأثیری که رسانهها در نگرش افراد
میگذارند انکارناپذیر است؛ بنابراین ،محتواهای آموزشی بهمنظور توانمندسازی میتوانند ازطریق
رسانههای آموزشی در اختیار افراد قرار گیرند .همچنین در طرح بوم مدرسه ،هر مدرسه با توجه
به نیاز خانوادهها ،معلمان و دانشآموزان خود میتواند با برگزاری کارگاههای تربیت جنســی در
شناسان تربیت جنسی ،با هدف توانمندسازی
مدرسه و دعوت از متخصصان ،مشــاوران و روان
ِ
آنها ،گام بردارد .آنچنانکه عابدینی و همکاران ( ،)1395یاری دهنوی و ابراهیمی شــاهآبادی
( ،)1395مرقاتی خویی و همکاران ( )1392و امینی و همکاران ( )1390در پژوهش خود به این
نکته اشاره داشتند که برگزاری کارگاههای آموزشی تربیت جنسی در مدارس ،در پیشبرد اهداف
آن بسیار مؤثر است .بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش توصیه میشود:
 .1کتابهای درســی دورۀ ابتدایی ،ازنظر توجه به مؤلفههای تربیت جنسی ،بازنگری شود
و ،بدون هیچگونه افراطوتفریط ،به مؤلفههای دانشــی و نگرشی و مهارتی تربیت جنسی
بهصورت متعادل پرداخته شود.
 .2باید به موضوع تربیت جنســی بهمنزلۀ یکی از ســاحتهای آموزشی در محتوا ،اهداف،
روشهای تدریس و ارزشیابی کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و راهنمای معلم در کتابها
توجه شود.
 .3از بروشورها ،بیلبوردها ،مجالت رشد ،برنامههای تلویزیونی و دیگر رسانهها برای شکستن
تابوی تربیت جنسی در جامعه استفاده شود.
ِ
خدمت حضوری بهمنظور ارتقای ســطح آگاهی معلمان و کادر آموزشی
 .4دورههای ضمن
مدرسه دربارۀ تربیت جنسی دانشآموزان دورۀ ابتدایی برگزار شوند.
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کدخدا ،حســین و ابراهیمپور قوی ،مهسا .)1394( .بررسی نقش آموزشوپرورش و لزوم آمادهسازی معلمان در تربیت جنسی کودکان
دبســتانی و ارائۀ پیشنهادهایی در این مورد .در علی کشاورز (ویراســتار) ،مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشۀ مطهر،
خانواده و تربیت جنسی (صص .)274-259 .مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
متقیفر ،غالمرضا .)1380( .کاوشی در باب آموزش جنسی در مدارس ،تاریخ؛ دیدگاهها ،ضرورت و محتوای آن ،ادیان ،مذاهب و عرفان.
معرفت.120-106 ،42 ،

محمدبیگی ،رضا ،فقیهی ،علیرضا ،ناطقی ،فائزه .)1396( .طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی .فصلنامۀ
روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.39-21 ،)45(13 ،
مرقاتی خویی ،عفت الســادات ،ابوالقاســمی ،ناریا ،تقدیســی ،محمدحسین .)1392( .سالمت جنســی کودکان :مطالعۀ کیفی تبیین
دیدگاههای والدین .مجلۀ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.74-65 ،)2(11 ،
مهرمحمدی ،محمود و همکاران .)1390( .برنامۀ درسی ،نظرگاهها ،رویکردها و چشماندازها .انتشارات سمت.
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نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

 دیدگاه دانشآموزان دبیرســتانی.)1385( . رحمت اهلل، مریم و محمدی، فاتحیزاده،. فاطمه، بهجتی اردکانی،. احمدرضا،نصر اصفهانی
.164-149 ،)6(2 ، فصلنامۀ خانوادهپژوهی.نسبت به سهم اولیا مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده
. سال شهر شیراز11  تا7  تأثیر آموزش تربیت جنســی بر هویت جنســی کودکان.)1397( . نادره، ســمیه و سهرابیشــگفتی،یزدانی
.108-98 ،)2(8 ،دوفصلنامۀ مشاورۀ کاربردی
 پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطۀ.)1395( . فاطمه، مراد و ابراهیمی شاهآبادی،یاری دهنوی
.114-95 ،)7(4 ، دوفصلنامۀ علمیترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم.شهر کرمان
.1398-1399 کلیۀ کتابهای درسی دورۀ ابتدایی سال تحصیلی
Achora, S., Thupayagale-Tshweneagae, G., Akpor, O. A., & Mashalla, Y. J. (2018). Perceptions of adolescents and teachers on
school-based sexuality education in rural primary schools in Uganda. Sexual & Reproductive Healthcare, 17, 12-18.

Çelik, İ. (2018). Can the Reason for Sexual Abuse of Children Be Inadequacy in Sexual Education?. Universal Journal of
Educational Research, 6(4), 798-802.

Toor, K. K. (2012). A study of the attitude of teachers, parents and adolescents towards sex education. MIER Journal of Educational
Studies, Trends and Practices, 2(2), 177-18

Schuster, M. A., Corona, R., Elliott, M. N., Kanouse, D. E., Eastman, K. L., Zhou, A. J., & Klein, D. J. (2008). Evaluation of
Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting programme to promote parent-adolescent communication about
sexual health: randomised controlled trial. bmj, 337: a338. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.39609.657581.25.

Kapinga, O. S., & Hyera, D. F. (2015). Pupils' Perceptions of Sex and Reproductive Health Education in Primary Schools in
Tanzania: A Phenomenological Study. Journal of Education and Practice, 6(6), 106-113.

Turnbull, T., Van Wersch, A., & Van Schaik, P. (2008). A review of parental involvement in sex education: The role for effective
communication in British families. Health Education Journal, 67(3), 182-195.
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Investigating the position and role of sex education in primary
school and providing an educational framework
Samaneh Ghadirianpour, Master of Curriculum Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
Effat Abbasi (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
Marjan Kian (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran

Abstract
The purpose of this study is to investigate the status and role of sex education
in primary school and provide a Instructions for education. The research
method was qualitative content analysis and case study. The informants of the
research are: All textbooks of elementary school, including 41 books and 13
specialists and experts in the field of child sexual education, which have been
selected using purposive sampling method of criterion-based and chain type.
The tools used in the research also include checklists and semi-structured
interviews. The accuracy and robustness of the data were obtained through
four criteria of validity, transferability, reliability and verifiability. Data
analysis was performed using qualitative content analysis in the textbooks
section in terms of attention to the components of sexual education and in the
interviews section using the fifth step of content analysis (coding). Findings
showed that elementary textbooks are not in a good position in terms of attention
to the components of sexual education. Only some components of skills in the
sixth grade of elementary school have been considered and other components
of knowledge, attitude and skills of sexual education in different grades have been
neglected. Specialists and experts also said that in order to have an educational
role, in order to promote and stabilize the position of the school, it is necessary
to pay attention to sex education in primary school, which aims at body
awareness, identity, maintaining health and safety. Sex education in the
framework of formal and informal education can be included in the curriculum
in three stages, empowering families, teachers and students, using educational
media and school canvas design. Based on the findings, it is recommended that
education decision makers pay due attention to the field of sexual education
in elementary school curriculum.
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How the teacher develops and nurture the student mind in the
classroom: Presenting a model
Arezoo Ahmadabadi, Student Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
HamidReza Arasteh (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
AbdolRahim NavehEbrahim (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran
Hossein Abbasian (PhD), Kharazmi University, Tehran, Iran

Abstract
The purpose of this study is to present a model development and Nurture of the
minds of elementary school students by teachers in the educational system of the
Islamic Republic of Iran. To achieve the purpose of the research, a qualitative
documentary method was used. The target population consisted of all documents
related to specialized keywords in the field of mind nurture invalid scientific
databases and related scientific-research sites and publications inside and
outside. Finally, 411 documents were obtained, which were reduced to 67
documents through purposive sampling. Then, by providing a database, using
single and wavy forms Taking notes of selected samples, the process of inductive
content analysis began by reading the sentences line by line and performing the
coding steps manually, which finally resulted in three stages of findings, Was
extracted. As a result, 87 sub-categories were placed under the seven intermediate
categories, which also revolve around two main categories called teacher
Self-Nurture (moral-behavioral; knowledge-scientific-research; skill-ability)
and development of the mind (development). Cognitive; Metacognitive
Development; healthy mental habits; Self-Awareness). To validate the coding
steps, a validity check was used by a colleague, which was 89% agreement.
Also to validate the model from the point of view of experts who were
purposefully selected by 14 people; Numerical value of CVR (above 51%)
and mean numerical value of judgments (equal to or greater than 1.57) were
performed. In the end, the teacher discussed and concluded its findings and
applications by presenting a conceptual model.

Keywords

teacher Self-Nurture, Development and nurturing of the mind,
Cognitive development, metacognitive development, Healthy
mental habits, Self-awareness.
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Presenting a conceptual model of business schools for the Iranian
preschool System
Zahra Eftekhari, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran1
MohammadAli Nadi (PhD), Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran2

Abstract
This applied research is entitled to present a conceptual model of business
schools for the Iranian preschool system. The main tool used in this study was
a researcher-made questionnaire that was prepared based on the results of a
comparative study with a range method of preschool center models in business
schools in selected countries. Its statistical population consisted of independent
preschool principals. The country has been formed and the statistical sample
by cluster sampling method, 369 people were randomly selected in proportion
to the volume in several stages. In this study, face validity by a number of
respondents and content validity based on comments Fifteen educational
management specialists were used to evaluate the reliability of the research
tool by pre-distributing the questionnaire and calculating Cronbach's
alpha coefficient (0.821) and combined reliability. Quantitative data analysis
calculations were performed using statistical software package in Social
Sciences version 23 and Smart PLS version 3.2.6. In order to validate the
factor and its dimensions, the method of confirmatory factor analysis and
indicators related to convergent validity (AVE index) and discriminant validity
(Fornell and Larker criteria), cross-factor loads and HTMT index were used.
In this model, 3 dimensions and 11 components were identified as the most
important components of the preschool system: Human resource management
dimension: (training and training of human resources, professional
competencies, specialized groups, performance evaluation); Curriculum
dimension: (educational goals, educational and cultural planning, evaluation
of children's progress); Structural dimension of communication: (strategy,
parental involvement, research, board duties.
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Online Teaching Challenges Viewed from the Perspective of
Teachers and Parents and Suggesting Practical Solutions
 Sara Yadollahi (PhD), Organization of Educational Research and Planning
 Elham Tavakoli Torghe, Faculty member of Organization of Educational Research and Planning
 Marziyeh Poorsalehi Navide, Faculty member of East Tehran Branch, Islamic Azad University
 Fatemeh Azartash, Ph.D. Family Counseling

Abstract
Covid 19 pandemic has made educational institutes and centers blend online
teaching into their traditional learning strategies. Due to its nature, online teaching
has caused multiple problems for both educators and students. This study was aimed
at determining online teaching challenges from teachers’ and parents’ viewpoints,
prioritizing them and suggesting effective solutions. First in qualitative phase,
purposive sampling method was used to select 14 teachers and 15 parents. They
were interviewed by semi-structured method and their data was analyzed using
Colaizzi method to extract key categories. In quantitative phase two questionnaires
were designed based on extracted categories from previous phase. Using snowball
sampling method 357 parents and 306 teachers completed the questionnaires via
online link. Psychometric properties of the questionnaires were evaluated (face,
convergent, construct validity through exploratory factor analysis and reliability).
Data analysis showed online teaching challenges from teachers’ point of views could
be categorized in 8 components (internet related problems for students, Shaad
Channel problems, lack of proper digital sources, lack of educational justice, poor
facilities, problems regarding teaching process and assessment, job stress, lack of
parent-teacher collaboration and low media literacy). Parents’ challenges include:
poor facilities, internet related problems, low efficacy on teachers, setbacks in
students’ personal growth, their decreased motivation, lack on decline at home
and lack of information about teaching strategies and lessons. Related suggestion
included: Increasing media literacy, mediating teacher-parent relations, upgrading
messengers, online sources and TV educational programs, providing facilities, enhancing parental supervision, teaching distance teaching techniques, prompting
peer relations and time management.
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Effect of Control Factor from Schoenfeld’s Viewpoint on Students’
Errors Based on Newman’s Model in the Topic of Trigonometric
Vahid Alamian, Assistant Professor, Department of Mathematics, Farhangian University, Tehran Province1.
Ghorban Ali Mohseni, Secretary of Mathematics, Education, Frieden County2

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of the control factor,
from Schoenfeld's point of view, on reducing the error of tenth year experimental students in solving problems related to trigonometric ratios based on
Newman error analysis model in Frieden city of Isfahan. For Sch شnfeld,
control means how to select and use appropriate resources and strategies that
help solve the problem. Newman's error analysis model includes five hierarchical stages including reading, comprehension, conversion, processing skills,
and writing. According to this model, a person needs to go through these steps
in solving a mathematical problem, and an error in each of these steps prevents him from reaching the appropriate answer.
This research was applied in terms of purpose and quasi-experimental in
terms of implementation method. The statistical population of this study includes all male tenth year experimental students in the city of Frieden, in the
academic year of 1996-97, whose number was 60 people. To determine the
sample, in this study, 48 people were selected as the sample by available sampling method. The data collection tool was two tests in two stages of pre-test
and post-test, the validity of which was determined by 11 experienced math
teachers. The findings of this study were analyzed based on the Uman-Whitney test and showed that strengthening the control skills from Sch شnfeld's
point of view among students significantly reduces the error in the stages
of reading, comprehension and conversion; But no significant reduction was
observed in processing and writing process errors. The highest number of
errors in the pre-test was related to the stages of comprehension and conversion, and in the post-test was related to the stages of conversion and processing. This study also showed that most students do not have sufficient mastery
in performing mathematical calculations.
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Comparing the effect of reading’s transactional strategies,
providing effective feedback and common practice on students’
reading’s comprehension
Ali Reza Mirzakhani
Alireza kiamanesh
Hadi Keramati

Abstract
This study was performed with the aim of evaluating and comparing the effect
of reading’s transactional strategies, providing effective feedback and using a
combination of these two methods on improving and developing the comprehension
performance of the fifth-grade students as a Complex Mixed Design. The study
community was male and female students of the fifth grade of Arak city who
were selected by sampling multi-stage clusters of 8 schools and from each school
one class. 4 classes for girls and 4 classes for boys as a sample. Comprehension
performance was measured by using the publishable questions of the 2016 PIRLS
study. The validity of the instrument was confirmed by experts and the reliability
coefficient was obtained 0/83 by calculating Cronbach's alpha.
After conducting the pre-test, the necessary training was provided to the
teachers of the participating classes in 12 sessions. They trained students for 10
weeks according to the instructions of each method, and the control group was
trained in the usual way in schools. Then, all students participated in the post-test
and 6 weeks later in the follow-up test. Data were analyzed by two-factor analysis
of variance with repeated measures. The results showed that all three educational
methods used had a significant effect on improving students’ comprehension
performance. Significance of the interaction between teaching methods and gender
showed that although students’ gender did not affect their comprehension
performance, but the combined teaching method had an enormous effect on girls’
performance. The results of follow-up test showed that the continuity of effectiveness
of the methods used was acceptable and the scores of post-test and follow-up were
not significantly different.
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Presenting a Model of Strategies for Reducing Social Injury in
Students with Emphasis on Leisure Time from the Perspective of
Sport Teachers and School Administrators with a Mixed Approach
Safdar Pornasrolah, PhD Student, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University,
Kermanshah, Iran
Shahab Bahrami, Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University,
Kermanshah, Iran
Hosein Aidi, Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Razi University, Kermanshah, Iran

Abstract
The purpose of this study was to present a model of strategies for reducing social
Injury in students with emphasis on leisure time from the perspective of sport
teachers and school principals with a mixed approach (qualitative- quantitative)
. Current study In terms of purpose is Practical, and In terms of data collection
is Descriptive survey and based on the research approach, it was mixed. Mixed
Research Method was a consecutive exploration. In the first (qualitative) part
of the field interview, the research participants were prominent sports management professors specializing in school sports and leisure, sociology professors, as
well as Kermanshah elite sports teachers and school principals. (Criterion type)
were selected for qualitative interviews on the subject (13 persons) and continued
to theoretical saturation. In the second (quantitative) part, after collecting data
from qualitative research, a questionnaire (40 items in 5 components) was
developedamongsportteachersandschoolprincipalsinKermanshah(334personsin
random clustering). Distributed. The validity and reliability of both versions of
interview questions and questionnaires were confirmed. Elongation and skewness
indices were used to evaluate the data distribution at the results of the present
study showed that strategies include infrastructure (facilities and executives),
internal factors (cultural incentives, collective incentives and attitudes), social
cultures (culturalization, public participation and social encouragement), software
(knowledge resources and Human and behavioral (personal and social) resources.
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Explain the conceptual framework of the dimensions and components
of the curiously curriculum and assessing the degree of conformity of
the curriculum content of the elementary school curriculum with it
Mohsen dibaei saber , (PhD), Shāhed University of Tehran, Iran1
Mehdi sobhaninejad (PhD), Shāhed University of Tehran, Iran2

Abstract
The purpose of this study was to elucidate the conceptual framework of the
dimensions and components of the curious curriculum and the extent to which
the content of the curriculum of Iranian elementary school was adapted to it.
The research method was descriptive and documentary and content analysis
were used. The research approach is theoretical and applied. The research
population consisted of two parts; the theoretical texts of the curious curriculum
and the content of 36 volumes of Iranian elementary school textbooks in the
academic year 2020Due to the nature of the subject, sampling was ignored
and the entire research community was investigated. The research tools were
a researcher-made and content analysis log.
The results of the study showed that the content of Iranian elementary textbooks
did not fit the dimensions and components of the curriculum. Data were
analyzed using Shannon entropy analytical process. So,Among the ten dimensions
of the curious curriculum, the most important factor relates to the dimension
of participatory learning and the least to the dimension of open mindedness.
In the content of elementary Iranian textbooks, among the components
related to the ten dimensions of the curiosity curriculum, the most important
factor was related to the component of student freedom and the least important
factor was related to the component of group activity preparation.
Based on the results of the study, it is suggested that educational policymakers
and curriculum planners should pay more attention to the less-considered
components in future editions of elementary school textbooks.
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The Effectiveness of Flipped Learning on Educational Indicators:
A Meta-Analysis Study
Hāfez Sāhebyār, Ph.D student in educational psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid
Madani, Tabriz, Iran.
Javād Mesrābādi, (PhD), Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran.

Abstract
Flipped learning has become the focus of many researchers today. The numerous
contradictory studies in this area emphasize the need for a meta-analysis.
The present meta-analysis has conducted the aim of combining research on the
flipped learning impact on learners' educational performance in comparison
with traditional learning. The statistical population of the study includes
studies conducted in the years between 1393 and 1398 in the country and in
the years between 2014 and 2019 abroad as articles and dissertations in full
text in databases and libraries. Were available from universities or research
centers. Based on input and output criteria and sensitivity analysis, 46 effect
sizes were extracted from 23 studies. The random model summary measure
effect of Flipped learning 0.99 calculated. Other results indicated that the
summary effect size affected by gender, lesson type, and outcome type. Also,
the results of the meta-regression showed that the summary effect size affected
by the subjects' age so that Flipped learning is more effective at an early age
(primary school). Given the meta-analysis findings and the theoretical and
empirical Evidence Can be suggested to use this method in the educational
system.
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