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دانشجوی دکتری تكنولوژی آموزشي دانشكده علوم تربیتي

مقدمه :شیوه تدریس معلمان نقشي بيبدیل در فرایند یادگیری دانشآموزان دارد .بر این اساس پژوهش
حاضر با هدف شناسایي مولفهها و چارچوب الگوی آموزشي مقطع ابتدایي بر مبنای انواع محتوای
آموزشي جهت تدوین مدل درسپژوهي و اعتباریابي دروني آن بود.
مواد و روشها :روش این پژوهش آمیخته ،از نوع طرح اکتشافي بود .در بخش کیفي برای بهدست
آوردن الگوی طراحي آموزشي ،از تحلیل محتوای استقرایي و در بخش کمي برای اعتباریابي دروني

دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران.

از نظر متخصصان به روش پیمایشي پرسشنامهای استفاده شد .جامعه آماری در بخش کیفي اسناد ،منابع

رئیس اداره دوره دوم ابتدایي آموزش و پرورش استان قم،

مكتوب و فیلمهای تدریس پروژههای برگزیده برنامهی درسپژوهي و در بخش کمي متخصصین و

اداره کل آموزش و پرورش.
2ا دانشیار تكنولوژی آموزشي ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران( .نویسنده مسول)
 3دانشیار تكنولوژی آموزشي ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران.

مدرسان حوزه درسپژوهي و روش تدریس کتب درسي ابتدایي بودند .انتخاب نمونهها در هر دو
بخش بهصورت هدفمند و در بخش کیفي تحلیل تدریس  124فیلم برگزیده تدریس پروژه درسپژوهي
در بازه چهار سال تحصیلي  94-95الي  97-98انجام شد و در بخش کمي  34نفر از متخصصین و
مدرسین روش تدریس کتب درسي و روش تدریس در دانشگاهها و موسسات مختلف بودند .جمع-

 4استاد روش تحقیق و آمار ،دانشكده روانشناسي و علوم

آوری دادهها در بخش کیفي با استفاده از تحلیل محتوای منابع و فیلمهای برگزیده ،و در بخش کمي

تربیتي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران.

با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفت.
یافتهها :طبق تحلیل محتوای انجام شده ،هفت نوع محتوا شناسایي و الگوی مفهومي ارائه گردید سپس

Email: shareiat@yahoo.com

فیلمها بر مبنای هفت نوع محتوا طبقهبندی و بعد از تحلیل محتوا و استخراج کدها ،مؤلفهها در قالب
الگوی گامهای تدریس متناسب برای انواع محتوا استخراج و ارائه شد.
نتیجهگیری :نتایج حاصله از اعتباریابي دروني بر اساس نظر متخصصان نشان داده است که الگوی
آموزشي ارائه شده از اعتبار دروني باالیي برخوردار است و اثربخشي الزم را برای آموزش به دانش-
آموزان مقطع ابتدایي دارد.
کلمات کلیدی :الگوی تدریس ،انواع محتوای آموزشي ،درسپژوهي ،اعتباریابي الگوی تدریس،
گامهای تدریس
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مقدمه

رساندن به آنها در یادگیری حین عمل ،غلبه بر ترس از تغییر،

انسان امروزی برای رویارویي با چالشهای علمي ،صنعتي،

ترویج خالقیت و تفكر انتقادی و به روزرساني پیشفرضهای

فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و اخالقي بستری مناسبتر ،کارسازتر

ذهني است (سرکارآراني ،شیباتا2و ماتوبا .)2007 3،تلفیق این ایده

و موجهتر از نظام تعلیم و تربیت شناسایي نكرده و بدین سبب،

با توسعه حرفهای معلمان ،فرصتهایي را پدید ميآورد که خود

تحول در نظامهای آموزش و پرورش بهعنوان پیشنیاز نیل به

موجب تغییر در مدرسه و بهبود یادگیری دانشآموزان ميشوند.

اهداف توسعهی پایدار ارزیابي شده است (مهرمحمدی،

یكي از جلوههای این تلفیق ،فرایند درسپژوهي به عنوان نوعي

 .)1397در آموزش و پرورش نقش نیروی انساني مهم است و معلم

پژوهش مشارکتي در مدرسه است که با ایجاد فرصت برای توسعه

از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفي و محتوایي تعلیم و

حرفهای معلم تغییر مدرسه را به سازماني یادگیرنده امكانپذیر مي-

تربیت به شمار مي آید ،زیرا تربیت انسان نتیجه یك جریان متقابل

سازد (توکلي و همكاران .)1396 ،درسپژوهي در واقع یك نوع

دو جانبه و باالخره حاصل عمل مربي و عكس العمل شاگرد است

پژوهش در کالس درس و رویكردی علمي – عملي برای بهسازی

(وانگ )2018 1،معلم دارای نقش محوری است و کارگزار اصلي

آموزش است که ميتواند به بهسازی فرایند آموزش – یادگیری

تعلیم و تربیت به شمار ميرود و اهداف ومنویات متعالي نظام های

معلم بیانجامد (بختیاری )1398 ،درسپژوهي فرایندی مستمر است

تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف ،در نهایت باید به واسطه او محقق

که توسط تیمهای درسپژوهي بهکار گرفته ميشود تا فرصتي

شود .به دیگر سخن ،معلم به این جهت که ضرورتا تنها او باید به

ایجاد کند تا معلمان بتوانند برای فعالیتهای آموزشي ،با کیفیت-

بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیتهای مطلوب هر نظام

ترین شیوهها را طراحي و ارائه نمایند (دیمه ور و همكاران.)1395 ،

تعلیم و تربیت تبدیل شود ،مهمترین و موثرترین عامل تغییر و تحول

در درس پژوهي معلمان ،دروس مورد نظر خود را به طور مشترک

قلمداد ميشود (مومنیان .)1398 ،بنابراین برای تحول در نظام تعلیم

و با همكاری هم طراحي ،تدریس ،مشاهده ،تجزیه و تحلیل و

و تربیت ميبایست مدارس متولي و کارگزار کاشت دانههای

تجدیدنظر ميکنند و بر اساس اطالعات حاصله از تجربه اجرا و

اندیشهورزی و پرسشگری در ذهن معلمان و دانشآموزان شوند

تدریس اول در تالشاند تا دائما کیفیت تجربیاتي را که برای

و در واقع پژوهشهای مدرسهای جزو بهترین ،موفقترین ،مطمئن-

یادگیری دانشآموزانشان فراهم ميکنند در تدریس دوم بهبود

ترین و روزآمدترین شیوه برای رفع مشكالت مدارس هستند و

ببخشند (بختیاری.)1398 ،

ميتوانند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را همواره

با توجه به پژوهشهای سالهای اخیر در مورد درسپژوهي ،تاثیر

جاری و ساری نگه دارند (گودالي ،شكاری و رحیمي.)1395 ،

آن در توسعهی حرفهای معلمان غیرقابل انكار است تا جایيکه

اندیشهورزی و پرسشگری معلمان در محیط مدرسه ،این فرصت را

لویس و همكارانش ( )2006معتقد هستند بوميسازی درسپژوهي

برای آنان ایجاد ميکند تا از یكدیگر بیاموزند و به بهبود مستمر

و یافتن راهكارهای اجرایي آن ميبایست اولویت پژوهشها در

آموزش همت گمارند ،لذا به اعتقاد سرکارآراني ( )1395برای

مورد درسپژوهي قرار گیرد زیرا پژوهشهای قبلي توان توسعهی

تحول در نظام آموزشي تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده،

حرفهای معلمان توسط درسپژوهي را به اثبات رساندهاند و این

ازجمله برنامهی بیشتر کشورها شده است.

موضوع را از فرضیه به اصل تبدیل کردهاند .یكي از شیوههای

درسپژوهي مدل ژاپني تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیرنده و

بوميسازی درسپژوهي ارائه الگوی طراحي آموزشي جهت

یكي از اثربخشترین فرایندهای توانمندسازی معلمان برای یاری
. Wong
. Shibata

1
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حسن شرعیات و همكاران

توسعه حرفهای و متناسب با اسناد باالدستي از جمله برنامه درسي

صفحات کتاب تدریس شده برای اولین بار ارائه ميشود (شرعیات،

ملي است.

 )1398لذا پژوهش حاضر به دنبال یافتن الگویي طراحي آموزشي

ارسطو توسعه حرفهای را خرد عملي1مينامد ،خرد عملي در واقع

است که بیشترین بهرهوری را از یادگیری دانشآموزان دارد.

نوعي توانایي است که موجب ميشود معلم خردمند ،درستترین

پژوهش حاضر با بررسي فیلمهای تدریس پروژههای برگزیده

و اخالقيترین تصمیمها را برای لحظهلحظه کالسش و آنچه در

درس پژوهي مقطع ابتدایي در سه سال تحصیلي متوالي و تحلیل

آنجا اتفاق ميافتد ،بگیرد (ملكي .)1397 ،در نتیجه عملكرد معلم و

نحوهی تدریس آنان براساس انواع هدفهای آموزشي به دنبال

نحوهی تدریس او در کالس ،نشاندهندهی میزان توسعه حرفهای

طراحي الگوی تدریس متناسب هر نوع هدف یا محتوای آموزشي

معلم است (یزداني و همكاران .)1397 ،در درس پژوهي فعالیت-

و اعتباریابي آن است.

های معلم از قبل با کمك خردجمعي همكاران طراحي شده و

نوع هدف آموزشي ،روش یادگیری و چگونگي آموزش را تعیین

مجموعه فعالیتهای او برای تغییر و بهبود رفتار و کسب تجربه در

ميکند ،بنابراین داشتن درک درست از ماهیت موضوع و هدف-

فراگیران بیشترین هدفمندی را دارند زیرا از تجربه و علم همكاران

های آموزشي مورد انتظار ميتواند به طراحي اثربخش بینجامد

در طراحي بهره گرفته شده است .معلمان در طراحي آموزشي در

(نوروزی و رضوی )1398 ،هدفهای آموزشي مورد انتظار،

واقع طرحي را ارائه مينمایند که در آن مولفههای تشكیل دهندهی

موضوعات آموزشي را ایجاد ميکنند و به اعتقاد فردانش ()1398

آموزش به بهترین وجه مهندسي شده باشد (نوروزی و رضوی،

موضوعات آموزشي همان محتوای آموزشي هستند که متخصصین

 .)1398در واقع طرح درس بخش مهمي از فعالیتهای آموزشي

زیادی از جمله گانیه ( )1977مریل ،)2002(2کالرک( )20083و

معلم را در بر ميگیرد و به میزان زیادی تضمین کننده توفیق او در

الینز )2004(4محتوای آموزشي را براساس عناصر اصلي تشكیل

کار معلمي است .به بیان دیگر معلم در طرح درس تصمیم ميگیرد

دهندهی آن و بر مبنای اهداف آموزشي ،طبقهبندی مينمایند.

چه چیزی را چگونه تدریس کند (کریمي .)1394 ،الزم به ذکر

نمونههایي از طبقهبندی محتوا بر مبنای اهداف آموزشي برخي

است اصليترین اصل در فرآیند اجرای برنامهی درسپژوهي،

متخصصان در جدول یك آمده است.

تدریس بكر است؛ تدریس بكر به تدریسي گفته ميشود که در آن
جدول . 1نمونههایی از طبقهبندی محتوا
نام دانشمند

مریل ()1981

گانیه ()1977

نمونههایي از طبقهبندی محتوا

اطالعات لغوی یا کالمي

ماهیتها

9

مفاهیم

12

روش کارها

15

اصول یا قوانین

تشخیص
مفاهیم
قواعد

5

حقایق

6

مهارتهای یدی

مریل ()2002

اعمال
13
16

7

10

فرایندها

کالرک ()2008
8

روند

11

مفاهیم

روند محور
اصل محور

14

ویژگيها

کالرک و الینز ()2012

واقعیت

17

فرایند

18

اصول

گرایشها
1

0

2

1

. Practical
. Merrill
3
. Clark
4
. Lyons
5
. verbal skills
6
. facts
7
. entities
8
. Procedural lessons
9
. discrimination

2
3
4
5
6
7
8

. actions
. Principle-based lessons
. concepts
. procedures
. processes
. rules
. principles
. properties
. Motor skills

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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در این پژوهش ،محقق قصد دارد براساس تحلیل اهداف آموزشي
کتب ابتدایي و ماهیت آموزشي آنها طبقهبندی جامعتری را ارائه
نماید تا فیلمهای برگزیده پروژه درسپژوهي را بر مبنای آن طبقه-
بندی و جهت ارائه الگویي برگرفته از تدریس معلماني که
مهارتهای حرفهایي آنان توسط برنامه درسپژوهي توسعه یافته
است را تحلیل نماید .این الگوی آموزشي برگرفته از تدریسهای
برتر حاصل از طراحي آموزشي بر مبنای مطالعه و خردجمعي
است و الگویي متناسب با نوع محتوا جهت تدریس به فراگیران
عادی مقطع ابتدایي بود .بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به

 )2الگوی مفهومي تدریس برگرفته از عملكرد
معلماني که مهارت حرفهایي آنها توسط درس-
پژوهي توسعه یافته چیست؟

(ایمان و نوشادی .)1390 ،در پژوهش حاضر مرحله اول پژوهش
از نوع کیفي است .ابتدا تحلیل محتوای کیفي با طرح استقرایي
به عمل آمد و شاخصهای طبقهبندی محتوای فیلمها بر مبنای
ماهیت اهداف آموزشي ،استخراج شد .در مرحله بعد فیلمهای
برگزیده تدریس دوم درسپژوهي بر مبنای انواع محتوای

اختیار متخصصین حوزه درس پژوهي و آموزش ابتدایي قرار
گرفت و اصالحات مورد نیاز اعمال شد .سپس پرسشنامه
اعتباریابي دروني الگو طراحي و پس از تایید اعتبار در اختیار
جامعه پژوهش در بخش کیفي تحلیل محتوای  124فیلم تدریس-

محتوای آموزشي مقطع ابتدایي (الگوی روندی

های دوم پروژههای برگزیده درسپژوهي و در بخش کمي 34

تدریس) کدامند؟

نفر از متخصصین موضوع از سرگروهان دروس ریاضي ،علوم و

 )4آیا الگوی آموزشي متناسب با انواع محتوا از

فارسي دوره ابتدایي ،مدرسان روش تدریس دروس یاد شده و

اعتبار دروني برخوردار است؟

برگزیدگان برنامه درس پژوهي و اعضای دبیرخانه درسپژوهي

روش

بودند .جهت جمعآوری دادهها بخش کیفي بعد از بررسيهای

با توجه به اینكه برای تحقق اهداف در این پژوهش استفاده از
یك روش تحقیق )کمي یا کیفي ( به تنهایي کفایت نميکند ،از
طرح تحقیق آمیخته 1استفاده شد .از بین انواع طرحهای پژوهش
آمیخته (مثلثسازی ،2تودرت

کدبندی و تمسازی یا طراحي الگوهای شناخته شده دانست

سایر متخصصین قرار گرفت.

 )3گامهای اصلي الگوی تدریس متناسب با انواع

3

محتوایي دادههای متني از طریق فرایندهای طبقه بندی نظاممند،

اساس نتایج آن ،الگوی اولیه ترسیم گردید .الگوی اولیه در

 )1انواع محتوای آموزشي مقطع ابتدایي کدامند؟

 ،تبییني

تحلیل محتوای کیفي را ميتوان روش تحقیقي برای تفسیر

استخراج شده ،طبقهبندی و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس بر

سواالت زیر است:

4

اکتشاف پدیدهها مناسب خواهد بود (دالور و کوشكي.)1396 ،

و اکتشافي ،)5این

پژوهش از نوع طرح اکتشافي بود .هدف از طرح اکتشافي

اولیه و جمعآوری کلیه اسناد باالدستي و پاییندستي ،بر اساس
کدگذاریهای انجام شده ،برای هر نوع محتوا چك لیست تهیه
و پس از طبقهبندی فیلمها برمبنای عناصر غالب تشكیل دهندهی
محتوا ،فیلمهای تدریس دوم پروژههای برگزیده درس پژوهي
مورد تحلیل و بررسي قرار گرفتند.

دومرحلهای این است که نتایج روش اول )کیفي( ميتواند به
رشد و گسترش تحقیق کمك کرده و یا برای دومین روش
)کمي( نقش اطالع دهنده داشته باشد لذا از آنجایي که این روش
اغلب به صورت تحلیل کیفي آغاز ميشود به طور معمول برای

ابزار جمعآوری داده در بخش کمي پرسشنامه بود .با توجه به
سؤاالت پژوهش و عناصر الگو پرسشنامه  8سؤالي در مقیاس
لیكرت جهت اعتبار سنجي دروني الگو تدوین و توسط نمونه
آماری مشخص شده تكمیل گردید .اعتبار محتوایي این

1

4

2

5

. mixed method
. triangulation
3
. embedded

. explanatory
. exploratory
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حسن شرعیات و همكاران

پرسشنامه توسط دو متخصص روش تدریس علوم ،دو متخصص

مقولهها و مقولهها ،و تدوین مقولههای اصلي ،در نهایت تدوین

روش تدریس ریاضي ،یك متخصص روش تدریس فارسي و

الگو بر اساس دادههای به دست آمده از تحلیل محتوای کیفي

یك متخصص تكنولوژی آموزش تأیید گردید و پایایي آن با

را پژوهشگر انجام داد.

آزمون کرونباخ  0/88محاسبه شد.

بهمنظور تحلیل دادهها در بخش کمي از آمار توصیفي (شامل

در بخش کیفي با مشخص کردن مقولههای کدگذاری باز 1و
استفاده از رویكرد مقایسهای پیوسته2برای اشباع مقولهها از طریق
مقایسه داده با واقعهها3و واقعهها با مقولهها انجام ميشود (بازرگان

محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگي نظیر میانگین،
انحراف معیار و نمودارهای توصیفي مربوط به آمارهها) و برای
تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده و آزمون فرضیات با
رعایت مفروضهها از آزمونهای تي تك نمونه استفاده شد.

هرندی )1396 ،پس از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری انجام

جهت تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید.

عبارت دیگر با تكوین نظریه سر و کار دارد .این گام شامل

نتایج

گرفت .فرایند نهایي کدگذاری با کدگذاری گزینشي  4یا به
مرتبط کردن مقولهها در پارادایم کدگذاری است .انجام آن
بهبود بخشیدن به پارادایم کدگذاری محوری بوده به طوری که

الف) یافتههای بخش کیفی:

به صورت یك مدل )الگو( یا نظریهای درباره فرایند مورد مطالعه

جهت پاسخگویي به سوال اول پژوهش ،متون کتب ،منابع

عرضه شود (هومن .)1398 ،بعد از انتخاب موردها برای تحلیل،

پژوهشي و کتب راهنمای تدریس مورد مطالعه قرار گرفت و

ابتدا قطعات معنایي بر اساس واحد تحلیل مضمون خوانده شد،

براساس انتظارات و سطح شایستگي مندرج در کتاب راهنمای

سپس برای هر کدام از آنها برچسب یا کدی در نظر گرفته شد .

ارزشیابي کیفي – توصیفي و در نظر گرفتن باالترین سطح

در ادامه کدهای مشابه در یك زیر مقوله جای گرفتند .با رفت

شایستگي رفتارهای خروجي فراگیران ،اهداف آموزشي مقطع

و برگشت دائمي بین دادهها و کدها در خالل کار تغییر هم

ابتدایي تحلیل قرار داد و محقق بر مبنای تحلیل استقرایي و

ميکردند .در ادامه روند کار از طریق کنار هم نهادن زیر مقوله-

براساس شایستگي مورد انتظار ،توانست اهداف و محتوای

های مشابه با یكدیگر مقولههای اصلي پژوهش آشكار شدند.

آموزشي را به هفت نوع ،طبقهبندی کند .جدول  2انواع طبقهبندی

سپس این روش بعد از مرتب کردن کدها و مشخص کردن زیر

اهداف آموزشي مقطع ابتدایي را نشان ميدهد.

جدول .2انواع طبقه بندی محتوای دروس ابتدایی
ردیف

عناصر محتوا

تعریف

حقایق

اگر هدف درسي آموزش اسم منحصر به فرد یك شخصیت،

تاریخ

مكان ،ذکر تاریخ ،نام بردن یك رویداد یا یك پدیده خاص

انقالب اسالمي

1

مصادیق در کتب ابتدایی
پیروزی

بلندترین قله ایران؟

موسس سلسله

بنادر معروف ترکیه؟

قاجار؟
معني

و معني یك کلمه

کلمه

لطیف؟
یك مجموعه از اشیاء ،پدیدهها و یا حوادث که نام
عیني

2
مفهوم
3

مشترک و خصلت مشترک دارند .مفاهیم عیني نمونههای

تعریف زلزله؟
آموزش اجزاء دایره

مجموعه قابل رویت هستند
انتزاعي

تعریف آتشفشان؟
آموزش

اشكال

تعریف اهرم؟
تعریف جاذبه

هندسي

و مفاهیم انتزاعي خود قابل رویت نیستند بلكه از طریق

آموزش مفهوم

مصادیق ميتوان بهوجود آنها پي برد.

صداقت

آموزش مفهوم ایثار

آموزش مفهوم
احسان

2

4

. open coding
. constant comparative approach

1

3

. incident
. selective coding
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4

ارتباط

قانون

ارتباط بین مفاهیم عیني ،روابط بین علت و معلولي بین
پدیدهها

بین
5
6
7

مفاهیم

اصل

فرآیند
روند (مهارت یدی)

بهمن-اسفند  ،99شماره ،6سال 63

آموزش انواع محاسبات

آموزش انواع قوانین و قواعد شیمي و

ریاضي یا فرمولهای آن

فیزیك (اهرمها و نیروهای وارد بر
هواپیما)

ارتباط بین مفاهیم انتزاعي یا شرایط تبین و تفسیر جهت

دالیل موفقیت هاشمي؟

آموزش مهارتهای خودمدیرتي مثل
نه گفتن

تصمیمگیری
مجموعه نظامیافته اعمال و فعالیتها

چرخه آب

فرایند تولید مثل قورباغه

کار با سفال

نحوه انجام آزمایش

کارخانه
کاغذسازی

مجموعهای از فعالیتهای منحصرا یدی که شخص انجام
ميدهد (مهارتآموزی)

نحوه

پرتاب

توپ

جهت پاسخگویي به سوال دوم پژوهش ،متون کتب ،منابع

یك دست کردهایم یعني فیلمها را نیز مانند متون و اسناد وارد

پژوهشي و کتب راهنمای تدریس شاخصهای امتیازبندی فرایند

فرایند تحلیل کردهایم .واحد تحلیل محتوا در این پژوهش

درسپژوهي وزارت آموزش و پرورش و سند باالدستي برنامه

مضمون است بدین صورت که یك پاراگراف یا جمله یا قسمتي

درسي ملي جمهوری اسالمي ایران1به دقت مورد مطالعه و تحلیل

از آن ،مورد استفاده قرار گرفته و یك کد بصورت عددی یا

قرار گرفت ،سپس اطالعات فیلمهای برگزیده تدریس دوم

متني به آن اختصاص داده ميشود .بعد از کدگذاری باز،

درسپژوهي که نمونهی اصلي ما بودهاند ابتدا تبدیل به متنهای

کدگذاری محوری صورت گرفت .در این مرحله کدهای مشابه

نوشتاری شدند و بعد از آن تحلیل محتوا به روش باز و محوری با

از نظر معنایي طبقهبندی ميشوند .جدول  3نمونهای از واحدهای

تكیه بر متن صورت گرفت .در این قسمت ما دادههای خود را

معنایي و کدگذاری مربوط به آن را نشان ميدهد.

جدول .3نمونه واحدهای معنای و کدگذاری مربوط به آن
فعالیتهای کلیدی در فیلم تدریس یا جملههای کلیدی در متن
)واحد معنایی(
هنگاميکه دانشآموزان با یكدیگر درباره موضوع یك تكلیف یا پروژه با یكدیگر صحبت مي

کدگذاری

زیرمولفه

مولفه

ارتباط فردی

دانشآموز با دانشآموز

تعامل

کنند یك نوع همدلي و هم افزایي برای انجام آن بوجود ميآید.
تفكر

شناختي

درگیر شدن

معلم تدریس خود را با سوال چالش برانگیز مرتبط با درس شروع ميکند
هنگاميکه دانشآموز درباره یك تكلیف یا پروژه شروع به کار با وسایل و ابزار ميکند

دستورزی

رفتاری

درگیرشدن

معلم از دانشآموز ميخواهد آنچه که تا کنون فراگرفته است را بیان نماید.

خودارزیابي

تحلیل محتوا

ارزشیابي

ارائه یادیار توسط معلم جهت بخاطر سپاردن مطالب

تسهیلگری

احساسي

بازخورد

ارائه تكالیف مهارت محور

تكلیف

یادگیرنده با دنیای

تعامل

معلم از طریق سواالت چالشي بحث و گفتگوی فراگیران را هدایت ميکند

راهنمایي

واقعي

. national curriculum

1

آموزشي

پشتیباني
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پس از تكمیل جدول  ،3تعداد  65کد استخراج گردید که پس

شناسایي شده الگوی مفهومي تدریس برگرفته از عملكرد معلماني

از طبقهبندی آن 25 ،زیرمولفه و  6مولفه اصلي شناسایي شد.

که مهارت حرفهایي آنها توسط درسپژوهي توسعه یافتهاند

استخراج مؤلفهها و زیرمؤلفهها توسط چهار نفر از متخصصین

عبارتنداز :درگیرشدن ،تعامل ،بازخورد ،ارزشیابي و پشتیباني

بررسي و اعتبار اولیه آن مورد تایید قرار گرفت .مؤلفههای نهایي

متناسب با انواع محتوا هستند .جدول  4مؤلفهها و زیر مؤلفهها را
نشان ميدهد.

جدول  .4مؤلفهها و زیرمؤلفهها الگوی مفهومي تدریس
مولفه

درگیرشدن

محتوا

تعامل

ارزشیابی

بازخورد

پشتیبانی

زیرم

درگیرشدن رفتاری

حقیقت

یادگیرنده با معلم

مربي از یادگیرنده

بازخورد تصدیقي

فرهنگي

درگیر شدن شناختي

مفهوم عیني

یادگیرنده با یادگیرنده

همسال سنجي

بازخورد اطالعاتي

آموزشي

درگیر شدن عاطفي

مفهوم انتزاعي

یادگیرنده با محتوا

خودارزیابي

بازخورد احساسي

اجتماعي

قانون

معلم با محتوا

تحلیل آنچه فراگرفته

اصل

یادگیرنده با دنیای واقعي

ولفه

فرآیند
مهارت یدی

پس از استخراج مؤلفهها و زیر مؤلفهها ،ارتباط بین آنها در تحلیل محتوای کیفي به صورت یك الگو ارائه شده است .نحوه قرار گرفتن و
چینش آنها بر اساس نظمي است که اهمیت هر یك از این عناصر در اتباط با سایر عناصر برخوردار هستند .این عناصر پنجگانه در شبكهای
مفهومي ،مرتبط و به همتنیده تبین مي شوند و در فرآیند علمي تربیت هر کدام از این عناصر ،متناسب با نیازها و شرایط دانشآموز ميتوانند
سرآغاز سیر تربیتي دانشآموز باشند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق نمایند در میان عناصر پنجگانه عنصر درگیری از نوع شناختي و عاطفي،
جنبه محوری دارد و سایر عناصر پیرامون آن تعریف و تبین ميشوند که هر کدام از آنها نیز دارای مراتب معیني هستند .این ارتباط در الگو
مفهومي شكل  1ارائه شده است.

شکل  .1الگوی مفهومي تدریس برگرفته از عملكرد معلماني که مهارت حرفهایي آنها توسط درسپژوهي توسعه یافته
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طبق الگوی مفهومي باال محور تدریس تعقل و انگیزه فراگیران
است که تفكر آنان ميبایست در سایه پشتیباني فرهنگي و
اجتماعي به درگیرشدن رفتاری (دستورزی) و تعامل فراگیران
سوق داده شود و برای این کار عالوه بر انگیزه اولیه ایجاد شده،
انواع بازخوردها کارساز است .تمامي این فعالیتها در بستر
ارزشیابي و پشتیباني آموزشي صورت ميگیرد .به عبارتي دیگر
معلم با ایجاد انگیزه و طراحي فعالیتي که تفكر فراگیران را محور
خود قرار دهد تدریس را شروع ميکند و با پشتیاني الزم اجازه
نميدهد تفكر آنان مرزها و باورهای فرهنگي و اجتماعي جامعه
را بدرد ،معلم در چنین الگویي سعي ميکند تفكر فراگیران را با

حسن شرعیات و همكاران

درگیر کردن رفتاری و تعامل آنان توسعه دهد و برای این منظور
بازخوردهای الزم را ارائه ميکند و در نهایت جهت تثبیت
یادگیری از پشتیباني آموزشي و ارزشیابي بهرهمند ميگردد.
جهت پاسخگویي به سوال سوم پژوهش ،فیلمهای تدریس دوم
بر مبنای نوع محتوای آموزشي بررسي و تحلیل شد و با کمك
استقرایتام ،گامهای تدریس انواع محتوا براساس عملكرد
معلماني که مهارتهای حرفهای آنان توسعه یافته است ،استخراج
گردید .به عبارتي دیگر کلیهی نمونهها (فیلمهای برگزیدهی
تدریس دوم درس پژوهي) مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به
الگوی مفهومي ،الگوی روندی طبق شكل  2ارائه گردید.

جدول  .5گامهای تدریس بر مبنای محتوای آموزشي متناسب با دانشآموزان عادی مقطع ابتدایي
ردیف

عناصر محتوا

بیان حقیقت – ارائه یادیار یا راهبرد شناختي – تمرین و تكرار

حقایق

1

عیني

2
مفهوم

انتزاعي

3

قانون

4
ارتباط
بین
5

مفاهیم

فعالیتهای حین تدریس (گامهای تدریس)

تعریف مفهوم – بیان چندین مثال – بیان غیرمثال – مقایسه مثال یا غیرمثال با تعریف
نمایش یا ارائه چندین مصداق – طراحي موقعیت یا فرصتي برای بحث و گفتگوی بین فراگیران – بحث و گفتگوی فراگیران –
اظهارنظر نماینده گروه برای بقیه فراگیران با استالل (الزمه تدریس چنین محتوایي ،گروهبندی فراگیران است).
طراحي موقعیت یا فرصتي چالشي جهت انجام دستورزی توسط فراگیران – انجام دستورزی جهت حل کردن چالش – به نتیجه
رسیدن فراگیران – جمعبندی (الزمه تدریس چنین محتوایي ،گروهبندی فراگیران است).
نمایش یا ارائه چندین مصداق از اصل – طراحي موقعیت یا فرصتي جهت بحث و گفتگو فراگیران در مورد موارد ارائه شده – بحث

اصل

و گفتگو و تحلیل همراه با استدالل توسط فراگیران – اظهارنظر نماینده گروه برای بقیه فراگیران – تحلیل معلم همراه با استدالل
جهت جمع بندی و الگو قرار گرفتن نحوه استدالل و تحلیل (الزمه تدریس چنین محتوایي ،گروهبندی فراگیران است).

6
7

فرآیند
روند (مهارت یدی)

نمایش مراحل – بیان علت ترتیب مراحل – ارائه یادیار یا راهبرد شناختي – تكرار و تمرین
مشاهده انجام کار – تقلید – انجام عمل با راهنمایي و هدایت معلم – انجام مستقل عمل
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با توجه به الگوی ارائه شده ميتوان گامهای تدریس محتوای
مقطع ابتدایي را طبق جدول زیر ارائه نمود.
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جهت پاسخ به سوال چهارم و بررسي اعتبار دروني الگو ،تصاویر
الگو به همراه توضیحات عناصر آن در اختیار متخصصین روش
تدریس دروس ابتدایي و داوران درسپژوهي (اعضای دبیرخانه
درسپژوهي) قرار گرفت و پرسشنامه مربوط به اعتباریابي دروني

ب) یافتههای بخش کمی:

تكمیل شد .در جدول زیر نتایج بدستآمده از این پرسشنامه به
همراه تحلیلهای آماری گزارش شده است.
جدول .6آمار توصیفي ویژگيهای الگوی آموزشي برمبنای نوع محتوای دوره ابتدایي
ردیف

1

محوریت سوال

ادارکپذیری

1

سوال

فراواني

میانگین

خطای

انحراف

استاندارد

استاندارد

میانگین

ادارک پذیری عناصر الگوی پیشنهادی تا چه اندازه کامل هستند

34

4/26

0/75

0/13

تا چه اندازه عناصر الگوی پیشنهادی مرتبط با موضوع پژوهش هستند

34

4/24

0/78

0/13

تا چه اندازه چینش و توالي عناصر الگو را مناسب ميدانید

34

4/38

0 /7

0/12

تا چه اندازه رابطه بین عناصر الگو را مناسب ميدانید.

34

4/24

0/78

0/13

34

4/12

0/88

0/15

34

4/06

0/85

0/14

6

تا چه اندازه الگوی پیشنهادی برای طراحي آموزشي از نوآوری برخوردار است

34

4/09

0/75

0/13

7

تا چه اندازه الگوی پیشنهادی را جامع ميدانید

34

4/12

1/07

0/18

2

2

اعتبار

3

شمول(3مقبولیت)
4

4

انسجام

5

کاربردپذیری

6

کاربردپذیری

5

تا جه اندازه این الگو مي تواند برای آموزش دروس مقطع ابتدایي برای فراگیران
عادی به کار رود.
تا چه اندازه الگوی پیشنهاد ميکنید معلمان مقطع ابتدایي برای دانشآموزان عادی
به کار رود.

7

نوآوری

8

جامعیت

کل سواالت

272

4/19

0/82

0/05

1

. understandability
. association with topic
3
. coverage
4
. relationship between elements of model
5
. applicability
6
. innovation
7
. comprehensiveness
2
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همانطور که در جدول فوق مشاهده ميگردد ،میانگین نظر

منظور بررسي این موضوع که آیا میانگین پاسخهای

متخصصان در ارزیابي اعتبار دروني الگوی طراحي شده در تمام

نظردهندگان به هر سؤال به طور معناداری باالتر از میانگین

پرسشهای مربوط به این موضوع بین 4/06تا  4/38ميباشد و این

نمرات در هر سؤال ميباشد یا خیر از آزمون تي تك نمونهای

مورد بدین معني که تمام ابعاد الگو مثبت ارزیابي شده است .به

نیز استفاده شد که نتایج آن در جدول  7ارائه شده است.

جدول.7نتایج آزمون تي تك نمونه ای با میانگین فرضي سه جهت ارزیابي اعتباریابي دروني الگوی تدریس بر مبنای نوع محتوای
شماره
سوال

میانگین

تفاوت
میانگین

t

درجه

سطح

فاصله اطمینان  99درصد

آزادی

معناداری

حدپایین

حدباال

1

4/26

1/26

9/28

33

0/001

0/91

1/62

2

4/24

1/24

9/32

33

0/001

0/87

1/60

3

4/38

1/38

11/56

33

0/001

1/06

1/71

4

4/24

1/24

9/22

33

0/001

0/71

1/53

5

4/12

1/12

7/41

33

0/001

0/71

1/53

6

4/06

1/06

7/26

33

0/001

0/66

1/46

7

4/09

1/09

8/24

33

0/001

0/73

1/44

8

4/12

1/12

6/11

33

0/001

1/06

1/32

کل

4/19

1/19

24/56

264

0/001

1/06

1/32

با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخهای پرسشنامه و تحلیل

برنامهی درسپژوهي بود .ابتدا بهوسیله مرور منابع مربوط و بررسي

آماری آن که در جدول فوق آمده است ،میانگین هر کدام از

کتب راهنمای تدریس و مشاهدهی فیلمهای تدریس با روش

سواالت باالتر از میانگین فرضي ( )3بوده و مقدار تي تك نمونه-

تحلیل محتوای استقرایي ،فیلمها در هفت طبقه مختلف تحلیل

ای با فرض میانگین ( ،)3درجه آزادی  ،33در تمام سواالت با

شدند و بر اثر نتایج حاصل از تحلیل استقرایي فیلمهای برگزیده

احتمال  0/99باالتر از تي جدول ( )2/704بوده که تفاوت میانگین

تدریس دوم درسپژوهي ،گامهای تدریس الگوی روندی بر

معنيدار است عالوه براین با بررسي پاسخهای کل سواالت (272

مبنای الگوی مفهومي استخراج گردید .سپس جهت اعتباریابي

پاسخ) ،میانگین بهدست آمده ( )4/19نیز باالتر از میانگین فرضي

الگو ،پرسشنامهای طراحي و توسط متخصصین تكمیل گردید.

( )3بوده و با توجه به مقدار تي تك نمونهای ( )24/56با احتمال

نتایج بهدست آمده از اعتبار دروني در این پژوهش نشان داد که

 0/99باالتر از تي جدول با درجه آزادی  )2/581( 264است ،لذا

الگوی ارائه شده کارایي دارد .طبق تحلیل محتوای انجام شده،

این تفاوت نیز معنيدار ميباشد ( .)p< 0/01بنابراین از دیدگاه

پنج مولفه درگیرشدن ،تعامل ،بازخورد ،پشتیباني و ارزشیابي به-

متخصصین اعتبار الگوی آموزشي از سطح مطلوبي برخوردار

دست آمد که واحد معنایي آنها برمبنای نوع محتوای آموزشي

بوده و میتوان اعتبار دروني الگو را تایید نمود.

به صورت گامهای تدریس ارائه گردید .در ابتدا بحث درباره

بحث و نتیجهگیری

مؤلفههای الگو به تفكیك هر مؤلفه صورت ميگیرد:

هدف این پژوهش طراحي الگوی آموزشي متناسب با انواع محتوا

مؤلفه اول :درگیرشدن .یكي از مولفههای مشخص کنندهی

و اسناد باالدستي (جمله برنامه درسي ملي) جهت تعیین گامهایي

کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلي و مهمترین آنها ،درگیری

برای بهرهمندی از خردجمعي در تدوین سناریوی آموزشي برای

پیتر2،

. Rothstein

1

دانشآموزان است (روتستین( )2010 1،ون یودن ،ریتزن و

. Van Uden, Ritzen, & Pieters

2

بهمن-اسفند  ،99شماره ،6سال 63

 -3147مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 )2014درگیری تحصیلي دربرگیرنده ابعاد رفتاری ،شناختي و



انگیزشي است (لینن برک و پینتریچ )2003 1،بعد رفتاری ،به

زندگي خود

رفتارهای قابل مشاهده تحصیلي ميگویند که در آن تالش و



پایداری در هنگام مواجه شدن با مشكل در حین انجام تكالیف
درسي را نشان ميدهد الزم بهذکر است که دانشآموزان در حین
انجام کار تقاضای کمك از معلم یا همساالن بهمنظور یادگیری و

بصیر نسبت به آثار و پیامدهای سبك
تدبر در صفات ،افعال و آیات خداوند متعال

به عنوان خالق هستي


تدبر در نظام خلقت و شگفتيهای آن (برنامه

درسي ملي.)1391 ،

درک مطالب درسي مطالبه ميکنند (فینالي )2006 2،در نظام

محققان اعتقاد دارند که عدم درگیری منجر به عدم گسترش

تعلیم و تربیت کشور درگیری رفتاری شامل دو فعالیت عمدهی

فعالیتهای یادگیری در کالس درس ميشود (هاکما ،جنسن و

دانشآموزان ميباشد؛ هنگاميکه فراگیر درگیر فعالیت روی

مینرت )2016 4،دانشآموزان هنگام درگیری در فرایند یادگیری،

ابزار باشد بهآن دستورزی ميگویند و هنگاميکه جهت درک

منجر به خلق فرصتها و موقعیتهای یادگیری بیشتر ميشوند و

مطالب ،فراگیران با هم مباحثه ميکنند آنرا بحث و گفتگو مي-

در نتیجه یادگیری اثربخش در آنها افزایش یافته و این امر منجر

نامند .بعد عاطفي 3درگیری ،به واکنشهای عاطفي و هیجاني

به پیشرفت تحصیلي آنها ميگردد (همان منبع) .تحقیقات نشان

دانشآموز در کالس و مدرسه اشاره دارد که در جریان ایجاد

ميدهد بین یادگیری دانشآموزان با درگیر شدن آنها رابطه

انگیزه متبلور ميگردد (کانال و ویلیورن )2017 ،ميتوان گفت

مستقیم وجود دارد (احدی1393 ،؛ بتس2014،؛ نوکس و

درگیری عاطفي شامل عالقهمندی دروني به مطالب و تكالیف

همكاران.)2020 5،

درسي ،ارزشدهي به مطالب ،هنگام انجام تكالیف درسي و

مولفه دوم :پشتیباني 6.یكي از اصليترین دالیل مشخص شده

یادگیری است (عابدی و همكاران )1393 ،درگیری شناختي

برای سرخوردگيآموزشي و عدم موفقیت ،عدم وجود پشتیباني

شامل انواع فرایندهای پردازش است که دانشآموزان جهت

یا پشتیباني ضعیف از دانشآموزان است (هاگز )2007 7،در

یادگیری مورد استفاده قرار ميدهند و متشكل از راهبردهای

حقیقت پشتیباني یا حمایت در کالس درس ميتواند شامل سه

شناختي و راهبردهای فراشناختي ميباشد (صابر و پاشا شریفي،

فعالیت عمده با عناوین ،پشتیباني اجتماعي ،پشتیباني فرهنگي و

 )1392راهبردهای شناختي اقداماتي هستند که به کمك آنها

پشتیباني آموزشي است (اسچولكا )2018 8،پشتیباني اجتماعي

اطالعات تازه برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات از پیش

(عاطفي) شامل احساس همدردی ،دوست داشتن ،اعتماد و توجه

آموخته شده و ذخیرهسازی آنها در حافظه دراز مدت آماده

که رابطهای قوی با سالمت رواني دانشآموز دارد (تولجامو و

ميشوند و شامل  3دسته کلي مرور ،بسط یا گسترش و

هنتینه )2001 9،در اسناد باالدستي از جمله برنامه درسي ملي منظور

سازماندهي است (سیف )1398 ،به عبارتيدیگر درگیرشدن از

از پیشتیاني اجتماعي ،حمایت از کرامت ذاتي دانشآموز و احترام

بعد شناختي (تعقل) را اینگونه توصیف کرد:

به اراده و انگیزه فراگیر در انتخاب و خویشتن داری و برقراری



درک وجود خود ،توانمندیها ،ظرفیتها و

ابعاد هویت متعالي خویش

رابطه تعاملي در محیط یادگیری است .پیشتیباني فرهنگي زمینه
ساز رشد ایماني و بومي را برای فراگیران ایجاب ميکند و معلم
در حین تدریس در قالب پشتیباني آموزشي خود را در نقش

1

6

2

7

. Linnenbrink & Pintrich
. Finlay
. Academic engagement
4
. Haakma, Janssen, & Minnaert
5
. Timothy
3

. support
. Hughes
8
. Schuelka
9
. Toljamo & Hentinen
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راهنما و راهبر فرایند یاددهي-یادگیری نمایان ميسازد و با بهره-

پویاییآن نظام شده و در نتیجه ميتوان گفت بازخورد یكي از

مندی از پشتیباني و حمایت معلم ،نقش او بهعنوان زمینه ساز رشد

اثرگذارترین عوامل جهت هدایت تالش دانشآموزان در مسیر

عقالني ،ایماني ،علمي ،عملي و اخالقي دانشآموزان خواهد بود

یادگیری است (همان منبع) با بررسي تحقیقات انجام شده

(بند 3از  4-2رویكرد و جهتگیری کلي برنامه درسي ملي).

بازخوردهای درون مدرسهای را ميتوان به بازخوردهای فرایندی

مولفه سوم :تعامل .متخصصین و پژوهشگران در دهههای

(کالسي) و پایاني طبقه بندی کرد .بازخوردهای فرایندی ،همان

مختلف اعتقاد دارند که تعامل عنصر کلیدی در یادگیری در

بازخوردهای توصیفي شناختي و فراشناختي است که معلم به

سوان2،

منظور بهبود روشها و نحوهی یادگیری و آگاه شدن دانش-

2001؛ وانستریت2009 3،؛ ژائو و سولیوان )2017 4،تعامل بین سه

آموزان از قوتها و ضعفهای یادگیری ،به دانشآموزان ارائه

عنصر کلیدی در کالس یعني معلم ،یادگیرنده و محتوا صورت

مينماید (همان منبع) بازخوردهای فرایندی را ميتوان به

دورههای آموزشي است (فولفورد و ژانگ1993 1،؛

ميگیرد و باعث افزایش مشارکت و تقویت حستعلق به جامعهی

بازخورد تصدیقي 8،بازخورد اطالعاتي 9و بازخورد

یادگیری ميگردد (طوفاني نژاد و همكاران .)1397 ،مارتین و

طبقه بندی کرد .بازخورد تصدیقي رخداد یك اتفاق را جهت

داوسون 5معتقدند کیفیت باالی تعامالت منجر ميگردد که

اطمینان یادگیرندگان یا معلم تایید ميکند .بازخورد اطالعاتي

دانشآموز احساس ارتباط بیشتری با مدرسه داشته باشد (مارتین

شامل اطالعات مربوط به ارزیابي جواب به یك سوال و یا

و داوسون .)2009 ،از طرفي زیمنس6یكي از ایدهپردازان نظریه

بررسي تكلیف ميشود .بازخورد احساسي در مجموعه اطالعاتي

ارتباطگرایي در یادگیری ،عامل اصلي یادگیری را در عصر

است که به دانشآموز ارائه ميگردد تا بتواند وضعیت احساسي

جدید تعامل افراد و ایجاد شبكه ارتباطي ،ميداند (اسكندری،

و انگیزشي خود را در طول دوره بهبود بخشد.

 .)1398در فرآیند یادگیری ،تعامل منجر به ایجاد مشارکت و

مولفه پنجم :ارزشیابي .ارزشیابي بخش ضروری و جدایي

تبادل ایدهها و اطالعات ميگردد و در محیطهای یادگیری چهره

ناپذیر در تمام محیطهای آموزشي است .تا زماني که معلمان از

به چهره ميتوان تعامل را به گروههای تعامل یادگیرنده-معلم،

پیشرفتهای دانشآموزان خود آگاه نباشند ،نميتوانند در مورد

معلم-محتوا،

تمهیدات و استراتژی مناسب برای رشد و ارتقای یادگیری آنان،

یادگیرنده-یادگیرنده،

یادگیرنده-محتوا،

احساسي10.

یادگیرنده-دنیای واقعي تقسیم نمود (داونس.)2017 7،

تصمیم گیری کنند (فلورین و هگرتي ،2004 ،ترجمه زارعي

مولفه چهارم :بازخورد .بهعنوان پیوند محكم بین ارزشیابي و

زوارکي و جعفرخاني .)1391 ،معلمان در فرآیند آموزش در

یادگیری ،نوعي برگشت پیام ارتباطي است که در آن ،گیرنده

مقطع ابتدایي از ارزشیابي کیفي-توصیفي بهرهمند ميگردند و در

بهطور عامدانه یا غیرعامدانه به پیام فرستنده ،واکنش نشان ميدهد

فرآیند ارزشیابي اطالعات حاصل از مجموع چهار روش سنجش

که این پیام به فرستنده امكان ميدهد وضعیت ارتباطي خود را با

مربي از یادگیرنده ،خودارزیابي ،همسال سنجي و والدین سنجي،

مخاطبش ارزیابي کند (قره داغي )1398 ،مسلم است که نوع

جهت تصمیمگیری برای رشد و ارتقای یادگیری استفاده مي-

بازخوردها در هر دوره ،متاثر از سطح آگاهي ،تجربه و فرهنگ

گردد .به طور کلي اگر اطالعات جمعآوری شده تحلیل نشوند

معلمان آن دوره بوده است و شكي در آن نیست که بازخورد در

قابل کاربرد نخواهند بود .با تحلیل اطالعات جریان ارزشیابي

نظامهای آموزشي مختلف ،پایه و اساس پیشرفت ،تعالي و

تداوم ميیابد و اطالعات قابلیت کاربرد پیدا ميکنند .منظور از
تحلیل اطالعات معنادار کردن آنها یا در واقع استنباط معنایي

1

6

2

7

. Fulford & Zhang
. Swan
. Wanstreet
4
. Zhao & Sullivan
5
. Martin & Dowson
3

0

. Siemens
Downes
8
. acknowledgment feedback
9
. information Feedback
1
. emotional feedback
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درخور و مناسب از مجموعهی اطالعات است (حسني.)1396 ،

نمایش مصادیق ،مثالها و غیرمثالها پرداخت نشد .پیشنهاد مي-

ارزشیابي در این الگو بستری است که با سنجش پیشدانستههای

گردد محققین به شكل ارائه مصادیق ،مثالها و غیرمثالها از طریق

فراگیران در مورد درس جدید آغاز ميگردد و با ارزشیابي

قابلیتهای فناوری الكترونیك بپردازند .الزم بهذکر است در

تكویني در فرایند تدریس ،فعالیتهای یاددهي-یادگیری را

حین مصاحبههایي که از متخصصین و کارشناسان صورت

هدایت ميکند و با ارزشیابي تشخیصي از حصول به اهداف

گرفت ،مسائل اخالقي و کسب رضایت آگاهانه از شرکت-

آموزشي اطمینان حاصل ميکند.

کنندگان صورت گرفت و از نظر آنان بدون نام در این پژوهش

یافتههای این پژوهش قابل مقایسه با الگوی مطرح شده در برنامه

استفاده شد.

درسي ملي است که در آن عناصر پنجگانه تعقل ،ایمان ،علم،

منابع

عمل و اخالق در شبكهای مفهومي در هم تنیده تبین شدهاند که

احدی ،م .)1393( .رابطه بین درگیری تحصییییلي و هیجان های

ميتواند تعقل را درگیری شناختي ،پشتیباني ایماني و اخالقي را

مثبت و منفي،یادگیری با یادگیری خودگردان .نخسییتین همایش

شاخصي از حمایت فرهنگي و اجتماعي ،عمل را حاصل درگیری

ملي علوم تربیتي و روان شناسي .مرودشت :شرکت اندیشه سازان

رفتاری و علم را نتیجه تعامل و پشتیباني آموزشي دانست .گامهای

مبتكر جوان.

تدریس مطرح شده براساس بازده یادگیری و هدفگذاری برای

اسییكندری ،ح .)1398( .نظریه و عمل رسییانه های آموزشییي در

نیل به باالترین سطح عملكرد بهگونهای ترسیم شده است که در
جریان کالس درس از راهبردهای نظریههای یادگیری شناخت-
گرایان و سازندهگرایان حمایت ميکند و تمایل به رویكردهای

عصر دیجیتال .تهران :سمت.
ای مان ،م.ت ،.و نوشیییادی ،م.ر .)1390( .تحل یل محتوای کیفي.
پژوهش .44-15

تدریس تعاملي و حل مسئله دارد و الگویهای طراحي آموزشي

بازر گان هر ندی ،ع .)1396( .م قد مه ای بر روش های تحقیق

مبتني بر رویكرد سیستمي و رویكرد سازندهگرایي در سطح خرد

کیفي و آمیخ ته؛ رویكرد های م تداول در علوم رف تاری .تهران:

را به صورت روندی بیان ميکند .این الگو ،چارچوبي را در

نشر دیدار.

اختیار نظام آموزش و پرورش قرار ميدهد تا معلمان بیشترین

بختیاری ،ا .)1398( .فرهنگ پژوهش در کالس درس .پژوهش

سطح تعامل و درگیری را مبتني بر ماهیت هدف آموزشي ترسیم

نامه پژوهش.89-91 ،)1(3 ،

کند ،الگویي برگرفته از اجرای معلمان با مهارتهای حرفهای باال

توکلي ،ع ،.صیییالح درجاني ،س ،.فرجي ،و ،.فالح ،آ.)1396( .

و حاصل مطالعه و بهرهمندی از خرد جمعي آنان و مبتني بر

تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده ،چهارمین کنفرانس بینالمللي

مقاالت و متون علمي است.

روان شنا سي علوم تربیتي و مطالعات اجتماعي ،گرج ستان  -شهر

از محدودیتهای تحقیق ميتوان به این مورد اشاره کرد که در

تفلیس ،آکادمي بینالمللي علوم گرجسییتان.،گرجسییتان تفلیس:

بررسي اسناد باالدستي ،مقاالت ،متون و کتب راهنمای تدریس

آکادمي بینالمللي علوم.

جهت تهیه چك لیست و کدگذاری برای تحلیل فیلمها ممكن

حسني ،م .)1396( .راهنمای اجرای ارزشیابي کیفي توصیفي در

است که علیرغم تالش محقق در مشخص کردن تمام کلمات
کلیدی مرتبط ،برخي از تحقیقات مربوط ناخواسته از چرخه
مرور نظاممند خارج شده باشد .در ضمن با توجه به گسترش روز
افزون حوزه ظرفیتهای فناوری در تدریس به دلیل نابرابری
تجهیزات جهت استفاده از این ظرفیت ،به جزئیات ارائه و نحوه

کالس درس .تهران :عابد.

دالور ،ع ،.و کوشیییكي ،ش .)1396( ..روش تحقیق آمیختییه.
تهران :ویرایش.
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دیمه ور ،م ،.صیییادق پور ،ص ،.شیییكوهي ،م ،.خسیییروی ،ع،.

گودالي ،ه ،.شكاری ،ع ،.رحیمي ،ح .)1395( .بررسي رابطه بین

موسیییوی ،س.ح .)1395( .راهن مای گام به گام درس پژوهي.

درس پژوهي با توسعه حرفه ای معلمان ابتدایي .دان شگاه کا شان:

تهران :منادی تربیت.

پایاننامه کارشناسي ارشد.

سیییرکارآراني ،م.ر .)1395( .درس پژوهي ایده ای جهاني برای

ملكي ،ص .)1397( .توسعه حرفه ای معلمان .مدرسه فردا،)1(1 ،

بهسییازی آموزش و غني سییازی یادگیری .تهران :مرکز نوآوری
های آموزشي مرآت.
سیف ،ع.ا .)1398( .روانشناسي تربیتي نوین .تهران :دوران.

شییرعیات ،ح .)1398( .سییمینار درس پژوهي اسییتان قم .سییمینار
درس پژوهي اسییتان قم .قم :اداره کل آموزش و پرورش اسییتان
قم .اصول درس پژوهي و گام های اجرای آن.
صییابر ،س ،.پاشییا شییریفي ،ح .)1392( .پیش بیني ابعاد درگیری
تحصیلي بر اساس سبك های هویت در دانش آموزان دختر پایه

اول دبیرستان های دولتي تهران .پژوهش در برنامه ریزی درسي،

.16-18

مومنیییان ،ل .)1398( .پییارادایم تحول در آموزش و پرورش.
روزنامه ،تهران :مردم ساالری.

مهرمحمدی ،م .)1397( .بازاندیشیییي فرایند یاددهي  -یادگیری.
تهران :منادی تربیت.

نوروزی ،د ،.رضیییوی ،س.ع .)1398( .مباني طراحي آموزشیییي.
تهران :سمت.

هومن ،ح.ع .)1398( .راهنمییای عملي فراتحلیییل در پژوهش
علمي .تهران :سمت.

.85-72 ،)38(10

یزداني ،ح.ر ،.خنیفر ،ح ،.زجاجي ،ن ،.آقاحسییییني ،ن.)1397( .

طوفییاني نژاد ،ا ،.زارعي زوارکي ،ا ،.شیییریفي درآمییدی ،پ،.

طراحي چارچوب توسیییعه حرفه ای مدرسیییان تربیت معلم در

داوسیین ،ش ،.نیلي احمدآبادی ،م.ر ،.دالور ،ع .)1397( .طراحي

پردیسهای دان شگاه فرهنگیان ا ستان ا صفهان  .تدریس پژوهي،

و اعت بار یابي الگوی آموزشیییي محیط یادگیری غني شییییده با

.143-164 ،)4(1

شبكههای اجتماعي مجازی برای دانشآموزان با آسیب شنوایي.
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Abstract
Introduction: Teachers 'teaching methods play an irreplaceable role in
students' learning process. Accordingly, the present study aims to determine
the components and framework of teaching pattern of primary school
based on the teaching content to develop the lesson study model and
estimate its internal validity.
Material and Methods: The research method was mixed exploratory. In
qualitative phase, the inductive content analysis was used to obtain the
teaching pattern, and in the quantitative phase, the survey method was
utilized for estimating internal validity. The statistical population of the
qualitative phase comprised written resources and the teaching videos of
selected projects of lesson study planning and the quantitative phase
comprised experts and professors of lesson study and teaching method of
primary school books. In both phases, samples were selected purposefully.
In qualitative phase, 124 selected videos of teaching the lesson study
project in a four year interval ( from 2015 to 2016 and from 2018 to 2019)
were analyzed. In quantitative phase, 34 experts and professors of
teaching method of textbooks and teaching method in universities were
selected. The qualitative data were collected by analyzing the content of
resources and selected videos and the quantitative data were collected by
the research-made questionnaire.
Results: The result of content analysis revealed seven types of content and
the conceptual pattern was proposed and the videos were classified
accordingly. Following content analysis and code extraction, components
were extracted and presented in form of pattern of teaching steps
appropriate for various content.
Conclusion: Results from internal validation revealed that the proposed
teaching pattern has high internal validity and is appropriate for teaching
primary school students.
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