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چکیده
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی یفیوم یودیریر یردیاودها یوا هم-یوا یفر رورا
یالس ها رسم وره ارتدایم ری ه اسر .پژوهش از نظر طرح ،جزو پژوهش ها یفیم و
از نظر راهبر  ،یطالعو یویر یفیوم اسور .یتواریر یااودیاو روالهیه پوژوهش ،ایورا
یتخصص انتگاهم ری ه اند ی را روش نمین یفر هدیماود 02 ،نیور از اواحن نظوراو
یلفد انتخاب شدند .ر این یطالع از و ارزار " یصاحب نفم سواتتار یایتو " و " یور
رررسم اساا " استیا ه شده اسر .ر قسمر یصاحب 02تن از یتخصصفن علی تررفتم و
رواو شااسم انتگاه شفراز و انتگاه یرهاگفاو یارس انتخاب و را یمو تنافو اشوبا
نظر یصاحب شده اند .ر رخش ساد یاو نفز از یاارع یختلف همچیو ،یتاب هوا ،پایواو
نای ها ،یجالت ویهاالت استیا ه شده اسر .را استیا ه از روش همسی ساز  ،اعتبار ا هها
ییر تایفد قرار یریت اسر .تحلفل ا ه ها ر یم روش تحلفل یضمیو ری ه و ر الگوی
یذییر ،شش عایل ؛  -1یحفط یفزینم  -0یحفط اجتماعم -روانم  -3دیا یم  -4دییزش -5
تلیفق  -6ارزشفارم تیج شده اسر .ر این الگی یحفط یفزینم و یحفط اجتماعم -روانوم
ر عایاو رستر ررا ریع نفازها اساسم یرایفراو عمل یم یااد .ر یحفط یفزینم رایود
ر تایفن نفازها یفزییلیژی انش دییزاو ررا "رها " ونفز سایر عیایل یفزینوم یوی ر
رر یا یفر انش دییزاو تیج یر  .ر یحفط اجتماعم-روانوم رایود رو توایفن نفازهوا
روانم یرریط ر رها تیج اشر ر عالوه ر یحوفط اجتمواعم -روانوم رایود نفواز انوش
دییزاو ر "عتق و تعلق" " ،قدرت " " ،دزا " و "شا و نتاط" تایفن شی همچافن
ر این الگی ،چرت دییزش ر چهاریرحل یعام؛ یرحل " دیا یم ""،دییزش "" ،تلیفق" و
"ارزشفارم" تهسفم شد ی رور رسوتر یحوفط یفزینوم و یحوفط اجتمواعم -روانوم شونل
یمیفرند و ر هریرحل راید ر تایفن نفازها یرایفراو تیج شی .

کلیدواژها  :یردیاودها یوا هم-یوا یفر  ،الگوی یفیوم ،وره ارتودایم  ،نفازهوا
اساسم
این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته برنامه ریزی درسی می باشد که مورد حمایت مالی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس قررار
گرفته است.
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شهروندانی مطلزب ،رضایت بیشتری از کاار خازد باه

مقدمه
مدارس باید برای پاسخ گزیی اثربخش به تقاضاهای باه

از آن است که مدارس وکالس های درس هنازز عماال

سرعت در حال تغییر جزامع ،ابعاد و ارکان اساسی خزد

با رویکردها و فعالیت های سنتی اداره می شزند کاه از

را پیزسته در حال تغییر و تحزل قرار دهند که مهمتارین

کارآیی الز برخزردار نیستند .ارائاه از سازی معلام و

آن ها ،تغییر و نزآوری در محتزای برنامه هاای درسای،

حفظ و یادآوری از سزی داناش آماززان ،شایزه مازرد

ها ،مزاد و منابع ،تکنزلاز ی ،طراحای و ساازمان

انتخاب بسیاری از معلمان می باشد ][5؛ وبه رویکاردی

در

مسلط اما ناکارآماد در مادیریت فرآینادهای یااددهی-

مدیریت فرآیندهای یاد دهی -یادگیری][3؛ و رفاتن باه

یادگیری تبدیل شده اسات .باا ایان اوفاا  ،علیارغم

در جهان امروز ،نظاا هاای آمازز

رو

و پارور

دهی محیط و اتخاذ رویکردهاا و الگزهاای مناسا

فعال ،مشارکتی ،دانش آمزز محزر ،مساله

تال های فزرت گرفته در جهت بهبازد برناماه هاای

محاازر و فرآینااد محاازر اساات] .[2اگاار م ای خاازاهیم

درسی مدارس ،اقدامات مسئزالنه و سرمایه گذاری روی

دانشآمززان بهترین عملکرد را داشته باشند ،یاد بگیرناد

ابزارهای فناوری ،شیزه فعلی طراحی مدارس و مدیریت

که در جامعه مسئزالنه رفتار کنند ،به دیگران و خزدشان

فرآیندهای یاددهی-یادگیری درکاالس هاای درس ،باه

احترا بگذارند ،استعدادهااااایشان را شاکزفا نمایناد،

منظزرآماده ساختن دانش آ مززان برای دنیای واقعی پس

اهل تفکر و حل مساله شزند ،یادگیری را دوست داشاته

از فارغ التحصیلی شکست خزرده است].[6

سمت آمزز

باشند ،به تزانائی هایشان تکیه کنند ،شاد و سالم زندگی

در دنیای امروز ،ثبات ،قطعیات و پایاداری کمتاری

نمایند ،برای علمکرد عالی در علز  ،ریاضی ،انگلیسای،

نسبت به قبل وجزد دارد .اما در عاین حاال فرفات و

و غیره برانگیخته شزند ،در کالس

و

هنر ،مزسیقی ،ورز

و مدرسه به مزفقیت دست یابند ،باید الگزهای مناس

امکان بیشاتری بارای خالقیات و نازآوری ،انعطاا

مشااارکت اساات و بااه همااین جهاات تغییاارات قاباال

و

کارآمدی را بر مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در

مالحظهای در خصزفیات نیروی انساانی مازرد نیااز و

کالس های درس حاکم نماییم؛ الگزهاایی کاه فضاای

شهروندان مطلزب ایجاااد شاده اسات .ایان تغییارات

ماذکزر فاراهم

فشار زیادی بر مدارس به منظازر آمااده ساازی داناش

الز را برای تحقق هر یاک از اهادا

آمززان برای مزاجهاه مزفقیات آمیاز باا االش هاا و

سازند].[1
در راستای دستیابی باه ایان اهادا  ،قارن گذشاته

مسئزلیت ها و فرفت های پیشر رو وارد ساخته اسات.

پیشرفت های جالبی درنظریه های تعلیم و تربیت به خزد

این تغییرات باید تاثیر مهمی بر برناماه هاای درسای و

دیده است .براساس این نظریه ها ،ازمدارس انتظار مای

عنافر آن به ویژه محیط هاای یاادگیری و شایزه هاای

رود انسانی تر و دوستانه تر از گذشته باشند .برنامه های

مدیریت فرآیند های یاددهی -یادگیری داشته باشد.
بیش از یک قرن است که باه خااطر بااور طازالنی

درسی تمرکز بیشتری بر نیازهای دانش آمززان و جامعاه

مدت و بسایار مساتحکم باه اقتادار و اختیاار معلام و

داشته و در فرآیندهای یاددهی -یادگیری ،رویکردهاای

های یاددهی -یاادگیری مبتنای بار

کارآمد و متنزعی به کار گرفته شزد .کالس هاای معلام

مدرکگرایی  ،رو

محزر و خشک و بی روح عصر گذشته ،جاای خازد را

سخنرانی و حفظ طزطی وار در کالس های درس حاکم

به کالس های تعاملی ،مشارکتی و دانش آمزز محزر][1و

شده است .در این محیط هاای یاادگیری معلام محازر،

پرنشاط تر دهند و معلمان با کماک باه رشاد عقالنای،

وظیفه معلم یاد دادن به معناای انتقاال و وظیفاه داناش

عاطفی و اجتماعی دانش آمززان ،زمینه رشد و تزسعه و

آمززان یادگرفتن به شکل حفظ کردن است].[6
این در حالی است که مامزریت یک مدرسه در قارن

تعالی آن ها را فاراهم نمازده و باا کماک باه تربیات
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و

دست آورند .با وجزد این تحزالت نظری ،شزاهد حاکی

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

طراحی آمززشی ،الگزی نظارت بر فرآیندهای یاددهی–

بیست ویکام ،مشاارکت دادن و درگیار سااختن تماا
کلیدی و تزسعه ارتباطات به طزری که بتزانند سئزاالت

شکل داده اند که می تزان از آنها باه عنازان الگزهاای

قزی را دنبال ،مسائل پیچیده را حل ،باا افاراد مختلا

مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری نا بردکه هرکادا

همکاری و مشارکت ،ایاده هاای جدیادی را مطارح و

دارای مراحل یا ابعاد و عنافر و مالک ها وویژگی های

منتقل نمایند ،می باشد ].[6دانش آماززان بارای تبادیل

خافی می باشند که می تزان به رو

هار مرحلاه ای

شدن به شهروندانی کارآمد و اثاربخش درجزاماع قارن

هربااارت)3413-3776(3کااه تزسااط پی اروانش مرحلااه

بیساات و یکاام بایااد از رهگااذر فرآیناادهای یاااددهی-

پنجمی بر آن افزوده شد و به نا رو

هربارت شاهرت

یااادگیری درماادارس وکااالس هااای درس ،واجااد

یافت] ،[31الگزی آمززشی آتکین وکاارپالس [33]2کاه

خصزفیات وتزانایی های خافی گردند کاه برخای از

برمبنای کارپیا ه و رخه یادگیر شاکل گرفتاه ،الگازی

آنها عبارتند از .3 :تفکر انتقاادی و قضااوت راجاع باه

ارائه شده تزسط آزوبل ] ،[32الگزی نه مرحله ای گانیاه

اطالعاتی که از منابع مختل

و

دریافت می شازد  .2حال

الگزی هفت مرحله ای

هاانتر]1

31و،[35

مسااائل پیچیااده و نااد رشااته ای  .1تفکاار خااال و

الگزی سه بعدی الوسزن ،[36]5و الگزی پنج مرحلاه ای

.5

بااایبی ،[37 ]6الگاازی سااه مرحلااه ای ویگینااز و مااک

استفاده خالقانه از دانش ،اطالعات و فرفت هاا ،بارای

تیگااه ،[34]7الگاازی تایلسااتزن،[39 ] 4الگاازی ماازرد

تزلیااد خاادمات ،فرآیناادها و محصاازالت جدیااد و .6

نظروزارت آمازز

انگلساتان در تادریس

برعهده گرفتن مسئزلیت ها ،تصمیم گیری و انتخاب های

مستقیم ،الگزی هار مرحله ای مزیس و رینزلدز،[21] 9

عاقالنه و منطقی ] .[9-6برای تجهیز داناش آماززان باه

الگزی شش مرحله ای شعبانی در آمزز

مهاارتهاا و

مهارت های فز  ،برنامه درسی وعنافرآن مهام تارین

راهبردهای تفکر ]،[23الگزی هفات مرحلاه ای فافزی

نقش را بر عهده دارند و در این میان مدیریت فرآیندهای

یاددهی –یادگیری به عنزان کلیدی ترین عنصار برناماه

برای آمزز

مستقیم ،الگزی هاار مرحلاه ای فافزی

برای آمزز

هشات

درسی ،نقش اول را بازی می کند .در ایان جاا منظازر

مرحله ای ففزی]  ،[22الگزی پانج بعادی ارویان ]،[1

ازمدیریت فرآیند هاای یااددهی-یاادگیری ،طراحای و

الگزی سه مرحله ای کرافزرد 31و دیگاران]،[21الگازی

تدارک محیط ،ساختارها ،فرآیندها ،راهبرد ها و فعالیات

هار مرحله ای ارائه شده از سزی یزنسکز ] ،[21الگزی

هایی است که پاسخ گازی نیازهاای اساسای فراگیاران

پنج مرحلاه ای کیناارد و پاارکر ،[25] 33الگازی پانج

باشد و آن ها را برای یاادگیری و انجاا کاار از درون

مرحلهای هانیزسین و لی ،[26] 32الگزی هار مرحله ای

برانگیزد ،تعامل معنادار و روابط اعتمادآمیزی بین آن هاا

] ،[27الگازی ساه

کارآفرین  .1ارتبااط و مشاارکت باا افاراد مختلا

1-

Herbart
-Atkin &Karplus
3- Gagne&Briggs
4 -Hunter
5 -Lawson
6 -Bybee
7 -Wiggins & Mctighe
8 -Tileston
9 -Muijs & reynolds
10 -Crawford
11 -Kinard & parker
12 -Hanuscin & Lee

را به حاداقل برسااند و یاادگیری و عملکارد کیفای را

2

تقزیت نماید.
نظاران،

اندیشمندان و مزسساات علمای و آمززشای ،الگزهاای
متعاددی را تحاات عنااوین مختلا

مشارکتی ،الگزی عمزمی آمازز

مرکز باینالمللای رهباری آمازز

با معلم و سایر همکالسی ها حاکم نماید ،ترس و اجبار

الز به ذکر است کاه تاا کنازن ،فااح

و پارور

ازجملاه ،مراحاال

آمزز  ،مراحل تدریس ،الگزی تدریس ،برنامه تدریس،
الگزی برنامه ریزی برای تدریس ،طارح درس ،الگازی
315
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دانشآمززان در دست یابی باه داناش و مهاارت هاای

یادگیری ،رخه یادگیری ،رخه آمزز

بریکز،[31] 1

و از این قبیال
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اسپنسر1

مدیریت فرآیند های یاددهی  -یادگیری از طریق مطالعه

] ،[11الگزی هارمرحله ای بارباارا ،[13] 1الگازی ناه

عمیق منابع در دسترس و مصاحبه با متخصصان بازد ،از

عاااملی مااارزانز ،[12] 5الگاازی پاانج مرحلااه ای دوران

نظر طرح ،جزء تحقیقات کیفی و از نظر راهبارد ،جازء

ودیگران ] ،[11الگازی هاار مرحلاه ای امینای،[11] 6

پژوهش های مطالعه مزردی کیفی می باشد .پدیده مزرد

شرینگ 2و دیگران ] ،[29الگزی هار مرحله ای

بررسی در این مطالعه ،مدیریت فرآیند هاای یااددهی –

الگزی سه مرحله ای حسینی و مطزر ] ،[15اشاره کارد.

یادگیری در کالس های درس دوره ابتدایی بزد.

بررسی دقیق هریک از الگزهای مذکزر نشان می دهد:
 -3تا کنزن الگزیی تحت عنزان الگزی کیفای مادیریت
فرآیند های یاددهی -یاادگیری بارای دوره ابتادایی

مش رکت کنندگ ن

افراد متخصص در حززه مطالعاات برناماه درسای،

طراحی و تدوین نشده است.

روانشناسی تربیتی ،تااریخ و فلسافه تعلایم و تربیات و

 -2اکثرالگزهای ارائه شده بر مبنای یافته های پژوهشای

مدیریت آمززشی در دانشگاه شیراز ودانشگاه فرهنگیاان

شکل نگرفته است.
 -1الگزها بیشتر در قال

فارس ،باه عنازان مشاارکت کننادگان باالقزه (جامعاه

مراحل یا ابعاد و عنافر کلای

آماری) این پژوهش به شامار مای روناد کاه باا رو

مطرح شده است وعزامل  ،مالک هاا و نشاانگرهای
دقیقی برای آنها ذکر نشده است.

نمزنهگیری هدفمند فاحبنظران

بر اساس مزارد فز که نشان دهنده برخی کمبزدها،

نظااری،4

کلیدی7

و تکنیک اشباع

تعااداد21تاان از اعضااای هیااات علماای ایاان

دانشگاهها ،به عنزان مشارکت کنناده در ایان پاژوهش

محدودیت ها و نزاقص در الگزهای مدیریت فرآیندهای

یاددهی– یادگیری می باشد ،پژوهش حاضر به دنبال آن

انتخاب شدند.

ابزار پاژوهش :در پاژوهش حاضار ،از دو ابازار "

است تا با استفاده ازنظار متخصصاان ،پیشاینه نظاری و

مصاحبه نیمه ساختار

پژوهشی ،الگزیی با تمرکز بار کیفیات (رفاع نیازهاای

یافته"9

و "بررسی

اسناد"31

برای

فراگیران) در مدیریت فرآینادهای یااددهی – یاادگیری

جمع آوری داده ها استفاده شد .در قسمت مصااحبه باا

ارائه نمزده و گامی درجهت غنی سازی داناش مزجازد

متخصصان ،تعداد21تن از متخصصاان علاز تربیتای و

در این زمینه بردارد.

روانشناسی انتخاب شدند(جدول .)3
در بخش سند کاوی نیز از منابع مختلفای همچازن،
کتاب ها ،پایان نامه ها ،مقاالت و گزار

سوال پژواش

های پژوهشی

الگزی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یاادگیری

معتبر انگلیسی و فارسی برای استخراج عزامل ،مالک ها

باارای دوره ابتاادایی دارای ااه عزاماال ،مااالک هااا

و نشانگرهای الگزی کیفی مدیریت فرآیند های یااددهی
– یادگیری استفاده شد .با استفاده از رو

ونشانگرهایی است؟

همسز سازی

داده ها ،33اعتبار پذیری داده ها ،مزرد تایید قرار گرفت.

روش پژواش
با تزجاه باه ایان کاه در پاژوهش حاضار ،هاد
1

-Rosebrough & Leverett
-Schiering
3 -Spencer
4- Barbara
5 -Marzano
6 -Amini

7

2

- Critical case
8 - Theoretical Saturation
9 -Focus groups interview
10 -Documents
11 -Data triangulation
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مرحلهای رزبراگ و لزرت ،[24] 3الگازی هفات بعادی

شناسایی عزامل ،مالک ها و نشاانگرهای الگازی کیفای

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

جدول  .3مشخصات متخصصان مشارکت کننده در مصاحبه
تعداد

دکترای مطالعات برنامه درسی

عضز هیات علمی دانشگاه شیراز

1

دکترای روانشناسی تربیتی

عضز هیات علمی دانشگاه شیراز

5

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

عضز هیات علمی دانشگاه شیراز

1

دکترای مطالعات برنامه درسی

عضزهیات علمی دانشگاه فرهنگیان فارس  ،دارای سابقه آمززگااری دردوره

1

ابتدایی
دانشاجزی دکتاارای مطالعااات برنامااه
درسی دانشگاه شیراز

مدرس دانشگاه فرهنگیان ،سابقه آمززگاری دردوره ابتدایی  ،سابقه کارشناس
آمزز

ابتدایی اداره کل آمزز

و پرور

فارس

دانشااجزی دکتاارای فلساافه تعلاایم و مدرس دانشاگاه فرهنگیاان  -ساابقه آمززگااری دردوره ابتادایی  ،ساابقه
ابتدایی اداره کل آمزز

تربیت دانشگاه شیراز

کارشناس آمزز

فز لیسانس علز تربیتی

مدرس تربیت معلم( دانشگاه فرهنگیان فارس) ندین سال سابقه آمززگاری
و تدریس در رشته آمزز

3

و پرور

3

فارس
1

ابتدایی

مضامین پایاه ،2مضاامین ساازمان دهناده 1و مضاامین

روش جمع آوری داده ا

فراگیر 1می باشد استفاده شد .جمع آوری و تحلیال داده

محقق پس از انجا هماهنگی های الز  ،شخصاا در
دفتر کار اعضای هیات علمی دانشکده علاز تربیتای و

ها :حقق پس از جمعآوری دادهها در سه مرحلاه اقادا

روانشناسی دانشگاه شیراز و مدرسان دانشگاه فرهنگیاان

به تزلید طبقات یا مفاهیم برای شناخت عزامل ،مالکهاا

فارس حضزر یافت و از طریق تلفان و ایمیال نیاز باا

و نشانگرهای الگزی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-

اعضای هیات علمی علز تربیتای و روانشناسای ساایر

یادگیری نمزد.

دانشگاه ها ارتباط برقرار نمزد و با طرح سزاالت بااز و

مرحله اول :در این مرحله خط به خط یاداشات هاا

بسته نظرات آنها را یکی پس از دیگری در یافات کارد،

تزسط محقق مزرد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم منادرج

تا جایی که پاس از انجاا  35مازرد مصااحبه ،دیگار

در جدول  2به عنزان کد های معنایی مرتبط باا الگازی

اطالعات جدیدی اضاافه نشاد و کفایات جماع آوری

کیفی مدیریت فرآیند های یاددهی-یادگیری انتخاب شد.

اطالعات محرز گردید .به عالوه کتا  ،مقااالت ،پایاان

مرحله دوم :در این مرحله ،مفاهیم(کدهای معناایی)

نامه ها و منابع فارسی و انگلیسی متعددی را در ارتبااط

برآمده از مرحله اول ،حزل سه محازر مضاامین پایاه ،

با مزضزع ،مطالعه و مفاهیم ،عبارات و وا ه های کلیدی

مضامین سازمان دهناده و مضاامین فراگیرطبقاه بنادی

مرتبط با الگزی کیفای مادیریت فرآینادهای یااددهی-

گردید که در جدول  1آمده است.

یادگیری را استخراج نمزد.
به طور کلی مضمون ،ویژگی تکراری و متمایز درمتن Basic thems

است که به نظر پژوهشگر نشان دهنده درک و تجربه خاصی در ارتباط
با سواالت تحقیق است .مضامین پایه بیانگر نکته مهمی درمتن است که
با ترکیب وتلخیص آنها مضمون سازمان دهنده ایجادمی شود
3- Organizing themes
مضامین سازمان دهنده واسط مضامین
فراگیروپایه است
4- Global themes
مضامین فراگیر در کانون شبکه مضامین قرار
میگیرد

روش تحلیل داده ا

برای تحلیال دادههاای جماعآوری شاده ،از رو
تحلیل مضمزن 3که شامل ساه مرحلاه دسات یاابی باه

- thematic analysis

2-

1
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مدرک و رشته تحصیل

سمت
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Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7

جدول .2کدهای معنایی برآمده از مصاحبه با متخصصان و مطالعه منابع و متزن
ردیف

1

کدمعن ی

های

رو

ردیف

27

مشارکتی و

کدمعن ی

فعالیت های یاددهی

ردیف

51

کدمعن ی

ایجاد احساسات

یادگیری تعاملی

ردیف

79

کدمعن ی

تحریک کنجکاوی

ردیف

315

کدمعن ی

تامین نیازهای
اساسی

مثبت

2

مدیریت

24

ارزیابی تکزینی

51

احساسات
3

محیط غنی

29

محیط حمایتی

55

4

پیش ساز مان

11

شادی و نشاط

56

سنجش و

41

ارزیابی ضمنی و

یادگیری جدید با

پیگیر

قبلی

تغذیه کافی

43

ومناس
بازی های

دهنده
5

آزمزن های

13

حل مساله و تمرین

بیان اهدا

عملکردی
6

تعامل معنا

42

12

دارمعلم با دانش

تزجه خالقیت

54

ونزآوری

مشارکت دادن

314

کاهش استرس

دانش آمززان
41

روشن
نظم و انظباط

گفت گز و

317

پیش آزمزن

دیالزگ سازنده

آمززشی
57

ترکی

وتلفیق

316

انگیزه آفرینی

41

اثربخش

در گیر کردن

319

تعامل معنا دار

دانش آمززان در

دانش آمززان با

تما مراحل

یکدیگر

ارزشیابی تکزینی

331

اجرا و ارزشیابی

و پایانی

آمززان
7

سازمان دهی

11

انتخاب محتزا

59

تدوین اهدا

محتزا
8

یکپار ه سازی

رفتاری
11

عمزدی و افقی
9

فعالیت های

آمادگی شناختی،

61

عاطفی و مهارتی
15

خزد ارزیابی

11

رو

های

63

نیاز های مزرد

46

بازخزرد اثربخش

332

16

محیط فیزیکی

62

ترکی

آمزخته
ها

47

ارزشیابی تزفیفی

331

نظر گالسر
تعامل معنادار

ترکی

مهارت

تدریس متنزع

آغازین
تمرین های

45

مهارت و نگر

333

دانش و

سنجش همه
جانبه

44

تلفیقی

تامین نیازهای

331

ترکی

اساسی

11

تلفیق

17

کاربرد

61

ایجاد انگیزه

49

آمادگی علمی

335

محیط روانی

12

محیط اجتماعی

14

آمادگی ذهنی

61

آمادگی روانی

91

آمادگی جسمانی

336

محیط حمایت

19

پیش سازمان دهنده

65

ارتباط

93

تجارب قبلی

337

کننده
13

آمزز

تکلی

فراگیران
14

ارزشیابی تکزینی

11

ارزشیابی پایانی

66

تمرین

92

مقدمه

334

ارایه

15

محیط خرد

13

محیط کالن

67

محیط درون

91

محیط بیرون

339

یادداشت نزیسی

16

آزمزن ورودی

12

تقزیت خزد

64

کالس
کارآمدی

دخالت دادن

کالس
91

دانش آمززان در

ایجاد شادی و

321

نشاط در کالس

رفع عزامل
مزاحم

تصمیم گیری
17

دادن حق انتخاب

11

آب و تغذیه

69

فناوری ورسانه

95

ابزار و وسایل

323

18

کیفیت کالس

11

هزای کالس و

71

دمای کالس

96

نزر کالس

322

ینش فندلی
ها

اکسیژن

آزمزن های
خالقیت
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گروهی

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

کدمعن ی

ردیف

مهارت ها و

19

ارز

ردیف

15

ردیف

کدمعن ی

ارزشیابی دانش ها

73

ها

کدمعن ی

ارتباط عمزدی و

ردیف

کدمعن ی

ردیف

97

استخراج اهدا

321

جزیی از کلی

افقی در سازمان

گروهی و

دهی محتزا
های نظری و

مستمر یادگیری

عملی از طریق

دانش آمززان،

مشارکتی
94

بحث کردن

321

برقراری روابط
اجتماعی

تمرین
21

تعامالت شفا

17

روانی گفتار

71

تزلید دانش

99

مدیریت عزاط

325

گفتاری
مدیریت

22

ارتباطات
14

رفتارهای انظباطی
خزردن و

23

مدیریت

رشد و تزسعه تفکر

71

کنترل احساسات

311

تزجه به معماری

انتقادی
19

326

فضای استاندارد

کالس

کنترل عزاط

75

آشامیدن

مهارت های

313

حل تعارض بین

ارتباطی و

327

فردی

واگذاری بخشی
از فعالیت های
کالس به دانش

گفتمانی

آمززان
تقزیت نظم

24

51

تحریک عالیق

76

تحریک عالیق

312

ایجاد انگیز

پذیری

324

درونی

تعیین مسایلی
که در درس
جدید باید حل
شزد

عینی سازی

25

53

مفاهیم کلیدی

ارایه یک ار زب

77

کلی از درس

جمع بندی و

311

نتیجه گیری

تجارب قبلی

درس جدید
26

شرایط فیزیکی و

131

جل

قبلی فراگیران

فراگیران
52

روانی
تزجه دانش

آمزز

بر اساس

329

بررسی تجارب

سنجش مهارت های

74

تفکر سطح باال
312

آمززان

مشاهده رفتارهای

رفع عزامل

311

ایجاد نگر

مزاحم و مخل
311

دانش آمززان

ارایه مثال های

311

کارپزشه

مثبت
311

یادگیری معنادار

315

متعدد و متنزع

تزضیح آمزخته
ها تزسط دانش
آمززان

136

تامل و تفکر
برروی آمزخته

317

شروع عالی و

314

ایجاد فرهنگ
یادگیری

جذاب

319

تزجه به هز

311

های ندگانه

مشارکتی

الگزی کیفای مادیریت فرآینادهای یااددهی-یاادگیری

مرحله سوم :در این مرحله ،مضامین فراگیر به عنزان

"عزاماال ،"3مضااامین سااازمان دهنااده بااه عناازان

انتخاب شد و ارتباط آنها با هم مشخص گردید ودرقال

"مالکها "2و مضامین پایه به عنازان" نشاانگرهای" 1

جدول  1سازمان یافت.

شامل مجموعه ای از عمده ترین ابعاد و عناصر الگوی مورد 1-Factors

نظر به عنوان یک نظام می باشد.
عمده ترین جنبه یا ویژگی هر عامل که می تواند به
بهترین نحو ممکن آن عامل را نمایان سازد.

مهم ترین ویژگی هاو مشخصه های عینی هرمالک که 3-Indicators

برای گردآوری داده ها وقضاوت درباره مالک های مورد نظر به کاربرده
می شود

2-Criterions
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21

تلفیق آمزخته

16

نظارت و پی گیری

72

تمرین کردن

کدمعن ی

باز نگری
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جدول  .1مضامین برآمده از فرآیند تحلیل مضمزن
مض مین پ یه

کدا ی معن ی

مض مین

مض مین س زم ن دانده

فراگیر

محیط خرد ،محایط کاالن ،محایط کاالس،

 -2ایجاد فرفت برای فر

محیط فیزیکی ،تغذیه مناس  ،محایط غنای،

 -1تامین هزای مناس

شرایط فیزیکی مناس  ،رفع عزامل فیزیکای

کالس

ماازاحم ،خاازردن و آشااامیدن ،فضااای
استاندارد ،معماری کالس ،نزشیدن آب ،هزا
مناساا  ،دمااا ی مناساا  ،ناازر کااافی و
مناسا ،ابزار و فناااوری ،کیفیاات فااندلی،
ینش فندلی ،رنگ مناس

،بزی مطبازع،

منااابع اطالعاااتی  ،تااامین نیاااز هااای
اساسی،محیط حمایتی ،ارتباط ،رفع عزامال
ماازاحم رواناای ،محاایط اجتماااعی ،محاایط
روانی ،تزجه به نیاز هاای داناش آماززان،
تعامل معنادار ،نیاز های مزرد نظر گالسار و
مازلز،نظم و انضباط،تعامل معلام باا داناش
آمززان ،تعامل دانش آماززان باا یکادیگر،
کاهش اساترس ،تقزیات خازد کارآمادی،
شادی و نشاط ،مدیریت احساسات ،شارایط
روانی ،تقزیت نظم پاذیری ،حال تعاارض،
مهارت هاای ارتبااطی و گفتماانی ،کنتارل
عزاط ا

و احساسااات،مدیریت رفتارهااای

انضااااباطی ،ماااادیریت عزاطاااا

و

ارتباط اات،روانی گفتااار ،تعااامالت شاافا
گفتاری ،برقراری رواباط اجتمااعی ،ایجااد
شادی و نشاط ،دخالت دادن دانش آماززان
در امزر کالس

تغذیه

دانش آمززان

فیزیکی

و اکسیژن کاافی در

 -1تامین دمای مناس

در کالس

-5تامین رنگ مناس

برای کالس

-6تامین نزر کافی ومناس

 -2تامین فضای فیزیکی مناس

برای کالس

در

کالس

-7ایجاد بزی مطبزع در کالس
-4جلزگیری از ورود آلازدگی فازتی باه
کالس
-9پاایش بیناای فضااای الز و کااافی باارای
کالس
 -31ینش مناس
-33جال

فندلی ها درکالس

و جاذاب نمازدن نماای داخال

کالس
-32تااامین تجهیاازات ،فناااوری و منااابع
اطالعاتی مزرد نیاز در کالس
-3تاادارک شاارایطی کااه دانااش آمااززان
درکالس نظم را احساس کنند

 -3ایجاد فضای عااطفی و روانای
مناس

در کالس

 -2ایجاد احساس امنیت روانای در داناش
آمززان
-1عد تهدید دانش آمززان درکالس
-1عد تطمیع دانش آمززان در کالس

محاااایط

-5اجتناب از تنبیه دانش آمززان در کالس

اجتماعی-

-6تعیین مقررات و رویه های معمزل بارای

روانی

کالس ضمن تزجه به نزآوری
 -7کمک به دانش آماززان بارای مادیریت
عزاط

و احساسات

-4بااه کااار گیاری رو

هااای مناسا

در

 -2تامین نیازدانش آمززان به عشق

کالس برای کاهش استرس دانش آمززان

و تعلق

 -9تقزیت روابط معلم با دانش آمززان

 -1تامین نیااز داناش آماززان باه

-31تقزیت روابط دانش آمززان بایکدیگر

قدرت

 -33تقزیت حس تعلق داناش آماززان باه
کالس
 -32دادن فرفت اظهار نظر و مشارکت در
تصمیم گیری های کالس به دانش آمززان
 -31تاییااد و تحسااین عملکاارد مثباات
دانشآمززان
 -31گز

دادن به دانش آمززان
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محیط درون کالس ،محیط بیارون کاالس،

-3ایجاد فرفت برای نزشیدن آب

 -3تامین نیااز هاای فیزیزلز یاک

محاااایط

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

 -35مساازلیت دادن بااه دانااش آمااززان در
 -1تامین نیااز داناش آماززان باه

کالس
--36استفاده از رو

های متعدد و متناس

با سبک های مختل

یادگیری ،برای تسهیل

 -37ایجاااد تغییروناازآوری دررویااه هااای
معمزل کالس برای رهایی دانش آماززان از

 -5تامین نیازدانش آمززان به شادی
و نشاط

کسالت و یکنزاختی
 -34آزاد ساختن دانش آماززان از فشاار و
استرس زیاد
 -39ایجاد فرفت های انتخاب برای داناش
آمززان در کالس
 -21ایجاد فرفت بازی های فیزیکی نشاط
آوربرای دانش آمززان در کالس
 -23فراهم ساختن فرفت بازی های فکری
نشاط آور برای دانش آمززان در کالس
 -22طراحی بازی های تخیلی جال

بارای

دانش آمززان درکالس
 -21اجاارای بااازی هااای نمایشاای خنااده
دارتزسط دانش آمززان در کالس
مقدمااه ،ایجاااد انگیاازه ،فعالیاات هااای

-3بیان اهدا

آغازین،تدوین اهدا  ،در گیر کردن داناش

برای درس جدید

آمززان ،بیان اهدا

روشن ،انگیزه آفرینای،

طرح سزال ،ایجاد انگیز

درونی ،تحریاک

آمززشای روشان و معناادار

 -3ایجااااد انگیااازه  ،عالقاااه و
احساسات مثبت در دانش آمززان

-2بیان شاخصهاو معیارهای تحقاق اهادا
درس جدید

تمااایالت ،عالیااق ،بیااان اهمیاات ومنااافع

-1بیان مفاهیم مهم و اساسی درس جد

یادگیری جدید ،تحریک کنجکاوی ،مقدمه و

-1تعیین دانش و مهارت های کلیادی کاه

آغاز ،ایجاد شزر و هیجان،ایجاد احساساات

دانش آمززان بایاد در درس جدیاد باه آن

مثبت ،ایجاد تحرک ،درگیر کردن

دست یابند
-5-تزضیح و بحث در مزرد منافع واهمیات

عالقه ،ذهن و بدن دانش آماززان ،برطار

یادگیری درس جدید وکاربرد آن در دنیاای

کردن عزاملی که مانع یادگیری مای شازد،

واقعی دانش آمززان

 -2فعال ساازی و درگیار نمازدن

تعیین شاخصها و معیارها ،بیاان مفااهیم و

-6رفع مزانع یادگیری

دانش آمززان

وا های کلیدی ،تعیین دانش و مهارت هایی

-7ایجاد تحرک و جن

که باید کس

شزد

و جز

در داناش

آمززان از لحظه ورود به کالس
-4طاارح ساازاالت اساساای درباااره درسجدید
-9افزایش کنجکاوی داناش آماززان بارای
یادگیری درس جدید
 -3فعال نمزدن آمزخته های قبلی مرتبط باا

 -3فعال سازی آمزخته هاای قبلای

استفاده از رو

های تدریس متنزع ،ارایاه،

تجارب قبلی ،آمازز  ،فعالیات هاای یااد

درس جدید

دانش آماززان وایجااد ارتبااط باا

دهی-یادگیری ،ارایه پیش ساز مان دهناده،

-2اجرای پیش آزمزن

انتخاب و سازمان دهای محتازا ،خالقیات،

-1ارائه پیش ساازمان دهناده بارای ایجااد

هااای مشااارکتی و گروهاای ،پاایش

ارتباط بین یادگیری جدید و آمزختاه هاای

رو

یادگیری جدید
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آزمزن ،بررسی تجارب و آمزخته های قبلی،
آمزز

بر اسااس تجاارب قبلای ،آزمازن

 -2به کارگیری رو

قبلی
های تعاملی و متنازع

-1به کار گیری رو

عینی سازی مطالا  ،واگاذاری بخشای از

 -5برجسته سازی و تاکید بار بخاش هاای

فعالیت ها به دانش آمززان ،رشد و تزساعه

مهم درس جدید

تفکر انتقادی ،تزلید دانش

-6ارائه مثال های متعدد درباره درس جدید

برای تعامل مزثر دانش آماززان باا

آمزز

مزاد و محتزای درس جدید

-7تدارک فرفت هایی بارای باه حاداکثر
رساندن درگیری و مشارکت دانش آماززان
در یادگیری درس جدید
 -4به کار گیری رو

هاایی بارای حفاظ

عالقه  ،تمایل و انگیز

داناش آماززان در

طزل فرآیند های یاددهی – یادگیری

 -9تزجه به سبک های یادگیری و تفااوت
های فردی دانش آمززان
-31کمااک بااه دانااش آمااززان باارای درک
ملمزس تر و محسازس ترمفااهیم کلیادی
درس جدید
-33استفاده از فناوری و فضای مجاازی در
آمزز
تمرین ،تکلیا  ،کااربرد ،تلفیاق ،ترکیا ،

-3فراهم نمزدن فرفت هایی بارای داناش

 -3کمک به داناش آماززان بارای

و یکپار اه

دادن و

و یکپار ه ساازی آمزختاه

تمرین هاای تلفیقای ،ترکیا

آمززان به منظازر نزشاتن  ،گاز

سازی آمزختاه هاا ،بااز خازرد اثاربخش،

فااحبت کااردن در ماازرد ی اادگیری درس

یکپار ه ساازی عمازدی و افقای ،ترکیا

جدید

دانش ،مهارت و نگر  ،ایجاد فرفت حال

-2انجا فعالیت های گروهی و مشارکتی

ترکی

های جدید

مساله ،بازی هاای آمززشای ،گفات گاز و

-1انجا بازی های آمززشی

-2اسااتفاده از رو

دیالزگ سازنده در بااره یاادگیری جدیاد،

 -1جمع بندی و نتیجه گیری

برای دادن متن و زمینه به یاادگیری

 -5پیزند درس جدید با زندگی شخصای و

جدید

گزار

نزیسای،ترکی

و تلفیاق یاادگیری

تلفیق

هااای مناسا

جدید با یادگیری های قبلی ،بحاث کاردن،

اجتماعی دانش آمززان

تمرین کردن ،تلفیق آمزخته هاای نظاری و

-6پیزند مزضزع جدید با سایر مزضزعات

عملاای ،بااازنگری ،کارهااای گروهاای و

-7تدارک تمرین های مهارت ساز

 -1کمک به دانش آماززان بارای

مشارکتی ،جماع بنادی ،خالفاه نزیسای،

-4ارائااه بااازخزرد آگاهانااه  ،مشااخص ،

تعمیق و تحکیم آمزخته های جدید

یادداشت نزیسی

سزدمند و به مزقع
 -9ایجاد فرفات تفکار و تامال بار روی
یادگیری جدید
-31آمزز

ارزشیابی تکزینی ،ارزشیابی پایاانی ،ارز

و مرورمجدد

 -3استفاده از آزمزن های افایل و واقعای

یابی تزفیفی ،سانجش هماه جانباه ،خازد

منطبق با اهدا

ارزیااابی ،ارزشاایابی ،آزماازن عملکااردی،

 -2ایجاد فرفت به کارگیری آمزخته هاای

سنجش و ارزیابی ضمنی و پی گیر ،ارزیابی

جدیااد در در شاارایط واقعاای در فاازرت

تکاازینی ،نظااارت و پاای گیااری مسااتمر،

امکان

-3آزمزن عملکردی

یادگیری درس جدید

ارزشاایابی داناااش ،مهااارت و نگااار ،

 -1تهیه کارپزشه

آزمزنهای خالقیت و تفکر انتقادی ،کااربرد

-1خزدسنجی وخزد ارزیابی دانش آمززان

در شرایط شابیه ساازی شاده یاا واقعای،

-5مشاهده و ارزیاابی معلام از عملکارد و
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ورودی،ارایه یک ار زب کلای از درس،

در ارائه درس جدید

های مناسا

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

-2سنجش تکزینی

بااازآمززی و ارزیااابی مجاادد ،اسااتفاده از

تغییر رفتاردانش آمززان

کارپزشه  ،حل مساله

 -6حمایت و هدایت مستمر دانش آماززان
در یادگیری درس جدید
-7آمزز

و ارزشیابی مجادد در فازرت

جدول  .1عزامل ،مالک ها و نشانگرهای الگزی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری
عوامل
)1محیط فیزیک

نش نگرا

مالک ا

 )3-3تااامین نیاااز هااای فیزیزلز یااک
دانشآمززان
 )2-3تااامین فضااای فیزیکاای مناس ا

 -3ایجاد فرفت برای نزشیدن آب
 -2ایجاد فرفت برای فر

در

کالس

تغذیه

 -1تامین هزای مناس

و اکسیژن کافی در کالس

 -1تامین دمای مناس

در کالس

-5تامین رنگ مناس

برای کالس

 -6تامین نزر کافی ومناس

برای کالس

 -7ایجاد بزی مطبزع در کالس
 -4جلزگیری از ورود آلزدگی فزتی به کالس
 -9پیش بینی فضای الز و کافی
 -31ینش مناس
 -33جال

فندلی ها درکالس

و جذاب نمزدن نمای داخل کالس

 -32تامین تجهیزات  ،فناوری و منابع اطالعاتی مزرد نیاز در کالس
)2محاایط اجتماااعی-

 )3-2ایجاد فضای عاطفی و روانی مناس

 -3تاادارک شاارایطی کااه دانااش آمااززان درکااالس نظاام را

روانی

در کالس

احساس کنند
 -2ایجاد احساس امنیت روانی در دانش آمززان
 -1عد تهدید دانش آمززان درکالس
 -1عد تطمیع دانش آمززان در کالس
 -5اجتناب از تنبیه دانش آمززان در کالس
 -6تعیین مقررات و رویه های معمزل برای کاالس ضامن تزجاه باه
نزآوری
 -7کمک به دانش آمززان برای مدیریت عزاط
 -4به کار گیری رو

های مناس

و احساسات

در کالس بارای کااهش اساترس

دانش آمززان
 )2-2تامین نیازدانش آمززان باه عشاق و

 -9تقزیت روابط معلم با دانش آمززان

تعلق

 -31تقزیت روابط دانش آمززان بایکدیگر
 -33تقزیت حس تعلق دانش آمززان به کالس

 )1-2تامین نیاز دانش آمززان به قدرت

 -32دادن فرفت اظهار نظر و مشارکت در تصمیم گیری های کاالس
به دانش آمززان
 -31تایید و تحسین عملکرد مثبت دانش آمززان
 -31گز

دادن به دانش آمززان

 -35مسزولیت دادن به دانش آمززان در کالس
-36استفاده از رو

های متعدد و متناسا

باا سابک هاای مختلا

یادگیری ،برای تسهیل و تقزیت یادگیری و مزفقیت دانش آمززان
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لزو
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 -37ایجاد تغییرونزآوری دررویه های معمازل کاالس بارای رهاایی

 )1-2تامین نیاز دانش آمززان به آزادی

دانش آمززان از کسالت و یکنزاختی
 -34آزاد ساختن دانش آمززان از فشار و استرس زیاد
 -39ایجاد فرفت های انتخاب برای دانش آمززان در کالس
نشاط

کالس
 -23فراهم ساختن فرفت بازی های فکری نشااط آور بارای داناش
آمززان در کالس
 -22طراحی بازی های تخیلی جال

برای دانش آمززان درکالس

 -21اجرای بازی های نمایشی خنده دارتزسط دانش آمززان در کالس
آمززشی روشن و معنادار برای درس جدید

 )3-1ایجاد انگیزه  ،عالقاه و احساساات

-3بیان اهدا

مثبت در دانش آمززان

 -2بیان شاخصهاومعیارهای تحقق اهدا

درس جدید

 -1بیان مفاهیم مهم و اساسی درس جدید
 -1تعیین دانش و مهارت های کلیدی که دانش آمززان بایاد در درس

)1آمادگی

جدید به آن دست یابند
 -5تزضیح و بحث در مزرد مناافع واهمیات یاادگیری درس جدیاد
وکاربرد آن در دنیای واقعی دانش آمززان
-6رفع مزانع یادگیری
 )2-1فعال سازی و درگیر نمازدن داناش

-7ایجاد تحرک و جن

آمززان

کالس

و جز

در دانش آمززان از لحظاه ورود باه

-4طرح سزاالت اساسی درباره درس جدید
-9افزایش کنجکاوی دانش آمززان برای یادگیری درس جدید
)1آمزز

 )3-1فعال سازی آمزخته های قبلی دانش

 -3فعال نمزدن آمزخته های قبلی مرتبط با درس جدید

آمززان وایجاد ارتباط با یادگیری جدید

-2اجرای پیش آزمزن
-1ارائه پیش سازمان دهنده برای ایجاد ارتباط بین یاادگیری جدیاد و
آمزخته های قبلی

 )2-1به کارگیری رو

های مناس

برای

-1به کار گیری رو

های تعاملی و متنزع در ارائه درس جدید

تعامل مزثر دانش آمززان با مزاد و محتزای

 -5برجسته سازی و تاکید بر بخش های مهم درس جدید

درس جدید

-6ارائه مثال های متعدد درباره درس جدید
-7تدارک فرفت هایی برای به حداکثر رساندن درگیری و مشاارکت
دانش آمززان در یادگیری درس جدید
 -4به کار گیری رو

هایی برای حفاظ عالقاه  ،تمایال و انگیاز

دانش آمززان در طزل فرآیند های یاددهی – یادگیری

 -9تزجه به سبک های یادگیری و تفاوت های فردی دانش آمززان
-31کمک به داناش آماززان بارای درک ملمازس تار و محسازسترمفاهیم کلیدی درس جدید
-33استفاده از فناوری و فضای مجازی در آمزز
 )5تلفیق

 )3-5کمک به دانش آمززان برای ترکیا
و یکپار ه سازی آمزخته های جدید

-3فراهم نمزدن فرفت هایی برای دانش آمززان باه منظازر نزشاتن ،
گز

دادن و فحبت کردن در مزرد یادگیری درس جدید

-2انجا فعالیت های گروهی و مشارکتی
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 )5-2تامین نیازدانش آمززان باه شاادی و

 -21ایجاد فرفت بازی های فیزیکی نشاط آوربرای دانش آماززان در

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

 -1انجا بازی های آمززشی
 -1جمع بندی و نتیجه گیری
 )2-5استفاده از رو

های مناسا

بارای

 -5پیزند درس جدید با زندگی شخصی و اجتماعی دانش آمززان

 )1-5کمک به دانش آمززان برای تعمیق و

-7تدارک تمرین های مهارت ساز

تحکیم آمزخته های جدید

-4ارائه بازخزرد آگاهانه  ،مشخص  ،سزدمند و به مزقع
 -9ایجاد فرفت تفکر و تامل بر روی یادگیری جدید
-31آمزز

 )6ارزشیابی

 )3-6آزمزن عملکردی

و مرورمجدد

 -3استفاده از آزمزن های افیل و واقعی منطبق باا اهادا

یاادگیری

درس جدید
 -2ایجاد فرفت به کارگیری آمزخته های جدید در شرایط واقعای در
فزرت امکان
-1تهیه کار پزشه
 )2-6سنجش تکزینی

-1خزدسنجی و خزد ارزیابی دانش آمززان
-5مشاهده و ارزیابی معلم از عملکرد و تغییر رفتاردانش آمززان
 -6حمایت و هدایت مستمر دانش آمززان در یادگیری درس جدید
-7آمزز

درالگزی نهایی ،محیط فیزیکی و محیط اجتمااعی-

و ارزشیابی مجدد در فزرت لزو

:آمادگی ،آمزز
قال

روانی به عنزان بستردرنظر گرفتاه شاد وبار ایان بساتر

 ،تلفیق و ارزشیابی سازمان یافت و در

تصزیر 3شکل گرفت.

رخه فرآیندهای یااددهی-یاادگیری در هاار مرحلاه

نمزدار  .3الگزی کیفی مدیریت فرآیند یاددهی –یادگیری
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دادن متن و زمینه به یادگیری جدید

-6پیزند مزضزع جدید با سایر مزضزعات
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عنزان بستری برای رفع نیازهای اساسی فراگیاران عمال

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگزی کیفی مدیریت

می کند؛ که در محیط فیزیکی باید باه تاامین نیازهاای

فرآیندهای یاددهی-یادگیری بزد کاه اسااس آن بررفاع

فیزیزلز یک دانش آمززان ،از جمله نیاز به آب  ،غاذا و

نیازهای ذاتی و اساسی دانش آمززان و مشارکت عمیاق
قارار دارد .بارای

یادگیری دانش آمززان از جمله :دما ،رنگ و نزر کاالس

تدوین الگزی مذکزر 21 ،تن از متخصصان علز تربیتی

و  ...تزجهکرد .در محیط اجتماعی-روانی باید به تاامین

با استفاده از سزاالت باز و بساته مازرد مصااحبه نیماه

نیازهای روانی مربزط به بقاا از جملاه نیااز باه نظام و

ساختار یافته قرار گرفتند واظهار نظرهاای آن هاا ثبات

آرامش تزجه داشت .در محیط اجتماعی -روانی نیز باید

و معنا دار آن ها درجریاان آمازز

نیاز دانش آمززان به "عشق و تعلق" از جمله :تقزیات

ویادداشت گردید .به عالوه کت  ،مقاالت ،پایان نامه هاا

روابط بین دانش آمززان و معلم و بین دانش آماززان باا

و منابع فارسی و انگلیسی متعددی مزرد مطالعه گرفت و

یکدیگر و نیاز به" قدرت "یعنی نیاز باه اظهاار نظار و

مفاهیم ،عبارات و وا ه های کلیادی مارتبط باا الگازی
کیفی مدیریت فرآیندهای یااددهی-یاادگیری از آن هاا

مشارکت در تصمیم گیری ها ،برعهده گرفتن مسازلیت،

استخراجشد .سپس برای تحلیل داده هاای جماع آوری

شنیده شدن ،مزرد تایید و تحسین واقع شدن و یادگیری

شده ،از رو

و کس

تحلیال مضامزن اساتفاده شاد و درساه

مزفقیات و نیااز باه "آزادی" یعنای آزادی از

مرحله اقدا به کدگذاری یادداشت ها و تزلید طبقات یا

فشار و استرس و آزادی از کسالت و یکنازاختی و نیاز

مفاهیم برای شناخت عزامال ،ماالک هاا و نشاانگرهای

آزادی برای انتخاب شریک یادگیری ،جای نشستن ،نازع

الگزی کیفی مدیریت فرآیناد هاای یااددهی-یاادگیری

تکلی

و مزاردی از ایان قبیال و نیااز باه "شاادی و

نشاط" تامین شزد .به عالوه در این الگز رخه آمزز

گردید.
در مرحله اول خط به خط یاداشت ها تزسط محقاق

یا فرآیندهای یاددهی -یادگیری باه هارمرحلاه یعنای

مزرد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم و کلمات کلیادی باه

مرحله آمادگی ،آمزز  ،تلفیق و ارزشیابی تقسایم مای

عنزان کدهای معنایی مرتبط با الگازی کیفای مادیریت

شزد که بر بساتر محایط فیزیکای و محایط اجتمااعی-

فرآیند های یاددهی-یادگیری انتخااب شاد .در مرحلاه

روانی شکل می گیرند .در مرحله آمادگی باید عالقاه و

دو  ،مفاهیم(کدهای معنایی) برآمده از مرحله اول ،حزل

احساسات مثبت داناش آماززان بارای یاادگیری درس

سه محازر مضاامین پایاه ،مضاامین ساازمان دهناده و

جدید تحریک شزد .در مرحله آمزز

باید زمینه تعامل

مضامین فراگیر ،طبقاه بنادی گردیاد .درمرحلاه ساز ،

دانش آمززان با مزاد و محتزای یادگیری درس جدید به

مضامین فراگیر به عنزان "عزامال" ،مضاامین ساازمان

اثربخش ترین شکل ممکن فراهم شزد .در مرحله تلفیاق

دهنده به عنزان "مالک ها" و مضامین پایاه باه عنازان

باید آمزخته های جدید دانش آماززان تلفیاق ،منساجم،

"نشااانگرهای" الگاازی کیفاای ماادیریت فرآیناادهای

تحکیم و یکپار ه شزد و در مرحله ارزشیابی نیاز بایاد

یاددهی-یادگیری انتخااب شاد و ارتبااط آنهاا باا هام

آمزخته های دانش آمززان در مزقعیات هاای عملای و

مشخص گردید ودرقال

شرایط واقعی نشان داده شزد.

یک الگز سازمان یافت.

نتایج این پژوهش نشاان داد کاه در الگازی کیفای
مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری برای کالس هاای
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