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Abstract  
The main purpose of this research was to study the quality of primary-school teachers` 
teaching in the Ilam province. The study was applied in terms of purpose, and quantitative in 
approach. Statistical population of this study consisted of all elementary teachers of the 
province of Ilam in the academic year 2018-2019, of which 62 teachers selected from 
stratified random sampling method. Also two third and sixth grades and two math and Persian 
lessons selected for observation. Required data collected via an observation checklist. 
Observers trained to use the checklist and used it during their observations and evaluations. 
Findings showed that third and sixth grade elementary school teachers in Ilam province 
taught mathematics and Persian, the components of "safe and stimulating learning 
atmosphere" and "effective organization" at desirable level and "structured teaching" "active 
teaching methods" at the relatively desirable level. The highest mean related to the 
component of "safe and motivating learning atmosphere" and the lowest was related to the 
component of "teaching and learning strategies". Also, there was no significant difference in 
the quality of teachers' teaching according to demographic factors (gender, grade of teaching, 
type of lesson, area, history of teaching and degree). 

Keywords: Elementary education, Observation checklist, Teachers` teaching quality, 
Teaching learning strategies. 
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 بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم

 3اهلل درفش، حجت2یوسف عسکری، 1پورعلی بیرمی

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراناستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان .1
 از، اهواز، ایرانریزی درسی، دانشگاه شهید چمران اهوکارشناسی ارشد برنامه .2

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانناستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روا. 3

 (25/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 07/03/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

و اجرا شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و  منظور بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم طراحیپژوهش حاضر به
بود  1397-98از لحاظ رویکرد، کمی بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة معلمان مرد و زن دورة ابتدایی استان ایالم در سال تحصیلی 

ایة سوم و ششم و دو درس ریاضی ای غیر نسبتی انتخاب شدند. همچنین، دو پگیری تصادفی طبقهمعلم به روش نمونه 62که از این تعداد 
گران آوری شدند. مشاهدههای مورد نیاز از طریق فهرست واکاوی مشاهدة تدریس معلم جمعو فارسی برای مشاهده انتخاب شد. داده

ه توسط منظور استفاده از فهرست واکاوی آموزش دیدند و طی مشاهدات خود آن را مورد استفاده قرار دادند. فهرست واکاوی مشاهدبه
نظران تعیین شد. پایایی فهرست واکاوی مشاهده با استفاده از نظر صاحباساتید دانشگاهی ترجمه شد و روایی صوری با توجه به اتفاق 

های سوم و ششم دورة ابتدایی استان ایالم در تدریس دروس ریاضی و های پژوهش نشان داد معلمان پایهآلفای کرونباخ تأیید شد. یافته
، «های ساختاریافتهآموزش»و « مطلوب»را در سطح « سازماندهی اثربخش»و « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های ، مؤلفهفارسی

نسبتاً »را در سطح « یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « های فردی یادگیرندگانتطبیق تدریس با تفاوت»، «های تدریس فعالروش»
و کمترین میانگین مربوط به مؤلفة « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»ن میانگین مربوط به مؤلفة اند. بیشتریبه اجرا گذاشته« مطلوب

ی )جنسیت، پایة تدریس، شناختبود. همچنین در بررسی کیفیت تدریس معلمان برحسب عوامل جمعیت« یادگیری-راهبردهای یاددهی»
 ری مشاهده نشد.نوع درس، ناحیه، سابقة تدریس و مدرک تحصیلی( تفاوت معنادا

یادگیری، سازماندهی اثربخش، فهرست واکاوی -جو یادگیری امن و برانگیزاننده، دورة ابتدایی، راهبردهای یاددهی کلیدی: واژگان
 مشاهدة تدریس، کیفیت تدریس معلمان. 

 

                                                           
 :نویسندة مسئول، رایانامه a.beiramy@scu.ac.ir 
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 پژوهش توسط آموزش و پرورش استان ایالم پرداخت شده است.

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                              1401، پاییز 3شمارة ، 11دورة 

        2645-8098شاپای الکترونیکی:                                                                                                        181 ـ 211صفحات 

http://pma.cfu.ac.ir/


 183                                                                                      بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم

  

 

 مقدمه

ها شامل تفکر انتقادی، حل طور کلی طیف وسیعی از صالحیتهای قرن بیست و یکم بهمهارت

سئله، خالقیت، فراشناخت، ارتباطات، سواد دیجیتالی و فناورانه، مسئولیت مدنی و آگاهی جهانی م

ترین امور کشورهای در حال توسعه است، هایی از مهمگیرد. توسعة چنین صالحیترا در بر می

ف دهد بهبود کیفیت آموزش از وظایجایی که کمبود قابل توجه در پیشرفت نتایج یادگیری نشان می

« برنامة درسی ملی»(. در این راستا، 2019، 1های تربیتی است )کیم، رازا و سیدمنضروری نظام

منزلة نقشة جامع یادگیری، زمینة ایجاد های اصلی سند تحول بنیادین و بهعنوان یکی از زیر نظامبه

ت )محمودی، جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم آورده استحول همه

های درسی (. بر این مبنا نظام تربیتی ایران همپای تغییرات عمده در برنامه1395؛ محمدی، 1394

های های درسی و شیوههای گوناگون در برنامههای تربیتی دنیا درصدد اجرای نوآوریسایر نظام

 (.1395ی گاه، ؛ مشکانی، اکبری و فضائل1395؛ رشیدی، 1390پور،تدریس در مدارس است )بیرمی

نظران های وافر و قابل تقدیری از سوی مسئوالن و صاحبهر چند در سه دهة گذشته تالش

نظام تربیت برای بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و 

رو است و های جدی روبهمفیدی بر جای گذاشته است؛ ولی هنوز آموزش و پرورش با چالش

رونداد آن در طراز جمهوری اسالمی ایران و پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه نیست ب

ای که بعد از (. بنابراین، با وجود مشکالت عمده1390)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

خصوص نظام آموزش ابتدایی کشور ایران پدید آمده است، از انقالب اسالمی در نظام آموزشی و به

آموزان )تکرار پایة تحصیلی، ترک تحصیل، نسبت میان سنوات تحصیلی ه افت تحصیلی دانشجمل

آموزان و عملکرد ضعیف های سنتی ارزشیابی از دانشهای مقرر آموزشی(، شیوهآموزان و سالدانش

هایی در نظام المللی )از جمله تیمز و پرلز( حکایت از نارساییهای بینآموزان در آزموندانش

؛ 1380شده دارد )دالکه، های تدریس معلمان و تحقق نیافتن اهداف تدوین موزشی کشور، شیوهآ

(. 1395؛ طاهری و بهدار، 1394؛ اورک و محمودی بردزدی، 1383؛ هجرت، 1381قهفرخی، مدنی 

                                                           
1. Kim, Raza & Seidman 
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 های توسعة معلمان،های ارزیابی جدید، برنامههای درسی و فنی کتابدر این راستا دولت با ارائه

(. بر این 2016، 1کند تا مشکالت را حل کند )شیشیگوهای بهبود مدارس و غیره تالش میبرنامه

اساس، تغییر و تحوالت در نظام آموزش و پرورش کشور ایران نیز به وجود آمد و در راستای 

ز انداتغییرات، طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همسو با اسناد فرادستی، از جمله سند چشم

ها و تولید اسناد تحولی ریزیها، برنامهگذاریسالة کشور تدوین شد که مبنای تمامی سیاستبیست

موجب این سند محتوای تمامی کتب در نظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران است. به

 سازی شد،توصیفی پیاده-درسی آموزش عمومی مورد بازنگری قرار گرفت، نظام ارزشیابی کیفی

سالة یا دو دورة شش 6-3-3صورت پایة ششم به دورة ابتدایی اضافه شد، ساختار آموزشی کشور به

های ضمن خدمت متعدد در های آموزشی و کالسابتدایی و متوسطه تغییر یافت. همچنین، دوره

ها صورت گرفت. در حالی که منظور تدریس مطلوب برنامههای معلمان بهجهت ارتقای توانمندی

های های اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حکایت از آن دارد که سیاستررسی سیاستب

ها بر روی شده با توجه به همه عوامل و عناصر در نظر گرفته شده است، اما هنوز این سیاستتدوین

ائی و تبار فیروزجکاغذ در قالب سند نوشته شده و نتوانسته به منصة اجرا رسانده شود )غالمعلی

های های اصالحی در دستیابی به اهداف و برنامهدهد برنامهها نشان میعبارتی، یافته(. به1394ایزدی، 

عبارتی بین برنامة درسی قصدشده و برنامة درسی اجرایی است و به قصدشده ناکام بوده

نژاد اری، اوجی؛ میرشک1392پور، ؛ بیرمی1391شده( فاصله وجود دارد )ملکی و همکاران، )تدریس

 (.1395تبار فیروزجائی، محمدی، ؛ حاجی1394و قلتاش، 

تغییرات « چه»گذاران بر روی کنندة این مطلب است که اهم تمرکز سیاستاین موارد بیان

 ،2گریسونکنند )روگان و اجرا و تدریس این تغییرات غفلت می« چگونگی»آموزشی است و از 

خوبی تعریف های درسی بهاز کشورها حاکی از آن است که برنامه(. تجربیات آموزشی بسیاری 2003

یا در صورت اجرا قرین  ها و مشکالت اجرایی به مرحله عمل در نیامدهاما به علت نارسایی شده

(. عوامل متعددی در این 1395براه بیگدلی و رزاقی زارع،  است )یزدخواستی، چشم موفقیت نبوده

                                                           
1. Shishigu 

2. Rogan & Grayson 
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های های درسی تأثیرگذار باشد و بر همین اساس مدلای تدریس برنامههتواند بر شیوهبین می

ها که مجموعه این مدل شدههای درسی جدید ارائهسازی برنامهمتعددی برای اجرا، تدریس و نهادینه

توان به کسب توافق است. از جمله این عوامل می عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس را مشخص کرده

(؛ عوامل 1389پور و صابری، یروی انسانی، تدارک امکانات و نظارت )موسینفعان، تأمین نذی

مدیریتی، عوامل مرتبط با معلمان، عوامل فیزیکی و روانی، عوامل ایجادکنندة جو تعامل و تشریک 

(؛ عوامل فلسفی، عوامل سیاسی، عوامل مرتبط با معلمان، عوامل مرتبط با 1392پور، مساعی )بیرمی

رسانی دربارة سازی و اطالع(؛ آگاه1392)مؤمنی مهموئی، کارشکی و الهی شیروان، آموزان دانش

ضرورت اجرای تغییر، درک و شناخت ماهیت فرایند تغییر، توسعة فرهنگ ارزشیابی، رهبری اثربخش 

( اشاره کرد. در میان عوامل 2006، 1فولنهای سازندة موجود در مدرسه )فرایند تغییر و کاربست ایده

دد تأثیرگذار بر جریان تدریس، عوامل مرتبط با معلمان و کالس درس نقش مهمی بر اجرای متع

عالوه، به به (.2019، 2لورنز-آموزان دارد )ون در پرس و هلمزهای درسی و موفقیت دانشبرنامه

آموزان در کالس درس ( با توجه به این موضوع که عمدة دانش دانش2005) 3باور کان و لونگ

ترین شود، مهمآموزان داده میشود، منطقی است که انتظار باشد آموزشی که به این دانشکسب می

(. در این بین ون دی 1388دار، پور و لیاقتعامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی آنان باشد )بیرمی

در زمینة کیفیت تدریس صورت گرفته بود  1960هایی که از سال پژوهش با بررسی تمامی 4گریفت

دادن فهرست واکاوی مشاهدة تدریس را برای سنجش کیفیت تدریس معلمان طراحی کرد و با انجام

سازماندهی » ،«جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های متعدد آن را در قالب شش مؤلفة بررسی

های فردی تطبیق تدریس با تفاوت»، «های تدریس فعالروش»، «های ساختاریافتهآموزش»، «اثربخش

منظور درک بهتر اساس نظری پژوهش مطرح کرد. به« یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « دگیرندگانیا

 شود.های فهرست واکاوی شرح داده میحاضر هر یک از مؤلفه

                                                           
1. Fullan 

2. van der Pers & Helms-Lorenz 

3. Koon & Loung 

4. Van de Grift 
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ایجاد جو »های جو یادگیری امن و برانگیزاننده شاخص جو یادگیری امن و برانگیزاننده:

« آموزاننفس در دانشایجاد حس اعتمادبه»، «رفتار و گفتارآموزان در احترام به دانش»، «بخشآرامش

؛ دی 2017، 1لورنز و ون دی گریفت-شود )مائوالنا، هلمزرا شامل می« تقویت احترام متقابل»و 

(. محیط یادگیری خوب 2018، 3؛ ون در النس، ون دی گریفت و ون وین2017و همکاران،  2جاگر

کند. ها را برای یادگیری ترغیب میآموزان ایمن است و آنشامل دو عنصر اصلی است: برای دانش

گذارد آموزان تأثیر میدانش آموزان و همچنین، بر نتایج تحصیلیمحیط امن بر سالمتی، رفاه دانش

ها، تشویق به تفکر مستقل و بحث (. عوامل بسیاری از قبیل احترام به تفاوت2007، 4گریفت)ون دی 

کند. آمیز و مدنی به ایجاد محیط یادگیری خوب در کالس درس کمک میترامآزاد، اصرار بر رفتار اح

ها شود و فضاهایی برای قضاوت به آنآموزان اعتماد میهمچنین، محیط یادگیری که در آن به دانش

 (.2007، 5شود )بیگز و تانگها میشود، باعث ایجاد انگیزه در یادگیری آنداده می

نظارت بر »، «ارائة درس داشتن رویة منظم در»های مؤلفه شاخصاین دهی اثربخش: سازمان

را شامل « مدیریت زمان کالسی»و « مدیریت اثربخش کالس درس»، «های یادگیرندگانفعالیت

؛ ون در النس، ون دی گریفت و 2017؛ دی جاگر و همکاران، 2017شود )مائوالنا و همکاران، می

س درس به این معنا است که معلمان زمان زیادی را در (. سازماندهی اثربخش کال2018ون وین، 

ها طور خاص، درسدهند. بهطی تغییرات درس، مدیریت کالس درس یا برقراری نظم از دست نمی

است  آموزان مشخص شدهیافته و ساختارمند است و برای پیشرفت عملکرد دانشخوبی سازمانبه

ای است که تدریس اثربخش بخش کالس درس پایه(. همچنین، مدیریت اثر2014)ون دی گریفت، 

کند آموزان را شناسایی و برطرف میگیرد. همچنین، مشکالت رفتاری دانشبر اساس آن شکل می

های یادگیری فراهم آموزان در فعالیتنوبة خود زمان بیشتری برای آموزش و مشارکت دانش و به

 .(2018، 6و اسچیرمنکنزی کند )بیلینگسلی، مکمی

                                                           
1. Maulana, Helms-Lorenz & van de Grift 

2. de Jager 

3. van der Lans, van de Grift & van Veen 

4. Van de Grift 

5. Biggs & Tang 

6. Billingsley, Mckenzie & Scheuerman 



 187                                                                                      بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم

  

 

ارائة »، «صورت منظم و مشخصارائة درس به»های این مؤلفه شاخصهای ساختاریافته: آموزش

بررسی مستمر ادراک درس توسط »، «آموزاندرگیرکردن همة دانش»، «آموزانبازخورد به دانش

تصریح »و « تدریس به روش ساختارمند»، «آموزان به انجام بهترین کاردانشتشویق »، «آموزاندانش

؛ دی جاگر و 2017شود )مائوالنا و همکاران، را شامل می« حوة استفاده از مواد و منابع آموزشین

(. امروزه تأکید بر حمایت از 2018؛ ون در النس، ون دی گریفت و ون وین، 2017همکاران، 

گیری برتر در مدرسه و زندگی است. هدف نهایی یادگیری، دستیابی آموزان برای اتخاذ جهتدانش

پذیر و صورت انعطافکسب شده به هایه تخصص تطبیقی )توانایی استفاده از دانش و مهارتب

ها و العمر است که در آن صالحیتهای مختلف( است. تأکید بر یادگیری مادامخالقانه در موقعیت

، 1جاروالیابد )ماتا، مایکنین و های یادگیری از طریق تمرین و تالش در طول زمان توسعه میمهارت

آموزان و استفاده از زبان ساده و صریح به کردن اهداف درس برای دانش(؛ بنابراین مشخص2016

خوبی ها بهکند. مهم است که مباحث جدید انتقال داده شود و درسکیفیت آموزشی کمک می

دهد که (. وضوح آموزش اطمینان می2007ها متعادل باشند )ون دی گریفت، یافته و فعالیتساخت

فهمند که آموخته شده است و قادر به ترکیب محتوای جدید آموزان موضوع را درک کرده و میدانش

آموزان موضوع با دانش قبلی خود هستند. در طول آموزش نیز معلم باید اطمینان حاصل کند که دانش

 ،2وین و ون دی گریفتدهند )ون دی هورک، هوت و تکالیف درسی را انجام می را درک کرده

2016.) 

، «آموزانکردن دانشتالش در جهت فعال»های این مؤلفه شاخصهای تدریس فعال: روش

منظور تفکر آموزان بهبرانگیختن دانش»، «ترآموزان ضعیفنفس در دانشبرانگیختن حس اعتمادبه»

جازه به ا»، «آموزان به تفکرمنظور برانگیختن دانشطرح سؤاالتی به»، «های مسائلحلدربارة راه

کردن اهداف درس مشخص»و « های تعاملیارائة آموزش»، «منظور تفکر با صدای بلندآموزان بهدانش

؛ دی جاگر و همکاران، 2017شود )مائوالنا و همکاران، را شامل می« صورت واضح در آغاز درس به

علمان با (. روش تدریس، راهی است که م2018؛ ون در النس، ون دی گریفت و ون وین، 2017

                                                           
1. Maatta, Mykanen & Jarvela 

2. Van de Hurk, Houtveen & Van de Grift 
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کنند، توضیحات واضحی ارائه یادگیری را مدیریت و سازماندهی می-استفاده از آن، موقعیت یاددهی

ها ها، پاسخها، کاوشگریگیرند و متعاقباً از طریق پرسشدهند، تکالیف مرتبط با مباحث در نظر میمی

 (.2014، 1نند )رودهومبوکرا بررسی میها، تحسین و بازخورد، میزان اثربخشی یادگیری و واکنش

منظور ارزیابی به»های این مؤلفه شاخصآموزان: های فردی دانشتطبیق تدریس با تفاوت

آموزان سازی زمان مطالعه و آموزش بیشتر برای دانشفراهم»، «کردن میزان تحقق اهدافمشخص

ارائة درس با  تطبیق فرایند»و « آموزانهای فردی دانشتطبیق آموزش با تفاوت»، «ترضعیف

؛ دی جاگر و همکاران، 2017شود )مائوالنا و همکاران، را شامل می« آموزانهای فردی دانشتفاوت

تطبیق آموزش، ابزاری بسیار مفید برای  (.2018؛ ون در النس، ون دی گریفت و ون وین، 2017

خواهند بود نیازهای های متنوع در کالس درس است که با استفاده از آن معلمان قادر ارائة آموزش

عبارتی، هدف این است که اطمینان حاصل شود همه آموزان را برآورده کنند. بهمتنوع همة دانش

های آموزشی و بینند، دسترسی معقول به فرصتآموزانی که در یک کالس درس آموزش میدانش

منظور آموزش باکیفیت بههای منصفانه و معقول منابع مورد نیاز خود را دارند؛ بنابراین، باید فرصت

 (.0192، 2ها در نظر گرفته شود )ملیسها ارائه شود و نیازهای مختلف آنبه آن

سازی مسائل آموزش چگونگی ساده»های این مؤلفه شاخصیادگیری: -راهبردهای یاددهی

– منظور چگونگی بررسی راهآموزان بهآموزش دانش»، «های کنترلیاستفاده از فعالیت»، «پیچیده

طرح »و « آموزان به تفکر انتقادیتشویق دانش»، «هامنظور استفاده از آموختهبرانگیختن به»، «هاحل

گیرد )مائوالنا و را در بر می« هامنظور برانگیختن تفکر نسبت به راهبردها و استراتژیسؤاالتی به

 (.2018ن وین، ؛ ون در النس، ون دی گریفت و و2017؛ دی جاگر و همکاران، 2017همکاران، 

ها را برای دنیای آموزان را بر عهده دارند که آنهایی به دانشمعلمان مسئولیت ارائة مجموعه فعالیت

پویایی که نیازمند متفکران خالق، فکور و انتقادی است، آماده کند. بنابراین، برنامة آموزشی معلم 

طور فعال ان فراهم خواهد کرد، تا بهآموزهایی را برای دانشمبتنی بر راهبردهای یادگیری، فرصت

دهندة چگونگی استفاده از این دانش در دنیای واقعی است، دانش را با همساالن در شرایطی که نشان

                                                           
1. Rudhumbu 

2. Melese 
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ها را ترغیب کند تا به مسیر ارزیابی وظایف هدایت خلق کنند. این فرایند همچنین ممکن است آن

را ارتقا دهند  گراواهند تا رویکرد سازندهطول آموزش از همساالن دیگر مشورت بخشوند و در 

وسیلة کاربرد های الزم را بههمچنین، یادگیرندگانی که مهارت. (2018، 1)گرین، ادی و اندرسون

های یادگیری کالس درس طور مؤثر از فرصتراهبردها کسب کرده باشند، قادر خواهند بود تا به

 (.2018، 2بهره ببرند )یوسفی حلوائی

کند، های درسی که بار اصلی آن بر دوش مجریان سنگینی میهم تدریس موفق برنامه در ایران

ای که بر اساس عملکرد معلمان در گونهروی نظام آموزشی است بههای پیشیکی از مسئله

شود های درسی جدید و آثار و نتایج آن مشخص میهای درس است که کیفیت برنامهکالس

بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی  (. در زمینة1395و همکاران،  ؛ زرقانی1392پور، )بیرمی

( در 1395) . زرقانیکرده استبررسی ای آن را هایی صورت گرفته که هر یک از جنبهپژوهش

گیری پژوهشی که با روش پدیدارشناسی از معلمان ابتدایی انجام داد بیان کرده که به دلیل عدم شکل

مان، تغییرات ایجاد شده در دانش نظری و عملی آنان از کیفیت مطلوبی باورهای قوی در معل

برخوردار نیست که بر کیفیت تدریس آنان نیز تأثیرگذار بوده است. امینی، رحیمی و اسفندیاری 

پیمایشی و از طریق پرسشنامه از معلمان ابتدایی انجام -( در پژوهشی که به روش توصیفی1393)

که عمدة مشکالت تدریس معلمان پایة ششم ابتدایی از نظر کمبود زمان و  دهنداند نشان میداده

فضا و امکانات کمک آموزشی است. نکتة مهم این است که مطالعات صورت گرفته رفتارهای 

تدریس معلم در محیط واقعی کالس درس را سنجش نکرده است. در این بین، استفاده از روش 

توان دهد و اینکه چگونه میریس در مدارس را نشان میمشاهدة کالس، وضعیت فعلی کیفیت تد

به نحو واقعی و با منابع موجود کیفیت تدریس و یادگیری را بهبود بخشید. همچنین، مطالعات بر 

های انتقال را مورد توجه قرار داده، مبنای مشاهدة کالس زمینه و موقعیت را در نظر گرفته، سبک

هایی کنندة واقعیتکالس را مورد بررسی قرار داده و برجسته شده درهای آموزشی استفاده شیوه

(. در این راستا، این پژوهش نیز قصد 2006، 3اسولیواناست که در آن معلمان مشغول به کار هستند )
                                                           
1. Green, Eady & Anderson 

2. Yousefi Halvaei 

3. O'Sullivan 
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بپردازد و با استفاده از مدل ون دی گریفت  دارد تا به ارزیابی کیفیت تدریس معلمان آموزش ابتدایی

ر بر کیفیت تدریس معلمان را مشاهده، بررسی و مطالعه کند. در این راستا (، عوامل مؤث2018)

 ها و نتایج آن گردآوری شده است:های زیر طراحی و پاسخپرسش

جو یادگیری »میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم از نظر توجه به مؤلفة . 1

 قدر است؟چه« امن و برانگیزاننده

سازماندهی »لوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم از نظر توجه به مؤلفة میزان مط. 2

 قدر است؟چه« اثربخش

های آموزش»میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم از نظر توجه به مؤلفة . 3

 قدر است؟چه« ساختاریافته

های روش»ایالم از نظر توجه به مؤلفة  میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان. 4

 قدر است؟چه« تدریس فعال

تطبیق تدریس »میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم از نظر توجه به مؤلفة . 5

 قدر است؟چه« آموزانهای فردی دانشبا تفاوت

راهبردهای »وجه به مؤلفة میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایالم از نظر ت. 6

 قدر است؟چه« یادگیری-یاددهی

شناختی )جنسیت، پایة تدریس، نوع درس، پیرامون موارد یادشده برحسب عوامل جمعیت. 7

 ناحیه، سابقة تدریس و مدرک تحصیلی( چه تفاوتی وجود دارد؟

 پیشینه پژوهش

فهرست واکاوی مشاهدة تدریس ون  ( که با استفاده از1388دار )پور و لیاقتنتایج پژوهش بیرمی

کنندة آن است که کیفیت تدریس معلمان پایة چهارم ( انجام گرفته است، بیان2007دی گریفت )

« جو یادگیری امن و برانگیزاننده»ابتدایی در درس ریاضی از وضعیت مطلوب برخوردار نیست؛ مؤلفة 

، «وضوح تدریس»های وسط و مؤلفهدارای وضعیتی باالتر از سطح مت« سازماندهی مؤثر کالس»و 

دارای وضعیتی کمتر از سطح متوسط است. « یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « تطبیق تدریس»
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دارای بیشترین مقدار « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»ذکرشده، مؤلفة های همچنین، از میان مؤلفه

 ن است.دارای کمترین مقدار میانگی« تطبیق تدریس»میانگین و مؤلفة 

( با استفاده از ابزار مشاهده ون دی گریفت 2019لورنز )-های پژوهش ون در پرس و هلمزیافته

و « برانگیزاننده جو یادگیری امن و»های نشان داد رفتارهای تدریس معلمان با سابقة کم در مؤلفه

ریس های تدروش»و « وضوح آموزش»های دارای وضعیت خوب، در مؤلفه« مدیریت کالس درس»

و « های فردی یادگیرندگانتطبیق تدریس با تفاوت»های دارای وضعیت مناسب و در مؤلفه« فعال

دارای وضعیت نامناسب بوده است. همچنین، معلمانی که در مناطق « یادگیری-راهبردهای یاددهی»

لمانی های پایة تدریس عملکرد بهتری نسبت به سایر معجمعیت مشغول به کار بودند، در مهارتکم

های پیچیدة تدریس بین معلمان نواحی مختلف که در مناطق دیگر بودند، نشان دادند ولی در مهارت

عملکرد بهتری « یادگیری-راهبردهای یاددهی»تفاوت معناداری وجود نداشت. معلمان مرد در مؤلفة 

 داشتند. بر حسب نوع مدرک تحصیلی تفاوت معناداری بین معلمان وجود نداشت.

نشان « آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان از تطبیق آموزش»( با عنوان 2019پژوهش ملیس )نتایج 

داد معلمان نگرش مثبتی نسبت به کاربرد آموزش متمایز دارند، اما در سطحی متوسط آن را به اجرا 

اس آموزان بر اسهای سخنرانی سنتی و ارزیابی دانشگذاشته و بنا به دالیلی از جمله استفاده از روش

شود از راهبردهای طور کامل قادر به اجرای آن نیستند. بنابراین، توصیه میکاغذی به-های مدادآزمون

 آموزشی غیرمستقیم نظیر ارزیابی نمونة کارها، عملکرد فرد و ارزیابی نتایج استفاده شود.

ری برای تدوین ابزا»( با عنوان 2018) ون در النس، ون دی گریفت و ون وینهای پژوهش یافته

بازخورد معلمان: استفاده از مدل رش برای پیشرفت معلمان در جهت استفاده از راهبردها و رفتارهای 

و « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های که معلمان بر حوزهنشان داد در صورتی « مؤثر در تدریس

های مرتبط با توسعه در حوزهتوانند شروع به تسلط داشته باشند می« سازماندهی اثربخش»

تطبیق تدریس با نیازهای فردی »و « یادگیری-راهبردهای یاددهی»، «های تدریس فعالروش»

شده یک ای به کار گرفته کند که ابزار مشاهدهکنند. در پایان، ون دی گریفت بیان می« آموزاندانش

 ی درس است.هاابزار بالقوة مفید برای توصیف و ارزیابی کیفیت تدریس معلمان در کالس
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سنجش کیفیت تدریس و میزان »( با عنوان 2017و همکاران ) 1ون دی گریفتهای پژوهش یافته

جنوبی در آن است که معلمان کشور کرة  دهندةنشان« آموزان در کرة جنوبی و هلندمشارکت دانش

« دریسوضوح ت»و « یادگیری-راهبردهای یاددهی»های های درسی در مؤلفهزمینة تدریس برنامه

های روش»، «جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های عملکرد بهتر و معلمان کشور هلند در مؤلفه

ها تطبیق تدریس با تفاوت»عملکرد بهتری دارند و در مؤلفة « سازماندهی اثربخش»و « تدریس فعال

 نوبی بهتر بود.آموزان در کرة جتفاوتی مشاهده نشد. عالوه بر این مشارکت دانش« یا آموزش متمایز

اعتبارسنجی مدل رفتارهای تدریس اثربخش »( با عنوان 2017مائوالنا و همکاران )نتایج پژوهش 

است که کیفیت رفتارهای تدریس معلمان بدو خدمت کمتر از  کنندة آنبیان« از معلمان بدو خدمت

مدیریت »، «نندهجو یادگیری امن و برانگیزا»در حوزة  معلمان باتجربه است. معلمان بدو خدمت

تطبیق تدریس با »، «های تدریس فعالروش»نسبتاً قوی و در حوزة « وضوح آموزش»و « اثربخش

عبارتی، نسبتاً ضعیف بودند. به« یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « های فردی یادگیرندگانتفاوت

 سازی کردند.رفتارهای پایة تدریس را بهتر از رفتارهای پیچیدة تدریس پیاده

های کیفیت تدریس معلمان مدارس ویژگی»( با عنوان 2017تایج پژوهش دی جاگر و همکاران )ن

نشان داد که معلمان « های تدریس با استفاده از ابزار مشاهدهمتوسطة آفریقای جنوبی: ارزیابی شیوه

ه های تدریس فعال( با مشکل مواجکردن یادگیری )روشها )تطبیق تدریس( و فعالدر کشف تفاوت

سال تجربة تدریس، نمرات کمتری از معلمان با تجربة  15هستند. عالوه بر این، معلمان با بیش از 

ی تدریس اثربخش کسب کردند که ممکن است معلمان با تجربة انگیزه یا کمتر در تمام شش مؤلفه

یس های تدرهای تدریس فعال و تطبیق تدریس را که برای شیوهسازی روشدانش کافی در پیاده

 اثربخش نیاز است، نداشته باشند.

اهمیت وضوح معلمان و تأثیر آن بر یادگیری »( با عنوان 2015) 2نتایج پژوهش بولکان

از آن است که وضوح آموزش معلم بر یادگیری  حاکی« سازی با کاهش بار شناختیآموزان: سادهدانش

شود. همچنین، آموزان میشآموزان تأثیرگذار است و موجب کاهش بار شناختی اغلب داندانش

 ها به کسب اطالعات عمیق در کالس درس تأثیرگذار است.متعاقباً بر تمایل آن

                                                           
1. Chun 
2. Bolkan 
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کیفیت تدریس در چهار کشور اروپایی: بررسی »( با عنوان 2007نتایج پژوهش ون دی گریفت )

رانگیزاننده، جو یادگیری امن و ب»های نشان داد بر طبق مؤلفه« ادبیات و کاربرد یک ابزار ارزیابی

یادگیری و تطبیق تدریس با -مدیریت اثربخش کالس درس، وضوح تدریس، راهبردهای یاددهی

داری در کیفیت تدریس معلمان در کشورهای انگلیس، بلژیک، تفاوت معنا« آموزاننیازهای دانش

 آلمان و هلند وجود ندارد.

 شناسی پژوهشروش

رویکرد، کمی است. جامعة هدف پژوهش شامل کلیة این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر 

و جامعة پژوهش نیز شامل کلیة معلمان  1397-98معلمان دورة ابتدایی استان ایالم در سال تحصیلی 

دورة ابتدایی در شهرهای ایالم، دهلران، چرداول )با مرکزیت سرآبله( و ایوان بود. نمونة آماری این 

های ایالم، دهلران، های سوم و ششم دبستانیس در پایهمعلم مشغول به تدر 62پژوهش شامل 

 بیان شده است. 1چرداول )سرآبله( و ایوان بود که به تفکیک جنسیت در جدول 
 

 شده برای پژوهش. نمونة آماری انتخاب1 جدول

 جمع زن مرد شهر

 16 8 8 ایالم

 16 8 8 دهلران

 14 6 8 چرداول )سرآبله(

 16 8 8 ایوان

منظور تعیین ای غیر نسبتی است. بهگیری تصادفی طبقهگیری در این پژوهش، نمونهروش نمونه

جامعة هدف ابتدا ضمن مشورت با مسئول پژوهش آموزش و پرورش استان ایالم و بر اساس 

پراکندگی شهرهای استان، کل استان به چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شد و از هر 

های مورد مطالعه از مدارس صورت تصادفی انتخاب شد. برای انتخاب نمونهه منطقه یک شهرستان ب

طور تصادفی واجد شرایط در هر شهر هشت دبستان )چهار دبستان پسرانه و چهار دبستان دخترانه( به
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طور تصادفی تعیین شد انتخاب، سپس، از هر دبستان یک کالس پایه سوم و یک کالس پایة ششم به

های سوم و ششم آن بود که پایة سوم کالس درس(. علت انتخاب پایه 62تان و دبس 31)جمعاً 

عنوان آخرین پایة دورة دوم ابتدایی است و عنوان آخرین پایة دورة اول ابتدایی و پایة ششم بهبه

تر شده است. از آنجا که ممکن بود محدودکردن های قبلی تخصصیدروس تا حدودی نسبت به پایه

های درس درس، تصویری نامتعارف از بررسی کیفیت تدریس معلمان در کالس مشاهده به یک

عنوان به« فارسی»ای از دروس علوم پایه و عنوان نمونهبه« ریاضی»ارائه دهد، در هر پایه دو درس 

ای از دروس علوم انسانی برای ارزیابی مشخص شد. در این راستا، دو درس از هر پایه )در نمونه

کالس در درس  32کالس درس،  62لف( در نمونة پژوهشی مشاهده شد. از مجموع دو کالس مخت

صورت کالس در درس فارسی مشاهده شد. با توجه به اینکه انتخاب شهرها به  30ریاضی و 

تصادفی صورت گرفت یکی از شهرها )چرداول( با مرکزیت سرآبله دارای هفت دبستان )چهار 

دبستان  31دبستان به  32انه( بود که موجب شد حجم نمونه از دبستان پسرانه و سه دبستان دختر

 تغییر یابد.

ها و تکمیل فهرست واکاوی توسط پژوهشگر شائبة سوگیری را با توجه به اینکه مشاهدة کالس

های الزم و اجرای گر برای گذراندن آموزشکرد، در این پژوهش تعداد چهار مشاهدهتقویت می

گر که مشاهدات خود را به صورت بر این، با استفاده از چند مشاهده پژوهش انتخاب شد. عالوه

( نگرانی 1969، 1ها را نیز تعیین کرد. به باور )بریتوان پایایی بین آندهند، میمستقل انجام می

کند که پژوهشگران بود؛ این مشکل زمانی بروز می« 2اخالقیات تحمیلی»پژوهشگران در این پژوهش 

کنند راحی شده در یک بستر فرهنگی مشخص، در فضای فرهنگی متفاوتی استفاده میاز یک ابزار ط

گیرند )کرسول و ها را در یک فرهنگ متفاوت به کار میو مقوالت، متغیرها، مفاهیم و پارادایم

های عملکردی ها را با نمونه(. برای جلوگیری از این مشکل سازندة ابزار تمامی مؤلفه1394کالرک، 

گر بودند و فقط قابل رؤیت تبیین کرده بود. همچنین، در این پژوهش فقط چهار مشاهده مشخص و

گر از مفاهیم و مقوالت به کار رفته در فهرست واکاوی مشاهده آگاهی کافی بود این چهار مشاهده
                                                           
1. Berry 
2. Imposed ethics 
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گران از مفاهیم و منظور درک یکسان همه مشاهدههمسان و کامل داشته باشند. بر این اساس و به

ها در جلسات تمرینی و آموزشی حضور یافتند و های فهرست واکاوی مشاهده، ابتدا همة آنزهسا

ها تمرین و مکرراً های عملکردی و روش سنجش آنها، نمونهضمن بررسی و تبیین تمامی مؤلفه

های گران به درک یکسانی از مفهوم و شیوهگذاری اصالح و تکرار شد تا مشاهدههای نمرهروش

 ها به دست آورند.گذاری آننمره

گران به تماشای های معلمان ابتدایی تهیه و در طول تمرین، مشاهدههایی از کالسدر ادامه، فیلم

شده ثبت کردند. نتایج اولین ویدئو مشاهده های ضبطو نمرات خود را برای تدریسها پرداخته فیلم

شد. دو هدف از این کار وجود داشت:  گران و پژوهشگران استفادهشده برای بحث بین مشاهده

گران با فهرست معیار. در گران و محاسبه ضریب توافق مشاهدهمحاسبه ضریب توافق بین مشاهده

گر مورد کاوش قرار گرفت تا مشخص ها عملکرد هر مشاهدهادامه برای اطمینان از ثبت درست داده

اهنگ هستند فیلم تدریس مجدداً از اول تکرار با هم یا با فهرست واکاوی ناهم گرانشود اگر مشاهده

ترین روش ثبت شود. بنابراین، نمرات ثبت شده ها مکث شود تا مناسبو روی شاخص

ای با نمرات استاندارد شده داشت، مورد بررسی قرار گرفت و مالحظهگرانی که تفاوت قابلمشاهده

را شرح دهند. به این ترتیب، فرصتی به  ها خواسته شد تا دلیل نمرة خود در رابطه با شاخصاز آن

شده های تدریس ضبطگذاری استاندارد داده شد. بر همین مبنا، فیلمها برای یادگیری نحوة نمرهآن

گران به توافق متقابل یا حداقل یک توافق متقابل دیگر به نمایش گذاشته شد تا مشخص شود مشاهده

نظر داشته و نیازمند آموزش مجدد هستند. همچنین، ختالفیا با نمرات معیار ا )متوسط/خوب( رسیده

قرار  گرشوند، تحت تأثیر مقاصد مشاهدهبرای اینکه در حین اجرای پژوهش معلمانی که مشاهده می

پذیر نیست تا از ها اطالع داده شد که آشکار کردن ماهیت پژوهش تا پایان آن امکاننگیرند به آن

اری شود. همچنین، پس از گذشت دو هفته از اجرای پژوهش یک جلسة ها خوددتأثیر بر رفتار آن

بار مشاهدة ترتیب داده شد. با توجه به اینکه ممکن است با یک گرانتقویتی برای تمام مشاهده

بار مورد مشاهده قرار درس، تصویری نامتعارف از سبک آموزش معلمان به دست آید، هر کالس سه

ها در یک محدودة زمانی از سال تحصیلی گردآوری برای تمام کالس ایهای مشاهدهگرفت. داده
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ها عوامل مؤثر بر آوری دادهشد. از طرفی نیز برای جلوگیری از هرگونه سوگیری در جمع

ها تشریح و توصیف شد و که ممکن بود بر سبک امتیازدهی تأثیرگذار باشد برای آن گرانمشاهده

های الزم ابتدا به ها قرار داده شد. همچنین، برای اخذ مجوزدر قالب یک پیوست در اختیار آن

های صورت گرفته مجوز این اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم مراجعه و پس از هماهنگیاداره

های آموزش و پرورش جامعة آماری انتخاب شده مراجعه شد و مجوز صادر شد. سپس به اداره

ران، چرداول )با مرکزیت سرآبله( و ایوان اخذ شد. همچنین، با های چهار شهر ایالم، دهلدبستان

پذیری و تعهد متقابل گران برای اجرای پژوهش، رعایت شیوة اجرا و حس مسئولیتمشاهده

ها قراردادی اخذ شد. سپس مجوزهای چهار شهر به همراه فهرست واکاوی مشاهده در اختیار آن

 قرار داده شد. 

از فهرست واکاوی مشاهده تدریس ون دی گریفت استفاده شد. برای تهیة ها برای گردآوری داده

به بعد استفاده شده بود و تمام  1960این ابزار تمام ابزارهای مشاهدة کیفیت تدریس که از سال 

با هدف اثربخشی عملکرد معلمان صورت گرفته بود،  1994تا  1985های مطالعاتی که بین سال

های تدریس مرتبط با عملکرد معلمان و یا نتایج یادگیری لیتبررسی شد. سپس، تمام فعا

، این ابزار توسط 1990آموزان غربال شده، و ابزار مشاهده بر اساس آن ساخته شد. در دهة دانش

و « مدیریت کالس درس»، «جو یادگیری امن»ادارة آموزش و پرورش هلند در قالب سه مؤلفة 

دریس معلمان مورد استفاده قرار گرفت. این اولین نسخه از برای ارزیابی کیفیت ت« وضوح آموزش»

« المللی تطبیق تدریس و یادگیریبررسی بین»عنوان ابزار مشاهده ابزار مشاهده بود که بعدها به

منظور اثربخشی از آن با استفاده از این ابزار مطالعات بیشتری بههای پس معرفی شد. در سال

ویژه های جدید و بهشورهای مختلف صورت گرفت. این بررسیرفتارهای تدریس معلمان در ک

ها رفتار تدریس مرتبط با موفقیت 146مطالعات اولیه در رابطه با رفتارهای تدریس معلمان به انتخاب 

ها برای مشاهده در کالس درس مناسب آموزان منجر شد که همة آنو دستاوردهای یادگیری دانش

رفتار )شاخص با استنباط  114رفتار اصلی )شاخص با استنباط باال( و  32بود. سپس، این رفتارها به 

جو »شاخص اصلی با عنوان شش حوزة کلی  32کم= نمونه عملکردی( تبدیل شد. همچنین، 
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های تدریس روش»، «های ساختاریافتهآموزش»، «سازماندهی اثربخش»، «یادگیری امن و برانگیزاننده

تعیین شد « یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « های فردی یادگیرندگانتتطبیق تدریس با تفاو»، «فعال

که هر حوزه نیز شامل چند نمونة عملکردی )شاخص با استنباط کم( برای استنباط رفتارهای اصلی 

نمونة  15دارای چهار شاخص اصلی و « محیط امن و برانگیزاننده»تدریس معلمان است. بر این مبنا 

های آموزش»نمونة عملکردی،  15دارای چهار شاخص اصلی و « اثربخشسازماندهی »عملکردی، 

دارای « های تدریس فعالروش»نمونة عملکردی،  24دارای هفت شاخص اصلی و « ساختاریافته

دارای « های فردی یادگیرندگانتطبیق تدریس با تفاوت»نمونة عملکردی،  29هفت شاخص اصلی و 

دارای شش شاخص « یادگیری-راهبردهای یاددهی»ی و نمونة عملکرد 12چهار شاخص اصلی و 

= اساسًا 1ها در هر شاخص از یک تا چهار )نمونة عملکردی است. همچنین دامنة نمره 19اصلی و 

( تنظیم شده است. بر این 4= اساساً قوی4، 3= اکثر مواقع قوی3، 2= اکثر مواقع ضعیف2، 1ضعیف

نسبتًا » 2-3، بازة «نامطلوب» 1-2آمده در بازة دستة بهمبنا و براساس پروتوکل ابزار میانگین نمر

 خواهد بود.« مطلوب» 3-4و بازة « مطلوب

فهرست واکاوی مشاهدة تدریس معلم که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا توسط 

 منظور رواسازیدو استاد مدرس درس زبان تخصصی دانشگاه شهید چمران به فارسی ترجمه شد. به

گیری این فهرست واکاوی در اختیار اساتید گروه علوم تربیتی قرار گرفت و بر اساس ابزار اندازه

 ها تعدیل و اصالح شد.بندیها و جملهنظر ترجمهنظرات این اساتید صاحب
 

                                                           

ای از رفتار تدریس مورد نظر معلم مشاهده نشود و گونه نشانهشود که هیچزمانی انتخاب می« اساساً ضعیف». گزینة 1

 گر استنباط کند معلم به فعالیت یادشده توجهی ندارد.مشاهده

خواهد شود که معلم نسبت به رفتارهای تدریس مورد نظر آگاهی دارد و میزمانی انتخاب می« اکثر مواقع ضعیف». گزینة 2

 دادن آن را ندارد.که در تدریس خود آن را به کار گیرد، اما مهارت الزم برای انجام

شود اما در انجام آن برخی نظر مشاهده می شود که رفتارهای تدریس موردزمانی انتخاب می« اکثر مواقع قوی»گزینة . 3

 های جزئی وجود دارد.نارسایی

شود که رفتارهای تدریس مورد مشاهده به طور دقیق و بی هیچ کم و کاستی انجام زمانی انتخاب می« اساساً قوی»گزینة  .4

 پذیرد.
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 های فهرست واکاوی مشاهدة تدریس معلم. میزان آلفای کرونباخ مؤلفه2جدول 

 میزان آلفای کرونباخ مؤلفه

 76/0 جو یادگیری امن و برانگیزاننده

 86/0 سازماندهی اثربخش

 85/0 های ساختاریافتهآموزش

 78/0 های تدریس فعالروش

 88/0 آموزانهای فردی دانشتطبیق تدریس با تفاوت

 91/0 یادگیری-راهبردهای یاددهی

 2که نتایج در جدولپایایی فهرست واکاوی مشاهدة تدریس بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شد 

گر مربوط به گران از پایایی مشاهدههای مشاهدهمنظور تعیین میزان پایایی دادهبیان شده است. به

گر مربوط به مالک میزان توافق گران استفاده شد. در پایایی مشاهدهمالک و پایایی میان مشاهده

گر متخصص )در اینجا مشاهدههای یک دیده با نمرهگران آموزشهای هر یک از مشاهدهنمره

گر با استفاده از گران و نمرات پژوهشپژوهشگر( سنجیده شد. ارزیابی اندازة توافق نمرات مشاهده

عالوه، ضریب کاپای بود. به 80/0تا  76/0ی ضریب توافق از شد. دامنه بررسی 1کاپای کوهنضریب 

یگر نیز دو به دو محاسبه شد که میزان گران با همدکوهن برای بررسی میزان توافق نمرات مشاهده

ای یکسان گران به شیوهکنندة آن بود که مشاهدهبود. این میزان توافق بیان 88/0تا  77/0آن از 

 دادند.های مشابه را مورد مشاهده قرار میموقعیت

 های پژوهشیافته

مورد بررسی قرار گرفت. با  ها، نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرهادادن به پرسشابتدا قبل از پاسخ

اسمیرنف  -های شاپیرو ویلک و کلموگروفنفر بیشتر بود و آزمون 40توجه به اینکه حجم نمونه از 

نفر کاربرد دارد  40های کوچک یعنی کمتر از ها فقط در جامعه با نمونهبودن نمرهدربارة نرمال

زیع فراوانی، میزان کجی، کشیدگی و بودن تو(؛ بنابراین، برای بررسی نرمال7، ص1386)مولوی، 

 (.3خطای استاندارد بررسی شد )جدول 
                                                           
1. Cohen`s Kappa Coefficient 
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 های پژوهش. میزان کجی، کشیدگی و خطای استاندارد کجی و کشیدگی مؤلفه3جدول 

 مؤلفه
 کشیدگی کجی

 خطای استاندارد آماری خطای استاندارد آماری

 599/0 - 025/0 304/0 - 357/0 جو یادگیری امن و برانگیزاننده

 599/0 042/1 304/0 - 900/0 سازماندهی اثربخش

 599/0 809/0 304/0 - 163/0 های ساختاریافتهآموزش

 599/0 087/1 304/0 469/0 های تدریس فعالروش

 599/0 788/0 304/0 441/0 آموزانهای فردی دانشتطبیق تدریس با تفاوت

 599/0 491/0 304/0 190/0 یادگیری-راهبردهای یاددهی

های پژوهش در محدودة به شود، میزان کجی و کشیدگی مؤلفهمشاهده می 3چنانچه در جدول 

 اضافه و منهای یک قرار دارد. بنابراین، توزیع نرمال است.
 

 های پژوهش. مقایسة میانگین نمره میزان مطلوبیت مؤلفه4جدول 

 

 میانگین مؤلفه
معیار 
 انحراف

 مقدار تی
سطح 

 معناداری

اختالف 
 نگینمیا

درصدی  95بازه اطمینان 
 برای اختالف میانگین

 وضعیت
براساس 

 حد باال حد پایین پروتکل ابزار
جو یادگیری امن 

 و برانگیزاننده
 مطلوب 460/0 266/0 363/0 0001/0 456/7 383/0 36/3

سازماندهی 
 اثربخش

 مطلوب 443/0 187/0 315/0 0001/0 914/4 504/0 32/3

های آموزش
 ختاریافتهسا

 نسبتاً مطلوب -013/0 -217/0 -115/0 027/0 -260/2 401/0 86/2

های تدریس روش
 فعال

 نسبتاً مطلوب -504/0 -764/0 -634/0 0001/0 -734/9 513/0 37/2

تطبیق تدریس با 
های فردی تفاوت

 آموزاندانش
 نسبتاً مطلوب -455/0 -795/0 -625/0 0001/0 -334/7 671/0 38/2

های راهبرد
 یادگیری-یاددهی

 نسبتاً مطلوب -583/0 -084/1 -960/0 0001/0 -420/15 490/0 04/2

16 df= 
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جو یادگیری امن و »های منظور بررسی میزان مطلوبیت تدریس معلمان در توجه به مؤلفهبه

 تطبیق»، «های تدریس فعالروش»، «های ساختاریافتهآموزش»، «سازماندهی اثربخش»، «برانگیزاننده

ای نمونهاز آزمون تی تک« یادگیری-راهبردهای یاددهی»و « آموزانهای فردی دانشتدریس با تفاوت

دهد، بر اساس شاخص ون دی گریفت و همکاران نشان می 4گونه که نتایج جدول استفاده شد. همان

و  36/3ن با میانگی« جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های ( میزان توجه معلمان به مؤلفه2017)

با « های ساختاریافتهآموزش»های و مؤلفه« مطلوب»در سطح  32/3با میانگین « سازماندهی اثربخش»

های فردی تطبیق تدریس با تفاوت»، 37/2با میانگین « های تدریس فعالروش»، 86/2میانگین 

نسبتاً »ر سطح د 04/2با میانگین « یادگیری-راهبردهای یاددهی»و  38/2با میانگین « آموزاندانش

« جو یادگیری امن و برانگیزاننده»قرار دارد. در این بین بیشترین میانگین مربوط به مؤلفة « مطلوب

 است. 04/2با « یادگیری-راهبردهای یاددهی»و کمترین میانگین مربوط به مؤلفة  36/3با 
 

هادی مؤلفهبنبندی و اولویت. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین معناداری، رتبه5جدول   

 هامؤلفه میانگین رتبه

 جو یادگیری امن و برانگیزاننده 15/5

 دهی اثربخشسازمان 99/4

 های ساختاریافتهآموزش 82/3

 آموزانهای فردی دانشتطبیق تدریس با تفاوت 79/2

 تدریس فعال و اثربخش 47/2

 یادگیری–راهبردهای یاددهی 77/1

62 N= 005/175 = 2χ 5 df= 1000/0 =P 

سازماندهی »، 15/5با میانگین « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»، مؤلفة 5های جدول بر اساس داده

های تطبیق تدریس با تفاوت»، 82/3با میانگین « های ساختاریافتهآموزش»، 99/4با میانگین « اثربخش

راهبردهای »و  47/2ن با میانگی« های تدریس فعالروش»، 79/2با میانگین « فردی یادگیرندگان

به ترتیب، دارای بیشترین اولویت هستند. بنابراین، توجه به  77/1با میانگین « یادگیری-یاددهی
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در رفتارهای تدریس معلمان « سازماندهی اثربخش»و « جو یادگیری امن و برانگیزاننده»های مؤلفه

در « یادگیری-اهبردهای یاددهیر»و « های تدریس فعالروش»های بیشترین کاربرد و توجه به مؤلفه

 رفتارهای تدریس معلمان کمترین کاربرد را به همراه داشته است.

 گیریبحث و نتیجه

جو یادگیری امن و »ها در زمینة با میزان مطلوبیت تدریس معلمان از نظر توجه به مؤلفة یافته

( معلمان 36/3شده )گین کسبکردن نمرة معیار و میانکنندة آن است که با لحاظبیان« برانگیزاننده

اند. نتایج این پژوهش با به اجرا گذاشته« مطلوب»رفتارهای تدریس مرتبط با این مؤلفه را در سطح 

(، مائوالنا و همکاران 2007(، ون دی گریفت )1388دار )پور و لیاقتهای پژوهش بیرمییافته

( 2019لورنز )-در پرس و هلمز(، و ون 2018(، ون در النس، ون دی گریفت و ون وین )2017)

در  15/5ای در یک راستا است. همچنین، بر اساس نتایج آمارة فریدمن، این مؤلفه با میانگین رتبه

اولویت اول معلمان برای ارائة رفتارهای تدریس اثربخش قرار گرفته است. هر چند که این مؤلفه 

خوبی در کالس درس استفاده شده هشود و توسط معلمان بجزء رفتارهای پایة تدریس محسوب می

نیازی ضروری برای اجرای رفتارهای پیچیدة تدریس به حساب است، باید در نظر داشت که پیش

 آید.می

ها یافته« سازماندهی اثربخش»در رابطه با بررسی کیفیت تدریس معلمان از نظر توجه به مؤلفة 

( و درنظرگرفتن 32/3شده )با میانگین کسبحاکی از آن است که میزان توجه معلمان به این مؤلفه 

قرار دارد. « مطلوب»( در سطح 2017، بر اساس شاخص ون دی گریفت و همکاران، 3نمرة معیار )

(، مائوالنا و 2007(، ون دی گریفت )1388دار )پور و لیاقتهای پژوهش بیرمیاین نتایج با یافته

، ون در النس، ون دی گریفت و ون وین (2017(، ون دی گریفت و همکاران )2017همکاران )

( در یک راستا است. این تحقیقات نیز تأثیر سازماندهی 2019لورنز )-(، و ون در پرس و هلمز2018)

آموزان و مدیریت اثربخش کالس درس بر میزان مطلوبیت تدریس معلمان و میزان یادگیری دانش

این مؤلفه در اولویت دوم معلمان برای  را بررسی شده است. همچنین، طبق نتایج آمارة فریدمن،

دهد معلمان در ارائة ( که نشان می99/4ای ارائة رفتارهای تدریس اثربخش قرار دارد )میانگین رتبه
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اند. همچنین، در بین چهار شاخص مرتبط با این این رفتار پایة تدریس توجه الزم را مبذول داشته

کند. مدیریت وجه بیشتری را به خود جلب میت« مدیریت اثربخش کالس درس»مؤلفه، شاخص 

گیرد، مشکالت رفتاری را ای است که تدریس اثربخش بر اساس آن شکل میکالس درس پایه

آموزان شود زمان آموزش بیشتری فراهم شده و مشارکت دانشنوبة خود موجب میشناسایی و به

 های درسی افزایش یابد.در فعالیت

های آموزش»زان مطلوبیت تدریس معلمان از نظر توجه به مؤلفة ها در رابطه با مییافته

این مؤلفه را مورد توجه قرار « نسبتاً مطلوب»کنندة آن است که معلمان در سطح بیان« ساختاریافته

(، بولکان 2007ها با نتایج حاصل از پژوهش ون دی گریفت )(. این یافته86/2اند )میانگین= داده

(، ون دی گریفت و همکاران 2017(، مائوالنا و همکاران )2017مکاران )(، دی جاگر و ه2015)

ها نیز صالحیت و ( در یک جهت است. این پژوهش2019لورنز )-( و ون در پرس و هلمز2017)

معلمان در ارائة تدریس منظم و واضح را بررسی کرده و نتایج مثبتی را در عملکرد  هایتوانایی

دار پور و لیاقتها با نتایج پژوهش بیرمیاست. همچنین، یافته ش دادهآموزان گزارمعلمان و دانش

( که اثربخشی تدریس معلمان پایة چهارم در درس ریاضی را بر حسب توجه به مؤلفة 1388)

توجهی معلمان به تهیه طرح درس، کمتر از سطح متوسط به دالیلی از قبیل بی« وضوح آموزش»

های حاصل از آماره فریدمن، این مؤلفه در داده فی نیز بر اساسجهت نیست. از طردانند، هممی

ای اولویت سوم معلمان برای برخورداری از رفتارهای تدریس اثربخش قرار دارد )میانگین رتبه

ارائة »های (. همچنین عملکرد معلمان در بین هفت شاخص مرتبط با این مؤلفه در شاخص82/3

درگیرکردن »های تدریس سنتی نیز مرسوم است؛ نوعی در روشکه به« صورت منظم و واضحدرس به

تصریح نحوة استفاده از مواد »و « بررسی مستمر ادراک درس توسط یادگیرنده»، «آموزانهمة دانش

تر از سطح مطلوب است. در این های تدریس نوین است، پایینکه مرتبط با روش« و منابع آموزشی

کردن محیطی جذاب که موجب منظور فراهمرهای تدریس اثربخش بهراستا، استفاده معلمان از رفتا

های یادگیری درگیر شده و مشارکت مؤثرتری از خود بروز دهند، آموزان در فعالیتشود دانشمی

گرا( کند. همچنین، گرایش معلمان به رویکرد یادگیری معنادار )مطابق با دیدگاه سازندهمهم جلوه می
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دهند، های قبلی خود پیوند میفعاالنه اطالعات را دریافت کرده و با دانسته آموزانکه در آن دانش

 گامی مؤثر در جهت ارائه تدریس اثربخش است.

نشان داد میزان استفاده معلمان « های تدریس فعالروش»شده در رابطه با مؤلفة های انجامتحلیل

(. نتایج این مؤلفه با مطالعات ون دی 37/2قرار دارد )میانگین « نسبتاً مطلوب»از این مؤلفه در سطح 

( و ون در پرس و 2018(، ون در النس، ون دی گریفت و ون وین )2017گریفت و همکاران )

های تدریس ( در یک راستا است. این مطالعات نیز همبستگی بین استفاده از روش2019لورنز )-هلمز

های اند. همچنین، با یافتهارزیابی کرده آموزان را مثبتفعال در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

( که کیفیت رفتارهای تدریس معلمان بدو خدمت را نسبتًا 2017مطالعات مائوالنا و همکاران )

سازی اند، معلمان در پیاده( که گزارش داده2017ضعیف ارائه کرده و دی جاگر و همکاران )

جهت نیست. به نظر ل مواجهند، همهای تدریس فعال( با مشکرفتارهای تدریس اثربخش )روش

( مطلوبیت تدریس معلمان بدو خدمت را بررسی کردند و از این 2017رسد مائوالنا و همکاران )می

نظر با پژوهش حاضر که مطلوبیت تدریس معلمان با سابقة تدریس مختلف را بررسی کرده، دارای 

( در پژوهش خود بر مبنای مدل 2017رسد دی جاگر و همکاران )تفاوت است. همچنین، به نظر می

اند که با جامعة پژوهشی مطالعة پژوهش حاضر، کیفیت تدریس معلمان دورة متوسطه را بررسی کرده

 حاضر متفاوت است.

های حاصل از آمارظ فریدمن، این مؤلفه در بین شش مؤلفة پژوهش در اولویت بر اساس داده

(. همچنین هر 47/2ای بخش قرار دارد )میانگین رتبهپنجم معلمان برای ارائة رفتارهای تدریس اثر

تر از مطلوب قرار دارد. طور معناداری در سطحی پایینشدة این مؤلفه بههفت شاخص اصلی بررسی

در حالی که با توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام آموزشی کشور، انتظار بر این بود که معلمان 

های های فعال تدریس داشته و قادر باشند روشه و کاربرد روشگرایش و تمایل بیشتری به استفاد

آموزان است، در تدریس خود به کار گیرند. تدریس متنوعی را که متناسب با نیازهای یادگیری دانش

ظاهر آسان ولی در واقع کاری پیچیده و البته باید این مهم را در نظر داشت که تدریس فعالیتی به

ای مواجه است که تفکیک در تدریس با عوامل متعدد و در هم پیچیده تخصصی است، زیرا معلم
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های ها برای تدریس مطلوب دشوار است. بر این مبنا استفاده از روشها از یکدیگر و تغییر آنآن

جهت با های تدریس همآموزان در مرکز یادگیری قرار دارند و فعالیتتدریس فعال که در آن دانش

آورد تا هایی را فراهم میاز ضروریات ارائة تدریس اثربخش است و فرصت ها استیادگیری آن

آموزان را در نظر گرفته و متناسب با آن راهبردهایی را معلمان قادر باشند نیازهای مختلف دانش

 اتخاذ کنند.

های تطبیق تدریس با تفاوت»در راستای سنجش کیفیت تدریس معلمان از نظر توجه به مؤلفة 

های پژوهش نشان داد میزان کاربست این مؤلفه در تدریس معلمان با توجه یافته« آموزاننشفردی دا

است. در این راستا، تحقیقات « نسبتاً مطلوب»( در سطح 38/2شده )به نمره معیار و میانگین کسب

(، ون در النس، ون دی 2017(، ون دی گریفت و همکاران )2007متعددی نظیر ون دی گریفت )

آموزان در فرایند های فردی دانش( تأثیر توجه به تفاوت2019(، و ملیس )2018و ون وین ) گریفت

ها با سو قرار دارد. در حالی که یافتههای پژوهش در یککه با یافته تدریس را مثبت ارزیابی کرده

ا در ( که رفتارهای تدریس معلمان با سابقة کم ر2019لورنز )-نتایج پژوهش ون در پرس و هلمز

( که کیفیت رفتارهای تدریس 2017گزارش داده؛ مائوالنا و همکاران )« نامناسب»توجه به این مؤلفة 

( 2017بیان کرده؛ دی جاگر و همکاران )« نسبتاً ضعیف»معلمان بدو خدمت در توجه به این مؤلفه را 

شکل مواجه هستند آموزان با مهای فردی بین دانشاند معلمان در شناسایی تفاوتکه گزارش کرده

( که مطلوبیت این مؤلفه در بین معلمان پایة چهارم در 1388دار )پور و لیاقتو نتایج پژوهش بیرمی

درس ریاضی را کمتر از سطح متوسط و دارای کمترین مقدار میانگین بین پنج مؤلفه بیان کرده، 

( 2017نا و همکاران )( و مائوال2019لورنز )-ناهمخوان است. در این بین ون در پرس و هلمز

رسد با وجود دانش علمی اند و به نظر میکیفیت تدریس معلمان بدو خدمت را بررسی کرده

شده به دلیل سابقة کم تدریس، هنوز تجربة الزم را در زمینه استفادة مؤثر از این مؤلفه کسب کسب

های این ( با یافته1388دار )پور و لیاقترسد ناهمسویی پژوهش بیرمیاند. همچنین، به نظر مینکرده

ی ابتدایی )سند تحول بنیادین، برنامة درسی پژوهش تحت تأثیر تغییرات اخیر در نظام تربیتی دوره

 ملی و تغییرات همسو با این اسناد( است.
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رفتارهای  طبق نتایج آمارة فریدمن، این مؤلفه در اولویت چهارم معلمان برای استفاده در ارائة

طور های این مؤلفه به(. از طرفی نیز، همه شاخص79/2ای ش قرار دارد )میانگین رتبهتدریس اثربخ

، بر اساس شاخص ون 3تر از مطلوب قرار دارد )با توجه به نمرة معیار معناداری در سطحی پایین

های (. در حالی که تدریس اثربخش نیاز دارد که معلمان ویژگی2017دی گریفت و همکاران، 

ها وفق دهند؛ اما نکتة مهم این ان را بشناسند و فرایند آموزش و تدریس خود را با آنآموزدانش

های زیادی ها و چالشاست که اجرای آموزش متمایز کار آسانی نیست، زیرا معلمان با پیچیدگی

های درس، حجم کار زیاد، کمبود آموزان در کالسشامل زمان محدود کالسی، تراکم زیاد دانش

معلمان دارد که « ذهنیت»دم مهارت و انگیزه مواجهند. همچنین عامل مهم دیگر ریشه در منابع، ع

رسد با توجه به تالشی عبارتی، به نظر میبیشتر تمایل به استفاده از رویکردهای معلم محور دارند. به 

تی منطبق آموزان دارند، اما کماکان بر رویکردهای سنکه معلمان برای سازگاری تدریس خود با دانش

طور کامل )اثربخش( موفق به تغییر نگرش و باورهای خود در بر هنجار تمرکز دارند و هنوز به

اند، زیرا این مؤلفه در راستای رویکردهای آموز( نشدههای جدید )مبتنی بر دانشپذیرش روش

یت و نقش ترین عامل در استفادة مطلوب آن تغییرپذیری ذهنآموز محور ترویج یافته و مهمدانش

 کننده فرایند دانش است.دهنده دانش به تسهیلمعلمان از انتقال

شده نشان داد میزان های انجام، نتایج تحلیل«یادگیری-راهبردهای یاددهی»در زمینة مؤلفة 

، بر 3و با توجه به نمرة معیار  04/2است )میانگین « نسبتاً مطلوب»مطلوبیت این مؤلفه در سطح 

(. نتایج این مؤلفه با نتایج مطالعات ون دی گریفت 2017گریفت و همکاران،  اساس شاخص ون دی

( همراستا است. 2017( و دی جاگر و همکاران )2017(، ون دی گریفت و همکاران )2007)

( که رفتارهای تدریس معلمان با سابقة 2019لورنز )-همچنین، با نتایج پژوهش ون در پرس و هلمز

( که کیفیت تدریس 2017عنوان کرده؛ مائوالنا و همکاران )« نامناسب»ؤلفة کم را در توجه به این م

( که میزان 1388دار )پور و لیاقتگزارش داده و پژوهش بیرمی« نسبتاً ضعیف»معلمان بدو خدمت را 

مطلوبیت این مؤلفه را در درس ریاضی پایة چهارم کمتر از سطح متوسط عنوان کرده، ناهمخوانی 

بندی معلمان در استفاده از شش مؤلفة یج آمارة فریدمن، این مؤلفه در رتبة آخر اولویتدارد. طبق نتا
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(. همچنین، میانگین هر یک از 77/1ای مورد نظر برای تدریس اثربخش قرار دارد )میانگین رتبه

رسد تر از مطلوب قرار دارد که به نظر میطور معناداری در سطحی پایینهای این مؤلفه بهشاخص

های شناختی در سطح پایین( دارند و در علمان بیشتر تأکید بر راهبردهای پایة تدریس )تواناییم

های شناختی در سطح باال یا فراشناخت، تفکر انتقادی کاربرد راهبردهای یادگیری پیشرفته )توانایی

های جزء مهارت« یادگیری-راهبردهای یاددهی»و غیره( ناتوان هستند. از طرفی، با توجه اینکه مؤلفة 

سازی آسانی صورت نخواهد گرفت و نیازمند فراهمشود، تسلط بر آن بهپیچیدة تدریس محسوب می

های های پایة تدریس است؛ بنابراین، عواملی نظیر ویژگیشرایط مناسب نظیر تسلط بر مهارت

های ارائة های ارزشیابی و روشای معلم، مدیریت کالس درس، جو یادگیری، شیوهشخصی و حرفه

آموزان تأثیرگذار است و معلمان بازخورد بر ترویج راهبردهای تدریس متنوع و برانگیختن دانش

 برای ارائة رفتارهای تدریس اثربخش باید بر این عوامل تسلط داشته باشند.

دربارة تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی، میزان مطلوبیت تدریس معلمان دورة ابتدایی مرد و زن 

ب جنسیت( یکسان بود یعنی تفاوت معناداری مشاهده نشده است. بر حسب پایة تدریس )بر حس

نشان  و نوع درس نیز در بین معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، بررسی بر حسب ناحیه

های صورت گرفته در بین معلمان نواحی مختلف تفاوت آمده و تحلیلدستهای بهداد بر اساس داده

( که کیفیت 2019لورنز )-های پژوهش ون در پرس و هلمزری وجود ندارد. این یافته با یافتهمعنادا

جمعیت را بهتر از نواحی پرجمعیت های پایة تدریس در نواحی کمتدریس معلمان بر حسب مهارت

عنوان کرده، همراستا نیست. در زمینة مدرک تحصیلی نیز میزان مطلوبیت تدریس معلمان یکسان 

( 2019های پژوهش ون در پرس و همکاران )است و تفاوت معناداری مشاهده نشد که با یافتهبوده 

راستا است. عالوه بر این، میزان مطلوبیت تدریس معلمان برحسب سابقة تدریس نیز تفاوت  در یک

ران (، و دی جاگر و همکا2017های پژوهش مائوالنا و همکاران )معناداری را نشان نداد که با یافته

( نیز کیفیت رفتارهای تدریس اثربخش معلمان 2017( ناهمسو است. مائوالنا و همکاران )2017)

سازی رفتارهای های پایه تدریس را بهتر از معلمان با تجربه و در پیادهبدو خدمت در اجرای مهارت

نیز تبیین  (2017اند. دی جاگر و همکاران )پیچیده تدریس کمتر از معلمان با تجربه گزارش داده
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کارگیری سال تجربه تدریس به دلیل فقدان انگیزه یا دانش کافی در به 15اند که معلمان با بیش از کرده

عملکرد « های فردی یادگیرندگانتطبیق تدریس با تفاوت»و « های تدریس فعالروش»های مؤلفه

 مناسبی ندارند.

ت کیفیت تدریس معلمان رفتارهای تر مطلوبیمنظور بررسی دقیقشود بهدر آخر، توصیه می

تر و حتی جداگانه بررسی شود های مدل به صورت دقیقتدریس معلمان بر اساس هر یک از مؤلفه

و در صورت امکان عالوه بر فهرست واکاوی مشاهدة رفتارهای تدریس معلم از ابزارهای دیگر نظیر 

ان نیز استفاده شود. همچنین، شده از تدریس معلمهای ضبطپرسشنامه، مصاحبه و بررسی فیلم

های تحصیلی، حتی در سایر دروس در مطالعات آینده، پژوهش بر مبنی این مدل در سایر دوره

 تری در این زمینه فراهم آورد.تواند افق روشنمی
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 منابع 

پایة (. بررسی و تحلیل مشکالت اجرایی 1393امینی، محمد، رحیمی، حمید، و اسفندیاری، الهام )

 .33-54(، 2)4 های برنامة درسی،پژوهشششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامة درسی. 

ها و مشکالت آموزش و پرورش در (. چالش1394اورک، جهانبخش، و محمودی بردزردی، سعید )

اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزة علوم تربیتی دورة ابتدایی و متوسطه. 

 . قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت رضوی.شناسی ایرانو روان

بررسی تحلیلی طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی کشور و (. 1390پور، علی )بیرمی

 . رسالة دکتری، دانشگاه اصفهان.ارائة چهارچوب نظری برای اجرای مناسب آن

بندی عوامل مؤثر بر اجرای تغییر برنامة درسی دورة (. شناسایی و اولویت1392پور، علی )بیرمی

. بیرجند، های تحصیلی آموزش و پرورشهمایش ملی تغییر برنامة درسی دورهابتدایی. 

 دانشگاه بیرجند.

(. بررسی کیفیت تدریس درس ریاضی پایة چهارم 1388دار، محمدجواد )پور، علی، و لیاقتبیرمی

آموزان در آزمون ئة راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانشمنظور ارادبستان شهر اصفهان به

 .49-68، 100. تعلیم و تربیت المللی تیمز.بین

(. طراحی و اعتبارسنجی 1395تبار فیروزجائی، محسن، ملکی، حسن، و احمدی، غالمعلی )حاجی

شده در نظام آموزش الگوی مفهومی کاهش فاصلة برنامة درسی قصدشده، اجراشده و کسب

 .5-30(، 7)4، نظریه و عمل در برنامة درسیمومی ایران. ع

آموزان در معرض افت تحصیلی از دیدگاه معلمان تحلیل عوامل مؤثر بر دانش(. 1380دالکه، حسن )

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.. پایاندورة ابتدایی شهر تهران

توصیفی در دورة ابتدایی با توجه به نقش شدن ارزشیابی وضعیت نهادینه(. 1395رشیدی، ثریا )
 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.. پایانبخش اجراعوامل تسهیل

تبیین چگونگی تغییر دانش نظری و عملی معلمان دورة ابتدایی در اجرای (. 1395زرقانی، اعظم )
رسی ضمن خدمت برنامة درسی جدید ریاضی دورة ابتدایی و دستاوردهایی برای برنامة د

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.. پایانآنان
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(. برنامة 1395اله )پور، نعمتزرقانی، اعظم، امین خندقی، مقصود، شعبانی ورکی، بختیار، و موسی

(، 8)4، نظریه و عمل در برنامة درسی دوفصلنامة. کنند؟درسی جدید ریاضی: معلمان چه می

84-51. 

(. بررسی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی شهر 1396د )صادقی، محمو

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه.. پایان96-97روانسر در سال تحصیلی 

(. بررسی علل و عوامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی 1395طاهری، محمدرضا، و بهدار، حمیرا )

های نوین و روانشناسی و المللی پژوهشاولین کنفرانس بیندر دوره ابتدایی. آموزان دانش
 . قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.مطالعات اجتماعی ایران

(. بررسی وضعیت کیفیت تدریس 1396الدینی میمند، فاطمه )عبدلی، افسانه، پورشافعی، هادی، و زین

یس تعاملی )مورد مطالعه: دانشجویان مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدر

اجتماعی  -مطالعات فرهنگی کاربردی خراسان جنوبی(. -کارشناسی دانشگاه جامع علمی
 .47-76، 11(3، )خراسان

های عملیاتی (. بررسی چگونگی اجرای برنامه1394تبار فیروزجائی، کبری، و ایزدی، صمد )غالمعلی

چکیده مقاالت سیزدهمین همایش انجمن و پرورش. شده در سند تحول بنیادین آموزش ارائه

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.مطالعات برنامة درسی

های پژوهش ترکیبی. ترجمة علیرضا (. روش1394کرسول، جان دبلیو، و کالرک، ویکی پالنو )

 کیامنش و جاوید سرایی، تهران: آییژ.

ییر برنامة درسی جدید خوانداری و واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغ(. 1395محمدی، رقیه )

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.پایان .نوشتاری پایة چهارم ابتدایی

(. تبیین عوامل بازدارنده و بسترهای مورد نیاز اجرای برنامة درسی ملی. 1394محمودی، فیروز )

دانشگاه تربیت . تهران، چکیده مقاالت همایش سیزدهم انجمن مطالعات برنامة درسی ایران

 مدرس.

آموزان پایة اول دورة بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانش(. 1381مدنی قهفرخی، سعید )

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.. پایانابتدایی

(. عوامل و ذینفعان مؤثر در آموزش 1395مشکانی، علیرضا، اکبری، احمد، و فضائلی گاه، حسین )

 .27-44( ، 3)2 یریت و حسابداری،مطالعات مدو پرورش. 
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(. بررسی 1391تبار فیروزجائی، محسن )ملکی، حسن، دالور، علی، احمدی، غالمعلی، و حاجی

شده مطالعات اجتماعی سال اول میزان همخوانی برنامة درسی قصدشده، اجراشده و کسب

 .105-149(، 27)8، شناسی تربیتیروان دبیرستان.

(. ارزشیابی استلزامات و اقتضائات اجرائی برنامة 1389ابری، حسین )اله، و صپور، نعمتموسی

 .62-88(، 18)5، مطالعات برنامة درسی ایراندرسی ملی جمهوری اسالمی ایران. 

. اصفهان: انتشارات پویش در علوم رفتاری SPSS 10-13-14 راهنمای عملی(. 1386مولوی، حسین )

 اندیشه.

(. بررسی عوامل مؤثر بر 1392سین، و الهی شیروان، آزاده )مؤمنی مهموئی، حسین؛ کارشکی، ح

های همایش ملی تغییر در برنامه مجموعه مقاالتهای درسی دورة ابتدایی. اجرای برنامه
 . بیرجند، دانشگاه بیرجند.درسی دورة ابتدایی

ی برنامة خوان(. ارزیابی میزان هم1394نژاد، احمدرضا، و قلتاش، عباس )میرشکاری، زینب، اوجی

شده درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی شهرستان درسی قصدشده، اجراشده و آموخته

 .89-98(، 17)3، ریزی درسیپژوهش در برنامه. 1391-92ریز در سال تحصیلی نی

ها در ارتباط با مسائل آموزشی، (. آموزش و پرورش کانون مشکالت و نارسایی1383هجرت، فاطمه )

 .77-80، 157، علوم سیاسی یم.افقط شعار داده

(. اجرای برنامة درسی. 1395یزدخواستی، علی، چشم براه بیگی، مهدی، و رزاقی زارع، سلمان )

های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و المللی پژوهشدومین کنفرانس بین
کمت . تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حهای اجتماعی ایرانآسیب

 رضوی.
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