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  فرهنگیاندانشگاه 
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1396 زمستان، دوازدهمشماره ، سال سوم

  یادگیري  –کارگیري الگوهاي نوین یاددهی  بررسی میزان به
 جویس و همکاران در مدارس ابتدایی

 4پور هدایت حسین، 3محمد حسین محبی، 2اسد حجازي، 1خسرو نظري
  26/7/97پذیرش:                                         2/7/97دریافت: 

  چکیده
در مدارس  یادگیري جویس و همکاران -الگوهاي نوین یاددهی کارگیري میزان به بررسیپژوهش حاضر با هدف 
آموزگاران دوره  تمامیپیمایشی و جامعه آماري شامل  -انجام شد. روش پژوهش توصیفی ابتدایی شهرستان اندیکا

و  اي تصادفی چندمرحلهگیري  روش نمونهبود. با استفاده از  97-96ابتدایی شهرستان اندیکا در سال تحصیلی 
هاي آمار توصیفی  آزمون  روشاز در این پژوهش انتخاب شد.  137اي برابر  حجم نمونه جدول کرجسی و مورگان

t ساخته از کتاب الگوهاي  سؤالی محقق 36نامه  پرسش هاي اصلیمؤلفه گروهی، آلفاي کرونباخ استفاده شد. تک
) 1384ها از کتاب الگوهاي تدریس بهرنگی ( ) و سؤال1384تدریس جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی (

شد. صحت روایی صوري و محتوایی مورد تأیید اساتید گروه علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی  استخراج 
هاي انفرادي و  هاي اجتماعی، الگو الگوپردازي،  مؤلفه اطالعات 4از آلفاي کرونباخ براي نامه با استفاده  پرسش
/. به دست آمد. نتایج نشان داد 802/. و 754/.، 861/.، 786/.، 763هاي رفتاري و پایایی کل به ترتیب برابر  سیستم

هاي اجتماعی از  پردازي و الگو طالعاتیادگیري (کل)، ا -یاددهی نوین الگوهاي کارگیري به نمونه در که میانگین
کارگیري این  به و α=05/0 خطاي سطح از تر کوچک آمده دست به - p) کمتر است، مقدار 3نمره برش یا معیار (

 کارگیري به نمونه در میانگین ها نشان داد که نیست. همچنین یافته برخوردار مطلوبی وضعیت از جامعه الگوها در
 سطح از تر بزرگ آمده دست به - p) بیشتر و مقدار 3از نمره برش یا معیار (هاي رفتاري  سیستمو هاي انفرادي  الگو

است. در سطح متوسط  جامعه در در فرایند تدریس توسط معلمان کارگیري این الگوها به و α=05/0 خطاي
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هاي  هاي ضمن خدمت و گارگاه کند با برگزاري دوره هاي این تحقیق به آموزش و پرورش کمک می یافته
کارگیري و استفاده از  تدریس، آموزگاران را که از عناصر اصلی و بنیادي نظام تعلیم و تربیت هستند، نسبت به به

هاي  وانند نسلی خالق را که داراي مهارتیادگیري توجیه و ترغیب کند تا بت-ها و الگوهاي نوین یاددهی نظریه
  فردي و اجتماعی مورد نیاز جامعه است، تربیت نمایند. 

 هاي انفرادي، هاي اجتماعی، الگو پردازي، الگو یادگیري، اطالعات -الگوهاي نوین یاددهیها:  کلیدواژه
  رفتاري. هايسیستم

 
  مبانی نظري پژوهش 

نوین  یتیها و فنون آموزشی و ترب تسلط معلمان بر روشهاي تدریس و  اهمیت یادگیري بهتر، روش
بوده است.  شایستگی معلمان يها یکی از مالكهمواره مورد نظر محققین و دانشمندان علوم تربیتی و 

هرچه در  دهند که می معلمان ترجیح صالحیت هاي مالك دیگر بر را مالك این نظران صاحب از بسیاري
. تاریخچه این مطالعات نیز )1391شعبانی، ( عمل خواهند کرد تر موفق کار خود این امر مسلط باشند در

آموزان، ایجاد انگیزه و رضایت خاطر،  هاي تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش دهد روش نشان می
تدریس تنها  ایندفراست؛ لذا وظیفۀ معلمان در  پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان مؤثر و ثمربخش

نیست، بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیري  آموزان یا فراگیران هاي علمی به دانش انتقال واقعیت
هاي  هاي نوین تدریس، عالیق و توانمندي کارگیري شیوه ). با به1395نمایند (شعبانی،  فراهمرا 

هاي  آموزان را در مهارت توانایی دانش کند تا گیرد و معلم تالش می آموز در مرکز توجه قرار می دانش
و تحلیل، سازندگی و خالقیت  گوش دادن، گفتن، خواندن، نوشتن، استدالل، مقایسه، تطبیق، تجزیه 

  ). 1392دهد (سیف،  درس را در کالس ارائه  محتوايتقویت کند و با توجه به این موضوع 
رسد و اکثر معلمان و مجریان  شنا به نظر می، در متون علوم تربیتی مفهومی آ1با وجود این که تدریس

هاي مختلف معلمان از مفهوم آن  هاي درسی با معنی و ماهیت آن آشنایی دارند، اما برداشت برنامه
آموزان و نحوة کار کردن با آنها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.  تواند در نگرش آنان نسبت به دانش می

ترین مفاهیم  حال یکی از مشکل امروز و در عین  شناسی روانها در  مینهترین ز یکی از مهمیادگیري نیز 
هاي مختلفی شده است. اما با اذعان به  ) و لذا از آن تعریف2براي تعریف است (هرگنهان و اولسون

باشند. در  هایی نامرتبط میفرایندتوان گفت که این دو،  هاي موجود بین تدریس و یادگیري، نمی تفاوت
                                                             

1. Teaching  
2. Hrgnhan & Olson 
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طوري که یادگیري هدف، و تدریس عامل رسیدن به این هدف  حقیقت، هر دو به هم وابسته هستند؛ به
). 1392روند (مهرمحمدي،  مستقل به شمار می فراینداست. با وجود این وابستگی، یادگیري و تدریس دو 

یادگیري را مورد  فرایندهاي تدریس، بایستی چگونگی  رو، معلمان قبل از بررسی و انتخاب روش از این 
مطالعه قرار دهند، چراکه انتخاب روش تدریس امري علمی است که بر اصول معینی استوار است، امکان 

  ). 1390وکیلیان، (کند و برحسب ماده درسی متفاوت است  دستیابی به هدفی مطلوب را تضمین می
اي دارد؛ زیرا  اهمیت ویژه 2یسو الگوهاي تدر 1هاي یادگیري بنابراین شناخت و آگاهی معلمان از نظریه

مراکز آموزشی جایگاهی براي نظارت، هدایت و یادگیري هستند و معلم نقش راهنما، ناظر و 
کند تا درس  کند و به او کمک می آموز مسیر آموزشی را طی می پاي دانش  اي را دارد که پابه دهنده سازمان

). الگوهاي تدریس درواقع الگوهاي 1394جمشیدي، طور عمیق و از روي عالقه یاد بگیرد (منصوري  را به
دهند نحوه یادگیري درست را نیز به  آموزان خود اطالعات می که به دانش اند و معلمان در حالی  یادگیري
  ).1396آباد و همکاران،  آموزند (عزیزي فتاح آنها می

ادگیري اطالعات و تواند ی منظور از الگوي یاددهی و یادگیري، مدلی بسیار جامع است که می
جویس،  داشته باشد. کاربرد هاي بنیادي را افزایش دهد و در حوزه موضوعات مختلف کارکرد و مهارت

ثبت و  فراینددادند و در  هاي موجود را مورد کنکاش قرار و روش کردهایرو هیکل )2011( 3ویل، کالهون
 کی يادیهاي بن مبادرت کردند تا خصوصیات و ویژگی 4بندي نظام طبقه ینوع  به کرد،یهر رو فیتوص

 يمعلم و شاگرد که ضامن اجرا يآن و رفتارها یتیو مقاصد ترب ينظر مبانیخاص را برحسب  کردیرو
) الگوهاي 2011جویس و همکاران ( وتحلیل قرار دهند.  باشد، مورد تجزیه کردیآمیز آن رو موفقیت

، خانواده الگوهاي 5پردازي) پردازش اطالعات (اطالعات را به چهار خانواده الگوهاي یاددهی و یادگیري
کنند. هرکدام از  تقسیم می 8هاي رفتاري و خانواده الگوهاي نظام 7، خانواده الگوهاي انفرادي6اجتماعی

در هر یک از باشد. معیار اصلی در انتخاب الگوها  هاي آموزشی مجزا می ها دربرگیرنده روش این خانواده
پذیر بودن الگوهاي  که با توجه به انطباق  ها، قابلیت کاربرد گسترده الگوها است. ضمن این این خانواده

                                                             
1. Learning theories 
2. Teaching models 
3. Joyce, Weil, Calhoun 
4. classification system 
5. The Information Processing Family Methods 
6. The Social Family Methods  
7. The Personal Family Methods 
8. The Behavior Family Methods 
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 جوي،( و مواد درسی تنظیم کرد آموزان هاي یادگیري دانش تناسب سبک توان آنها را به  تدریس، می
اي تدریس، رویکردي متمایز نسبت به هاي الگوه اگرچه هر یک از خانواده ).2011، 1کالهون و هاپکینز

صورت ترکیبی نیز   هاي آنها به توان از عناصر و مؤلفه وجه متضاد نبوده و می  هیچ  تدریس دارند، اما به
اي و علمی معلم است (محققیان، احمدي و  ، خالقیت و مهارت حرفه سود جست. این امر مستلزم تجربه

  پردازیم.  ختصر این الگوها میدر ادامه به توضیح م ).1391سعادتمند، 
پردازي شامل دریافت مفهوم، یادگیري به شیوه استقرایی، کاوشگري  خانواده الگوهاي اطالعات)الف

خانوادة  دهنده است. در کاوشگري، حفظ کردن، بدیعِ پردازي و پیش سازمان ورزیدگیعلمی و 
آموزان و  طور که از اسمش پیداست، در پردازش اطالعات به دانش الگوهاي پردازش اطالعات، همان

ها،  آوري اطالعات و کار روي آن آموزان در حین جمع کند. عالوه بر این دانش کمک می فراگیران
آورند و دانش را در سطح  ها به دست می هایی از منابع و کتاب معموالً دانش را به شکل مشاهدات یا داده

شود و سطح آن تا  بندي ساده شروع می کنند. بدین ترتیب این الگو با طبقه تري ایجاد می یافته سازمان
ها ساخته  هاي مختلفی که تئوري تا دانش نظري و تئوري و راه  هاي علمی و نهایتاً  ساختار دانش رشته

  ).1396ی و سلیمی، بندي، مصطفایی، امین یابد (نقش شوند گسترش می می
کنند که از طریق گردآوري اطالعات و  هایی تأکید می الگوهاي پردازش اطالعات به روش

هایی براي آنها و توسعه مفاهیم و زبان براي انتقال  حل ها، درك مشکالت و ارائه راه دهی آن سازمان
پردازش اطالعات به  دهند. الگوهاي ها، شور و شوق انسان را براي درك جهان افزایش می حل راه

ها براي  هاي یادگیري آگاهی یافته و از این استراتژي کنند تا نسبت به استراتژي آموزان کمک می دانش
ها پرورش کاوشگري در  وجه اشتراك این مدل تحقیق و تفکر در دنیاي پیرامونشان استفاده نمایند؛

    ).1391آموزان است (محققیان و همکاران،  دانش
یاران در بررسی گروهی، کاوشگري اجتماعی و شامل ایفاي نقش،  الگوهاي اجتماعی خانواده )ب

کنیم.  افزایی) تولید می کنیم یک انرژي جمعی به نام سینرژي (هم وقتی با هم کار می .یادگیري است
ة کنند. خانواد هاي یادگیري، از این پدیده استفاده می وسیله تشکیل گروه  الگوهاي اجتماعی تدریس به

افزایی) را  هاي اجنماعی و سینرژي (هم که همگی مهارت جهت تدریس، از این  اجتماعی الگوهاي
کنند و ابزارهایی را براي  تعهد اجتماعی ایجاد می آموزان و فراگیران دهند و درنهایت در دانش افزایش می

                                                             
1. Joyce, Calhoun, Hopkins 
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ند، مشترك هستند. نمای آموزان فراهم می مشارکت در باالترین اشکال جریان دموکراتیک براي دانش
کنند تا از طریق بررسی جمعی، ساخت دانش را فرا  آموزان کمک می دانش الگوهاي اجتماعی تدریس به 

دهند (منصوري  اهداف اجتماعی را مورد توجه و تأکید قرار می  گیرند و از لحاظ تعامل اجتماعی، دامنه
   ).1394جمشیدي، 

تدریس خودشکوفایی و  مفهوم مثبت از خویشتن،خانواده الگوهاي انفرادي شامل توسعه  )ج
شوند و  انداز شخصیتی یک فرد آغاز می فردي با چشم تدریس الگوهاي خانواده .غیرمستقیم است

آموزان خود را بهتر درك  اي شکل دهند تا دانش و پرورش را به گونه کنند آموزش  کوشش و تالش می
خود   ه گیرند و یاد بگیرند در حدي فراتر از رشد فعلیو پرورش خود را بر عهد کنند، مسؤولیت آموزش 

کند و در صدد است تا استقالل  به دیدگاه فرد توجه زیاد می فردي تدریس الگوهاي برسند. خانواده
اي خودآگاه شوند و مسؤولیت سرنوشت خودشان را  طور فزاینده سازنده را در فرد تشویق نماید تا افراد به

  ).1395ه، به عهده گیرند (اسبار
آموزي (یادگیري براي یادگیري در  هاي رفتاري شامل یادگیري تسلط خانواده الگوهاي سیستم) د

  در خانواده). 1396و آموزش مستقیم است (بهرنگی،  سازها شبیهحد ورزیدگی)، یادگیري از طریق 
شود که در  ته میهاي ارتباطی خود اصالحگر در نظر گرف منزله سیستم  رفتاري، انسان به هاي سیستم

آمیز وظایف، رفتار خود را تغییر  واکنش نسبت به اطالعات دریافت شده در مورد نحوه انجام موفقیت
  ). 1395دهد (پاسبان،  می

کارگیري الگوهاي یاددهی و یادگیري جویس و همکاران  بنابراین با توجه به اهمیت و جامعیتی که به
رد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این هدف است تا میزان ) در فرایند یادگیري فراگیران دا2011(

) را در شهر اندیکا از شهرستان 2011کارگیري الگوهاي یاددهی و یادگیري جویس و همکاران ( به
  مسجد سلیمان مورد پژوهش قرار دهد.   

  
  هاي پژوهش  پرسش

شهرستان اندیکا  یادگیري جویس و همکاران در مدارس ابتدایی –کارگیري الگوهاي نوین یاددهی به -1
 در فرایند تدریس چه میزان است؟

شهرستان  در مدارس ابتدایی جویس و همکاران پردازي خانواده الگوهاي اطالعات کارگیري به -2
 اندیکا در فرایند تدریس چه میزان است؟
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شهرستان اندیکا در  در مدارس ابتدایی ارانجویس و همکاجتماعی  الگوهايخانواده  کارگیري به -3
 فرایند تدریس چه میزان است؟

شهرستان اندیکا در  در مدارس ابتدایی جویس و همکاران انفرادي الگوهايخانواده  کارگیري به -4
 فرایند تدریس چه میزان است؟

شهرستان  ابتداییدر مدارس  جویس و همکاران هاي رفتاري سیستم الگوهايخانواده  کارگیري به -5
 اندیکا در فرایند تدریس چه میزان است؟

  
  روش پژوهش 

 از نظر کاربردي، هدف پیمایشی، از نظر - توصیفی  روش از نظر حاضر از نوع تحقیقات کمّی، تحقیق
 یا یک درباره ها داده گردآوري مقطعی در روش. است مقطعی بررسی یک زمانی از نظر و خرد دامنه
 شامل پژوهش آماري جامعه شود. می انجام جامعه از گیري نمونه طریق از واحد زمان یک  در صفت چند

 با نمونه حجم .است) زن 126 و مرد 96( نفر 222 بر مشتمل اندیکا شهر ابتدایی دوره آموزگاران تمامی
 با استفاده از روش) زن 78 و مرد 59( نفر 137 برابر) 1974( 1مورگان و کرجسی جدول از استفاده

اي، افراد جامعه با توجه  گیري تصادفی چندمرحله در نمونه .شد اي انتخاب چندمرحله تصادفی گیري نمونه
شوند (سرمد،  تر) از انواع واحدهاي جامعه انتخاب می تر به کوچک هاي بزرگ به سلسله مراتب (از واحد

مدرسه و از  20ایی دخترانه مدرسه ابتد 35). براي انتخاب تصادفی معلمان، از 1392بازرگان و حجازي، 
 20مدرسه ابتدایی پسرانه  25آموزگار خانم تصادفی انتخاب گردید. از  80کالس جمعاً  4هر مدرسه 

هاي  بینی آموزگار مرد تصادفی انتخاب گردید. با پیش 80کالس درس جمعاً  4مدرسه و از هر مدرسه 
مورد و میزان  78نامه آموزگاران خانم  شها، میزان برگشت پرس نامه گرفته پس از توزیع پرسش صورت

مورد بود که  59گویی به همه سؤاالت  خوردگی و پاسخ نامه آموزگاران مرد بدون خط برگشت پرسش
    جمعاً نمونه مورد نظر را پوشش داد.

هاي  نامه پرسش آوري جمع و توزیع( و میدانی اي کتابخانه دو صورت اطالعات به  گردآوري روش
 مسأله تحقیق و اینترنتی، هاي پایگاه و اي کتابخانه مطالعات در ترتیب که نخست این  به  .بود) پژوهش

  .شد آوري نامه جمع پرسش ها با استفاده از شد و سپس داده مشخص بررسی هاي راه و نظري چارچوب
  

                                                             
1. Krejcie & Morgan  
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 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

  شناختی نمونه اطالعات جمعیت - 1جدول 
  درصد  فراوانی    

  جنسیت
7856./.زن

5944./.مرد

  تحصیالت

74/4./.فوق دیپلم
1267/92./.لیسانس 

49/2./.فوق لیسانس و باالتر

  محل تحصیل
11081./.مرکز تربیت معلم

2719./.دانشگاه

  سابقه تدریس

214/15./.سال 7زیر 
434/31./.سال 14الی  8

4835./.سال 22الی  15
253/18./.سال 23باالي 

  
از  برگرفته آن هاي اصلیمحقق ساخته استفاده شد که مؤلفه نامۀ ها از پرسش آوري داده جمعبراي 

هاي آن از کتاب الگوهاي  ) و سؤال1385کتاب الگوهاي تدریس جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی (
گویه و داراي چهار  36شده شامل  نامه تهیه شده است. پرسش )، استخراج 1396تدریس بهرنگی (

 5پردازي،  ) مربوط به خانوادة الگوي اطالعات17تا  1آیتم (به ترتیب سؤاالت  17مقیاس است که  دهخر
تا  23آیتم (به ترتیب سؤاالت  9مربوط به خانوادة الگوي اجتماعی،  )22تا  18آیتم (به ترتیب سؤاالت 

مربوط به خانوادة الگوي  )36تا  32آیتم (به ترتیب سؤاالت  5مربوط به خانوادة الگوي انفرادي و  )31
هاي آن از خیلی کم که گزینه شد اي لیکرت تنظیمگزینه نامه در طیف پنج هاي رفتاري بود. پرسش سیستم

)، کم یا تقریباً هرگز (نمرة 1گذاري به ترتیب به خیلی کم یا هرگز (نمرة  تا خیلی زیاد است و شیوة نمره
-باشد و نمره ) می5و خیلی زیاد یا همیشه (نمرة  )4لب (نمرة )، زیاد یا اغ3)، متوسط یا به ندرت (نمرة 2

گذاري معکوس ندارد. در بررسی روایی صوري و محتوایی آن، از نظرهاي اساتید و متخصصان گروه 
ریزي درسی و مدیریت آموزشی استفاده شد. ضریب پایایی متغیرهاي  علوم تربیتی در دو حوزه برنامه
  ه شده است. پژوهش درجدول زیر نشان داد
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  الگوهاي تدریس  آلفاي کرونباخ مقیاس - 2جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد سؤال    ها مؤلفه

  763/0  17  17الی  1  اطالعات پردازي
  786/0  5  22الی  18  هاي اجتماعی الگو
  861/0  9  31الی  23  هاي انفرادي الگو

  754/0  5  36الی  32  هاي رفتاريسیستم
  802/0  36  36الی  1  پایایی کل

  
  ها  یافته

هاي آمار توصیفی مانند جدول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر  از روش
و  ها براي بررسی نرمال بودن توزیع داده 1اسمیرنوف -و آمار استنباطی مثل آزمون کولموگروف نمره

ها از  گروهی جهت بررسی وضعیت متغیرهاي تحقیق استفاده شد. براي تحلیل داده تک t آزمون از
  تحلیل شدند.  05/0داري  ها در سطح معنی استفاده شد و داده 23نسخۀ  SPSSافزار  نرم

  
  ي توصیفی متغیرهاي تحقیقها افتهی- 3جدول 

  شاخص                                     
  
  

  متغیر                         

ن 
نگی

میا
(M

)
 

ار 
معی

ف 
حرا

ان
SD 

ره 
 نم

قل
دا

ح
M

in
  

ره 
 نم

کثر
دا

ح
m

ax
  

اد 
عد

ت
n  

  137  88/3  65/1  405/0  83/2 پردازي اطالعات
 137  5 20/1  714/0  80/2 هاي اجتماعی الگو

 137  56/4  2  530/0  05/3 هاي انفرادي الگو

 137  60/4 40/1  591/0  02/3 هاي رفتاريسیستم

 137  61/3  33/2  233/0  91/2  یادگیري -الگوهاي نوین یاددهی

  

                                                             
1. Kolmogorov-Smirnov test  
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 و 05/3هاي انفرادي با میانگین  دهد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر الگو نشان می 3نتایج جدول 
و انحراف  80/2هاي اجتماعی با میانگین  ترین میانگین مربوط به متغیر الگو و کم 530/0انحراف معیار 

 متغیر میانگینو  405/0  آن معیار انحراف و 83/2پردازي  متغیر اطالعات ؛ میانگیناست 714/0معیار 
 -یاددهی نوین الگوهايمتغیر کلی  و میانگین 591/0  آن معیار انحراف و 02/3رفتاري  هايسیستم

  است. 233/0  آن معیار انحراف و 91/2یادگیري 
  

  هاي تحقیق اسمیرنوف توزیع داده - آزمون کولموگروف- 4 جدول
  شاخص                            

  متغیر       

  اسمیرنوف - آزمون کولموگروف
  sigسطح معناداري   Z مقدار

  230/0  161/0 پردازي اطالعات
  081/0  172/0 اجتماعی هاي الگو
  141/0  778/1 هاي انفرادي الگو

  176/0  129/1 هاي رفتاريسیستم
  211/0  172/1  یادگیري -الگوهاي نوین یاددهی

  
 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون و است نرمال مورد نظر توزیعدهد که  نشان می 4 جدولهاي  داده

هاي  توان از آزمون ، لذا می)p < 05/0( استبوده  معنادارغیر نظري توزیع با نمونه توزیع تطابق براي
  ها استفاده کرد.  پارامتریک در تحلیل داده

  
  هاي مربوط به سؤاالت تحقیق یافته

 t./. استفاده شد. از آزمون 5گروهی در سطح  تک tهاي حاصل از سؤاالت از آزمون  براي تحلیل داده
کنیم که قصد داشته باشیم میانگین  ) براي یک گروه زمانی استفاده میone sample T testگروهی ( تک

نمونه را با یک میانگین فرضی و نظري مقایسه کنیم. در این پژوهش میانگین نمونه با میانگین مفهومی یا 
 دار بودن استفاده براي معنی 05/0در سطح  tنقطه وسط طیف (میانگین معیار یا برش) مقایسه شد. از آماره 

  دهد.  نتایج تحلیل سؤاالت را نشان می 5شد. جدول 
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  یادگیري - یاددهی نوین الگوهاي کارگیري به گروهی براي بررسی میزان تک t آزمون - 5جدول 

 به
ان

میز
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  شاخص            
   

  
 متغیر

کران 
 باال

کران 
 پایین

 نوین الگوهاي 91/2  233/0 - 38/4 001/0 - 087/0 - 126/0 - 048/0  نامطلوب
 یادگیري -یاددهی

 الگوهاي خانواده 83/2  405/0 - 75/4 001/0 - 164/0 - 233/0 - 096/0  نامطلوب
 پردازي اطالعات

 الگوهاي خانواده 80/2  714/0 - 18/3 002/0 - 194/0 - 314/0 - 073/0  نامطلوب
 اجتماعی

 الگوهاي خانواده 05/3  530/0 25/1 212/0 056/0 - 032/0 146/0  منوسط
 انفرادي

 هاي سیستم الگوهاي 02/3  591/0 462/0 644/0 023/0 - 0765/0 123/0  متوسط
 رفتاري

  ) به عنوان میانگین معیار یا برش 3نامه (عدد  پرسش طیف وسط نقطه یا مفهومی میانگین
 

 نوین الگوهاي کارگیري (میزان به 3و  2، 1سؤاالت ، در پاسخ به  5بر اساس اطالعات جدول 
اجتماعی در فرایند تدریس  الگوهاي پردازي و خانواده اطالعات الگوهاي یادگیري، خانواده-یاددهی

است.  80/2و  83/2، 91/2) و به ترتیب برابر 3ها کمتر از میانگین معیار ( توسط معلمان) تمرکز پاسخ
در فرایند تدریس  یادگیري -یاددهی نوین الگوهاي کارگیري براي بهگروهی)  تک t آماره ( مقدار

الگوهاي اجتماعی  و  t(137) = - 4/75پردازي ، خانواده الگوهاي اطالعاتt(137)= -4/38  توسط معلمان
t(137) = -3/18 5 پایین منفی و و باال هاي کران با%p <   .جامعه توان نتیجه گرفت که میانگین میاست 

پردازي و خانواده الگوهاي اجتماعی  یادگیري، خانواده الگوهاي اطالعات -یاددهی نوین الگوهاي براي
  نیست.  برخوردار مطلوبی وضعیت از جامعه کارگیري آنها در به و است تر کوچک 3 عدد از معناداري طور به

انفرادي  الگوهاي خانوادهکارگیري  (میزان به 5و  4، در پاسخ به سؤاالت  5همچنین اطالعات جدول 
نزدیک ها  رفتاري در فرایند تدریس توسط معلمان) به ترتیب تمرکز پاسخ هاي سیستم الگوهاي و خانواده

کارگیري  گروهی) براي به تک tآماره (  مقدار. است 02/3و 05/3به ترتیب برابر ) 3میانگین معیار ( به
 هاي سیستم الگوهاي خانواده ، t(137) = 1/25در فرایند تدریس توسط معلمان انفرادي الگوهاي خانواده
توان نتیجه  است. می   <p%5هاي باالي مثبت و  پایین منفی و کران هاي کران با t(137) = /462  رفتاري



  21یادگیري جویس ...      –کارگیري الگوهاي نوین یاددهی بررسی میزان به

 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

 فرایند درهاي رفتاري  خانواده الگوهاي سیستم و انفرادي الگوهاي کارگیري خانواده میزان بهگرفت که 
   در وضعیت متوسطی قرار دارد. اندیکا شهرستان ابتدایی دوره تدریس در بین آموزگاران

، »یادگیري - یاددهی نوین الگوهاي«کارگیري  در مجموع نتایج نشان داد الف) میزان به
در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا در فرایند  »هاي اجتماعی الگو«و  »پردازي اطالعات«

 »هاي رفتاريسیستم«و  »هاي انفرادي الگو«کارگیري  ب) میزان به تدریس در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
  دارد.  قرارمتوسطی در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا در فرایند تدریس در وضعیت 

   
  ري گی بحث و نتیجه

یادگیري، خانواده الگوهاي  -نوین یاددهی الگوهايکارگیري  میزان بهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
 دوره ) در بین آموزگاران2011جویس و همکاران (پردازي و خانواده الگوهاي اجتماعی  اطالعات

)، ادیب 2017هاي گیلیس ( این نتایج با یافتهمطلوبی برخوردار نیست.  از وضعیت اندیکا شهرستان ابتدایی
هاي نوین یاددهی و  کارگیري روش عدم آشنایی و به) همخوان است. 1389) و بهمئی (1396فر (

آموزان  هاي جدي آموزش و پرورش است. به همین سبب دانش یادگیري توسط معلمان یکی از چالش
ی از سطح مطلوب برخوردار نیست. لذا استفاده دهند و کیفیت آموزش عالقه زیادي به تحصیل نشان نمی

ویژه معلمان دوره  از دستاوردهاي جدید علمی در حیطه یاددهی و یادگیري براي متولیان امر آموزش به
دهد که مهارت آموزگاران در کمک به  ابتدایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نتایج نشان می

، جستجوگري و ورزیدگی در کاوشگري در سطح مطلوبی نیست. آموزان در دریافت مفاهیم علمی دانش
دهی  بندي و سازمان آموزان را در توانایی پردازش اطالعات، طبقه لذا این عدم سطح مطلوبیت، دانش

کارگیري  کند. با تسلط معلمان در استفاده بهینه از الگوي پردازش اطالعات و به با مشکل مواجه مییادگیري 
آوري اطالعات و کار روي آنها را در قالب  آموزان مهارت جمع دانش ناسب،هاي تدریس م روش

دهی دانش را در سطحی  آورند و توانایی سازمان ها به دست می ها از منابع و کتاب مشاهدات و استخراج داده
کنند. از مشکالت جدي نظام آموزشی، عدم روح جستجوگري و کاوشگري در  باالتر کسب می

توان با آموزش معلمان در یادگیري الگوهاي پردازش اطالعات، آنها را نسبت به  ت، که میآموزان اس دانش
هاي عمده این  دنیاي پیرامون خود با رویکرد تحقیق و تفکر آگاه کرد و روح کاوشگري که از هدف

  . آموزان زنده کرد ها است را در دانش الگو
هاي تدریسِ ایفاي نقش، کار گروهی و  یري روشکارگ دهد که میزان به نتایج تحقیق همچنین نشان می

تر از سطح  یاران در یادگیري، در بین آموزگاران ابتدایی شهرستان اندیکا در سطح مطلوبی قرار ندارد و پایین
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ترین و بهترین کانون یادگیري زندگی جمعی و مشارکت  باشد. از آنجایی که مدرسه مهم متوسط می
هاي گروهی و تیمی کالس درس  هاي تدریس مشارکتی و فعالیت روش اجتماعی است و در پرتو اتخاذ

جو تربیت شوند، الزم است  به شهروندانی مسؤول و مشارکت توانند در آینده آموزان می است که دانش
هاي اصلی  هاي آموزگاران به عنوان کانون ها، منابع و ابزارهاي مدیریتی الزم جهت توسعه توانایی آموزش

ین اهداف به کار گرفته شود. این بخش از نتیجۀ تحقیق با نتایج پژوهش منصوري جمشیدي دستیابی به ا
  ) همسو است.1394(

هاي یادگیري اجتماعی  یادگیري از طریق مشاهده، تقلید و الگوبرداري را استراتژي 1آلبرت باندورا
هاي درس با  آموزان در کالس توانند تأثیر قابل توجهی در فرایند اجتماعی شدن دانش داند که می می

طور  توجهی و عدم آگاهی، به تأثیرپذیري از آموزگاران داشته باشد. موضوعی که در صورت بی
آموزان  آموزان موجب شود. دانش باري را در دانش تواند اثرات مثبت و منفی رفتاري زیان گاه میناخودآ

یادگرفتن هستند، دوست دارند با دوستان خود ارتباط صمیمی داشته  هایی که بالقوه آماده عنوان انسان  به
کند برایشان  ا اعتماد میباشند و با هم مشارکت کنند. این احساس که معلم آنها را دوست دارد و به آنه

خوشایند است و نیاز دارند که احساس امنیت کنند. اگر روش تدریس معلم بدون در نظر گرفتن این 
ها باشد، کالس درس و مباحث درسی براي شاگردان جالب نخواهد بود و داوطلبانه به دنبال  خواسته

 ). 1372یادگیري نخواهند رفت (ماهر، 

کارگیري خانواده الگوهاي  ) میزان به5و  4تک گروهی در پاسخ به سؤاالت ( tنتایج آزمون  همچنین
 فرایند در اندیکا شهرستان ابتدایی دوره آموزگاران هاي رفتاري در بین انفرادي و خانواده الگوهاي سیستم

 تدریس در وضعیت متوسطی است. نتیجه این بخش فرایندکارگیري این الگوها در  به تدریس نشان داد که
) همسو است. از 1395) و آسباره و دیگران (1396بندي و دیگران ( از پژوهش با نتایج تحقیق نقش

هاي آموزش و پرورش موفق، پرورش روح فردیت در کنار احساس مسؤولیت جمعی در  ویژگی
یت ها و شخص فردي بدانند که داراي توانایی  به هاي منحصر آموزان است تا خود را به عنوان شخصیت دانش

آموزگاران با استفاده از الگوهاي تدریس خودشکوفایی،  مستقلی هستند و قابل مقایسه با دیگران نیستند.
آموزان کمک کنند خود را بهتر درك نمایند،  توانند به دانش هاي مفهومی می تدریس مستقیم و سیستم

مسؤولیت آموزش و پرورش خود را به عهده گیرند و تالش نمایند در جستجوي آرمانی فراتر از زندگی 
کارگیري رویکرد یادگیري  توانند با به خود، بیندیشند. آموزگاران همچنین میانداز شخصیتی  موجود با چشم

                                                             
1. Albert Bandura  
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آموزان فرصت یادگیري متناسب با توانایی آنان را ایجاد نمایند. عالوه بر این، نتایج  در سطح تسلط به دانش
رین کانون ت ترین کارگزاران تعلیم و تربیت در مهم دهد که آموزگاران به عنوان مهم این تحقیق نشان می

زندگی یعنی مدرسه، تحت تأثیر فرهنگ و باورهاي آموزشی پیرامون خود که بیشتر تمایل به فردگرایی 
 هاي تیمی و گروهی، به فعالیت مشغولند.   دارد تا جمع گرایی، فعالیت

  
  هاي کاربردي و پژوهشی  پیشنهاد

یادگیري در بین  -یاددهی ویننکارگیري الگوهاي  میزان بهنتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که 
تدریس در شرایط مطلوبی نیست. بنابراین موارد زیر  فرایندآموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا در 

  گردد.  براي بهبود دانش، نگرش و مهارت معلمان دوره ابتدایی شهرستان اندیکا پبشنهاد می
ابتدایی، دوره بازآموزي الگوهاي ضروري است مدیریت آموزش و پرورش براي آموزگاران دوره 

هاي ضمن خدمت در دستور کار قرار دهد. تمهید  یادگیري را با برگزاري دوره -نوین یاددهی
هاي روش  هاي مادي و معنوي براي آموزگاران دوره ابتدایی در مطالعه منظم منابع و کتاب تشویق

-ویکرد الگوهاي نوین یاددهیتدریس نوین، شرکت آنان در جشنوارة الگوهاي فعال تدریس با ر
جویی در  هاي فضاي مجازي جهت صرفه یادگیري، اهتمام به آموزش آموزگاران در استفاده از ظرفیت

  ریزي و تدبیر نماید.  وقت و منابع مالی را برنامه
عوامل مؤثر در همچنین پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را ترغیب و حمایت نماید تا به بررسی 

تدریس در بین آموزگاران دوره ابتدایی در  فرایندیادگیري در  -یاددهی نوینالگوهاي  کارگیري به
کارگیري الگوهاي نوین یاددهی  هاي آموزگاران در زمینه بهچالشجامعه مورد نظر بپردازند و با شناسایی 

مهم تدریس در و یادگیري با تأکید بر الگوي جویس و همکاران، راهبردهاي اثربخشی را براي بهبود امر 
محقق در انجام پژوهش حاضر مانند سایر  ها اتخاذ نمایند. گونه نظریه شهرستان اندیکا و بومی کردن این

  شود.  هایی مواجه بوده است که در زیر به آنها اشاره می ها نیز با محدودیت پژوهش
بوده  رستان اندیکااین پژوهش محدودیت مکان است، چون انجام قلمرو تحقیق شه  اولین محدودیت - 1

  نیست. ها شهرستان به دیگر  میتعم  قابلها  است، یافته
  صورت گرفته، تعمیم 1397نیز محدودیت زمان است، چون انجام تحقیق در سال  محدودیت دیگر -  2

  با احتیاط صورت پذیرد. ها به سنوات آتی داراي محدودیت بوده و باید یافته
 نتایج بنابراین است؛آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا آماري  جامعه به محدود این پژوهش -  3

  .استآموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا آماري  جامعه محدوده به تعمیم تنها قابل  پژوهش
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 لذا و و آمار توصیفی است اي نمونه تک t آزمون شامل پژوهش در این مورد استفاده آماري  روش -  4
  .شود می خالصه و محدود ذکرشده هاي روش به آماري هاي روش

  هاي تحقیق بود.  نامه از دیگر محدودیت عدم همکاري و تمایل معلمان مرد در پرکردن پرسش -5
  
  منابع
 مدارس سوم سال آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر نوین تدریس هاي روش تأثیر« ).1396( .اله حجت فر، ادیب

 و تربیتی علوم شناسی جامعه شناسی روان المللی بین کنفرانس سومین ».اهواز شهر 3 اول منطقه متوسطه مقطع
  خوارزمی. فناوري  و علوم عالی مؤسسه :شیراز اجتماعی، مطالعات

 در تدریس نوین الگوهاي و ها روش معرفی و بررسی«). 1395(. منصوريایوب  و فر لطیفیرضا  فاطمه؛ اسباره،
 پیام دانشگاه :قم آموزشی، نظام تحول و ریزي برنامه ملی همایش نخستین ».یادگیري -یاددهی امر بهبود راستاي

  .قم استان نور
  . ترجمه فرهاد ماهر، شیراز: انتشارات راهگشا. نظریه یادگیري اجتماعی .)1372( .باندورا، آلبرت

: کتاب آراد انتشارات: . تهرانابتدایی)یادگیري (با تاکید بر دوره  و یاددهی نوین الگوهاي). 1389( .لیلی بهمئی،
  .دانش کهکشان

- پژوهی درس - پژوهی اقدام( معلمان اي حرفه توسعه نوین الگوهاي«). 1395( .سید محمدجواد کومله، پاسبان
  .اصفهان دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه اصفهان، معلم، تربیت ملی همایش دومین .»)پژوهی روایت

 اجتماعی، الگوهاي خانواده تدریس، الگوهاي). 1385. (کالهونامیلی ا  وویل مارشال  بروس؛ جویس،
 ترجمه ،درسی برنامه و تنوع فردي، هاي دربارة تفاوت مباحثی با همراه رفتارهاي انفرادي، پردازي، اطالعات

  .)2006(. تربیت بهار و کمال: تهران. بهرنگی محمدرضا
 ترجمه ،تدریس (ابزارهایی براي تدریس) الگوهاي). 1396( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

   .)2015( سمت. انتشارات :تهران .بهرنگی محمدرضا
  ، تهران: نشر آگه.هاي تحقیق در علوم رفتاري روش). 1392( .حجازيالهه  وبازرگان  عباس ؛سرمد، زهره

  .دوران نشر: . تهرانهاي یادگیري اي بر نظریه مقدمه). 1396. (علی اکبر سیف،
. ویراست دوم. تهران: هاي یادگیري و مطالعه شناسی درباره روش هاي تازه روان پژوهش). 1392. (ــ ـــــــــــــــــــ

  نشر دوران. 
  .اطالعات انتشارات: تهران. تدریس و تربیت شناسی روان). 1387. (علی اکبر نژاد، شعاري

  .سمت انتشارات: تهران. )تدریس فنون و ها روش( آموزشی يها مهارت). 1395. (حسن شعبانی،
  . تهران: انتشارات سمت. ها و راهبردهاي تفکر) هاي تدریس پیشرفته (آموزش مهارت روش). 1391( ..ـــــــــــــــــ



  25یادگیري جویس ...      –کارگیري الگوهاي نوین یاددهی بررسی میزان به

 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

 بر تدریس نوین هاي شیوه تأثیر«). 1396(عزیزي فتاح آباد. جعفر  و آباد عزیزي فتاحخدیجه ؛ زهرا آباد،  فتاح عزیزي
 شناسی روان و تربیتی علوم حوزه در نوین تحقیقات و مطالعات ملی همایش سومین ».کارآمد انسانی نیروي تربیت
  .مرتضوي حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز ،قم .ایران
 میان در تدریس نوین الگوهاي کاربرد و شناخت«). 1391. (سعادتمندزهره  و احمديغالمرضا  ؛شهناز محققیان،

  . .8 شماره ،2 درسی، ریزي برنامه در پژوهش نامه فصل ».انسانی علوم گروه اساتید
 کنفرانس اولین ».تدریس در نوین و فعال هاي روش با آشنایی«). 1395. (و دیگران مصطفی اترگله، محمدي
 دبیرخانه :قم ایران، اجتماعی مطالعات و شناسی روان و تربیتی علوم حوزه در نوین هاي پژوهش المللی بین

  .کنفرانس دائمی
 اولین و ملی کنفرانس دومین ».تدریس نوین الگوهاي در یادگیري هاي مؤلفه«). 1394( .فتانه جمشیدي، منصوري

  ویرا.  پایتخت پرداز ایده مدیران موسسه :تهران .انسانی علوم در نوین هاي پژوهش المللی بین کنفرانس
  تهران: انتشارات منادي تربیت.  .یادگیري و تربیت معلم- بازاندیشی فرایند یاددهی ). 1392( .مهرمحمدي، محمود

 نوین الگوهاي و ها روش به نگاهی«). 1396. (فرشید سلیمی، و محسن امینی، ؛میالد مصطفایی،؛ آزاد ي،بند نقش
  .فرزانگان دانش توسعه شرکت: تهران .انسانی علوم ملی همایش ».چندپایه هاي کالس در معلم تدریس

  .نور پیام دانشگاه انتشارات: تهران .تدریس (رشته علوم تربیتی) فنون و ها روش). 1390( منوچهر. وکیلیان،
Barratt MS, Mover VA. (2014). Effect of a teaching skills program on faculty skills 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the use of new Teaching-learning patterns by 
Joyce et al. in elementary schools in Andika. The research method was descriptive-survey 
and the statistical population included all the 222 elementary school teachers(96 males and 
126 females) in the Andika town from Masjed Soleiman city  in Khuzestan province in the 
academic year of 96-97. A sample size of 137 people (59 males and 78 females) was 
selected using multi-stage random sampling and Krejci-Morgan table. Descriptive statistics 
such as frequency table, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum 
score, and inferential statistics of Kolmogorov-Smirnov for the purpose of checking the 
normal distribution of data. The single-group t-test was used to analyze the research 
questions, and Cronbach's alpha to determine the coefficients of reliability of the variables 
.The main components of the questionnaire were 36 researcher-made questions from the 
book "Teaching-Learning Patterns" by Joyce et al translated by Behranghi (2005). The 
validity of the face and content validity was confirmed by the professors of the educational 
sciences department. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's 
alpha for 4 components of information processing, social patterns, individual patterns and 
behavioral systems and total reliability of .763, .786, .861 ,. 754 , and .802  respectively were 
obtained .The results showed that the mean of the sample in using modern teaching / 
learning patterns (total), social welfare information is less than the cut-off score (3), the p-
value obtained is smaller than the error level of α = 0.05, and the use of this Patterns in 
society do not have a favorable status. Also, the findings showed that the mean of the sample 
in applying individual patterns and behavioral systems was greater than the cut score or 
standard (3) and the p-value obtained was greater than the error level of α = 0.05 and the use 
of these patterns in the teaching process by teachers in the community Medium level .The 
findings of this study help the education system to organize in-service courses and teaching 
workshops for teachers who are the main elements of the education system to enable  and 
encourage them to use the theories and new teaching-learning patterns in training a creative 
generation with social and individual skills required by the community. 

Keywords: Modern patterns of teaching-learning, information processing, social patterns, 
individual patterns, behavioral systems. 
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