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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین یاددهی  --یادگیری جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا
انجام شد .روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا از توابع شهرستان مسجد
سلیمان در استان خوزستان در سال تحصیلی  69-69مشتمل بر  222نفر ( 69مرد و  129زن) بود .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ای برابر  139نفر ( 96مرد و  97زن) انتخاب شد .از روشهای آمار توصیفی مانند
جدول فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمره و آمار استنباطی کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها ،آزمون  tتک گروهی جهت تحلیل سؤاالت تحقیق ،آلفای کرونباخ برای تعیین ضرایب پایایی متغیرها استفاده شد.
مؤلفههای اصلی پرسشنامه  39سئوالی محقق ساخته از کتاب الگوهای تدریس جویس و همكاران ،ترجمه بهرنگی ( )1374و سؤالها از
کتاب الگوهای تدریس بهرنگی ( )1374استخراجشد .صحت روایی صوری و محتوایی مورد تایید اساتید گروه علوم تربیتی قرار گرفت و
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای  4مولفه اطالعات پردازی ،الگوهای اجتماعی ،الگوهای انفرادی و سیستمهای رفتاری و
پایایی کل به ترتیب برابر  ./994 ،./791 ،./979 ،./993و  ./702بدست آمد .نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین نمونه در بكارگیری
الگوهای نوین یاددهی -یادگیری (کل) ،اطالعات پردازی والگوهای اجتماعی از نمره برش یا معیار ( )3کمتر است ،مقدار  - pبهدستآمده
کوچکتر از سطح خطای  α =0/09و بكارگیری این الگوها در جامعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .همچنین یافته ها نشان داد که
میانگین نمونه در بكارگیری الگوهای انفرادی و سیستم های رفتاری از نمره برش یا معیار ( )3بیشتر و مقدار  - pبهدستآمده بزرگتر از سطح
خطای  α =0/09و بكارگیری این الگوها در فرایند تدریس توسط معلمان در جامعه در سطح متوسط است .یافته های این تحقیق به آموزش

 .1استادیار دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول.nazarikey@gmail.com ،
 .2استادیار دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .3استادیار دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان ،ایران.
 .4کارشناس ارشد علوم تربیتی ،ایران.
دریافت69/9/2 :
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و پرورش کمک می کند با برگزاری دوره های ضمن خدمت و گارگاه های تدریس ،آموزگاران که از عناصر اصلی و بنیادی نظام تعلیم و
تربیت هستند را نسبت به بكارگیری و استفاده از نظریه ها و الگوهای نوین یاددهی – یادگیری توجیه و ترغیب کرده تا بتوانند نسلی خالق
که دارای مهارت های فردی و اجتماعی مورد نیاز جامعه است را تربیت نمایند.
کليد واژه ها :الگوهای نوین یاددهی -یادگیری ،اطالعات پردازی ،الگوهای اجتماعی ،الگوهای انفرادی ،سیستمهای رفتاری.
مباني نظري پژوهش
اهمیت یادگیری بهتر ،روشهای تدریس و تسلط معلمان بر روشها و فنون آموزشی و تربیتی نوین همواره موردنظر محققین و
دانشمندان علوم تربیتی و یكی از مالکهای شایستگی معلمان بوده است .بسیاری از صاحبنظران این مالک را بر دیگر مالکهای صالحیت
معلمان ترجیح میدهند که هرچه در این امر مسلط باشند در کار خود موفقتر عمل خواهند کرد( ،شعبانی .)1361 ،تاریخچه این مطالعات نیز
نشان میدهد ،روشهای تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،ایجاد انگیزه و رضایت خاطر ،پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان
مؤثر و ثمربخش است ،لذا وظیفهی معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیتهای علمی به دانشآموزان یا فراگیران نیست بلكه باید
موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند (شعبانی .)1369 ،با بكارگیری شیوههای نوین تدریس ،عالیق و توانمندیهای دانشآموز
در مرکز توجه قرار می گیرد و معلم تالش میکند تا توانایی دانشآموزان را در مهارتهای گوش دادن ،گفتن ،خواندن ،نوشتن ،استدالل،
مقایسه ،تطبیق ،تجزیهوتحلیل ،سازندگی و خالقیت تقویت کند و با توجه به این موضوع محتوای درس را در کالس ارائه دهد (سیف.)1362 ،
با وجود اینكه تدریس ،1در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر میرسد و اکثر معلمان و مجریان برنامههای درسی بامعنی و
ماهیت آن آشنایی دارند اما برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم آن میتواند در نگرش آنان نسبت به دانشآموزان و نحوهی کار کردن
با آنها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد .یادگیری نیز یكی از مهمترین زمینهها در روانشناسی امروز و درعینحال یكی از مشكلترین مفاهیم
برای تعریف است (هرگنهان و اولسون ) 2،و لذا از آن تعریف های مختلفی شده است .اما با اذعان به تفاوتهای موجود بین تدریس و
یادگیری ،نمیتوان گفت که این دو ،فرایندهایی نامرتبط میباشند .در حقیقت ،هر دو به هم وابسته هستند .بهطوری که یادگیری هدف و
تدریس عامل رسیدن به این هدف است .باوجود این وابستگی ،یادگیری و تدریس دو فرایند مستقل به شمار میروند (مهرمحمدی.)1362 ،
ازاینرو ،معلمان قبل از بررسی و انتخاب روشهای تدریس ،بایستی چگونگی فرایند یادگیری را موردمطالعه قرار دهند ،چراکه انتخاب
روش تدریس امری علمی است که بر اصول معینی استوار است ،امكان دستیابی به هدفی مطلوب را تضمین می کند و برحسب ماده درسی
متفاوت است (وکیلیان.)1360 ،
Teaching
Hrgnhan & Olson
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بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
بنابراین شناخت و آگاهی معلمان از نظریههای یادگیری 1و الگوهای تدریس 2اهمیت ویژهای دارد ،زیرا مراکز آموزشی جایگاهی
برای نظارت ،هدایت و یادگیری هستند و معلم نقش راهنما ،ناظر و سازمان دهنده ای را دارد که پا به پای دانشآموز مسیر آموزشی را طی
میکند و به او کمک میکند تا درس را بهطور عمیق و از روی عالقه یاد بگیرد (منصوری جمشیدی .)1364 ،الگوهای تدریس درواقع
الگوهای یادگیریاند و معلمان درحالیکه به دانشآموزان خود اطالعات میدهند نحوه یادگیری درست را نیز به آنها میآموزند (عزیزی
فتاح آباد و همكاران.)1369 ،
منظور از الگوی یاددهی و یادگیری مدلی بسیار جامع است که میتواند یادگیری اطالعات و مهارتهای بنیادی را افزایش دهد
و در حوزه موضوعات مختلف کارکرد و کاربرد داشته باشد .جویس ،ویل ،کالهون )2011( 3کلیه رویكردها و روشهای موجود را مورد
کنكاش قراردادند و در فرایند ثبت و توصیف هر رویكرد ،بهنوعی نظام طبقهبندی 4مبادرت کردند تا خصوصیات و ویژگیهای بنیادی
یک رویكرد خاص را برحسب مبانی نظری و مقاصد تربیتی آن و رفتارهای معلم و شاگرد که ضامن اجرای موفقیتآمیز آن رویكرد باشد،
مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند .جویس و همكاران ( )2011الگوهای یاددهی و یادگیری را به چهار خانواده الگوهای پردازش اطالعات
(اطالعات پردازی) ،9خانواده الگوهای اجتماعی ،9خانواده الگوهای انفرادی 9و خانواده الگوهای نظامهای رفتاری 7تقسیم میکنند .هرکدام
از این خانوادهها دربرگیرنده روشهای آموزشی مجزا میباشد .معیار اصلی در انتخاب الگوها در هر یک از این خانوادهها ،قابلیت کاربرد
گسترده الگوها است .ضمن اینکه با توجه به انطباق پذیر بودن الگوهای تدریس ،میتوان آنها را بهتناسب سبکهای یادگیری
دانشآموزان و مواد درسی تنظیم نمود (جوی ،کالهون و هاپكینز .)2011 ،6اگرچه هر یک از خانوادههای الگوهای تدریس رویكردی
متمایز نسبت به تدریس دارند اما بههیچوجه متضاد نبوده و میتوان از عناصر و مؤلفههای آنها بهصورت ترکیبی نیز سود جست .این امر
مستلزم تجربه ،خالقیت و مهارت حرفهای و علمی معلم است (محققیان ،احمدی و سعادتمند .)1361 ،در زیر به توضیح مختصر این الگوها
می پردازیم.
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Learning theories
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
9
Joyce, Calhoun, Hopkins
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الف -خانواده الگوهای اطالعات پردازی شامل :دریافت مفهوم ،یادگیری به شیوه استقرایی ،کاوشگری علمی و ورزیدگی در
کاوشگری ،حفظ کردن ،بدیعِ پردازی و پیش سازمان دهنده است .خانوادهی الگوهای پردازش اطالعات ،همانطوری که از اسمشان
پیداست ،در پردازش اطالعات به دانشآموزان و فراگیران کمک میکنند .عالوه بر این دانشآموزان در حین جمعآوری اطالعات و کار
روی آنها ،معموالً دانش را به شكل مشاهدات یا دادههایی از منابع و کتابها به دست میآورند و دانش را در سطح سازمانیافتهتری
ایجاد می کنند .بدین ترتیب این الگو با طبقهبندی ساده شروع می شود و سطح آن تا ساختار دانش رشتههای علمی و نهایتاً تا دانش نظری
و تئوری و راههای مختلفی که تئوریها ساخته میشوند گسترش مییابد (نقشبندی ،مصطفیای ،امینی و سلیمی.)1369 ،
الگوهای پردازش اطالعات به روشهایی تأکید میکنند که از طرف گردآوری اطالعات و سازماندهی آنها ،درک مشكالت و
ارائه راهحلهایی برای آنها و توسعه مفاهیم و زبان برای انتقال راهحلها ،شور و شوق انسان را برای درک جهان افزایش میدهند .الگوهای
پردازش اطالعات به دانشآموزان کمک میکنند تا نسبت به استراتژیهای یادگیری آگاهی یافته و از این استراتژیها برای تحقیق و تفكر
در دنیای پیرامونشان استفاده نمایند؛ وجه اشتراک این مدلها پرورش کاوشگری در دانشآموزان است (محققیان و همكاران.)1361 ،
ب -خانواده الگوهای اجتماعی شامل :ایفای نقش ،بررسی گروهی ،کاوشگری اجتماعی و یاران در یادگیری است .وقتی باهم
کار میکنیم یک انرژی جمعی به نام سینرژی (همافزایی) تولید میکنیم .الگوهای اجتماعی تدریس بهوسیله تشكیل گروههای یادگیری،
از این پدیده استفاده میکنند .خانوادهی الگوهای اجتماعی تدریس از اینجهت که همگی مهارت های اجنماعی و سینرژی (هم افزایی)
را افزایش می دهند و درنهایت در دانشآموزان و فراگیران تعهد اجتماعی ایجاد میکند و ابزارهایی را برای مشارکت در باالترین اشكال
جریان دموکراتیک برای دانشآموزان فراهم می نمایند ،مشترک هستند .الگوهای اجتماعی تدریس به دانشآموزان کمک میکنند تا از
طریق بررسی جمعی ،ساخت دانش را فراگیرند و از لحاظ تعامل اجتماعی دامنه اهداف اجتماعی را موردتوجه و تأکید قرار میدهند
(منصوری جمشیدی.)1364 ،
ج -خانواده الگوهای انفرادی شامل :توسعه مفهوم مثبت از خویشتن ،خودشكوفایی و تدریس غیرمستقیم است .خانواده الگوهای
تدریس فردی با چشمانداز شخصیتی یک فرد آغاز میشوند و کوشش و تالش میکنند آموزشوپرورش را بگونه ای شكل دهند تا دانش
آموزان خود را بهتر درک کنند ،مسئولیت آموزشوپرورش خود را بر عهده گیرند و یاد بگیرند در حدی فراتر از رشد فعلی خود برسند.
خانواده الگوهای تدریس فردی به دیدگاه فرد توجه زیاد میکند و درصدد هستند تا استقالل سازنده را در فرد تشویق نمایند تا افراد بهطور
فزایندهای خودآگاه شوند و مسئولیت سرنوشت خودشان را به عهده گیرند (اسباره.)1369 ،
د -خانواده الگوهای سیستمهای رفتاری شامل :یادگیری تسلط آموزی (یادگیری برای یادگیری در حد ورزیدگی) ،یادگیری از
طریق شبیهسازها و آموزش مستقیم است (بهرنگی .)1369 ،در خانواده سیستمهای رفتاری ،انسان بهمنزله سیستمهای ارتباطی خود

بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
اصالحگر در نظر گرفته میشود که در واکنش نسبت به اطالعات دریافت شده در مورد نحوه انجام موفقیتآمیز وظایف ،رفتار خود را
تغییر می دهد (پاسبان.)1369 ،
بنابراین با توجه به اهمیت و جامعیتی که بكارگیری الگوهای یاددهی و یادگیری جویس و همكاران ( )2011در فرایند یادگیری
فراگیران دارند ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این هدف است تا میزان بكارگیری الگوهای یاددهی و یادگیری جویس و همكاران
( )2011را در شهر اندیكا از شهرستان مسجد سلیمان مورد پژوهش قرار دهد.

پرسش هاي پژوهش
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بكارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا در

فرآیند تدریس چه میزان است؟
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بكارگیری خانواده الگوهای اطالعات پردازی جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا در

فرآیند تدریس چه میزان است ؟
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بكارگیری خانواده الگوهای اجتماعی جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا در فرآیند

تدریس چه میزان است ؟
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بكارگیری خانواده الگوهای انفرادی جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا در فرآیند

تدریس چه میزان است ؟
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بكارگیری خانواده الگوهای سیستمهای رفتاری جویس و همكاران در مدارس ابتدایی شهرستان اندیكا

در فرآیند تدریس چه میزان است ؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی ازنظر روش توصیفی  -پیمایشی ،ازنظر هدف کاربردی ،ازنظر دامنه خرد و ازنظر زمانی یک
بررسی مقطعی است .در روش مقطعی گردآوری دادهها درباره یک یا چند صفت در یکزمان واحد از طریق نمونهگیری از جامعه انجام
میشود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی آموزگاران دوره ابتدایی شهر اندیكا مشتمل بر  222نفر ( 69مرد و  129زن) است .حجم نمونه با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان )1694( 1برابر  139نفر ( 96مرد و  97زن) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب
شد .در نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای افراد جامعه با توجه به سلسله مراتب (از واحد های بزرگتر به کوچكتر) از انواع واحدهای جامعه
انتخاب می شوند (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1362 ،برای انتخاب تصادفی معلمان ،از  39مدرسه ابتدایی دخترانه  20مدرسه و از هر مدرسه
Krejcie & Morgan
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 4کالس جمعا  70آموزگار خانم تصادفی انتخاب گردید .از  29مدرسه ابتدایی پسرانه  20مدرسه و از هر مدرسه  4کالس درس جمعا 70
آموزگار مرد تصادفی انتخاب گردید .با پیش بینی های صورت گرفته پس از توزیع پرسشنامه ها میزان برگشت پرسشنامه آموزگاران خانم
 97مورد و میزان برگشت پرسشنامه آموزگاران مرد بدون خط خوردگی و پاسخگویی به همه سئواالت  96مورد بود که جمعا نمونه مورد
نظر را پوشش داد.
جدول  -1اطالعات جمعیت شناختی نمونه

جنسيت

تحصيالت

محل تحصيل

سابقه تدريس

فراواني

درصد

زن

87

./.65

مرد

65

./.44

فوق ديپلم

8

./.4/4

ليسانس 

625

./.52/8

فوق ليسانس و باالتر

4

./.2/5

مرکز تربيت معلم

661

./.76

دانشگاه

28

./.65

زير  8سال

26

./.66/4

 7الي  64سال

44

./.46/4

 66الي  22سال

47

./.46

باالي  24سال

26

./.67/4

روش گردآوری اطالعات بهدو صورت کتابخانهای و میدانی (توزیع و جمعآوری پرسشنامه های پژوهش) بود .بهاینترتیب که
نخست در مطالعات کتابخانهای و پایگاههای اینترنتی پیرامون مسئله تحقیق و چارچوب نظری و راههای بررسی مشخصشده سپس داده ها
با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد که مؤلفههای اصلی آن برگرفته از کتاب الگوهای تدریس
جویس و همكاران ،ترجمه بهرنگی ( )1379و سؤالهای آن از کتاب الگوهای تدریس بهرنگی ( ،)1369استخراجشده است .پرسشنامه
تهیهشده شامل  39گویه و دارای چهار خرده مقیاس است که  19آیتم (به ترتیب سؤاالت  1تا  )19مربوط به خانوادهی الگوی اطالعات
پردازی 9 ،آیتم (به ترتیب سؤاالت  17تا  )22مربوط به خانوادهی الگوی اجتماعی 6 ،آیتم (به ترتیب سؤاالت  23تا  )31مربوط به
خانوادهی الگوی انفرادی و  9آیتم (به ترتیب سؤاالت  32تا  )39مربوط به خانوادهی الگوی سیستمهای رفتاری بود .پرسشنامه در طیف

بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
پنج گزینهای لیكرت تنظیمشد که گزینههای آن از خیلی کم تا خیلی زیاد است و شیوهی نمرهگذاری به ترتیب به خیلی کم یا هرگز
(نمرهی  ،)1کم یا تقریباً هرگز (نمرهی  ،)2متوسط یا بندرت (نمرهی  ،)3زیاد یا اغلب (نمرهی  )4و خیلی زیاد یا همیشه (نمرهی  )9میباشد
و نمرهگذاری معكوس ندارند .برای بررسی روایی صوری و محتوایی آن ازنظرت اساتید و متخصصان گروه علوم تربیتی در دو حوزه
برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی استفاده شد .ضریب پایایی متغیرهای پژوهش درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول  - 2آلفای کرونباخ مقیاس الگوهای تدریس
تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

مؤلفهها
اطالعات پردازی

 1الی 19

19

0/993

الگوهای اجتماعی

 17الی 22

9

0/979

الگوهای انفرادی

 23الی 31

6

0/791

سیستمهای رفتاری

 32الی 39

9

0/994

پایایی کل

 1الی 39

39

0/702

يافته ها
از روشهای آمار توصیفی مانند جدول فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمره و آمار استنباطی مثل
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 1برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها ،آزمون  tتک گروهی جهت بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
استفاده شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخهی  23استفاده شد و دادهها در سطح معنیداری  0/09تحلیل شدند.

Kolmogorov - Smirnov test
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جدول  - 3یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق

)(M

میانگین

معیار SD

انحراف

نمره Min

حداقل

حداکثر

تعداد n

متغیر

نمره max

شاخص

اطالعات پردازی

2/73

0/409

1/99

3/77

139

الگوهای اجتماعی

2/70

0/914

1/20

9

139

الگوهای انفرادی

3/09

0/930

2

4/99

139

سیستمهای رفتاری

3/02

0/961

1/40

4/90

139

الگوهای نوین یاددهی -یادگیری

2/61

0/233

2/33

3/91

139

نتایج جدول  3نشان میدهد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر الگوهای انفرادی با میانگین  3/09و انحراف معیار  0/930و
کمترین میانگین مربوط به متغیر الگوهای اجتماعی با میانگین  2/70و انحراف معیار  0/914است؛ میانگین متغیر اطالعات پردازی  2/73و
انحراف معیار آن  0/409و میانگین متغیر سیستمهای رفتاری  3/02و انحراف معیار آن  0/961و میانگین متغیر کلی الگوهای نوین یاددهی-
یادگیری  2/61و انحراف معیار آن  0/233است.
جدول  - 4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف توزیع دادههای تحقیق
شاخص

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

مقدارZ

سطح معناداری sig

اطالعات پردازی

0/191

0/230

الگوهای اجتماعی

0/192

0/071

الگوهای انفرادی

1/997

0/141

سیستمهای رفتاری

1/126

0/199

الگوهای نوین یاددهی -یادگیری

1/192

0/211

بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
داده های جدول  4نشان می دهد که توزیع موردنظر نرمال است و آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه با
توزیع نظری غیر معنادار بوده است ( ،)p < 0/09لذا می توان از آزمون های پارامتریک در تحلیل داده ها استفاده کرد.
يافتههاي مربوط به سؤاالت تحقيق
برای تحلیل داده های حاصل از سئواالت از آزمون  tتک گروهی در سطح  ./.9استفاده شد .از آزمون  tتی تک گروهی ( one
 ) sample T testبرای یک گروه زمانی استفاده می کنیم که قصد داشته باشیم میانگین نمونه را با یک میانگین فرضی و نظری مقایسه
کنیم .در این پژوهش میانگین نمونه با میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف (میانگین معیار یا برش) مقایسه شد .از آماره تی در سطح 0/09
برای معنی دار بودن استفاده شد .جدول  9نتایج تحلیل سئواالت را نشان می دهد.
جدول  - 9آزمون  tتک گروهی برای بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین یاددهی -یادگیری
فاصله اطمينان  ٪56جهت
اختالف ميانگين و مقدار آزمون
اختالف

ميانگين از 6

یاددهی -یادگیری
خانواده الگوهای
اطالعات پردازی
خانواده الگوهای
اجتماعی
انفرادی

پايين

2/56

1/244

-4/47

1/116

-1/178

2/74

1/416

-4/86

1/116

-1/654

-1/244

4/16

الگوهای سیستمهای

آزمون

کران

-1/625

2/71

خانواده الگوهای

آماره t

الگوهای نوین

ميانگين و مقدار

 – Pمقدار

متغير

رفتاری

انحراف معيار

شاخص

ميزان

4/12

1/864
1/641
1/656

-4/67
6/26
1/452

1/112
1/262
1/544

-1/464

-1/654
1/165
1/124

-1/142

کران
باال

/147
-1
/155
-1
/184
-1
/645
1

1/1856
-

بكارگيري

/624
1

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

بر اساس اطالعات جدول  ، 9در پاسخ به سئواالت  2 ،1و ( 3میزان بكارگیری الگوهای نوین یاددهی -یادگیری ،خانواده الگوهای
اطالعات پردازی و خانواده الگوهای اجتماعی در فرآیند تدریس توسط معلمان) تمرکز پاسخ ها کمتر از میانگین معیار ( )3و به ترتیب برابر
 2/73 ،2/61و  2/70است .مقدار آماره (  tتک گروهی) برای بكارگیری الگوهای نوین یاددهی -یادگیری در فرایند تدریس توسط معلمان
 ، t(139) = - 4/37خانواده الگوهای اطالعات پردازی  t(139) = - 4/99و الگوهای اجتماعی  t(139) = -3/17با کرانهای باال و پایین

نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب
منوسط
متوسط
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منفی و  ،p  ./. 6می توان نتیجه گرفت که میانگین جامعه برای الگوهای نوین یاددهی -یادگیری ،خانواده الگوهای اطالعات پردازی و
خانواده الگوهای اجتماعی بهطور معناداری از عدد  3کوچکتر است و بكارگیری آنها در جامعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
همچنین اطالعات جدول  ، 9در پاسخ به سئواالت  4و ( 9میزان بكارگیری خانواده الگوهای انفرادی و خانواده الگوهای سیستمهای
رفتاری در فرآیند تدریس توسط معلمان) به ترتیب تمرکز پاسخ ها نزدیک به میانگین معیار ( )3به ترتیب برابر  4/16و 4/12است .مقدار
آماره (  tتک گروهی) برای بكارگیری خانواده الگوهای انفرادی در فرایند تدریس توسط معلمان  ، t(139) = 1/29خانواده الگوهای
سیستمهای رفتاری  t(139) = /492با کرانهای پایین منفی و کران های باالی مثبت و  ،p > ./. 6می توان نتیجه گرفت که میزان بكارگیری
خانواده الگوهای انفرادی و خانواده الگوهای سیستمهای رفتاری در فرایند تدریس در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا در
وضعیت متوسطی قرار دارند.
درمجموع نتایج نشان داد الف) میزان بكارگیری «الگوهای نوین یاددهی -یادگیری»« ،اطالعات پردازی» و «الگوهای اجتماعی» در
بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا در فرایند تدریس در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ ب) میزان بكارگیری «الگوهای انفرادی» و
«سیستمهای رفتاری» در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا در فرایند تدریس در وضعیت متوسطی قرار دارد.

بحث و نتيجه گيري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان بكارگیری الگوهای نوین یاددهی -یادگیری ،خانواده الگوهای اطالعات پردازی و خانواده
الگوهای اجتماعی جویس و همكاران ( )2011در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .این نتایج
با یافته های گیلیس ()2019؛ ادیب فر )1369( ،و بهمئی ( )1376همخوان است .عدم آشنایی و بكارگیری روش های نوین یاددهی و یادگیری
توسط معلمان یكی از چالش های جدی آموزش و پرورش است .به همین سبب دانشآموزان عالقه زیادی به تحصیل نشان نمیدهند و کیفیت
آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست .لذا استفاده از دستاوردهای جدید علمی در حیطه یاددهی و یادگیری برای متولیان امر آموزش
بویژه معلمان دوره ابتدایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .نتایج نشان می دهد که مهارت آموزگاران در کمک به دانش آموزان در
دریافت مفاهیم علمی ،جستجوگری و ورزیدگی در کاوشگری در سطح مطلوبی نیست .لذا این عدم سطح مطلوبیت دانش آموزان را در
توانایی پردازش اطالعات ،طبقه بندی و سازماندهی یادگیری با مشكل مواجه می کند .با تسلط معلمان در استفاده بهینه از الگوی پردازش
اطالعات و بكارگیری روش های تدریس مناسب ،دانشآموزان مهارت جمعآوری اطالعات و کار روی آنها را در قالب مشاهدات و
استخراج دادهها از منابع و کتابها به دست میآورند و توانایی سازماندهی دانش را در سطحی باالتر کسب می کنند .از مشكالت جدی نظام
آموزشی ،عدم روح جستجوگری و کاوشگری در دانش آموزان است ،مشكلی که می توان با آموزش معلمان در یادگیری الگوهای پردازش

بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
اطالعات ،آنها را نسبت به دنیای پیرامون خود با رویكرد تحقیق و تفكر آگاه کرد و روح کاوشگری که از هدفهای عمده این الگو ها می
باشند را در دانش آموزان زنده کرد.
نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که میزان بكارگیری روش های تدریس ایفای نقش ،کار گروهی ،یاران در یادگیری در در
بین آموزگاران ابتدایی شهرستان اندیكا در سطح مطلوبی قرار ندارد و پایین تر از سطح متوسط می باشند .از آنجایی که مدرسه مهمترین
و بهترین کانون یادگیری زندگی جمعی و مشارکت اجتماعی است و در پرتو اتخاذ روش های تدریس مشارکتی و فعالیت های گروهی
و تیمی کالس درس است که دانش آموزان می توانند در آینده به شهروندانی مسئول و مشارکت جو تربیت شوند ،الزم است آموزش
ها ،منابع و ابزارهای مدیریتی الزم جهت توسعه توانایی های آموزگاران به عنوان کانون های اصلی دستیابی به این اهداف بكار گرفته
شود .این بخش از نتیجه ی تحقیق با نتایج پژوهش منصوری جمشیدی ( )1364همسو است.
آلبرت باندورا 1یادگیری از طریق مشاهده ،تقلید و الگوبرداری را استراتژی های یادگیری اجتماعی می داند که می توانند تاثیر
قابل توجهی در فرایند اجتماعی شدن دانش آموزان در کالس های درس با تاثیرپذیری از آموزگاران داشته باشد .موضوعی که در صورت
بی توجهی و عدم آگاهی ،بطور ناخورآگاه می تواند اثرات مثبت و منفی رفتاری زیان باری را در دانش آموزان موجب شود .دانشآموزان
بهعنوان انسانهایی که بالقوه آماده یادگرفتن هستند ،دوست دارند با دوستان خود ارتباط صمیمی داشته باشند و باهم مشارکت کنند .این
احساس که معلم آنها را دوست دارد و به آنها اعتماد می کند برایشان خوشایند است و نیاز دارند که احساس امنیت کنند .اگر روش
تدریس معلم بدون در نظر گرفتن این خواستهها باشد ،کالس درس و مباحث درسی برای شاگردان جالب نخواهد بود و داوطلبانه به دنبال
یادگیری نخواهد رفت (ماهر.)1392 ،
همچنین نتایج آزمون  tتک گروهی در پاسخ به سئواالت ( 4و  )9میزان بكارگیری خانواده الگوهای انفرادی و خانواده الگوهای
سیستمهای رفتاری در بین آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا در فرایند تدریس نشان داد که بكارگیری این الگوها در فرآیند
تدریس در وضعیت متوسطی است .نتیجه این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق نقش بندی و دیگران ()1369؛ آسباره و دیگران ()1369
همسو است .از ویژگی های آموزش و پرورش موفق ،پرورش روح فردیت در کنار احساس مسئولیت جمعی در دانش آموزان است تا
خود را به عنوان شخصیت های منحصر بفردی بدانند که دارای توانایی ها و شخصیت مستقلی هستند و قابل مقایسه با دیگران نیستند.
آموزگاران با استفاده از الگوهای تدریس خودشكوفایی ،تدریس مستقیم و سیستم های مفهومی می توانند به دانش آموزان کمک نمایند
خود را بهتر درک نمایند ،مسئولیت آموزش و پرورش خود را بعهده گیرند و تالش نمایند در جستجوی آرمانی فراتر از زندگی موجود

Albert Bandura
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با چشم انداز شخصیتی خود ،اندیشه نمایند .آموزگاران همچنین می توانند با بكارگیری رویكرد یادگیری در سطح تسلط به دانش آموزان
فرصت یادگیری متناسب با ت وانایی آنان را ایجاد نمایند .عالوه بر این ،نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزگاران به عنوان مهمترین
کارگزاران تعلیم و تربیت در مهمترین کانون زندگی یعنی مدرسه ،تحت تاثیر فرهنگ و باورهای آموزشی پیرامون خود که بیشتر تمایل
به فردگرایی دارد تا جمع گرایی ،فعالیت های تیمی و گروهی ،به فعالیت مشغولند.

پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي
نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که میزان بهکارگیری الگوهای نوین یاددهی -یادگیری در بین آموزگاران دوره ابتدایی
شهرستان اندیكا در فرایند تدریس در شرایط مطلوبی نیست .بنابراین موارد زیر برای بهبود دانش ،نگرش و مهارت معلمان دوره ابتدایی
شهرستان اندیكا پبشنهاد می گردد.
ضروری است مدیریت آموزش و پرورش برای آموزگاران دوره ابتدایی دوره بازآموزی الگوهای نوین یاددهی -یادگیری را با
برگزاری دورههای ضمن خدمت در دستور کار قرار دهد .تمهید تشویق های مادی و معنوی برای آموزگاران دوره ابتدایی در مطالعه منظم
منابع و کتابهای روش تدریس نوین ،شرکت آنان در جشنوارهی الگوهای فعال تدریس با رویكرد الگوهای نوین یاددهی – یادگیری،
اهتمام به آموزش آموزگاران در استفاده از ظرفیت های فضای مجازی جهت صرفه جویی در وقت و منابع مالی را برنامه ریزی و تدبیر نماید.
همچنین پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را ترغیب و حمایت نماید تا به بررسی عوامل مؤثر در بهکارگیری الگوهای نوین یاددهی-
یادگیری در فرایند تدریس در بین آموزگاران دوره ابتدایی در جامعه مورد نظر بپردازند و با شناسایی چالشهای آموزگاران در زمینه
بكارگیری الگوهای نوین یاددهی و یادگیری با تاکید بر الگوی جویس و همكاران ،راهبردهای اثربخشی را برای بهبود امر مهم تدریس در
شهرستان اندیكا و بومی کردن اینگونه نظریه ها اتخاذ نمایند .محقق در انجام پژوهش حاضر مانند سایر پژوهش ها نیز با محدودیت هایی
مواجه بوده است که در زیر به آنها اشاره می شود.
 - 1اولین محدودیت این پژوهش محدودیت مكان است ،چون انجام قلمرو تحقیق شهرستان اندیكا بوده است ،یافتهها قابلتعمیم به
دیگر شهرستانها نیست.
 - 2محدودیت دیگر نیز محدودیت زمان است چون انجام تحقیق در سال  1369صورت گرفته ،تعمیمیافتهها به سنوات آتی دارای
محدودیت بوده و باید بااحتیاط صورت پذیرد.
 - 3این پژوهش محدود به جامعه آماری آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا است؛ بنابراین نتایج پژوهش تنها قابلتعمیم به
محدوده جامعه آماری آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیكا است.
 - 4روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون  tتک نمونهای و آمار توصیفی هست و لذا روشهای آماری به
روشهای ذکرشده محدود و خالصه میشود.

بررسی میزان بكارگیری الگوهای نوین ...
 -9عدم همكاری و تمایل معلمان مرد در پرکردن پرسشنامه از دیگر محدودیت های تحقیق بود.
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