
ت» يادگيري-ياددهي«هاي برتر تدريس در فرآيند بررسي روش برأو ثير آن
 هاي غيردرسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مطالعه كتاب

∗صغري افكانه

و روش:چكيده و معرفي الگوها به هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت اسـتادان گيري منظور بهره هاي فعال تدريس

ت  مي رغيب دانشجويان به مطالعه كتاب دانشگاه براي  آماري ايـن پـژوهش را دانـشجوياني جامعه. باشد هاي غير درسي

. انـد نفـر بـه روش تـصادفي انتخـاب شـده 540دهد كه از ميان آنان رشته علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي تشكيل مي

م ابزار پژوهش شامل يك پرسش هـاي چهـار خـانواده الگوهـاي تـدريس لفـهؤنامه محقق ساخته اسـت كـه برگرفتـه از

و خانواده اجتماعي تدريس، خانواده پردازش اطالعات،( .باشـدمي) هاي رفتاري خانواده سيستم خانواده تدريس فردي

ب و همچنين آزمونهنتايج گيـري از الگوهـاي از منظـر دانـشجويان بهـره دهـد، نـشان مـيtدست آمده از آمار توصيفي

مهاي تدريسو روش و هدايت آنان به مطالعه كتاب .ثر خواهد بودؤ فعال در ايجاد انگيزه دانشجويان

2هاي تدريس روش،1مطالعه كتاب:هاي كليدي واژه

 مقدمه
يك هاي فرهنگي هر جامعه كتاب يكي از نشانهي مطالعه و گرايش به كتابخواني نيز اي است

مي زيرا از اين مسيباشد؛ فرصت براي جامعه علمي مي هاي اجتماعي، تربيتي، فرهنگي، توان پيامر

و  ها نيز در واقع محمل دانشگاه. را به جامعه انتقال داد…سياسي، ديني، اخالقي، زيستي، بهداشتي

؛ يعني بستري را فراهم مي ب اين تعامل فرهنگي هستند  كتاب،هكنند تا دانشجويان را به طريقي

و كتابخواني عالق م.ندمند نمايهمطالعه هايي كه در محيط دانشگاهي در زمينه ايجاد لفهؤاز ميان

م و انگيزه دانشجويان براي مطالعه اي هاي تدريس اساتيد از جايگاه ويژه روش ثرند،ؤرغبت

ت.برخوردار است با كيدأآنچه مورد و تربيت قرار دارد اين گزاره است كه كارشناسان تعليم

و انگيزه الزم ايجاد نمودتوان براي شاگرداميخاب روش مناسب در جريان تدريس انت بهن توان  تا

 safkaneh@yahoo.com رودهن واحدي آزاد اسالم عضو هيأت علمي دانشگاه*

1- book study    2- teaching  methods  
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و چگونگيكمطالعه كتاب گرايش پيدا و تسلط اساتيد نند؛ در اين فرآيند ميزان آگاهي

حاهب مييكارگيري از روش مناسب، در زمان مناسب چه بسيار دانشجوياني هستند. باشدز اهميت

اسشكه در اظهار نظرهاي روزانه خود از رو ميتادانشانهاي آن به نيكي ياد و ها را در خاطره كنند

و چه بسيار دانشجوياني هستند كه در نگرش آنان روش مي و كسل كننده سپارند هاي غير فعال

و در محيط دانشگاهي، يكي. گر است، جلوهاساتيد آنچه مسلم است مطالعه نيازمند انگيزش است

اس از شاخص . هستند كه نقش محوري در باروي ذهني دانشجويان دارنداندتاهاي ايجاد انگيزش،

 كه شاگردان مايل به خواندن هستند اما توانايي آن را ندارند؛ بايد معتقد است)2000(1گاتري

ب و با انگيزه به مطالعه بپردازندهشرايطي را براي آنها مهيا نمود تا كفايت الزم را .دست آورده

م كه بهبود خواندن عالوه بر تغيير فكر،كيد داردأت) 2000(2كوهن ثر استؤدر تغيير احساس نيز

مي) 1978(و همكارانش3وكرافورد در اعتقاد دارند تدريس موفق تواند به ايجاد خود پنداره مثبت

 كه معلمانمعتقدند) 1991(4بريتون ييني، گلين،.)1384،به نقل از ايزدي(شاگردان منجر شود

، عامل تغييرتر هاي عملي تقريببا در بازسازي معنا،آموزان اندن به دانشموفق، ضمن ياري رس

 هر گاه آموزش به جاي هدف عقيده دارند) 2000(6و پريسلي) 1988(5نولن.مفهومي هستند

كه"برتر بودن" برهدف"برتر عمل كردن از ديگران"  تمركز يابد، احتمال بيشتري وجود دارد

د و). 1384،به نقل از ايزدي( رك مطلب در سطحي عميق بپردازندشاگردان به تالش براي

مطالعه سنجش. هاست كليد همه يادگيري معتقد است يادگيري مهارت خواندن،) 1383(كريمي

 نيز در راستاي درك بهتر از سواد خواندن طراحي شده است كهpirls(7(پيشرفت سواد خواندن 

ت كند سيستم تبيين مي و بهتر يادگيري تالش هاي آموزشي دنيا ا چه اندازه در جهت بهتر خواندن

و راهنمايي مطالعات خود آورده استدر)2003(8شارما.نمايند مي شاگردان معلمان در تربيت

9 كريمرزوارزشهاي موجود در اين حوزه را خاطر نشان مي نمايدايشانو ممتاز دارند مهم نقشي

ت معلم در مرك بر اين باور است)1993( و با هاي پوشي كيد يا چشمأز فرآيند آموزش قرار دارد

مي خود بر اهميت مطلبي مي و پرورش. انگارد افزايد يا آن را ناديده ، اين او در جريان آموزش

از(بكشاند آموزان را به فعاليت وا دارد يا به انفعال امكان را دارد كه دانش ،شريعتمداري نقل

1370.(

1- Guthrie    2- Cohen 
3- Crawford    4- Glynn, Yeany, Britton  
5- Nolen     6- Perisly 
7- Progress in International Reading Literacy Study 
8- Sharma    9- Cremers   
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بواقعيت اين است و الگوهاي شناخته كارگيري روشه اساتيد دانشگاه اين توانايي را دارند با ها

و كارشناسان علوم تربيتي قرار دارد، شده تدريس كه امروزه مورد امعان نظر روان درك شناسان

از درستي از توانايي و آنان را و تحليلي را به شاگردان داده ترغيب نموده طريق تدريس، هاي ذهني

ترين نيازهاي يادگيري شاگردان مهارت در خواندن نيز يكي از مهم. مند به مطالعه نمايندهقو عال

ميهمهدر  و غير. باشد سطوح تحصيلي و استنتاج از متون درسي توانايي درك مطلب، تفسير

وهب درسي، هايي است كه براي آنان ايجاد از فرصت... كارگيري اطالعات در مواقع مورد نياز

ميجذاب مينمايد؛ يت .شود از اين روي سواد خواندن مطرح

از(ال.ان.گيج ميتدريس) 1374،مهرمحمديبه نقل داند كه از جانب را هرگونه فعاليتي

مي يك فرد به از منظور تسهيل يادگيري فرد ديگري انجام و يادگيرنده را با زواياي بيشتري پذيرد

چه.كند ناشناخته آشنا مي مساكنون را ليتئوارچوبي براي تدريس مترتب است كه  هاي اساتيد

و نسبت به شاگردان بيش از پيش برجسته مي نمايد؛ اين چهارچوب بر اساس مطالعات تجربي

فعاليت تدريس در چهار. هاي نظري، عوامل ارتقا دهنده بهبود يادگيري شاگردان هستند پژوهش

و  و طبقه22حيطه ازان بندي شده قسمت تقسيم :دكه عبارتند

و آمادگي كه شامل برنامه: حيطه اول و آموزش،. الف:ريزي .ب نشان دادن دانش محتوا

به.ت انتخاب اهداف آموزشي،.پنشان دادن دانش مربوط به شاگردان، نشان دادن دانش مربوط

و قابل فهم،.ثمنابع،  .آموز ارزيابي يادگيري دانشو طراحي آموزش منسجم

تو.الف: محيط كالس كه شامل:حيطه دوم و صميميت،أ ايجاد محيطي ايجاد.بم با احترام

 سازماندهي فضايو آموز، مديريت رفتار دانش.ت، داري هاي كالس روش.پ،فرهنگ يادگيري

 فيزيكي

و درست، راه. الف:حيطه سوم شامل و روش برقراري ارتباط واضح و ها و زبان گفتاري ها

و مباحثه، اده از تكنيك استف.ب نوشتاري، و پاسخ در درگير كردن دانش.پ هاي پرسش آموزان

و انعطاف.ت يادگيري، و حساسيت  پذيري نشان دادن دادن بازخورد به شاگردان،

و.الف:اي شامل هاي حرفه وليتئمس: حيطه چهارم  تفكر در امر تدريس، صحت يا درستي

 ها، برقراري ارتباط با خانواده.پ هاي درست،ش نگهداري گزار.ب استفاده در تدريس آينده،

و ناحيه،.ت و توسعه حرفه.ث همكاري با مدرسه و نشان رشد اي هاي حرفه دادن مهارت اي

).1374، قورچيان(
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و عناصر فوق اگر ميچه از هم جدا هستند ولي كامالً اجزا و.باشند به هم مرتبط آمادگي

بر برنامه مريزي يك مدرس تؤ آموزش او و تمام اين عناصر تحت كهأثر بوده ثير نوع روشي است

.نمايد ايشان براي يك برنامه درسي انتخاب مي

و با امعان نظر به ديدگاه بر اساس آخرين يافته و تربيت الگوهاي ها هاي كارشناسان تعليم

مي تدريس در قالب چهار خانواده طبقه از بندي :شوند كه عبارتند

ت اين الگوها بر روش: الگوهاي پردازش اطالعات ميأهايي كند كه از طريق گردآوري كيد

و سازمان و ارائه راه اطالعات و زبانحل دهي آنها، درك مشكالت و توسعه مفاهيم هايي براي آنها

ميحل براي انتقال راه و شوق انسان را براي درك جهان افزايش مثبه.دهند ها، شور ال عنوان

بر الگوي كسب مفهوم به فراگيران اطالعات مي و آزمون مفهوم دهد، الگوي تفكر استقرايي سازي

ت و الگوي بديعهأفرضيه در واقع اين. پردازي براي افزايش توانايي ذهني شاگردان است كيد داشته

ج كنند تا نسبت به استراتژي الگوها به شاگردان كمك مي و در هت هاي تدريس آگاهي يابند

و تفكر ازآن بهره گيرند .تحقيق

تا:الگوهاي اجتماعي تدريس مي كنون شنيده آنچه از هم افزايي توان در اين الگو رديابي ايم

و از فرهنگ مثبت شدن، ارتباطات جمعي را تمرين با هم كار كردن، در گروه تعريف. كرد كردن

م محيط آموزشي بهره مي لفهؤبردن توجه مهارت اجتماعي، مشاركت، تعهد،.دباشن هاي اين الگو

و هنجارها، احترام به ديگران از مفاهيم عملكردي خروجي به ارزش مي ها باشند هاي اين الگو

مي)كاوشگري(شاگردان از طريق بررسي  .گيرند جمعي ساخت دانش را فرا

و دست: الگوهاي تدريس فردي اوردهايش توجه رهيافت مهم اين الگوها اين است كه به فرد

و فرد را تشويق مي ،هاي خود را به محك بگذارد توانمندي،كند تا خود را بشناسد عميق دارد

و به رشد خودشكوفايي فرد اهتمام ورزد وليتئمس مس.هاي خود را درك كند درئپذيرش وليت

و تعهد نسبت به اين مس ميأآينده توسط فرد .باشد له از رسالت اين الگو

مي:ريهاي رفتاي سيستمالگو آرايد در واقع نوعي فرا خودكاري آنچه شالوده اين الگو را

مي شاگردان بر اساس سيگنال. است كنند در رفتار هايي كه از طريق اطالعات مدرسان دريافت

و نوعي يادگيري را دروني مي از خود اصالح. نمايند خود تغيير ايجاد كرده گري مفهومي است كه

ا ميدل اين ونروانش.شود لگوها زايش و تربيت از اين روش در اصالح رفتار و مربيان تعليم اسان

و آموختن مطالب، رشد مهارت. برند سازگاري بهره مي  هاي ورزشي، فراگيري يك مهارت پيچيده

و ترس ها اين اكنون پس از سال. هاي مرضي از طريق اين الگوها قابل تحقق است كاهش اضطراب
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ا و به سوي توسعه محيطالگوها كهز طريق نمود بر روي توسعه تدريس ارتقا پيدا كرده هايي

 آموزي است، ها ايجاد توانايي خود هدف عمده اين الگو. اند گردد رسيده تدريس در آن اجرا مي

مي يادگيري ارزيابي عملكرد، درك بازخورد، ، قورچيان(باشدو تنظيم رفتار براي افزايش عملكرد

1374(.

س)1998(1ويكينز سؤبه نقش بارز بهؤال كردن اشاره دارد او معتقد است معلمان از عنوان االت

و با مطرح كردن پرسش آموزان را به پرسشگران ماهر تبديل ها دانش داربست يادگيري استفاده

متخصصان روش تدريس در يادگيري مغز محور سه روش مبتني بر يادگيري را ذكر.كنند مي

به: سازي همخوانرو غوطه-1:انددهكر كه يادگيرندگان اي طراحي شود گونه يعني محيط تدريس

يعني ترس: آراميدگي هوشيار-2.ور شوند در تجارب آموزشي تدارك ديده شده غوطه

و او را ترغيب كرد تا اطالعات دريافتي را دروني سازد  : پردازش فعال-3يادگيرنده را بايد زدود

اش را تثبيت كند؛ اين سه گام از طريق برنامهت براي يادگيرنده تا اطالعات دريافتيايجاد فرص

مي درسي، و ارزشيابي قابل تحقق .باشد آموزش

به روش تدريس مبتني بر ساخت گرايي توجه دارد به اين صورت)1996(2سي.دي.گراندر

و ابتكار آنها مهارتزد،سا كه اين روش يادگيران را به ساخت دانش شان رهنمون مي هاي فكري

و گفتگو، مي را توسعه داده و ارتباط درون گروهي آنها را تقويت .آر.كند اسالوين كاوش

هاي به يادگيري از طريق همياري معتقد است در اين روش شاگردان در قالب گروه)1986(3سي

مي كوچك با توانايي كننده تغيير پيدا دهنده به تسهيل نقش معلم از انتقال كنند؛ هاي متفاوت كار

و مس ميئنموده هاي متفاوتي در الگوي همياري روش.نمايند وليت يادگيري را شاگردان احساس

تا4هايي در قالب گروهSTAD(4(آموزي تقسيم موفقيت هاي دانش گروه-1.معرفي شده است

مي نفره با توانايي6 در شاگردان ضعيف. مايندن هاي متفاوت در قالب كارآيي با هم كار تر خود را

و.TGT(5( مسابقه- گروه بازي-2.نمايند داخل گروه توانمند مي اين روش از طريق بازي

مي آزموني كه در همين رابطه طراحي مي شاگردان با همديگر:6آموزي باهم-3.گردد شود عملي

و پرداختن امري همت مي ر به ساختن ميگمارند؛ در واقع محصولي  يادگيري-4.نمايندا توليد

1- Wiggins    2- Crueder, D. C. 
3- Slavin, R. S.                                                4- Student Teams-Achivement Division 
5- Team-Game-Tournament                           6- Learning  together 
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 گروهي گروه تشكيل شده است از چهار نفر كه معموالً.ILBTA(1(مبتني بر كمك گروه

هايي است كه در اين بندي از ويژگي رتبه. كند كه عملكرد مطلوبي داشته باشد پاداش دريافت مي

ش شاگردان به گروه:2 روش جورچين-5.شود نوع يادگيري اعمال مي ش نفره تقسيم هاي

مي شوند، مي ها به اعضاي شود تا آنرا بررسي نمايند سپس اين بررسي به هر كدام متني داده

و انعكاس آن مجدداً تخصصي ارجاع مي مي شود و اعضا 3 پژوهش گروهي-6.رسد به گروه

)GR.(از طريق اين روش شاگردان به پژوهش مشاركتي.روشي است براي مديريت كالس درس

ميثو بح و يافته هاي گروهي مي پردازند .نمايند هاي پژوهشي خود را در كالس عرضه

فراشناخت را دانش فرد نسبت به فرآيندهاي) 1976(فالول: روش تدريس مبتني بر فراشناخت

و به آنچه مرتبط با آن است تعريف مي از از اين كند؛ شناخت خود رو نه تنها شناخت افراد

ميفرآيندهاي حافظ مس بلكه شناخت آنان از تفكر، شود،ه خود مهم انگاشته وت،ألهحل هم ... وجه

مي خواندن را رمزدر حوزه فراشناختي خوانندگان ضعيف معموالً. شوند مهم تلقي مي  دانند، گشا

ت كه خوانندگان قوي در خواندن، در حالي رو؛ از اينأكيد دارندبر فرآيندهاي درك مطلب

د مي ) 1991(4پرات. هايي وجود دارد ميان شاگردان تفاوتر دانش فراشناختي خواندن،توان گفت

 را جهت آموزش فراشناخت به اجرا درآورد"ط عمل گذاشتنيدر شرا" معتقد است بايد رويكرد

مي به اين طريق كه معلم بي روش.سازد آنكه شاگردان را بيش از اندازه متوجه امري كند، فعال

مي در اقدام:اقدام پژوهيتدريس مبتني بر  و مشكالت حال در حين پژوهي تالش شود مسائل

و منطقه خاص به استفاده علمي از يافته)معلم(محقق. موقعيت محلي حل شوند هايش در موقعيت

و سيف نراقي،(نه استفاده از كاربردهاي عام آنها نظر داشته باشد، اين روش تدريس)1380نادري

و از طريق كند معلما كمك مي ن در چهارچوب حيطه كالس بر مشكالت موجود فائق آمده

به شيوه.شناخت، تسلط بيشتري را در تدريس داشته باشند عنوان يك روش هاي نوين ارزشيابي نيز

م و يادگيري شاگردان بهي دانشها سنجشو ارزشيابي از يافته. ؤثر استتدريس در مطالعه آموزان

و درك بهت مياساتيد شناخت دهد؛ استفاده از كارنما يكي از ابزارهايي است كه عملكرد ري

و بيشتر  ميشاگردان را مستندسازي نموده و واقعي تأكيد ؛ سنجش تفكر نمايد بر عملكرد عيني

و انديشي در خصوص شاگرد، اعتبار بخشي به ديدگاه رشد ژرف آموزان، دانش نگر يادگيري

. هاي كارنما است عدد از جمله شاخصايجاد فرصت براي بحث با مخاطبان مت

1- Individually Learning-based Team Assistant 2- Puzzle 
3- Group research    4- Prawatt  
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ميهب هاي يادگيري، اصالح نگرش شاگرد در فرآيند تدريس، رسد نحوه يادگيري، مهارت نظر

و سهيم شدن در كار گروهي، درك مسئوليت، درك تجزيه  و تفسير،-آموختن مشاركت  تحليل

اردرك تفكر نقادانه ، درك زش اطالعات، درك چگونگي شناخت از پيرامون خود، درك

و قابليترقابت سالم هاي خود، چگونگي ارائه يك كار مطالعاتي، درك، شناخت از توانايي

و  و همه در يك برنامه درسي فعال و همه و اهداف مورد نظر درستي از تدريس معلم در كالس

تدر واقع استاد. شود قابل تحقق استميبرتر كه توسط مدرس در كالس اجرا درس در هنگام

و ها، بيان صريح،، بحثها با ارائه مصداق هاي تدريس، ضمن تسلط بر معرف درخواست مشاركت

و درگير كردن شاگردان به بحث، آنان را به مطالعه بيشتر در و تكليف  موضوعات مختلف ترغيب

.نمايد تهييج مي

مدر پژوهش) 1992(1براون اؤ خود دريافتند كه يك روش آموزشي وقتي ست كه شاگردان ثر

و پيش و توانايي تلخيص، پرسشگري، روشن سازي هاي متن، بيني عبارت در درك خواندن خود

 با تحقيقي كه بر روي گروهي از معلمان انجام داد به اين)1983(2پارك. پيشرفت حاصل كنند

كه نتيجه رسيد كه اين گروه از معلمان به قدري روحيه ا معتقد بودند درصد از آنه40شان پايين بود

در57. عنوان يك حرفه انتخاب شود كه تدريس نبايد به و ظرافت به درصد حساسيت تدريس را

مي قدري مهم مي مي دانستند كه اگر شغلي براي آنان پيدا هاي يافتهوكردند شد، تدريس را ترك

يس هاي سنتي، حاكي از اين است كه در روش تدر در مورد ماهيت كالس)1974(3گلدون

به"سخنران"، شاگردان از رويه معلمصورت سخنراني به و به گله دارند خصوص از گوش دادن

مي نطق مي هاي طوالني خسته و در نتيجه بازده يادگيري آنان كاهش ،به نقل از ايزدي( يابد شوند

ت در پروژه)1383( آصفي.)1384 برأاي با عنوان شرفتپي ثير استفاده از آموزش از طريق همياري

معلمان در اين روش آموزش ويژه. دريافتآموزان در مدارس متوسطه كشور تحصيلي دانش

و دانش ديده پژوهشگر به اين.اند آموزان نيز اظهار عالقه براي تدريس معلم از اين شيوه نموده اند

ميهاي الزم همراه با آموزش را براي معلمان فراهم نمو رسد كه اگر بتوان انگيزه نتيجه مي تواند

.اثر بخشي را در فراگيران انتظار داشت

و صاحب و مطالعات پژوهشگران و تربيت اسـتنباط مـي آنچه از ديدگاه شـود ايـن نظران تعليم

بخـشيو پويـا در اثـر، برتـر ها يـا الگوهـاي تـدريس بـا مفـاهيم فعـال گيري از روش است كه بهره

 
1- Brown     2- Park  
3- Goaldon  
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و شا ، پيـشرفت تحـصيلي،ي آمادگي به مطالعه بيـشتر گردان برا آموزش، ايجاد انگيزه در فراگيران

و بيشتر و معلم،شاگردان تعامل بهتر باال رفتن درجه مطلوب پرسشگري شاگرد، حتي ايجاد با استاد

ت حـال كيـد دارد كـه معلمـان در همـهأروحيه براي معلمان را در پي خواهد داشت؛ ايـن مطالعـات

د به ي كـه تدريـسوتشويق آنان شاگردان را متحول نمـوده اشته،عنوان يك اهرم در محوريت قرار

بي گذارند نسبت به ديگر رسانه به نمايش مي و مدرسـان پـذيري انعطافباشد؛ميبديل ها ،معلمـان

هايشان بـا توجـه بـه تجـاربي كـه كـسب ارتقاي روش تدريس، محتواي مختصات آنان از شناخت

و، مطالـب گونـاگونو العـه كتـابمطايجاد عالقه در شـاگرد جهـت،نمايند مي اسـتفاده صـحيح

فنهب و و ارتباطـات در تـدريس موقع از تكنولوژي آموزشي و هنرمنـدي آنـان در آوري اطالعات

 يادگيري از جمله مواردي است كه در پيشينه مطالعاتي مـورد توجـه قـرار گرفتـه-فرآيند ياددهي

هـاي مطلـوب اسـت كـه اسـاتيد بـا اتخـاذ روش است در واقع فحواي مطالعات بر اين پايـه اسـتوار

ضمن اينكه شاگردان را بـا اهـداف تـدريس همـراه تدريس در يك برنامه درسي قادر خواهند بود

و ديگـر طور غيرمستقيم در ارتقاي ديگر شاخص نموده، به  هـا از جملـه گـرايش بـه مطالعـه كتـاب

.تر نمايند ها نزديك رسانه

 روش
ب آزمايشي است، پژوهشي از نوع غيركه اين طرح آنجايي از كار رفته از نوع توصيفي استهروش

و توجه به ادراك هاي واحد با استفاده از ديدگاه پژوهشگرو هاي هاي آماري يعني دانشجويان

و تحليل فرضيه شخصي آنان در ارتباط با تنوع روش تدريس اساتيد، هاي پژوهشي را مورد تجزيه

و تحليل دادهتجزدر.قرار داده است ها گيري از آمار توصيفي براي استنباط فرضيه ها ضمن بهره يه

 ستفاده شده است؛ا) آزمون فرضيه درباره ميانگين جامعه يا آزمون يك گروهي(tاز آزمون

و دامنه وزن دهي كه در ابزار، همچنين از آنجايي از5تا1طيف ليكرت ميانگين تعبيه گرديده،

.ها استفاده شده است مقايسه پاسخ نيز براي3فرضي

و روش انتخاب نمونهي جامعه  آماري، نمونه
و پسر دوره كارشناسي علوم انساني مورد مطالعه در اين پژوهش،ي جامعه دانشجويان دختر

حجم نمونه از طريق فرمول جامعه كشوري دانشگاه آزاد اسالمي است؛8هاي منطقه دانشگاه

ش و قابل بآماري محدود بر دست آمده كه نمونههمارش مي540هاي آماري آن بالغ . باشند نفر
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 تصادفي-اي گيري خوشه روش نمونهاز هاي متنوع دانشجويان، جهت در دست داشتن ديدگاه

و مركز شرق،( به لحاظ جغرافيايي سه منطقه8هاي منطقه عبارتي از دانشگاهبه استفاده گرديد،

يك) غرب و قزوين،شمال واحدهاي رودهن،( دانشگاهو از هر منطقه و از هر دانشگاه) تهران

ابتدا ليست آمار دانشجويي از واحدهاي دانشگاهي تنظيم.چندين رشته علوم انساني انتخاب شدند

و سپس از طريق روش نمونه  گيري تصادفي ساده با در نظر داشتن احتمال ريزش، گرديد

شد نمونه .گيري اجرا

شابزار پژوه
كه پرسش ابزار سنجش در پژوهش حاضر، آننامه محقق ساخته است ال بر مبناي طيـفؤس30 در

س  و سه بهؤليكرت االت بـاز بـه جهـت پوشـش بيـشترؤسـ صـورت بـاز طراحـي شـده اسـت ال نيز

هـاي تـدريس مطالعـه محـور گنجانـده شـده كـه هاي دانـشجويان دربـاره چگـونگي روش ديدگاه

م تواند در تفسير داده مي و تحليـل واقـع بينانـه االت ناظر بـرؤس. ثر باشدؤها تـري از روش تـدريس

و درك جامعه   نيـز30و29و28االتؤسـ.باشـد آماري به اهميت موضـوع پـژوهش مـيي تسلط

ديدگاه دانشجويان را راجع به تدريس معمولي كه امروزه بخشي از عـادات روش تـدريس اسـاتيد

مي دانشگاه تا به پژوهشگر كمكمي) تدريس معمولي(سنجد؛ اين متغيرمي دهد، ها را تشكيل كند

و نگرش دانشجويان را نسبت به اينگونه روش تبيين شود كه دانشجويان چه سهمي ها ارزيابي كرده

س.دهندمياختصاص را به اين روش براي حوزه مطالعاتي خود  س1الؤاز كه مشتمل بـر27الؤ تا

ميؤس 27 به ال ) هـاي تـدريس خـانواده روش( متغيـر4 فرضيه پژوهش يا به عبـارتي4 باشد مربوط

هاي اصلي روش تدريس براي دانشجويان طرح شده است تا آنـان بـا توجـه بـه بوده كه با مشخصه

و عالقه خود ميزان ارتباط اين روش  . ها را با مطالعه كتاب بـراي پژوهـشگر تبيـين نماينـد اطالعات

پ باهنامه مربوط رسشجهت تعيين اعتبار ابزار، به30 را  نفر از افـراد20 صورت آزمايشي روي گويه

س و بين نمره هر بـ ال بـا نمـره كـل پرسـشؤجامعه آماري اجرا نموده ؛عمـل آمـدهنامـه همبـستگي

بهؤس س االتي كه داراي همبستگي خيلي كم يا منفي بودند و)الؤس3(االت ناهمساز حذفؤعنوان

 از روش آلفـاي كرانبـاخ اسـتفاده شـده،عنوان همساني دروني مقياس ر، به سپس براي برآورد اعتبا

.برآورد گرديد درصد80/0 ضريب آلفاي محاسبه شده.است

ازهمچنين از چند و تربيتان كارشناستن  نظرخواهي در يك نشست مشورتي حوزه تعليم

. شودعمل آمد تا روايي ابزار با اطمينان بيشتر براي آزمون آمادههب
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ها يافته
 اسـت االتيؤنـده سـ در برگير استدهكراي از پاسخ دانشجويان را در خود جمع كه نمايه1جدول

پـردازش"روش تـدريس مبتنـي برخـانواده كه چهار فرضيه پژوهشي را بـه همـراه دارد بـه ترتيـب

در"ساجتمـاعي تـدري"روش تدريس مبتني بـر خـانواده،10تا1هاي شماره در گويه"اطالعات

و22 تـا18هـاي گويـهدر"تـدريس فـردي" روش تدريس مبتني بر خـانواده،17تا11هاي گويه

در27 تـا23هـاي در گويه"تدريس فردي"روش تدريس مبتني بر و همچنـين اطالعـات منـدرج

 نيـز اطالعـات تكميلـي از ديـدگاه دانـشجويان در خـصوص وضـعيت موجـود30تا28هاي گويه

از بهره و روشگيري مي هاي معمول تدريس . باشد رابطه آن با مطالعه كتاب

 پاسخ دانشجويان به سؤاالت پژوهش:1فراواني جدول

ها موضوع گويه رديف
 خيلي

 زياد
 زياد

 تا

 حدودي
 كم

 خيلي

 كم

و سازماندهي آنهاهببر مبتنيروش تدريس1 92279 237 160 كارگيري اطالعات

و تفكر شاگردانببر مبتنيروش تدريس2 80160 289 155 سط تحقيق

170 126 247 147 يادگيري مفاهيمبر مبتنيروش تدريس3

و خلق كردن چيزي تفكر،بر مبتنيروش تدريس4 40 126 164 245 استدالل

نو آشنايي با پديدهبر مبتني روش تدريس5 و مفاهيم 32120 248 248 ها

و اطالعات طبقهبر مبتنيروش تدريس6 329 178 197 113 بندي مفاهيم

69190 223 225 روشن بودن خالقيت استادبر مبتنيروش تدريس7

وتبر مبتنيروش تدريس8 160 100 292 129ها كيد بر خواندنيأيادداشت برداري

و فرضيه آزمايي فرضيهبر مبتنيروش تدريس9 196 186 81239 سازي

و ذهنيبر مبتنيس روش تدري 10 90 130 258 140 درك شاگردان از رشد شناختي

00 154 267 115 كار گروهي شاگردانبر مبتنيروش تدريس 11

و ارزشبر مبتنيروش تدريس 12 40 110 281 140 هاي شاگردان برانگيختن تعهد

260 189 212 107 درك شاگردان از تعامل با ديگرانبر مبتنيروش تدريس 13

و مهارت اجتماعيبر مبتنيروش تدريس 14 77132 239 205 درك مشكالت

و امور آزمايشگاهي،بر مبتنيروش تدريس 15 مس پويايي گروهي 7344 246 213لهأحل

و اجتماعيبر مبتنيروش تدريس 16 1020 181 226 103 آموزش ايفاي نقش فردي

8030 277 172و تالش براي رشد توسط شاگردبررسي علميبر مبتنيروش تدريس 17

و خودارزشي ارتقابر مبتنيروش تدريس 18 56120 293 179 تالش شاگرد بيني

و آموختن رقابت سالمبر مبتنيروش تدريس 19 64103 242 221 شناخت توانايي

29 103 271 147 پذيري شاگردان وليتئمسيارتقابر مبتنيروش تدريس 20

6600 245 229 شكوفايي استعداد شاگردانبر مبتنيروش تدريس 21

و درك انعطافبر مبتنيروش تدريس 22 486 185 186 115 هاي انساني پيچيدگي پذيري

و ايجاد تغييربر مبتنيروش تدريس 23 و پيامد رفتار 366 203 89206 درك رفتار

دربر مبتنيروش تدريس 24 88140 308 114 عزت نفسو اعتماد سي،تسلط بر محتواي

وبر روش تدريس مبتني 25 85100 221 224 ارزيابي رشد تسلط شاگرد به دانش علمي
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و ارزيابي موفقيت شاگرد تبيين مهارتبر تدريس مبتني روش 26 1812 193 79238 هاي پيچيده

و كنترل واكنشبر روش تدريس مبتني 27 500 213 146 117 ددرمانيخو هاي هيجاني شاگرد

وبر روش تدريس مبتني 28 او نظر سخنراني استاد  107 240 1339114 خواهي محدود

51 219 341215 گيري از چند منبع براي نگارش يك موضوع بهرهبر روش تدريس مبتني 29

ازبر روش تدريس مبتني 30  113 240 2021120 يك بخش محدود كتاب كنفرانس شاگردان

دهـد كـه اكثريـت ها نشان مـي بندي فراواني در جدول صورتي موجودهاهتاز ياف تصوير كلي

و تاحدودي را انتخاب نموده هاي زياد، پاسخگويان گزينه  و ايـن مـس خيلي زياد دهنـده له نـشانأاند

ا  م اين واقعيت هـاي، بـه روش نامـه داشـته هـاي پرسـش لفـهؤست كه دانشجويان شناخت كـافي بـه

.انـدات خود را نيز به درستي درك كردهبو مطال مند بودههعالق كنند، تدريسي كه ايجاد انگيزه مي 

و رايج در دانشگاهينكته حا شناسـند ها را نيز مـيز اهميت اين است كه پاسخگويان تدريس معمول

گو هاي تدريس نشان نمي اي به اين نوع از روشو چندان عالقه  ،28هـاي يـه دهند اين موضـوع در

مؤ در هر حال ديدگاه دانـشجويان. مشهود است كامال30ًو 29 هـاي روش تـدريس لفـه نـسبت بـه

تراانتظارات آنانكه مثبت بوده  بثيرگذار به كتابخوانيأ از فهم درست عوامل كـارگيريهاز طريق

.نمايدميالگوهاي جديد تدريس تبيين

»پردازش اطالعات« در خصوص متغير گيري شده اندازههاي آماري شاخص:2جدول

 نما ميانگين تعداد گروه
 انحراف

 معيار
 واريانس

 خطاي

 معيار

 حداقل

 نمره

 حداكثر

 نمره

ب دست آمده از الگويهنمرات

»پردازش اطالعات«
540 022/4480/064/0035/015

مي2طور كه در جدول همان ا شود مشاهده ممقدار ميانگين محاسبه شده به لفهؤز هاي مربوط

تمي022/4»پردازش اطالعات«الگوي  ثيرگذارأباشد كه ديدگاه مثبت پاسخگويان را نسبت به

ار بودن اين نوع از روش ميهاي تدريس در .رساند تباط با هدايت به مطالعه كتاب

اج«گيري شده در خصوص متغير هاي آماري اندازه شاخص:3جدول »ماعيتتدريس

 نما ميانگينادتعد گروه
 انحراف

 معيار
 واريانس

 خطاي

 معيار

 حداقل

 نمره

 حداكثر

 نمره

ب ازهنمرات دست آمده

»تدريس اجتماعي«الگوي 
540 998/3477/060/0033/015
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مي3همانطور كه در جدول م شود مشاهده به لفهؤمقدار ميانگين محاسبه شده از هاي مربوط

تمي998/3»تدريس اجتماعي«الگوي  ثيرگذارأباشد كه ديدگاه مثبت پاسخگويان را نسبت به

مي بودن اين نوع از روش .رساند هاي تدريس در ارتباط با هدايت به مطالعه كتاب

»تدريس فردي«گيري شده در خصوص متغير هاي آماري اندازه شاخص:4جدول

 نما ميانگين تعداد گروه
 انحراف

 معيار
 واريانس

 خطاي

 معيار

 حداقل

 نمره

 حداكثر

 نمره

ب ازهنمرات دست آمده

»تدريس فردي«الگوي 
540 08/4478/061/0034/015

مي4همانطور كه در جدول به دار ميانگين محاسبه شده از مؤلفهمق شود مشاهده هاي مربوط

تمي08/4»تدريس فردي«الگوي  يرگذار بودن اينثأباشد كه ديدگاه مثبت پاسخگويان را نسبت به

مي نوع از روش .رساند هاي تدريس در ارتباط با هدايت به مطالعه كتاب

»هاي رفتاري سيستم«گيري شده در خصوص متغير هاي آماري اندازه شاخص:5جدول

 نما ميانگين تعداد گروه
 انحراف

 معيار
 واريانس

 خطاي

 معيار

 حداقل

 نمره

 حداكثر

 نمره

ب از دستهنمرات آمده

»هاي رفتاري سيستم«گوي ال
540 83/3478/061/0036/015

مي5طور كه در جدول همان م شود مشاهده به لفهؤمقدار ميانگين محاسبه شده از هاي مربوط

تمي83/3»تدريس فردي«الگوي  ثيرگذار بودن اينأباشد كه ديدگاه مثبت پاسخگويان را نسبت به

ا نوع از روش ميهاي تدريس در .رساند رتباط با هدايت به مطالعه كتاب

بر: فرضيه اول و رغبـت بـه مطالعـه كتـاب تفـاوت»پردازش اطالعـات«بين روش تدريس مبتني

.داري وجود دارد معني

 اول براي فرضيهtآزمون:6جدول

t درجه آزادي داري سطح معني تفاوت بين ميانگين

022/1000/0533 02/29

ب از محاسبه شده بزرگtكه از آنجايي6ه اطالعات جدول با توجه ميt تر باشد، فـرض جدول

رد مي  ت صفر و فرض تحقيق با. گردد أييد مي شود توانمي) با قبول يك درصد خطا( درصد99لذا
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 بيش از ميانگين فرضـي»پردازش اطالعات«ميانگين نمرات كسب شده در الگوي نتيجه گرفت كه

مي جامعه : هـاي تدريـسي كـه در آن بـه پاسـخگويان در ايـن فرضـيه روش. باشـد طالعـه مـي مورد

و سازماندهي آنها، به و تفكـر، كارگيري اطالعات ، توصـيه بـه يـادگيري مفـاهيم توصيه به تحقيـق

و آشنايي با پديده مي يادداشت هاي نو، وضوح خالقيت استاد به برداري پرداخته شود را در ترغيب

م  ميثؤمطالعه كتاب ) پردازش اطالعـات(بدين ترتيب اجراي اين خانواده از روش تدريس.دانندر

ميها در دانشگاه . آماري داشته باشدي تواند سهمي در مطالعه كتاب جامعه،

بر: فرضيه دوم تفـاوتو رغبـت بـه مطالعـه كتـاب»تـدريس اجتمـاعي«بين روش تدريس مبتني

. داري وجود دارد معني

 دوم براي فرضيهtآزمون:7جدول

t درجه آزادي داري سطح معني تفاوت بين ميانگين

998/0000/0534 60/30

ازtكه از آنجايي7با توجه به اطالعات جدول باشـد، فـرض جدول مـيt محاسبه شده بزرگتر

رد مي  ت صفر و فرض تحقيق ميأشود با. گردد ييد توانمي) با قبول يك درصد خطا( درصد99لذا

 بيش از ميانگين فرضـي»تدريس اجتماعي«نتيجه گرفت كه ميانگين نمرات كسب شده در الگوي 

ميي جامعه ت پاسخگويان در اين فرضيه روش. باشد مورد مطالعه : كيـد بـهأهاي تدريسي كه در آن

و ارزش پويـايي گروهـي، مهـارت اجتمـاعي،، تعامل با ديگران،هاي شاگردان كار گروهي، تعهد

وأ مس حل مي له در ترغيب بـه مطالعـه هاي علمي شده است، شود را در بررسي ايفاي نقش پرداخته

م  ميؤكتاب در) تـدريس اجتمـاعي(بدين ترتيب اجـراي ايـن خـانواده از روش تـدريس. دانند ثر

ميها دانشگاه . آماري داشته باشدي تواند نقشي قابل توجه در مطالعه كتاب جامعه،

و رغبـت بـه مطالعـه كتـاب تفـاوت»تـدريس فـردي«روش تـدريس مبتنـي بـر بين:فرضيه سوم

.داري وجود دارد معني

 سوم براي فرضيهtآزمون:8جدول

t درجه آزادي داري سطح معني تفاوت بين ميانگين

08/1000/0536 40/33

از محاسبه شده بزرگtكه از آنجايي8با توجه به اطالعات جدول باشد، فـرضمي جدولt تر

رد مي  ت صفر و فرض تحقيق ميأشود با. گردد ييد توانمي) با قبول يك درصد خطا( درصد99لذا
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 بـيش از ميـانگين فرضـي»تـدريس فـردي«نتيجه گرفت كه ميانگين نمرات كسب شده در الگوي

ميي جامعه ت پاسخگويان در اين فرضيه روش. باشد مورد مطالعه : كيـد بـهأهاي تدريسي كه در آن

ــمندي، و احــساس خــود ارزش ــا ــايي ارتق ــناخت توان ــم حــسي، ش و ايجــاد ه ــالم ــت س و رقاب ــا ه

م وليتئمس و شكوفايي استعداد شاگردان شده است، در ترغيب به مطالعه كتاب ميؤپذيري .دانند ثر

خ هـاي دانـشگاهي، هـم در محـيط) تدريس فردي(انواده از روش تدريس بدين ترتيب اجراي اين

. آماري به ارمغان بياوردي ند نقشي قابل توجه در مطالعه كتاب را براي جامعهتوا مي

بر: فرضيه چهارم و رغبت به مطالعه كتاب تفـاوت»هاي رفتاري سيستم«بين روش تدريس مبتني

.داري وجود دارد معني

 چهارم براي فرضيهtآزمون:9جدول

t درجه آزادي داري سطح معني تفاوت بين ميانگين

826/0000/0532 80/23

از محاسبه شده بزرگtكه از آنجايي9با توجه به اطالعات جدول ميt تر باشد، فرض جدول

رد مي ت صفر و فرض تحقيق ميشود با. گردد أييد توانمي) با قبول يك درصد خطا( درصد99لذا

 بيش از ميانگين فرضي» فرديتدريس«نتيجه گرفت كه ميانگين نمرات كسب شده در الگوي

ت پاسخگويان در اين فرضيه روش. باشد جامعه مورد مطالعه مي بههاي تدريسي كه در آن : أكيد

و سازگاري و تغيير و پيامد رفتاري او و، محتواي درسياش، رفتار شاگرد اعتماد عزت نفس

و عنوان هدف، به ش تبيين مهارت تسلط به دانش علمي اگردان شده است، در هاي پيچيده توسط

بدين ترتيب اجراي اين خانواده از روش تدريس.دانند ترغيب به مطالعه كتاب را نفوذپذير مي

هاي دانشگاهي، نقشي قابل توجه در مطالعه كتاب را براي تواند در محيطمي) تدريس فردي(

. آماري در بر داشته باشدي جامعه

و نتيجه  گيري بحث
تبا توجه به موضوع مو و با در كيد بر اينكه روشأرد مطالعه به هاي تدريس يك نيم قرن اخير عنوان

ت  درأعامل بـ، يـادگيري مطـرح بـوده اسـت-فرآيند ياددهي ثيرگذار دسـت آمـده در ايـنهنتـايج

تـدريس الگـوي الگوي پردازش اطالعات،(هاي تدريس دهد بين خانواده روش پژوهش نشان مي 

فر،اجتماعي و الگوي سيستم الگوي تدريس مطالعـه كتـاب رابطـه وجـود داردو) هاي رفتاري دي
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) 1385(افكانــهو)1383(آصــفي،)1992(كلنــك بــراون،ايــن يافتــه بــا پــژوهش افــرادي همچــون

.همسويي دارد

به روش و تربيت بـوده هاي تدريس عنوان يك اصل در همه حال مورد توجه پژوهشگران تعليم

ب  هاست كـه پويـايي الزم در فرآينـد آموزشـي ارگيري هوشمندانه اين روشكهاست زيرا از طريق

و ايجاد مي  مي شود و يادگيرندگان توانند در يك تعامل منطقي به اهـداف مـورد نظـر ياددهندگان

در»مطالعه كتاب«شاخص گردد اين است كه، نزديك شوند؛ آنچه از اين پژوهش استنباط مي   كـه

م دانشگاه و توانـد از طريـق مـي آموزشـي از جايگـاه بـااليي برخـوردار اسـت،-سسات علمـيؤها

و مربيان دانشگاه ارتقا يابدهب هاي از چهار خانواده روش. كارگيري الگوهاي تدريس توسط اساتيد

مي تدريس كه امروزه به  يـك بـه از نظـر دانـشجويان هـر،باشـند عنوان جديدترين مطالعات مطرح

و سـازماندهيها براي مطالعه كتاب نقش دارند؛ بـ نسبتي در انگيزه افزايي آنه  كـارگيري اطالعـات

و تفكر، آنها، ب توصيه به تحقيق و منطـق،هتوصيه به يادگيري مفاهيم، چگونگي كارگيري استدالل

نو آشنايي با پديده و برداري، فرضيه يادداشت، وضوح خالقيت استاد،بندي مفاهيم طبقه، هاي  سازي

و ارزش بسط رشد شناختي مهارت تعامل با ديگران، هاي شاگردان، شاگردان، كار گروهي، تعهد

و تفكر منطقي،  مس اجتماعي و حل و له،أپويايي گروهي در ايفاي نقش شركت مـستقيم شـاگردان

و احساس خود ارزشمندي شاگرد، بررسي و شـناخت توانـايي هاي علمي، ارتقا و رقابـت سـالم هـا

مس هم و شكوفايي استعداد شاگرد، انعطـاف پذيري، ئوليتحسي، هـاي توجـه بـه پيچيـدگي پـذيري

و سازگاري انساني شاگردان،  و تغيير و پيامد رفتاري او اش، توجه به محتواي توجه به رفتار شاگرد

ت  برأدرسي، و كيد به عزت نفس و عنوان هدف، اعتماد كمـك بـه ارزيـابي تسلط به دانـش علمـي

و اصالح  و كنتـرل واكـنش هـاي پيچيـده توسـط شـاگردتاو، تبيين مهـار رشد و ان  هـاي هيجـاني

به خود به درماني آنها هر كدام اگر و بـ موقع تواننـد مـي كـار گرفتـه شـوند مطمئنـاًهشكلي صـحيح

و منابع باشند هدايت .گر دانشجويان براي مطالعه كتاب

آ در پژوهش خود به ويژگي)1380(فاضل كاهشحجم سان به كتاب، هايي از جمله دسترسي

ب، رفتار توجههاي علمي عضويت در انجمن هاي درسي، كتاب و هـاي كارگيري روشهآميز معلمان

ت برتر تدريس از جمله گـرايش شـاگردان بـه مطالعـه كتـاب  . كيـد نمـوده اسـتأهـاي غيـر درسـي

باشـد له اگـر بـا كـار گروهـي همـراهأ پژوهش خود دريافت كه روش حـل مـسدر) 1382(شعباني

و الدر. هاي تفكر شاگردان كمك كند به پرورش مهارت تواند مي در پژوهش خود)2000(1پاول

 
1- Paul & Elder    2- Bell 
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و38كه در ،هاي علمي اسـاتيد انجـام داده دانشگاه غير دولتي درباره اعتبار نامه28 دانشگاه دولتي

علي نشان مي بـ دهد و هـاي يري روش كـارگهرغم باور استادان مبني بر اينكه آموزش تفكر انتقادي

جز متناسب در جهت بسط انديشه  ميءورزي دانشجويان امـا همچنـان عـده باشد، اهداف آموزشي

آن قليلي از اسـاتيد دانـشگاه بـه  و2بـل. كننـد را در برنامـه تـدريس خـود پيـاده مـي صـورت عملـي

مي) 2002(همكارانش به در پژوهشي دريافتند يادگيري گروهي فرصتي را ايجاد تقويـت نمايد كه

ــشجويان منجــر شــود  و نظــري دان ــي و دانــش تجرب ــه نقــل از اســتايپ،( تفكــر انتقــادي ؛)2003 ب

ت) 1996(3برونر عليأدر تحقيق خود رغم اينكه روش سخنراني براي انتقال دانش مناسـب كيد دارد

و ايجـاد نگـرش مثبـت در شـاگردان از طريـق فعاليـت  و تفكـر سـطح بـاال هـاي است اما يادآوري

و امكانگروهي  وأت)1987(اسميالي پذير است؛ اورتسون كيـد دارنـد مـديريت مطلـوب كـالس

مي فضاي كالس درسي،  و آموزش را تسهيل و اثربخشي يادگيري كند ايشان به شـيوه عمـل معلـم

.اي قائل است هاي او در محيط كالس اهميت ويژه توانايي

كه بنابراين وقتي از تدريس به منظور تسهيل يادگيري فرد از جانب يك فرد به عنوان هر فعاليتي

را هاي تـسهيل ناگزيريم روش)1384 آقازاده،(كنيم ديگري ياد مي  نيـز بيـاموزيم چـه؛ ايـن كـردن

و جذابيت روش ناپـذير بـه هـاي اجتنـاب آوري هايي را نيز در كنـار فـن ها با گذر زمان با خود تنوع

و مربيان باي. همراه خواهند داشت  ب مدرسان كـارگيري نظامنـدهد به اين نكته توجه داشته باشند كه

مي يك روش تدريس در شرايط وي  تواند بيشترين نفوذپذيري را در ميـان شـاگردان داشـته ژه خود

ب  به ها در همه موقعيت كارگرفتن همه روشهباشد؛ صرف توانـد عنوان يك وظيفه سـازماني نمـي ها

.دآنان را به اهداف مورد نظر نزديك كن

ت به كيد بر جايگاه دانشگاهأدر پايان ضمن به،ها عنوان محيط رشد دهنده انديشه ها عنوان آنچه

 يادگيري در همه حال مورد-گردد اين است كه فرآيند ياددهي پيشنهاد از اين پژوهش ارائه مي

ن تدريس هاي نوي هاي بازآموزي با روش دوره ها قرار گيرد، ريزان آموزشي دانشگاه توجه برنامه

و ديدگاه دانشجويان در خصوص اساتيدي كه آنان را با روش،براي اساتيد برگزار گردد  ها

مي هاي ترغيب شيوه و كننده هدايت به كنند مورد توجه قرار گرفته طريقي اساتيد مورد نظر حداقل

ت هايي در جهت روش همايش تشويق شوند، و الگوهاي برتر تدريس با مأها طالعات تطبيقي كيد بر

و توجه به كتاب به براي اساتيد برگزار شود در خواني برنامه عنوان يك سرفصل عملكردي

ت هاي گروه نشست .كيد قرار گيردأهاي آموزشي اساتيد مورد

3- Bruner  
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 منابع فارسي
بر روش.)1384(.م آقازاده،• ،هاي مغز محوري پايه پژوهش هاي نوين تدريس

.انتشارات آييژ:تهران. فرا شناختمياري،ه يادگيري از طريق ساختگرايي،

ر• ثير استفاده از روش آموزش از طريق همياري بر پيشرفت تحصيليأت.)1383(.آصفي،

و پرورش.آموزان دوره متوسطه كشور دانش .معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش

غ هاي ترغيب دانشجويان به مطالعه كتاب بررسي راه.)1385(.ص افكانه،• ير درسي در هاي

.دانشگاه آزاد اسالمي

و خواندن مشترك بررسي اثربخشي روش).1384(.م،زدييا• هاي آموزش دو جانبه

و خودپنداره و تربيت،. آموزاني تحصيلي دانش راهبردي بر درك خواندن  فصلنامه تعليم

و يكم .84پاييز:، تهران3شماره،سال بيست

پ• د. اوليوا، و رهبري آموزشي : تهران.)1379(ي جواهر:ترجمه.ر مدارس امروزنظارت

و پرورش هاي علمي بين انتشارات دفتر همكاري . المللي وزارت آموزش

ا• و.پين، .)1383( فاطمه محمدي: ترجمه.هاي ضروري مطالعه موفق مهارت.و اتيكر،

. چاپ شيراز نوين؛ناشر مولف

آترسي• و ياد هاي موفقيت در مطا روش.، .)1383(ي سيدرضا افتخار: ترجمه.يگير لعه

.انتشارات ابن سينا:تهران

و ياددهي در كالس درس.)1379(.و همكاران.ع خورشيدي،• راهبردهاي يادگيري

. سسه انتشارات كياؤم:تهران).باعنايت به نگرش فرا شناختي(

با عنايت به نگرش هاي نوين تدريس روش.)1380(.همكارانو.ع خورشيدي،•

. انتشارات پسين:تهران.اشناختيفر

گينرضا بهر محمد:ترجمه.الگوهاي جديد تدريس).1996(.م ويل،و.ب جويس،•

.1376، انتشارات تابان: گيالن).1374(

د• و مقدم: ترجمه.پژوهش در كالس درس. ري،  انتشارات منادي:تهران.)1382( آراني

. تربيت

ف• انتشارات:تهران.)1381( خواهران عسكري:رجمهت. نكته درباره مطالعه500. ريس،

.مدرسه
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شدلجو• و مطالعه شيوه.)1381(.، م:تهران. هاي يادگيري سسه فرهنگيؤ انتشارات

.تكوك زرين

غسرمد• و هنر معلمي نگرشي كاربردي بر روش.)1379(.، انتشارات:تهران.هاي تدريس

.آواي نور 

ا• وفر).1379(.م،زادهقاآو.سنه، تو.پژوهش هنگ مطالعه بر دفتر و ريزي امور نامه سعه

و پرورش . انتشارات منادي تربيت: تهران.پرورشي وزارت آموزش

ع• و مطالعه روش).1376(.ا.سيف، . انتشارات دوران:تهران. هاي يادگيري

. انتشارات اميركبير:تهران.روانشناسي تربيتي.)1370(.ع شريعتمداري،•

حشعباني• و پرورشي مهارت.)1379(.، و فنون تدريس روش(هاي آموزشي :تهران).ها

. انتشارات سمت

ح• (شعباني، و راهبردهاي تفكر آموزش مهارت( روش تدريس پيشرفته).1382. ). ها

.انتشارات سمت: تهران

فمشايخ• . انتشارات سمت: تهران. ريزي آموزشي هاي نو در برنامه ديدگاه.)1383(.،

و ميزان مطالعات غيردرسي دانش).1380(.مل،فاض• و بررسي نوع شناسايي آموزان

م .ثر بر آن در شهرستان شهرضاؤعوامل

ن• چهارچوبي جامع براي تدريس(هاي تدريس جزئيات روش.)1374(.قورچيان،

.انتشارات فراشناختي:تهران.)اي حرفه

و نظريه فراشناخت در هاي ياد نظريه.)1377(.و همكاران.ق.ن قورچيان،• گيري

و يادگيري . انتشارات تربيت:تهران.فرآيند ياددهي

(ال.ان.گيج• انتشارات: تهران. محمودمهرمحمدي: ترجمه. مباني علمي هنر تدريس).1374.

.مدرسه

ح• . انتشارات سمت:تهران. روان شناسي تربيتي.)1384(. لطف آبادي،

و شيوه ارزشيابي آن در علوم روش.)1380(.م سيف نراقي،و.ع نادري،• هاي تحقيق

.انتشارات بدر: تهران.انساني

د• و علي اكبر مرعشي: ترجمه. پژوهش در كالس درس.)1384(.هاپكينز، . مسعود وفايي

مجلس انتشارات دفتر پژوهش: تهران .هاي

•
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