
 

 

 رآیندف در فعال تدریس فنون و هاروش کارگیریبه موانع بررسی

  ابتدایی مدارس معلمان دیدگاه از یادگیری -یاددهی

 3جاللی صادق، 2عسگری محمد، 1غالمی نادیا

 فناوری آموزش و یادگیری

 02تا  3 ، ص69، زمستان 31سال چهارم، شماره 

 31/23/66تاریخ دریافت: 

 31/20/66تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 ادگیریی - یاددهی فرآیند در فعال تدریس فنون و هاروش کارگیریبه موانع بررسی باهدف حاضر پژوهش

 پژوهش ینا آماری . جامعهبود پیمایشی-توصیفی حاضر تحقیق روش. است گردیده از دیدگاه معلمان تدوین

، بودند نفر 960 تعداد به که 61-68 تحصیلی سال در تهران 30 منطقه پسرانه ابتدایی دوره معلمان کلیه را

 نفر 008، پژوهش نمونه تعداد مورگان و کرجسی جدول به توجه با و جامعه اندازهبه توجه با. دادند تشکیل

 ابتدا هاادهد تحلیل منظوربه. بود فعال تدریس موانع یپرسشنامه، تحقیق هایداده آوریجمع ابزار. شد انتخاب

، اسمیرونوف-آزمون کولموگروف از پژوهش فرضیه ماهیت به توجه با و سپس شد استفاده توصیفی آمار از

 فنون و هاروش کارگیریبه موانع که داد نشان هاشد. یافته ای استفادهنمونه تک T آزمون و فریدمن آزمون

 محتوای ،آموزش ناکافی فضای، آموزشی ارتباط برقراری در ضعف، مدرسان تسلط عدم شامل فعال تدریس

و همچنین  ودبیادگیری تأثیرگذار  - یاددهی فرآیند در آموزشی امکانات کمبود و درسی هایکتاب نامناسب

 وجود داریمعنی تفاوت عامل پنج هر در پژوهش متغیرهای اولویت بین که داد نشان فریدمن آزمون نتایج

 اراید آموزشی ارتباط برقراری در ضعف عامل اساس این بر و بودند میانگین از باالتر عوامل کلیه. دارد

توان گفت با توجه به نتایج تحقیق می .بود اولویت کمترین دارای مدرسان تسلط عدم عامل و اولویت بیشترین

 .شوندمی یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش اجرای عوامل مذکور مانع از که

 فعال تدریس موانع ،ادگیریی -یاددهی ابتدایی، فرآیند آموزش :کلیدی یهاواژه

                                                           
3. طباطبائی، تهران، ایران.  عالمه آموزشی، دانشگاه ارشد تحقیقات شناسیکار

Nadiagholami1374@gmail.com 
 طباطبائی، تهران، ایران. عالمه یری، دانشگاهگاندازه و سنجش . دانشیار، گروه0
 طباطبائی، تهران، ایران. عالمه ورزشی، دانشگاه ارشد مدیریت . کارشناسی1
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 مقدمه
 شدن وارد مدد به و کندمی مشخص شاگرد و معلم دوسویه بردار را آموزش نظام امروزه

 لگوا خود شاگردان توانایی اساس بر تواندمی راحتیبه معلم، 3تدریس دنیای به آموزاندانش

 بلکه، خشدب هبودب تدریس کیفیت به تنهانه. کند انتخاب را آموزشی مناسب الگوهای یا

 ارقر آموزاندانش اختیار در فردی هایمهارت و هاخالقیت، استعدادها بروز برای فرصتی

 و نآزمو) نیست کافی او شدن نو و پاالیش به شدن دقیق و معلم به دوختن چشم اما دهد؛

 اب وانستهنت آموزش سنتی رویکرد که دهدمی نشان کشورها از بسیاری تجربه (.3163، حسنلو

 مسائل حل برای را آموزاندانش و شده همگام امروز جهان پژوهشی و علمی سریع تحوالت

 الح در سرعتبه جوامع که است دلیل این به موفقیت عدم این. سازد آماده زندگی روزمره

 نابراینب گذارند؛می وجود عرصه به پا جدیدی مشاغل و مطالعاتی هایزمینه و هستند تغییر

 مدت از بعد، نماییم انباشته حقایق و اطالعات از را آموزاندانش ذهن هاتن کهدرصورتی

 ائلمس با مواجهه در را آموختهدانش نیاز دیگر و شده قدیمی و کهنه اطالعات این کوتاهی

، پویا نظام به دستیابی (. برای0236، و همکاران 0کیم) کرد نخواهد تأمین زندگی و کار

، لگوهاا و هاروش، شناختی ساختار در اساسی تغییرات دایجا و فکری تحول و دگرگونی

 از رهیزپ، خالق و پویا نظامی به رسیدن در قدم اولین. است ضروری بسیار هانگرش و هاایده

 کاربرد و تفکر هایمهارت بر مبتنی فعال هایروش کارگیریبه و محدود و سنتی هایروش

 و یرتغی عملیات در آموزشی نظام: است ییادگیر - یاددهی فرایند در دموکراتیک اصول

، استدالل، تفکر توانایی فراگیران آن طبق بر که کند استفاده هاییشیوه از باید خویش تبدیل

 کرده ناساییش را مسائل باشند قادر و کنند پیدا را گیریتصمیم و ارزیابی، تحلیل و مقایسه

 که است باور این بر یادگیری – ددهییا رویکرد (.3160، اورجلو) نمایند تبیین خوبیبه و

 برای را آموزاندانش تواندنمی و نیست اطالعات عصر حلراه، صنعتی عصر تربیت و تعلیم

 ارهدوب خود نقش درباره مربیان و کند آماده دارد رو پیش در که ایپیچیده جهان شناخت

 اردد احتیاج هاآن به مستقل آموزاندانش که را راهبردهای و هامهارت تدریس و کنند فکر

                                                           
1. Teaching 
2. Kim 
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 لیلوتحتجزیه که کنند پیدا آموزاندانش آموزش برای را هاییروش و دهند قرار موردتوجه

 و کنند دهیسازمان و تولید را جدید مطالب بتواند تا آموزندمی آنان به را علمی حقایق

 ایجنت و عاتاطال انتقال جایبه باید معلمان و سازند جدا شخصی عقاید از را علمی حقایق

چهار  به توجه با(. 3181، خانی فضلی)بیاموزند  آموزاندانش به را اندیشیدن روش، علمی

 برای یادگیری ،دانستن برای یادگیری شامل، المللیبین توافق و تأکید مورد یادگیری ستون

 زا یکهیچ که داشت اذعان توانمی زیستن هم با برای و زیستن برای یادگیری، دادن انجام

 که باشد فرادیا پرورش درصدد باید تربیت و تعلیم و نیست ارجح دیگری بر یادگیری ابعاد

 و خود زندگی واقعی مسائل حل برای خود هایتوانایی و هادانسته، اطالعات از خواهندمی

، العاتاط و دانش انتقال بر عالوه معلمان رسالت و نقش بنابراین کنند؛ استفاده دیگران

 دانشی و گراندی و خود بهتر زندگی برای خودشکوفاست هاییانسان تربیت برای سازیزمینه

 دهدمی نشان هابررسی. کنند تالش بیشتر و بهتر یادگیری برای دهدمی توانایی آنان به که

، باال طحس تفکر اما دارند بیشتری کارایی غیرفعال هایروش، اطالعات و دانش انتقال برای

و  3)اکسیت است پذیرامکان فعال تدریس هایروش با بیشتر انگیزش و مثبت نگرش ایجاد

 از استفاده با است آن پی در پیشرو و مترقی وپرورشآموزش (. نظام0239، همکاران

 را نانآ درگیری شرایط و ساخته خارج منفعل حالت از را فراگیران، فعال تدریس الگوهای

 از هاستفاد در. نماید محوری معلم ایگزینج را محوری شاگرد و کند فراهم درس موضوع با

 عنوانهب آن از بلکه، شودنمی بسنده شدهارائه دانش و محتوا به تنها، فعال تدریس هایروش

 هامهارت .شودمی استفاده هم باال سطوح در یادگیری و تفکر مهارت توسعه برای ایوسیله

 در علوم و اتریاضی المللیبین طالعهم سومین اولیه نتایج اساس بر متأسفانه که عملکردی و

 ایکشوره آموزاندانش سایر با مقایسه در ما کشور آموزاندانش، راهنمایی و ابتدایی دوره

 عنوانبه معلمان کهاین به توجه با .(3161، برخوردارند )پناهی پایینی توانایی و سطح از جهان

، آموزاندانش هدایت مسئول، یادگیری -یاددهی فرآیند در کنندهتعیین و مهم عوامل از یکی

 ،عمل در هاآموخته از استفاده توانایی پرورش، هاآموخته ساختن درونی جهت در تالش

                                                           
1. Aksit 
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 موردتوجه، اندغیرفعال و فعال هایروش از استفاده و یادگیری به نسبت مثبت نگرش تقویت

 نسبت ایران معلمان دهدمی نشان تحقیقات (.3160، جاودانی) اندشدهواقع آموزشی هاینظام

 ادهاستف فعال تدریس روش از، عمل در اما، دارند مثبت نگرش فعال تدریس هایروش به

 (.3189، شعبانی و تقی پور)کنندنمی

 است شاگرد به معلم ذهن از معلومات انتقال معنای به تدریس ما مدارس بیشتر در امروزه

 هاآن نیازهای با که شودمی مطالبی از باشتهان آموزاندانش ذهن کمکم روش این با که

 نچنی و نمایندمی کسالت احساس خود هایآموخته این از آموزاندانش و نیست متناسب

 و لمیع رکود زمینه بلکه، کندنمی ایفا را مؤثری نقش، سازندگی در تنهانه یادگیری

 ما مدارس در کنونی ایهروش لذا نمایدمی فراهم نیز را علمی هایفعالیت از زدگیدل

 و موزشآ روش تغییر بنابراین نیست؛ جوامع امروزی عظیم نیازهای پاسخگوی وجههیچبه

 (.3161، سفیدگر) است ضرورت یک مدارس در یادگیری

 یادگیری یاددهی هایروش از استفاده موانع ( پژوهشی با هدف بررسی3161داریس )

 انشد با معلمان آشنایی عدم ایج نشان داد که میزانانجام داد که نت معلمان دیدگاه از فعال

 آموزشدانش و محتوا دانش به مربوط مسائل میزان، فعال آموزش هایروش از استفاده

 یادگیری یارزیاب به مربوط مسائل، آموزشی اهداف انتخاب به مربوط مسائل، محتوا با مرتبط

، راهنمایی و نظارت فقدان، قتو کمبود، آموزشی طراحی از استفاده عدم، آموزاندانش

فعال  هایروش کارگیریبه در، آموزشی مواد و منابع کمبود، درسی کتب زیاد حجم

( پژوهشی تحت عنوان 3160پورعلی و کرمانی ). است متوسط حد از باالتر، تدریس

 دیدگاه از ،یادگیری-یاددهی فرایند در یادگیری فعال هایروش کارگیریبه موانع شناسایی

 بر سر آموزگاران دیدگاه نتایج نشان داد که از، مالرد انجام دادند وزگاران شهرستانآم

 این و دارد وجود موانعی مالرد شهرستان ابتدایی مدارس تدریس در فعال هایروش اجرای

 الدینو، آموزشی امکانات، آموزاندانش، به معلمان مربوط موانع صورتبه ترتیب به موانع

 نشان قیقتح دیگر نتایج این عالوه بر، شودمی بندیرتبه درسی هایتابک و مدرسه اولیای

 رد فعال تدریس هایروش اجرای موانع با مرد در رابطه و زن هایمعلم دیدگاه بین که داد

 تحت پژوهشی ( در3160) همکاران و یوسفی دارد. وجود تفاوت یادگیری - یاددهی فرایند
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 دادند شانن دانشجویان ادراك بـر پایه اثـربخش ـادگیریی محیط هایمؤلفه شناسایی عنوان

 و لمیع وتوان ایحرفه نیازهای ها باآموخته ارتباط، بانشاط جو، تعاملی و فعال تدریس که

روحی  نخستین و احمدی .باشندمی اثربخش یادگیری محیط هایمؤلفه از استاد تخصصی

 و ترونیکییـادگیری الک بـا تلفیقی ییادگیر تمایز بررسی عنوان تحت پژوهشی ( در3161)

دو  بـه تنسـب تلفیقی آموزش یبرنامه، که دادند نشان ریاضی آموزش در سنتی یادگیری

 نتایج این. است بوده مؤثرتر انآموزدانش ریاضی یادگیری بر الکترونیکی و سنتی شیوه

 گیریهرهب و فناوری و علم هایپیشرفت به توجه با آموزش بهبود زمینه مهمـی در تلویحـات

 نیز( 3161) فرجامنیک و جلیلی .دارد را و الکترونیکی آموزش سنتی شیوه دو هر مزایای از

 رب اکتشافی و محور پروژه روش به آموزش تأثیر عنوان بررسی تحت خود پژوهش در

 پژوهشی روش به آموزش که رسیدند نتیجه این به آموزاندانش پژوهشی و فرایندی یادگیری

 ثراتا آموزاندانش فرایندی یادگیری و پژوهشیدانش هایمهارت افزایش بر اکتشافی و

 دارد. داریمعنی و مثبت

( در تحقیقی به بررسی موانع یادگیری فعال در مقاطع متوسطه پرداخته 0238) 3ادواردز

 میسیست موانع: دارد در رابطه با موانع یادگیری فعال وجود حوزه چهار که داد نشان است.

 امنهد و رفتار شامل که هاآموختهدانش موانع. است منابع کمبود و آزمایش، زمان شامل که

 برای نآ به دادن اهمیت و محتوا با راحتی شامل که محتوا موانع. است شناختی هایتوانایی

 مبودک، تدریس هایروش تغییر از ناشی خطرات شامل که معلمان موانع و است انآموزدانش

 روی بر مدرس بازخورد بررسی عنوان با پژوهشی در( 0239) 0است. فوویچیت هاایده

 نقاط رفع رد مدرس از فراگیران گرفتن پاسخ که پرداخت مسئله این بررسی به فراگیران

 خوب یتکیف با و منظم، کافی، دقیق که بازخوردی. است مؤثر قوت نقاط تقویت و ضعف

 بازخورد: هک است داده نشان مطالعه نتایج این. شودمی فراگیر تقویت و رشد به منجر، باشد

 اتازنظر استفاده .شود منجر فراگیران وضعیت بهبود به تواندمی فراگیران در مدرس باکیفیت

 املش که شوند خودگردان یادگیرنده رفتار دارای که سازدمی قادر را فراگیران، مدرس

                                                           
1. Edwards 
2. Phuwichit 
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، نظرات ائهار برای مناسب هایاستراتژی از استفاده، مشکالت برای حلراه ارائه برای توانایی

 که بودند شده متقاعد فراگیران درنهایت. است اشتباهات تصحیح و همساالن ارزیابی

 نظرات ارائه و بیارزیا برای بیشتری نفساعتمادبه داشتن برای آنان به تحقیقاتی هایفعالیت

 عنوان با پژوهشی در( 0231) 3بیک ون .است داشته تأثیر خود هایمهارت به و همساالن به

 فراگیران یادگیری که پرداخت موضوع این طرح به، خودتنظیم فراگیرندگان برای تدریس

 یادگیری اررفت که فراگیرانی. است مربوط وپرورشآموزش با ایفزاینده طوربه، خودتنظیم

 مدرس اینکه و کنند؛می کسب بهتری خیلی دانشگاهی نتایج، کنندمی تعدیل و تنظیم را خود

. دهد سوق رفراگیر محو و فعال یادگیری نوع این سویبه را فراگیران تواندمی بهتری نحو به

 از لفیمخت انواع با را یادگیری تجارب خود فراگیران که فضاهایی دادن ترتیب طریق از

 .رندیفراگ یادگیری هایمهارت

 از ییک آموزشی هاینظام در فعال تدریس هایروش به اهتمام، شد گفته بر آنچه بنا

 هنمونر مقصود سرمنزل به را فعلی وپرورشآموزش تواندمی که است اقداماتی مؤثرترین

 از یکی، نمایدمی وارد خلل امر این تحقق در که موانعی شناخت رابطه این در. گرداند

 بدان معظی دستگاه این گیرندگانتصمیم که است مواردی تریناساسی و ترینضروری

 رهنگیف میراث انتقال، دروس تعلیم، یکم و بیست قرن در وپرورشآموزش هدف .یازمندندن

ها، آن از رفرات بلکه نیست؛ فراگیران ذهنی قوای پرورش و جدید به نسل گذشته هاینسل

 اهداف از اخالقی و اجتماعی، عاطفی، ذهنی، ابعاد جسمانی در فراگیران پرورش و رشد

 دنش پیچیده و فنون و علوم با پیشرفت. شودمی محسوب شوپرورآموزش نظام اصلی

 به حتیاجا نیز پیچیده ارضای نیازهای. شوندمی پیچیده نیز اجتماعی و فردی نیازهای، جوامع

 پذیرانامک فعال آموزشی هایروش یسایه در فنون و علوم کسب. دارند پیچیده فنون و علوم

 تواننمی دیگر است و شده ترسنگین گذشته به سبتن امروز معلم مسئولیت و وظیفه لذا، است

اد د سوق پیشرفته و جهانی تحول یک سویبه را آن افراد و جامعه سنتی هایروش با

 .دانستندمی را آموزاندانش سؤاالت اکثر پاسخ معلمان گذشته (. در3169، )حریرفروش

                                                           
1. Van Beek 



7 

 ... یسها و فنون تدرروش یریکارگموانع به یبررس 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
31 ،

ن 
ستا

زم
69

 

 

 پذیرامکان امری چنین امروزه ولی رفتند؛می شمار به آنان برای علمی منبع تنها تقریباً معلمان

 به ور نیز روزروزبه که اخالقی و انسانی واالی هایارزش نزول و افول، این بر نیست. عالوه

 گزند از را هاآن آموزاندانش دادن قرار مخاطب و موعظه با تواننمی دیگر، است فزونی

 ترفعال یادگیری -یاددهی دفراین در آموزاندانش باید بلکه داشت نگه مصون تغییرات این

 ایمینهز هم و شود تسریع و تسهیل یادگیری – یاددهی جریان وی مشارکت با هم تا. شوند

 در تفاوتم نقش ایفای در بتواند و باشد دگرگونی و تغییر سراسر جامعه در او حضور برای

 یرسبر جستجوی در پژوهشگر، حاضر پژوهش در بنابراین (؛3186، شود )سیف موفق آن

 .استیادگیری  -یاددهی فرآیند در فعال تدریس فنون و هاروش کارگیریبه موانع

 روش
 لحاظ به و تحلیلی و توصیفی نوع از استراتژی ازنظر و کاربردی هدف ازلحاظ تحقیق این

 کلیه را پژوهش این آماری جامعه. است کمی هایپژوهش نوع از عددی هایداده از استفاده

نفر  960که به تعداد  61-68 تحصیلی سال در تهران 30 منطقه پسرانه داییابت دوره معلمان

 ساده یگیرنمونه روش از استفاده با پژوهش این در گیرینمونه روش. تشکیل دادند، بودند

 توجه با و جامعه اندازهبه توجه با و شد انتخاب مدرسه 31 پسرانه ابتدایی مدرسه 16 از که بود

، منتخب مدارس در، شد انتخاب نفر 008، پژوهش نمونه حجم رگانمو و جدول کرجسی به

 پایه هر در، همدرس هر در که شدند گرفته نظر در نمونه عنوانبه ابتدایی ششم تا اول پایه معلمین

 صورت دو به تحقیق این در اطالعات گردآوری روش .شد توزیع نفر 1 بین حدوداً پرسشنامه

 روش موانع پرسشنامه استاندارد تحقیق هایداده آوریجمع زاراب .بود ایکتابخانه و میدانی

عدم تسلط  شامل کهآن بخش پنج پرسشنامه این از بود که( 3181) نیا ادیب فعال تدریس

 نامناسب محتوای، آموزش ناکافی فضای، آموزشی ارتباط برقراری در ضعف، مدرسان

 پژوهشمورد فرضیه به سخگوییپا جهتاست،  آموزشی امکانات کمبود و درسی هایکتاب

 جپن طیف از استفاده با که بود سؤال 00 بر مشتمل پرسشنامه این هایسؤال مجموع. شد استفاده

 ائیدت اساتید و متخصصین ازنظر استفاده با سؤاالت روایی .شد بندیدرجه لیکرت ارزشی

 شده استفاده کرونباخ آلفای روش از آن اعتماد قابلیت و پرسشنامه پایایی تعیین برای. گردید
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 از نفر 101 روی بر و است گرفته انجام 3181 سال در نیا ادیب توسط، پرسشنامه پایایی، است

 ترتیب به آن مختلف هایبخش از یک هر پایایی ضریب و است؛ درآمده اجرا به معلمان

 با شیآموز ارتباط، 69/2 ضریب با فعال تدریس اجرای در معلم تسلط میزان: از اندعبارت

 امکانات و 81/2 ضریب با درسی هایکتاب، 81/2 ضریب با آموزشی فضای، 61/2 ضریب

 12، هاولی نمونه یک عنوانبه ابتدا، تحقیق این در آلفا سنجش برای. 83/2 ضریب با آموزشی

 یک و هر 16/2 کرونباخ آلفای آزمون طریق از پرسشنامه ضریب پایایی .گردید اجرا پرسشنامه

 ارتباط برقراری در ضعف، 88/2مدرسان  عدم تسلط ترتیب: به آن مختلف یهابخش از

 و 81/2درسی  هایکتاب نامناسب محتوای، 81/2آموزش  ناکافی فضای، 80/2آموزشی 

 شامل پژوهش کاررفته اینبه آماری هایروشبه دست آمد.  61/2آموزشی  امکانات کمبود

 زا توصیفی آمار سطح در. است بوده اطیآمار استنب هایروش و توصیفی آمار هایروش

 سطح در .گردید استفاده موجود شرایط برای توصیف فراوانی، استاندارد انحراف، میانگین

 ،اسمیرونوف-کولموگروف آزمون از به جامعه نمونه صفات تعمیم جهت استنباطی آمار

 برای .شد استفاده پژوهش فرضیه آزمون برای اینمونه تک T آزمون فریدمن و آزمون

 .گردید استفاده SPSS 00 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه و توصیف

 هایافته
 هایبودن داده نرمال فرض بررسی برای اسمیرنوف -ولموگروفآزمون ک از پژوهش این در

 .است شدهاستفاده  پژوهش

 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق -ولموگروفک . آزمون1جدول 

 معناداری سطح آمدهدستبه Z متغیر

 0/2 28/3 مدرسان عدم تسلط

 303/2 338/3 آموزشی ارتباط برقراری در ضعف

 319/2 339/3 آموزشی ناکافی فضای

 316/2 231/3 درسی هایکتاب محتوای

 013/2 0/3 درسی هایکتاب نامناسب محتوای
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امی شود تمکه مالحظه می گونههمانارائه شده است.  k-sنتایج آزمون  جدول یک در

 (.<21/2Pاند )ی از توزیع نرمالی برخوردار بودهموردبررسهای دسته داده

از آزمون  استفاده با پژوهش هاییهفرض هایداده بخش یندر ا پژوهش: آزمون فرضیه

T گیردمی قرار و موردبررسی تحلیل اینمونه تک. 

 فعال تدریس هایروش کارگیریبه های توصیفی موانعشاخص .2جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد شدهمیانگین مشاهده تعداد غیرمت

 00120/2 90800/0 3928/02 008 مدرسان عدم تسلط

 19806/2 11311/1 9121/02 008 آموزشی ارتباط ضعف در برقراری

 09913/2 13083/1 0281/01 008 ناکافی آموزشی فضای

 01913/2 26806/1 1011/02 008 درسی هایکتابنامناسب  محتوای

 19360/2 00298/1 0131/11 008 آموزشی امکانات کمبود

 فعال تدریس هایروش کارگیریبه ای برای عوامل موانعنمونه تك T . آزمون3جدول 

 متغیر

میانگین 

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 هامیانگین

درجه 

 آزادی
T 

سطح 

 داریمعنی

تفاوت فاصله اطمینان در 

 %61سطح 

 پایین باال

 -1011/3 -11813/2 232/2 -931/1 001 -81602/2 03 مدرسان عدم تسلط

 6290/2 1113/0 232/2 001/0 001 91291/3 16 آموزشی ارتباط برقراری در ضعف

 9812/2 1103/3 232/2 118/0 001 02810/3 00 آموزشی ناکافی فضای

 0031/0 0093/1 232/2 111/32 001 10110/0 38 درسی هایکتاب نامناسب محتوای

 1161/1 6908/0 232/2 109/33 001 01309/0 11 آموزشی امکانات کمبود

 عدم تسلط مدرسان نشان متغیر برای اینمونه تک T آزمون از حاصل نتایج 1 جدول در

 در( Χe=03) انتظار مورد میانگین از( Χo=39/02)شده مشاهده میانگین تفاوت که دهدمی

 رد هامیانگین بین تفاوت عدم یعنی. است معنادار آماری ازلحاظ صددر 3 خطای سطح

 ان درمدرس عدم تسلط گفت توانمی شدهمشاهده میانگین به توجه با بنابراین. شودمی

 از حاصل جنتای. دارد تأثیر یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش کارگیریبه

ه ک دهدمی آموزشی نشان ارتباط برقراری در ای برای متغیر ضعفنمونه تک T آزمون
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 خطای سطح در( Χe=16) انتظار مورد میانگین از( Χo=9/02)شده مشاهده میانگین تفاوت

 براینبنا. شودمی رد هامیانگین بین تفاوت عدم یعنی. است معنادار آماری ازلحاظ درصد 3

 رآموزشی د ارتباط ریبرقرا در ضعف گفت توانمی شدهمشاهده میانگین به توجه با

 از حاصل جنتای .دارد تأثیر یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش کارگیریبه

 یانگینم تفاوت دهد کهمی نشان آموزشی ناکافی ای برای متغیر فضاینمونه تک T آزمون

 اظازلح درصد 3 خطای سطح در( Χe=00) انتظار مورد میانگین از( Χo=0/01) شدهمشاهده

 میانگین به توجه با بنابراین. شودمی رد هامیانگین بین تفاوت عدم یعنی. است معنادار آماری

 فعال تدریس هایروش کارگیریبه آموزشی در ناکافی فضای گفت توانمی شدهمشاهده

ای برای متغیر نمونه تک T آزمون از حاصل نتایج. دارد تأثیر یادگیری -یاددهی فرآیند در

 شدهمشاهده میانگین تفاوت دهد کهمی درسی نشان هایکتاب نامناسب محتوای

(1/02=Χo )انتظار مورد میانگین از (38=Χe )آماری ازلحاظ درصد 3 خطای سطح در 

 به توجه اب بنابراین. شودمی رد هامیانگین بین تفاوت عدم یعنی صفر فرض. است معنادار

 ریکارگیبه درسی در هایکتاب امناسبن محتوای گفت توانمی شدهمشاهده میانگین

 T ونآزم از حاصل نتایج .دارد تأثیر یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش

 نمیانگی تفاوت دهد کهمی آموزشی نشان امکانات ای برای متغیر کمبودنمونه تک

 ازلحاظ ددرص 3 خطای سطح در( Χe=11) انتظار مورد میانگین از( Χo=0/11) شدهمشاهده

 توجه با اینبنابر. شودمی رد هامیانگین بین تفاوت عدم یعنی صفر فرض. است معنادار آماری

 هایوشر کارگیریبه آموزشی در امکانات کمبود گفت توانمی شدهمشاهده میانگین به

 .دارد تأثیر یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس

در این پژوهش از آزمون فریدمن  موجود بندی موانعجهت اولویت: آزمون فریدمن

 استفاده شد که نتایج آزمون در جدول زیر آمده است.
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 . نتایج آزمون فریدمن4جدول 

 میانگین N متغیر
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه

آماره 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

 18/0 681/2 39/0 008 آموزشی ناکافی فضای

368/18 0 223/2 

 36/0 601/2 11/1 008 مدرسان لطعدم تس

 11/0 061/2 01/0 008 آموزشی امکانات کمبود

 19/0 111/2 99/0 008 آموزشی ارتباط برقراری در ضعف

 99/0 892/2 11/0 008 درسی هایکتاب نامناسب محتوای

پنج  رنتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین اولویت متغیرهای پژوهش در ه 0در جدول 

کلیه عوامل باالتر از میانگین بودند و بر این اساس عامل  داری وجود دارد.عامل تفاوت معنی

ان دارای مدرس آموزشی دارای بیشترین اولویت و عامل عدم تسلط ارتباط برقراری در ضعف

 کمترین اولویت بود.

 گیریبحث و نتیجه

 آیندفر در فعال تدریس فنون و هاروش کارگیریبه موانع بررسی باهدف حاضر پژوهش

در پژوهش حاضر سعی شد که  .است گردیده تدوین معلمان دیدگاه از یادگیری - یاددهی

 ندفرآی در فعال تدریس هایروش کارگیریبه مدرسان در معلوم شود متغیر عدم تسلط

، ههای موردنیاز از طریق پرسشنامیادگیری تأثیرگذار است. بعد از گردآوری داده -یاددهی

( در 931/1) آمدهدستبه T پرداخته شد. هاآنوتحلیل با استفاده از آمار توصیفی به تجزیه

است. طبق  ترکوچک 21/2از  23/2چون سطح معناداری ، دار استآزمون معنی 21/2سطح 

( و زیاد 1های پرسشنامه بین نسبتاً زیاد )با توجه به گزینه 11/1یعنی ، آمدهدستمیانگین به

 مدرسان تسلط عدم متغیر برای اینمونه تک T آزمون از حاصل . همچنین نتایجاست( 0)

 در( Χe=03) انتظار مورد میانگین از( Χo=39/02) شدهمشاهده میانگین داد که تفاوت نشان

 تسلط توان نتیجه گرفت که عدممی .است معنادار آماری ازلحاظ درصد 3 خطای سطح

شود. نتایج یادگیری می -یاددهی فرآیند در فعال ریستد هایروش مانع اجرای مدرسان

فعال  روش تدریس کارگیریبهدر میزان  مدرسان تسلط آزمون فریدمن نیز نشان داد که عدم
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( که در آن به 3162های این قسمت با تحقیق اسدی )دارای کمترین اولویت است. یافته

انشگاه پیام نور کرمان در سال تدریس فعال توسط مدرسان د هایروشبررسی موانع اجرای 

 که( 3161) همسویی دارد. همچنین با نتایج تحقیق داریس، پرداخته است 62-63تحصیلی 

 از فعال باالتر آموزش هایروش از استفاده دانش با معلمان آشنایی عدم میزان که داد نشان

لط فعال تستدریس  هایروشبنابراین معلم باید به اجرای  همسو است؛است،  متوسط حد

ج دارد. همچنین نتایآموزان را به فعالیت واداشته باشد تا بتواند در جریان تدریس دانش

اساس نتایج  . براستجهت ( نیز با نتیجه این تحقیق هم3180پژوه )تحقیقات دانش

فراهم ، آموزان در جریان تدریسشده فرصت مشارکت ندادن به دانشهای انجامپژوهش

های غلط م برای فعالیت فردی و گروهی و اهمیت ندادن به پاسخنکردن فرصت الز

 رد متغیر ضعف شود.تدریس فعال در مدرسه می هایروش کارگیریبهآموزان مانع دانش

 در الفع تدریس هایروش کارگیریبه یکی دیگر از موانع در آموزشی ارتباط برقراری

 در متغیر ضعف آمدهدستبه T. در این پژوهش بررسی شد یادگیری -یاددهی فرآیند

 سطح چون، است دارمعنی آزمون 21/2 سطح در( 001/0) آموزشی ارتباط برقراری

 به توجه با 99/0 یعنی، آمدهدستبه میانگین طبق. است ترکوچک 21/2 از 23/2 معناداری

 T ونآزم از حاصل نتایج همچنین .است( 1) زیاد بسیار و( 0) زیاد بین پرسشنامه هایگزینه

 یانگینم که تفاوت داد نشان آموزشی ارتباط برقراری در ضعف متغیر برای اینمونه تک

 ازلحاظ درصد 3 خطای سطح در( Χe=00) انتظار مورد میانگین از( Χo=0/01) شدهمشاهده

 مانع وزشیآم ارتباط برقراری در متغیر ضعف که گرفت نتیجه توانمی. است معنادار آماری

 دمنفری آزمون نتایج .شودمی یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش اجرای

 فعال یستدر روش کارگیریبه میزان در آموزشی ارتباط برقراری در ضعف که داد نشان نیز

 (3161و داریس )( 3162) اسدی تحقیق با قسمت این هاییافته. است اولویت بیشترین دارای

 همخوانی( 3180) سرکارآرانی و( 3180) پژوهدانش قیقتح همچنین با نتایج. دارد همسویی

 ردیف هایتفاوت و نیازها، استعدادها با منطبق باید کالس در معلم آموزشی ارتباط. دارد

 ستفادها با و دهد ارتباط زندگی محیط با را آموزشی هایبرنامه باید معلم. باشد آموزاندانش

 مطالعه(. 3181، رستمی رعیت) کند غنی را آموزشی محیط آموزشیکمک وسایل از
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 در انمعلم کارایی عدم را ایرانی آموزاندانش موفقیت عدم عوامل از یکی تیمز المللیبین

 شپرور و عاطفی و آموزشی ارتباط برقراری در اساسی نقش معلم زیرا داند؛می تدریس

زیابی به بررسی ارهمچنین در این پژوهش  .دارد را یادگیری-یاددهی فرآیند در تفکر مهارت

 -اددهیی فرآیند در فعال تدریس هایروش کارگیریبه آموزشی در ناکافی متغیر فضای

 چون، است دارمعنی آزمون 21/2 سطح در( 118/0) آمدهدستبه T. پرداخته شد یادگیری

 با 39/0 یعنی، آمدهدستبه میانگین طبق. است ترکوچک 21/2 از 23/2 معناداری سطح

 از حاصل نتایج همچنین .است( 1) زیاد بسیار و( 0) زیاد بین پرسشنامه هایگزینه به توجه

 انگینمی که تفاوت داد نشان آموزشی ناکافی فضای متغیر برای اینمونه تک T آزمون

 ازلحاظ درصد 3 خطای سطح در( Χe=00) انتظار مورد میانگین از( Χo=0/01) شدهمشاهده

 فضای و آموزشی فضای کیفیت در ضعف که گرفت نتیجه توانمی .است معنادار آماری

 یجنتا .شودمی یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش اجرای مانع ناکافی

 تدریس روش کارگیریبه میزان در آموزشی ناکافی فضای که داد نشان نیز فریدمن آزمون

 ( همخوانی3180های شعبانی )فتهیا با تحقیق این نتایج .است 18/0دارای میانگین رتبه  فعال

 هایکتاب نامناسب متغیر محتوای شود معلوم که شد سعی این پژوهش همچنین در. دارد

. است ذارتأثیرگ یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش کارگیریبه درسی در

T 23/2 معناداری سطح چون، است دارمعنی آزمون 21/2 سطح در( 111/32) آمدهدستبه 

 هایگزینه به توجه با 11/0 یعنی، آمدهدستبه میانگین طبق. است ترکوچک 21/2 از

 اینمونه تک T آزمون از حاصل نتایج همچنین. است( 1) زیاد بسیار و( 0) زیاد بین پرسشنامه

 شدهدهمشاه میانگین که تفاوت داد نشان درسی هایکتاب نامناسب محتوای متغیر برای

(1/02=Χo )انتظار مورد میانگین زا (38=Χe )آماری ازلحاظ درصد 3 خطای سطح در 

 ایاجر مانع درسی هایکتاب نامناسب محتوای که گرفت نتیجه توانمی .است معنادار

 نشان یزن فریدمن آزمون نتایج. شودمی یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش

 اراید فعال تدریس روش کارگیریبه میزان در درسی هایکتاب نامناسب محتوای که داد

دولتی و  و( 0238) تحقیق ادواردز ینتیجه با تحقیق این هاییافته .است 99/0 رتبه میانگین

، روسد همه در و تحصیلی هایپایه تمامی در معلمان اکثر اینکه بر مبنی (3161) همکاران
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 حهص آموزاندانش شناختی یهاتوانایی سطح با درسی هایکتاب محتوای تناسب عدم بر

 شودمی باعث که است عواملی از محتوا تناسب عدم دیگرعبارتبه. است همسو، اندگذاشته

 استاندارد سطح به آموزاندانش درنتیجه، نگیرد صورت درستیبه یادگیری-یاددهی فرایند

 در قییعم تحول باعث که پیاژه تحقیقی هاییافته همچنین .رسندنمی مطالب آموزش در

 مناسبی زمان در باید مطلبی هر که است آن بیانگر، است گردیده تدریس و وپرورشآموزش

 مطابق هک شوند تدوین طوری باید درسی هایکتاب بنابراین، شود داده آموزش افراد رشد از

 خود ائینه شکل به یادگرفتنی موضوع دارد عقیده برونر. باشد آموزاندانش ذهنی رشد با

تا  دشو دهیسازمان طوری باید موردمطالعه موضوع بلکه شود عرضه آموزاندانش به نباید

 جریان در رندهیادگی فعالیت. آید نائل ارتباط کشف به استقرایی تفکر طریق از آموزدانش

. دآورمی دست به خاطر رضایت یادگیری از چراکه شودمی او تقویت باعث یادگیری

. شود هداد آموزاندانش به مستقیم اطالعات که شوند متنظی طوری نباید درسی هایکتاب

 کندنمی استفاده خود خالقیت و بینش، بصیرت قدرت از آموزدانش صورت این در چون

 جریان در نویسدمی (3662) 3دیویی دیدگاه به توجه با( 8031) شریعتمداری (.3162، اسدی)

 مطرح مسئله صورتبه باید درسی موضوع بنابراین کند؛ فعالیت خود باید شاگرد یادگیری

، ممعل هایراهنمایی از استفاده ضمن و کند برخورد آن با محقق یک مانند شاگرد و شود

، شودمی تغییر دستخوش وی افکار صورت این در. کند جلب نیز را شاگردان دیگر همکاری

 تفادهاس ینحوه، گیردفرامی را دیگران با کردن کار طرز. آیدمی وجود به علمی عادات او در

. کندمی رسوخ او در علمی روح تدریجبه و آموزدمی مسئله حل در را درسی مطالب از

 نتایج با نیز( 0230) فریدمن و همکاران و( 3161) سعیدی و همکاران تحقیقات نتایج همچنین

 ودمتغیر کمب شود معلوم که شد سعی این پژوهش همچنین در .دارند همخوانی تحقیق این

 یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش کارگیریبه آموزشی در کاناتام

 سطح چون، است دارمعنی آزمون 21/2 سطح در( 109/33) آمدهدستبه T .است تأثیرگذار

 به توجه با 01/0 یعنی، آمدهدستبه میانگین طبق. است ترکوچک 21/2 از 23/2 معناداری

                                                           
1. Dewey 
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 T آزمون از حاصل نتایج همچنین. است( 1) زیاد بسیار و( 0) ادزی بین پرسشنامه هایگزینه

 شدهشاهدهم میانگین که تفاوت داد نشان آموزشی امکانات کمبود متغیر برای اینمونه تک

(0/11=Χo )انتظار مورد میانگین از (11=Χe )آماری ازلحاظ درصد 3 خطای سطح در 

 اجرای مانع مناسب آموزشی اناتامک کمبود که گرفت نتیجه توانمی .است معنادار

 نشان یزن فریدمن آزمون نتایج. شودمی یادگیری -یاددهی فرآیند در فعال تدریس هایروش

 اراید فعال تدریس روش کارگیریبه میزان در مناسب آموزشی امکانات کمبود که داد

و سلیمانی  (0238) های این تحقیق با نتایج تحقیق ادواردزیافته .است 11/0 رتبه میانگین

 آموزشی اصالحات با رابطه در که ایمطالعه در( 3180) ( همسو است. سرکارآرانی3188)

 داده نجاما ژاپن و ایران وپرورشآموزش تطبیقی یمطالعه بر تأکید با ایران در سازی مدرن و

 و ایلوس و امکانات از استفاده بودن محدود به تحقیق این هاییافته با موافقت در است

 و امکانات وجود عدم و معلمان برای آموزش هایدوره نبودن مناسب، آموزش تجهیزات

 ردهک اشاره ژاپن کشور با مقایسه در ایران مدارس در تکنولوژی و آموزشیکمک وسایل

 کمک همسئل حل در یادگیرندگان به آموزشی محیط ساختن غنی است معتقد برونر. است

، تصاویر، اهنشریه، هاکتاب، هاچارت، پوسترها نقش به اعیاجتم یادگیری در بندورا. کندمی

 آزوبل (.3162، اسدی) دارد تأکید آموزشی امکانات سایر و سینما، ویدئو، تلویزیون، فیلم

 تأکید نمایشی و دیداری وسایل از استفاده به (3181، نقل از احدیان 3662) 3برونر و

 آگاهی از باالیی یدرجه به توانمی وسایل این از استفاده با که بودند معتقد و کردندمی

 این از یریگ درنتیجه .آورد همراه به باواسطه و مستقیم تجارب یادگیرنده برای و یافتدست

 وجهت با مدارس در دوره ابتدایی آموزش در فعال تدریس هایروش که گفت باید پژوهش

 اجرای فرآیند بودن و پیچیده حتواحجم م بودن زیاد، وقت کمبود علت به تحقیق این نتایج به

 ااجر صورت این به آموزاندانش تعداد بودن زیاد و آموزاندانش تدریس فعال برای روش

 سکال در آموزاندانش بودن فعال و بودن محور آموزدانش مانند هاییاز ویژگی و شوندنمی

 از گیرینتیجه انعنوبه ورزند.می اجتناب عمل در فرایندی هایمهارت به توجه و درس

                                                           
1. Azubel & Brunner 
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 در فعال تدریس از روش معلمان از کمی درصد گفت که توانمی تحقیق این هاییافته

 رفتپیش در مهم عوامل از یکی معلمان روش تدریس کهکنند؛ درحالیمی استفاده کالس

 بدون (.3181، جوادی و فضلی) رودشمار می به آموزاندانش یادگیری عملکرد و تحصیلی

 یبرا، است خاصی امکانات و شرایط و هاحمایت نیازمند فعال هایروش از استفاده شک

 هایشرواز  استفاده در موانع همه به باید شود متداول ما مدارس در فعال تدریس شیوه کهآن

 تدریس یهاروش از استفاده موانع این برداشتن با و داشت مبذول کافی توجه فعال تدریس

اد. با توجه به نتایج این پژوهش که موانع مذکور در اجرای د گسترش مدارس در را فعال

آموزان در مدارس تأثیرگذار یاددهی دانش-تدریس فعال در فرآیند یادگیری هایروش

 کنیم:صورت موردی در زیر عنوان میراهکارهایی به، است

 تا دهد اجازه و ندهد جواب خود هایسؤال همه به آموزش جریان در معلم اگر -

 شیآموز ارتباط، کنند پیدا را شدهمطرح مسائل جواب یکدیگر همکاری با آموزاندانش

 .شد خواهد حاکم کالس در مناسب

 طوربه و مستقیماً شدهآوریجمع اطالعات که شوند تدوین طوری نباید درسی هایکتاب -

 ،تفعالی مانع آماده هایدانسته صورت این در چراکه، شود منتقل فراگیران به تراکمی

 ابداع و کشف برای عامل ترینمحرك باید پس، شد خواهد یادگیری در او ابتکار و خالقیت

 .شود گنجانده هاکتاب متن در کوشش و تالش و

 شد.با منطبق آموزدانش قبلی هایآموخته و نیازها با باید درسی هایکتاب محتوای -

 هداشت تسلط یرییادگ-یاددهی جریان و فعال تدریس روش اجرای در معلمان هرچقدر -

 جریان در آموزاندانش خود دهند اجازه و کرده اکتفا آموزاندانش راهنمایی نقش به و

 و هترب یادگیری، کنند کشف را مسائل هم همکاری و هماهنگی با و بوده فعال یادگیری

 .گرفت خواهد انجام ترعمیق

 منابع
 آموزش .تدریس الگوهای و دنیبتربیت معلمان .(3163) .محمدباقر، حسنلو و جواد، آزمون

 .01-01 (،0)31، بدنیتربیت
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 تهران: ققنوس. .مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی(. 3181) .محمد، احدیان

 گیرییاد با تلفیقی یادگیری تمایز (. بررسی3161) .ندا، نخستین روحی و غالمعلی، احمدی

-لمیفصلنامه عی. ریاض آموزش در( چهره به چهره) سنتی یادگیری و الکترونیکی
 .09-1 (،0)1، پژوهشی روانشناسی مدرسه

 .دواوین :تهران. ابتدائی دوره در اجتماعی علوم تدریس روش(. 3181) .اسد، نیا ادیب

تدریس فعال توسط مدرسان دانشگاه  هایروشبررسی موانع اجرای (. 3162) .ملیحه، اسدی
نامه کارشناسی پایان .3162-63 پیام نور کرمان در رشته علوم تربیتی در سال تحصیلی

 تهران.، دانشگاه عالمه طباطبایی، ارشد

 اهدیدگ از فعال یادگیری – یاددهی هایروش از استفاده موانع بررسی(. 3160) .لیال، اروجلو
 .هرانت دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه، پایانقم شهر دخترانه راهنمایی مدارس معلمان

 پیشرفت کاهش و فعال تدریس هایروش موانع بین رابطه یبررس(. 3161) .زهرا، پناهی

 نخستین ،آبدانان شهرستان ابتدایی ششم پایه دختر آموزانبین دانش در تحصیلی
 .شناسیروان و تربیتی علوم ملی همایش

 فعال هایروش کارگیریبه موانع ( شناسایی3160) .اهلل، روحکرمانی و نوراهلل، پورعلی

 ومینسمالرد.  شهرستان آموزگاران دیدگاه از، یادگیری یاددهی دفراین در یادگیری
و  اعیاجتم مطالعات، روانشناسی و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس
 تهران.، فرهنگی

 یهاتیصالح و توانایی موجود وضع بررسی (3161). حسینفرجام، نیک مهسا و، جلیلی

 رسد نظرانصاحب دیدگاه از مطلوب وضع اب مقایسه و دیدگاه فراگیران از معلمان

-306(، 31)33، درسی ریزیبرنامه در فصلنامه پژوهش. دبیرستان چهارم سال فیزیک

318. 

 یادگیری در مدارس-(. ارزیابی تطبیقی مدیریت فرآیندهای یاددهی3160) .محمد، جاودانی

مطالعات  یپژوهش-فصلنامه علمیدوره ابتدایی شهر شیراز بر مبنای الگوی کیفی. 
 .16-11 (،32)1، آموزشی و آموزشگاهی
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 و فعال تدریس روش تأثیر یاسهیمقا بررسی(. 3181) .رخسار، فضلی و جعفر، جوادی

 و تعلیم فصلنامه .اجتماعی تعلیمات در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در غیرفعال
 .10-1، (0)02، تربیت

در  یادگیری-یاددهی فرایندهای یهامؤلفه وضعیت بررسی(. 3169) .زهرا، حریرفروش
گاه علم و دانش، کارشناسی ارشد نامهپایان. تهران فرهنگیان دانشگاه آموختگاندانش

 فرهنگ.

 ستدری فنون و هاروش کتب از گیریبهره موانع بررسی (.3181) .محمدرضا، رستمی رعیت
 و نآموزگارا دیدگاه از تدریس فرایند در یاضیر، تجربی علوم، فارسی دروس
 .تهران معلمتربیت دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه، پایانمدیران

یادگیری فعال از -یاددهی هایروشبررسی موانع استفاده از (. 3161) .جمیله، داریس
 ،کارشناسی ارشد نامهپایان. دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهر زرقان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

راهنمایی در  یدورهتدریس معلمان  یاحرفههای ارزشیابی مهارت (.3180) .زهرا پژوه،دانش
 درسی و نوآوری آموزشی. ریزیبرنامهتهران: موسسه پژوهشی  .درس علوم و ریاضی

 بایسته یهایژگیو(. 3161) .اکبر، علیامین بیدختی و الله، جمشیدی ،اکبر، علیدولتی

 یپژوهش-علمی نشریههوشمند.  مدارس یادگیری-یاددهی فرآیند بهبود در معلمان
 .69-11(، 10)6، ارزشیابی و آموزش

ی بر مطالعه تأکیداصالحات آموزشی و مدرن سازی با (. 3180) .، محمدرضاسرکارآرانی
 تهران: روزنگار. .وپرورش ایران و ژاپنتطبیقی آموزش

 از معلمان ستفادها و تدریس کیفیت بهبود در مؤثر عوامل (.3161) .رسول، سفیدگر

 تحقیقات یشورا .نائین شهرستان راهنمایی مدارس در تدریس فعال هایروش

 .اصفهان استان وپرورشآموزش سازمان

 (. نگرش3161) .زهره، فرامرزی و فاطمه، شعبانی ،ابراهیم، صالحی عمران ،یاسین، سعیدی

 شغلی ترضای اب آن و رابطه تدریس در آموزشی تکنولوژی کاربرد به نسبت معلمان
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 (،0)1، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوریفنفصلنامه  هوشمند. مدارس در

66-300. 

فعال( تدریس درس ) نینو هایروششناسایی موانع اجرای (. 3188) .دیمج، سلیمانی
 وپرورشآموزشدولتی  یهاآموزشگاه بدنیتربیتاز دیدگاه دبیران  بدنیتربیت

 تهران.، دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد نامهنپایا استان ایالم.

 .آموزش و یادگیری یشناسروان، نوین پرورشی شناسیروان(. 3186) .اکبر، علیسیف

 .آگاه :تهران

 .یستمب چاپ، امیرکبیر: تهران .تربیت و تعلیم فلسفه و اصول (.3180) .علی، شریعتمداری

 هایتوانایی افزایش در تدریس هایروش تأثیر. (3189) .علی، ظهیر پور تقی و زهرا، شعبانی

 .80-11 (،1)31،تربیت و تعلیم فصلنامه .انآموزدانش رفتاری و عاطفی، شناختی

: تهران. (تدریس فنون و هاروش)پرورشی  و آموزشی هایمهارت(. 3180) .حسن، شعبانی

 .سمت

 .تدریس فرایند در فعال و مشارکتی هایروش عملی یراهنما (.3181) .منوچهر، خانی فضلی
 .نوین آزمون: تهران

 محیط هایمؤلفه شناسایی .(3160) .اباذر، چراغی و ذکراهلل، مروتی ،مجید، یوسفی افراشته

 اینشریه راهبردهدانشجویان رشته بهداشت.  ادراك پایه بـر اثـربخش یـادگیری
 .098-093 (،0)8، پزشکی علوم در آموزش
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