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 یادگیری در برنامه درسی فطرت گرای توحیدی  -تدوین و اعتباریابی راهبردهای یاددهی 1 -

 علیرضا کیخا، حسن ملکی*، سید صدرالدین شریعتی، علیرضا صادقی 

 چکیده

یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی با رویکرد فطرت گرای توحیدی، راهبردهای تدریس و یادگیری است 

در اجرا و کارایی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس که نقش کلیدی 

مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبردهای 

  .یادگیری در تدوین برنامه درسی فطرت گرای توحیدی صورت گرفته است-یاددهی

 کارروش 

های کیفی و کمی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای صورت آمیخته و شامل بخشتحقیق حاضر به

مقاله مطابق  42صورت قیاسی و در بخش کمی از روش تحقیق پیمایش استفاده شد. در تحلیل محتوی، کیفی به

، ه تلفیق شدند. ابزار تحقیق پیمایشهای حاصلبرای تشکیل الگوی پیشنهادی، داده .معیارهای مورد نظر بررسی شد

نفر متخصص حوزه علوم تربیتی رسید. برای اعتباربخشی 5ساخته بود که روایی آن به تایید نامه محققپرسش

صورت هدفمند انتخاب شدند که الگوی پیشنهادی نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی به20الگوی پیشنهادی، 

  .مورد تحلیل قرار گرفت SPSS 18 افزار. نتایج با استفاده از نرمبراساس نظرات آنها اعتباریابی شد

 یافته ها

یادگیری - نتایج به دست آمده بر اساس مطالعات منابع مختلف در این حوزه مشخص شد که ، راهبردهای یاددهی

این است که در نگاه فطرت گرای توحیدی با سایر دیدگاه ها کامال متفاوت است، زیرا مهمترین مولفه های آن 

  :نمی تواند جدای از ارزشها و هدفها تدوین شود و بطور خالصه دارای ویژگی های زیر است

 نتیجه گیری

یادگیری؛ انسانها دارای توانائی ها و استعدادهای مختلف هستند -در نظر گرفتن تفاوتهای فردی در فرایند یاددهی

سیم و زر یاد می کند لذا برنامه درسی فطرت گرای توحیدی  بگونه ای پیامبر گرامی اسالم)ص( از آن بعنوان معادن

 .در فرایند تدریس به آن توجه دارد

https://www.magiran.com/paper/2011459


 یاددهی، یادگیری فطرت گرا، فطرت گرایی در یاددهی-راهبردهای یاددهی، یادگیری :کلید واژگان

، (۱۳۹۸، خرداد و تیر ۵۴پیاپی ) ۲پزشکی، سال دوازدهم شماره  نشریه راهبردهای آموزش در علوم

  ۴۲- ۳۳صص 

 

یادگیری در  -تحلیل کاربست فناوری آموزشی در بهبود و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی2 -

 آموزش های فنی و حرفه ای 

 عیسی ثمری*، بهزاد رسول زاده، آذر نصیرزاده 

  ۷۰ -۴۹صص ، (۱۳۹۶بهار ) ۱۰فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، پیاپی 

مفهومی نظام آموزش فنی و حرفه ای نیازمند بهره مندی از رویکرد های نوین فنآوری آموزشی در ابعاد مختلف 

آن به صورت منطقی و هوشمندانه است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی موفقیت و اثر بخشی فرایند یاددهی 

ویادگیری در آموزشگاه های فنی و حرفه ای پرداخته است. روش تحقیق ، روش نیمه تجربی و مشاهده بوده و 

کنترل و آزمایش با روش نمونه گیری تصادفی نفر از مربیان می باشند که به دو گروه  144نمونه آماری آن شامل 

ساده تقسیم شده اند.برای اجرای طرح در آغاز به مربیان گروه آزمایش طرح ویژه آموزشی با محتوا و مولفه هایی 

مانند کاربرد و نحوه طراحی منظم آموزشی ، بهره گیری از روش های فعال تدریس ، بکارگیری مواد و وسایل 

لسات توجیهی و آموزشی الزم و مورد نیاز ترتیب داده شد و مربیان این طرح و روش را در آموزشی ،نشستها و ج

فرآیند آموزشی خود مورد استفاده قراردادند .بعد از پایان دوره میزان یادگیری فراگیران دو گروه آزمایش و کنترل 

مستقل و غیره تحلیل شد. نتایج  برای دو گروهt بررسی و مقایسه گردیده و با روش های آماری میانگین ،آزمون

مطالعه ،نشان می دهد که میانگین یادگیری فراگیران گروه آزمایش به جهت استفاده مربیان آموزشی آنها از مولفه 

های مربوط به فنآوری آموزشی اشاره شده در فوق متناسب با شرایط و محتوای آموزش ها به طور معنی داری 

ستفاده صحیح و مناسب این فرآیندها موجب بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری بیشتر از گروه کنترل بوده و ا

 .فراگیران شرکت کننده در آموزش های فنی و حرفه ای می گردد

 فنآوری آموزشی، فنی و حرفه ای، یادگیری، طراحی آموزشی :کلید واژگان
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 یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره ی ابتدایی -ان به روش های یاددهیگرش معلمن 3 -

 حسین زنگنه*، علیرضا کاوسی، زهرا بهرامی 

 مقدمه

امروزه اهمیت کارآفرینی در سیستم اقتصادی منجر به توسعه آن در بخش های بنیادین یک کشور از جمله آموزش 

کارآفرینی عامل مهمی در رشد و توسعه خصیصه های کارآفرینی و پرورش شده است. از این رو از آنجا که آموزش 

یادگیری  -در دانش آموزان به حساب می آید، هدف پژوهش حاضر مطالعه ی نگرش معلمان به روش های یاددهی

 .آموزش کارآفرینی در دوره ابتدایی بود

  :روش ها

امعه ی آماری شامل کلیه مهارت پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. ج

نفر از مهارت آموزان  44و در نهایت گروه نمونه شامل  1396ورودی سال  28آموزان آموزگار ابتدایی ماده ی 

آموزگاری ابتدایی داوطلب بودند. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی 

بنظران و اعتماد یا پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ صاح از  محتوایی پرسشنامه به روش نظرخواهی

اسمیرنوف -و آزمون کالموگروف  spss v 24 /. تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار94

 ابعاد فنون جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون تی تک نمونه به منظور بررسی نگرش معلمان در

 .تدریس، محتوا و ارزشیابی از منظر کارآفرینی در دوره ابتدایی تجزیه و تحلیل گردیدند

 :یافته ها

 بعد ؛4/11±0/65یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این بودند که میانگین و انحراف استاندارد بعد فنون تدریس  

ود که از میانگین آماری بزرگتر و این تفاوت در ب3/95 ±0/67نهایتا بعد ارزشیابی  و ؛4/0±18/69 محتوا ی ارائه

اطمینان می توان گفت که نگرش معلمان نسبت به  %99؛ بنابراین با (p>0/01معنادار شد. زیرا ) 0/01سطح 

 .کارآفرینی در دوره ابتدایی مثبت و معنی دار می باشد

 :نتیجه گیری

آفرینی در دوره ابتدایی بوده و به دلیل ایفای نقش خاص خود معلمان یکی از مهمترین عوامل موثر بر آموزش کار 

طی تدریس، چنانچه از نگرش و بینش خوبی نسبت به کارآفرینی برخوردار باشند، می توانند با ادغام آن با راهبردها 

ل ییادگیری در کالس، در پرورش افرادی خالق و دارای روحیه و نگرش کارآفرینی بسیار تسه-و روش های یاددهی

 گر باشند

https://www.magiran.com/paper/2096241


 کارآفرینی، یادگیری کارآفرینی، کارآفرینی در دوره ی ابتدایی، راهبرد یاددهی یادگیری :کلید واژگان

 

، بهمن و اسفند ۵۸پیاپی ) ۶نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال دوازدهم شماره 

  ۷ -۱ص ، (۱۳۹۸

 

 یادگیری - شبکه های اجتماعی مجازی؛ ابزاری در جهت کیفیت بخشی فرایند یاددهی 4 -

 محبوبه سلیمان پورعمران*، رضا یوسفی مقدم 

ه نی قرار دادپیشرفت های شگرف در زمینه فناوری اطالعات، بسیاری از مفاهیم خرد و کالن را دستخوش دگرگو

است تا جایی که محدودیت ها و مشکالت نظام های اجتماعی با نقش آفرینی فناوری اطالعات قابل رفع است. در 

این میان، یکی از مقوله هایی که فناوری اطالعات در آن به ایفای نقشی مهمی پرداخته، یادگیری است؛ فناوری 

زش علمی در مدارس و دانشگا ه ها نگاهی موشکافانه داشته و در بهبود بازده آمو -طی سال های اخیر -اطالعاتی

گام هایی اساسی در تغییر روش های قدیمی تدریس برداشته است؛ به نحوی که به وجود آورنده مفاهیمی هم 

چون یادگیری الکترونیک یا آموزش وب محور بوده و سعی داشته در توسعه یادگیری گروهی، آموزش انسان هایی 

به منظور افزایش خزانه معلومات انسان ها و بسترسازی جهت تحقق جامعه علم جو به منظور مستحکم دانش مدار 

کردن زیربنای آینده کشور، قدم های موثری بر دارد. بر این اساس، آموزش بر پایه فناوری کسب دانش و معرفت 

 -حاضر با روش توصیفیپژوهش  .از طریق ابزارهای فناوری اطالعات در یک محیط مجازی صورت می گیرد

تحلیلی و با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای، جستجویی در ادبیات و مفاهیم یادگیری داشته و با استفاده از 

شبکه های اجتماعی و اجزای سیستم یادگیری الکترونیک، رویکرد سازنده گرایی و یادگیری الکترونیک، تعامالت، 

 .وزش الکترونیک و مزایا و معایب آن را بررسی نموده استمقایسه یادگیری، آموزش سنتی، آم

 شبکه اجتماعی مجازی، یادگیری الکترونیک، کیفیت بخشی یادگیری و یاددهی :کلید واژگان

Pure Life ۳۶ -۱۱صص ، (۱۳۹۸پاییز ) ۱۹، پیاپی  
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یادگیری ترکیبی ) مبتنی بر شبکه و سیار( بر یادگیری مفاهیم بررسی دو روش یاددهی  5 -

 تعلیمات اجتماعی

 چکیده 

 و((گفتگو تاالر, بالگ) سنتی ویادگیری تحت شبکه )این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو روش تدریس ترکیبی 

 جتماعیا تعلیمات مفاهیم یادگیری برای(همراه تلفن ساخته محقق الکترونیکی  کتابچه و سنتی)تدریس روش

دانش آموزان پایه نهم انجام شد.روش پژوهش نیمه تجربی با گروه گواه و شاهد است. جامعه آماری کلیه دانش 

 شکل به   آنها نفر 50  که  می باشند 1394-95تحصیلی  سال در تهران 20 منطقه  نهم پایه دختر   آموزان

ده از کتابچه الکترونیکی استفا, نفر26گروه 2 وبه.اند شده انتخاب  دولتی مدارس از  ای رتبه ای خوشه تصادفی

 تدریس روش کنار در  وبالگ و تاالر گفتگو از استفاده  دوم گروه نفر 24و  تلفن همراه در کنار یادگیری سنتی

تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش میزان پیشرفت و درک  ابزار. شدند بندی دسته  سنتی

مولفه مفاهیم کتاب که  6 از سوال 30 شامل  دانش آموزان از مفاهیم کتاب تعلیمات اجتماعی تهیه شده است که

ز ابه شکل تصادفی از سه بخش جغرافی,تاریخ,اجتماعی تهیه شده است برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه 

نظر معلمان و متخصصان استفاده شد. برای تحلیل داده های آماری در مورد هر یک از فرضیه های پژوهشی به 

 علت تعیین تفاوت و محاسبه و مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون درگروه های آزمایش وگواه از آزمون

ANCOVA (استفاده گردید..یافته های پژوهش حاکی از آن )است که در بخش تاریخ و تعلیمات  کوواریانس

گفتگو است و در درس  تاالر و وبالگ روش از تر موثر  اجتماعی روش کتابچه محقق ساخته تحت تلفن همراه

جغرافیا روش وبالگ وتاالر گفتگو و کتابچه تحت تلفن همراه تفاوت چشمگیری در میزان پیشرفت تحصیلی ندارد 

 .و هر دو روش موثر هستند

  افسانه عزیزی علویجه فروزان ضرابیان :ویسندگانن

  3شماره  1397دهم پاییز اندیشه های نوین تربیتی دوره چهار :منبع

 

یادگیری  -های آموزشی در فرایند یاددهیگیری از رسانهبررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره6

  از دید معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

  *زهره کاوه

    چکیده:
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های آموزشی در فرایند پژوهش حاضر در راستای بررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره گیری از رسانه

پژوهش شامل کلیه معلمان یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری  -یاددهی

عنوان نفر از معلمان به  398ای ای چند مرحلهگیری خوشهدوره ابتدایی شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه

نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط متخصصان تایید 

بوده است. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و نیز  87/0کرونباخ برابر با  شده و پایایی آن نیز در آلفای

های غیر پارامتری فریدمن و کوکران استفاده شده است. نتایج نشان داد؛ بیش از نیمی از استنباطی شامل آزمون

اند. ا آشنا شدهههای آموزشی و نحوه کاربرد آنهای آموزشی و مطالعه شخصی با رسانهمعلمان از طریق دوره

های آموزشی در دوره تحصیل دانشگاهی بوده است. میزان استفاده معلمان بیشترین میزان آشنایی معلمان با رسانه

های جدید در حد متوسط یا بیش از متوسط است. معلمان به ترتیب با جز رسانههای آموزشی بهاز انواع رسانه

سازی مفهوم درس و توجه و افزایش عالقه، سادهش آموزان، جلبشنیداری دان -هدف استفاده از حواس دیداری

های آموزشی استفاده می کنند. در مورد مراحل استفاده گرفتن امتیاز استفاده از رسانه در فرم ارزشیابی از رسانه

 ها در کالس درس، کالس به مراحل شروع، هدایت و جذب دانش آموزان، ارائه محتوای درس و ارائهاز رسانه

های ترین موانع استفاده از رسانهها در این مراحل به دست آمد. مهمبندی و توزیع استفاده رسانهتکلیف، تقسیم

ها، محدودیت ساعت درسی، کمبود متصدی تکنولوژی آموزشی، دسترسی آموزشی توسط معلمان، به کمبود رسانه

 اص داشته است.دشوار به رسانه و آشنا نبودن به نحوه استفاده از رسانه اختص

  های آموزشیگیری از رسانهموانع بهره، فرایند یاددهی یادگیری، های آموزشیرسانه :های کلیدیواژه

  162-149صفحات  ۱۳۹۴(پاییز و زمستان )  - ۷، شماره ۲دوره پژوهش های آموزش و یادگیری، 

 

 

یره رف پائولو دیدگاه از یادگیری –های یاددهی بررسی و مقایسه عناصر برنامه درسی و مولفه7 -

  و هنری ژیرو

  فروغ باقرزاده خداشهری، *زادهرضا فضلعلی

    چکیده:

های تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی است. تحقیق درصدد است با تکیه بر هدف پژوهش حاضر معرفی دیدگاه

 و لتحلی استخراج، را یادگیری –های یاددهی های پائولو فریره و هنری ژیرو، عناصر برنامه درسی و مولفهدیدگاه
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 ربیتی،ت روش تربیتی، اهداف انتقادی، پرورش و آموزش فلسفی مبانی مقایسه؛ و بررسی به مقاله. نماید مقایسه

 یکیف تحقیق  آموز، محتوای آموزشی و ارزشیابی از دیدگاه فریره و ژیرو پرداخته است. روشقش معلم و دانشن

 و تعلیم یتربیت هایداللت تفاوت و تشابه. است بردی جرج مدل بر اتکاء با تطبیقی - تحلیلی شیوه بر مبتنی

ن نقد هریک آورده شده است. نتایج نشان داد؛ فریره پایا در و گرفته قرار اشاره مورد  ژیرو و فریره انتقادی تربیت

 کند و روش آموزش طرح مساله را برای رسیدنبه تعلیم و تربیت انتقادی مرتبط با توسعه آگاهی انتقادی توجه می

ا روندی سیاسی دارد و مدارس از طریق کند که آموزش و پرورش ذاتکند و ژیرو ادعا میبه هدف پیشنهاد می

آفرین، محسوب می شوند. برنامه درسی پنهان، سلطه آموزشی را تحکیم و معلمان به عنوان روشنفکران تحول

دهد. ها را تشکیل میهای آنپردازیهای؛ رهایی، نقد، دگرگونی، روشنگری، خرد و عمل متفکرانه محور نظریهمقوله

زشی، های آموها و موقعیتهایی درباره موسسهانتقادی چون فریره و ژیرو با ارائه تحلیل متفکران تعلیم و تربیت

هایی مانند؛ سلطه آموزشی، آگاهی انتقادی، نظریه بازتولید، نظریه مقاومت، تعلیم و تربیت اصطالحات و نظریه

 وفور  های تربیتی معاصر بهر گفتماناند که دبخش را ابداع کردهمرزی، برنامه درسی پنهان و تعلیم و تربیت رهایی

 یافت می شود.

  

  ژیرو، فریره، نظریه انتقادی، یادگیری –های یاددهی مولفه، برنامه درسی :های کلیدیواژه

  |  ۱۳۹۷بهار و تابستان )  - ۱، شماره ۱۵دوره پژوهش های آموزش و یادگیری، 

 

 

 محیط یاددهی یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی 8

 حسین شرفی، بختیار شعبانی ورکی*، محمدسعید عبدخدایی، علی مقیمی 

هدف اصلی این مقاله تبیین نابسندگی و دشواری های نظریه ی عصب فلسفه، در ترسیم چارچوب محیط های 

رفع این دشواری هاست. بنابراین نخست چشم انداز نظریه ی عصب یادگیری و پیشنهاد بدیلی برای  - یاددهی

یادگیری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، آنگاه با ابتنای بر رویکرد عصب  - فلسفه به محیط های یاددهی

یادگیری کل نما پیشنهاد شده است. مهم ترین  - پدیدارشناسی وارال و با نظر به دیدگاه انتگرال، محیط یاددهی

ویژگی های این رویکرد در محیط های یادگیری عبارت اند از: نگرش کل نگر و یکپارچه به حیات پیچیده ی 

آدمی، درنظرگرفتن روابط علی و متعامد ذهن، بدن و محیط یادگیری و توجه هم زمان به عین و ذهن و همه ی 

سوم شخص در خصوص مولفه های  الیه های پیدا و پنهان آن، با به کارگیری تلفیقی روش شناسی های اول و
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اساسی محیط های مذکور یعنی تدریس، ارتباط معلم و یادگیرنده، ارزشیابی و برنامه درسی به عنوان یک کل 

 .یکپارچه

 یادگیری، عصب فلسفه، عصب پدیدارشناسی، نظریه ی انتگرال -محیط یاددهی :کلید واژگان

  ۳۴ -۵صص ، (۱۳۹۸بهار و تابستان ) ۱نشریه فلسفه تربیت، سال چهارم شماره 

 

 

  ابتدایی دوره در یادگیری –تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی9 -

  زادهجعفر ترک، مدیمهدی مح، محبوبه فوالد چنگ، اله مرزوقیرحمت، *محمد جاودانی

 

    چکیده:

های درسی دوره یادگیری برای کالس-هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی

ه است. پژوهش از نظر طرح، جزو پژوهش های کیفی و از نظر راهبرد، مطالعه موردی کیفی است. ابتدایی بود

نفر از  20مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش، افراد متخصص دانشگاهی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند، 

 فرم بررسی "و  "ار یافته مصاحبه نیمه ساخت "صاحب نظران کلیدی انتخاب شدند. در این مطالعه از دو ابزار 

تن از متخصصین علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و 20استفاده شده است. در قسمت مصاحبه  "اسناد

دانشگاه فرهنگیان فارس انتخاب و با کمک تکنیک اشباع نظری مصاحبه شده اند. در بخش سند کاوی نیز از منابع 

، مجالت ومقاالت استفاده شده است. با استفاده از روش همسو سازی، مختلف همچون، کتاب ها، پایان نامه ها

ها مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل مضمون بوده و در الگوی مذکور، اعتبار داده

 ارزشیابی توجه -6تلفیق  -5آموزش  -4آمادگی  -3روانی  -محیط اجتماعی -2محیط فیزیکی  -1شش عامل ؛ 

روانی به عنوان بستری برای رفع نیازهای اساسی  -شده است. در این الگو محیط فیزیکی و محیط اجتماعی

ونیز سایر  "بقا "فراگیران عمل می کنند. در محیط فیزیکی باید به تامین نیازهای فیزیولوژیک دانش آموزان برای 

روانی باید به تامین نیازهای روانی -اجتماعی عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان توجه کرد. در محیط

رت قد "، "عشق و تعلق"روانی باید نیاز دانش آموزان به  -مربوط به بقا توجه داشت به عالوه در محیط اجتماعی

 "تامین شود همچنین در این الگو، چرخه آموزش به چهارمرحله یعنی؛ مرحله "شادی و نشاط"و  "آزادی"،  "
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روانی  -تقسیم شد که بر بستر محیط فیزیکی و محیط اجتماعی "ارزشیابی"و  "تلفیق"، "آموزش "،"آمادگی 

 گیرند ودر هرمرحله باید به تامین نیازهای فراگیران توجه شود.شکل می

  نیازهای اساسی، دوره ابتدایی، الگوی کیفی، یادگیری-فرآیندهای یاددهی :  های کلیدیواژه

  ۱۴۸ تا ۱۳۳ ص پژوهشی-علمی،  ۵۵شمار - ۱۳۹۴ زمستان و پاییز ،رفتار دانشور

 

 یادگیری - مطالعه تطبیقی اندیشه های ویگوتسکی و برونر در باب فرایندهای یاددهی10 -

  *ابو سعید داورپناه

آشنایی با نظریه های یادگیری کمک می کند تا شناخت بهتر و بیشتری از نحوه یادگیری، تفکر و ارتباط 

ن و محیط پیرامون به دست آید و معلمان افق های جدیدی را در مقابل خود بگشایند و زمینه کودکان با دیگرا

های توسعه کیفی حرفه ای خود را فراهم آورند. با بررسی نظریه های یادگیری که رشد اجتماعی را از زاویه های 

دست یافت. هدف اصلی این  مختلف موردبررسی قرار داده اند، می توان به تصویر روشن تر و بهتری از موضوع

پژوهش، شناسایی وجوه تشابه و تفاوت میان ویگوتسکی و برونر ازلحاظ یادگیری است. برای این منظور، مبانی 

نظری، مفاهیم مرتبط و نوع آموزش موردنظر آن ها به شیوه تحلیل تفسیری موردبررسی قرارگرفته و سپس 

های آموزشی معرفی شده است. بازشناسی وجوه زیربنایی و تبیین تفاوت ها و شباهت های آن ها به ویژه در الگو

برخی مفاهیم مرتبط، حاکی از آن بود که هردو دیدگاه با تاکید بر ماهیت فعال انسان در ساخت واقعیت 

اجتماعی خود، کنش او را در بستر دیالکتیک اجتماعی؛ تاثیر زبان و فرهنگ را در رشد شناختی، تعامل بین 

و کودکان در موقعیت های حل مسئله واستفاده از مفهوم تکیه گاه سازی ویگوتسکی، باهم مشابه  بزرگ ساالن

اند و در حیطه های الگوهای آموزشی، نقش تفکر وزبان،مراحل رشد شناختی باهم متفاوت اند. درمجموع می 

و موثر با دیگران و  توان چنین نتیجه گرفت که انسان به لحاظ اجتماعی بودن تواند در سایه تعامل بهینه

استفاده از تکنیک حل   استفاده بهینه از ابزار زبانی و توجه به مقوله فرهنگ سازی بهتر بیاموزد و تر بیاموزاند

 .مسئله در این مسیر راهگشاست

 ویگوتسکی، برونر، یادگیری :کلید واژگان

  82 -53صص ، (1398پاییز ) 35مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، پیاپی 

 

 

http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.magiran.com/paper/2068220
https://www.magiran.com/paper/2068220
https://www.magiran.com/volume/152447


 فرآیند در دبیران عملکرد با ارتباطات و اطالعات های فنآوری از استفاده میزان رابطه11 -

 یادگیری و یاددهی

 فاطمه حسین؛اسالمیه، امیر داودی، اصغر؛محمد شریفی، : ها) پدیدآورنده

 

 چکیده

ارتباطات با عملکرد دبیران در  و اطالعات آوریفن منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده ازپژوهش حاضر، به 

فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفی )همبستگی( و 

ه دخترانه شهر تهران به از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس متوسط

نفر برآورد گردید و این تعداد به  375اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران نفر تشکیل داده 12571تعداد 

نامه ها، دو پرسشگیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری دادهشیوه نمونه

نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و و پرسش 79/0باطات با ضریب آلفای آوری اطالعات و ارتساخته فنمحقق

های گردآوری شده به کمک ای لیکرت بوده است. دادهدر طیف پنج درجه 81/0گلداسمیت با ضریب آلفای 

، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق K-Sچون های آمار توصیفی و استنباطی همروش

دست آمده نشان داد که بین میزان استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به SPSS فزار آماریانرم

یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و  فرآیند در آنها آوری اطالعات و ارتباطات با عملکرددبیران از فن

ای کاربردی، افزارههای استفاده از نرم( را به ترتیب مؤلفهدرصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق )عملکرد دبیران 6/60

ها به هر چنین، بین نظرات آزمودنیکنند. همهای اطالعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبیین میاستفاده از پایگاه

ناداری آوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد( از نظر سابقه تدریس، تفاوت معدو مؤلفه تحقیق )استفاده از فن

 .مشاهده نشده است

  یادگیری یاددهی عملکرد ی اطالعات و ارتباطاتفن آور: هاکلیدواژه

 

 ۱۶۷-۱۴۵، ص۴ش.– دوم سال ، ۱۳۹۱ تابستان ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن  

 

 

http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2455351&_kw=%D9%81%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2446026&_kw=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2446026&_kw=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2455583&_kw=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2455583&_kw=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2445516&_kw=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://ictedu.iausari.ac.ir/?_action=article&kw=2445516&_kw=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 یادگیری  _ تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی12 -

 اکرم صفری*، بیژن عبدالهی، فاطمه صبوری 

ا فرهنگ همکاری در مدرسه فرصت ها را برای توسعه و پیشرفت حرفه ای، افزایش داده و راهبردهای آموزشی ر

بهبود می بخشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرایند یاددهی 

همبستگی بود. جامعه آماری  -و یادگیری به انجام رسید. از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی

نفر( با استفاده از جدول کرجسی  361و نمونه آماری) نفر( بودند 6000معلمان دوره دوم ابتدایی شهر تهران)تعداد 

و مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر همکاری، 

یادگیری  _ ( بود و برای متغیر کیفیت فرآیند یاددهی1396پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای همکارانه صفری)

ه محقق ساخته استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی ابعاد آن ها، با از پرسشنام

استفاده از روش همسانی درونی آلفای کرانباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون 

بین همکاری بین معلمان و ارتقای  و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاکی از وجود همبستگی معنادار

کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری است و ابعاد تسهیم تجارب، وابستگی متقابل، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری 

و کنترل همکارانه، تبیین معناداری از کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری داشته اند و می توانند تغییرات کیفیت 

ای طراحی تدریس، مهارت های ارائه درس، کیفیت علمی معلم، مهارت های ارزشیابی مهارت ه)یاددهی و یادگیری

یادگیری و مهارت های ارتباطی( را تبیین کنند. همچنین بعد تسهیم تجارب، بیشترین و بعد مسئولیت پذیری 

همکاری کمترین تبیین را به خود اختصاص داده اند. یافته های این پژوهش اهمیت تقویت خرده مقیاس های 

بین معلمان را در محیط آموزشی برای ارتقاء کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان مورد تاکید قرار می 

 .دهد

 یادگیری، معلمان، همکاری، کیفیت- یاددهی :کلید واژگان

  ۲۳۲ -۲۱۴ص  ، (۱۳۹۸پاییز ) ۳نشریه مدیریت مدرسه، سال هفتم شماره 

 

 پیچیدگی پارادایم در یادگیری -یاددهی رویکرد13 -

 سیدجالل سیدمنصور؛هاشمی، کامران؛مرعشی، شاهولی، :ها پدیدآورنده

 

https://www.magiran.com/paper/2076186
https://www.magiran.com/paper/2076186
https://www.magiran.com/volume/149124


الگوی مواجهه ی معلم و دانش آموز در یک محیط آموزشی و یکی از بخش های اصلی « یادگیری -د یاددهیرویکر

الگو را می توان بر اساس آراء و اندیشه های متنوعی سازماندهی و ترسیم نمود؛ از جمله نظام آموزشی است. این 

 یادگیری در پارادایم -مکاتب فلسفی و یا نظریات علمی. هدف از این پژوهش ترسیم و تبیین رویکرد یاددهی

ال نفوذ ی بر آن در حپیچیدگی است. پارادایم پیچیدگی یکی از رویکردهای علمیِ معاصر می باشد که نگرش مبتن

ی تحلیل -به حوزه های مختلفِ دانش از جمله علوم تربیتی است. از این رو در این پژوهش که با روش توصیفی

و  یادگیری ترسیم -انجام شده است بر اساس مفاهیم و مؤلفه های اساسی در پارادایم پیچیدگی، رویکرد یاددهی

: مراحل و توالی فعالیت های معلم و دانش آموز به صورت راهبردی تبیین گردیده و به طور خالصه بدین شرح است

است که به طور مداوم و با در نظر گرفتن حداکثر شرایط دخیل و موثر بر محیط آموزشی توسط معلم و در تعامل 

ت با دانش آموزان سازمان دهی و هدایت می شود. به عبارتی معلم با طراحی و سازماندهی راهبردی محیط به صور

غنی و پیچیده، دانش آموز را به سمت پژوهش و یادگیری هدایت می کند؛ بنابراین دانش آموز فعال و پژوهشگر 

است؛ پژوهشگری که پیوسته در مواجهه با محیط آموزشی، خود را سازماندهی و بازسازماندهی کرده و در واقع 

ش آموز نیز بر پایه ی تعامالت گسترده و متنوعِ یاد می گیرد و تکامل می یابد. بر این اساس رابطه ی معلم و دان

 .آنها با یکدیگر و با محیط، پویا و چندسویه می باشد

 ۳ شماره - ۱۳۹۷ تابستان و بهار، تربیتی های پژوهش  

 

 

 یادگیری - یاددهی فرایند در فکری بارش الگوی بررسی و نقد 14 -

 فاطمه سارا؛بابائی، خارکشی، احمد؛ابراهیمی فرد، قاسم؛قاسمی فرد، قاسمی : ها پدیدآورنده

  :چکیده

تحقیق ده و روش بو "یگیردیا-هیددیند یاافری در فکررش بای لگواسی رسی برربر"ین مقاله ن درامحققاهدف 

ه ای عدآن، طریق از که ای یی آهم دگرو فن ای جراز است رت اعبای فکررش تحلیلی می باشد. با -ایکتابخانه 

حلی دد، راه ئه می گراراجا ن ندیشه هایی که همار و افکام ابا تمرکز تماص، یک مسئ به خصوای می کوشند بر

در یابی وت و ارزش قضا -2ست. ع اممنود نتقاا -1از:تند رنینی می باشد که عبااقودارای یس رتدروش ین ابیابند. 

تغییر و تلفیق ، ترکیب -4ت. سب امطلوت نظریاو ندیشه ها اکمیت  -3ست. ع اعضا ممنوافکر و ندیشه رد امو

ر حضو -6د. هن باید توجه شوو دور از ذغیرمعق غیرمنطقی ت به نظریا -5ست. ان آزاد ایگری دندیشه هادادن ا

ی لگوای اجراحل ایا مری فکررش ست. چنین بات آزاد انظریازی مشابه سا -7ست. ری اختیاو اطلبانه اد داوفرا



E5 ارزشیابی که در این مقاله  -5ش( بسط )گسترح و شر -4توصیف  -3وش کا -2دن گیر گردر -1از: تندرعبا

 بررسی خواهد شد. 

  الگوی بارش فکری، فرایند یاددهی، بررسی، یادگیری، نقد: کلیدواژه ها

 ۲۱۰-۲۰۱ ، ش.۱/۱. شماره – سوم دوره ، ۱۳۹۶ بهار ، تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات 

 

یادگیری مبتنی بر  -تبیین جایگاه و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی15 -

 سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر 

 صابر عبدالملکی، محبوبه خسروی*، مهشید ترکمان اسدی 

فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( بر تدریس، یادگیری و پژوهش های مربوطه تاثیرگذار بوده است. هدف 

گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در  پژوهش حاضر ، مطالعه نظام مند و ارائه ترکیبی از پژوهش های صورت

یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از  -فرآیند یاددهی

 29با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شدند؛در غربالگری ریز  2016تا  2000سال 

ند، انتخاب، سپس سنتزی از یافته های آنان ارائه شد. یافته ها نشان داد که پژوهش که معیارهای مدنظر را داشت

می توان از دو روند در رابطه فاوا و یاددهی و یادگیری سخن گفت: الف(روند تسهیل کنندگی؛ب(روند جریان 

آنها  سازی. در عین حال که این دو روند در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند و کشیدن مرز مشخصی میان

مشکل می نماید اما می توان این دو روند را از هم جدا نموده و به بررسی ابعاد، خصوصیات و تاثیرات آن ها بر 

یادگیری در کوتاه -یادگیری پرداخت بر این اساس، تاثیرات روند تسهیل کنندگی فاوا بر یاددهی-فرآیند یاددهی

یادگیری را تغییر می دهد.روند -فه های یاددهیمدت مشخص می شود؛ اغلب بصورت سخت افزاری، ظاهر مول

جریان سازی، دربرگیرنده تغییراتی است که در سطحی عمیق تر و با پیچیدگی بیشتر، کیفیت و چگونگی 

یادگیری را تغییر می دهداین تغییرات را می توان به نوعی نتایج بلندمدت روند تسهیل کننده دانست -یاددهی

 دکه به صورت نرم افزاری نمو

 فناوری اطالعات و ارتباطات، تدریس، فرآیندهای یاددهی یادگیری، سنتز پژوهی :کلید واژگان

  ۲۴۹ -۲۳۷صص ، (۱۳۹۸، پاییز ۵۳پیاپی ) ۱فصلنامه فناوری آموزش، سال چهاردهم شماره 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/نقد
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/نقد
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/یادگیری
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/یادگیری
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/بررسی
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/بررسی
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/فرایند_یاددهی
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/فرایند_یاددهی
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/الگوی_بارش_فکری
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/الگوی_بارش_فکری
https://www.magiran.com/paper/2004562
https://www.magiran.com/paper/2004562
https://www.magiran.com/paper/2004562
https://www.magiran.com/volume/147266


 

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت برروند یادگیری –روشهای نوین یاددهی 16 -

  - رباب معدنی - فاطمه عزیززاده

 چکیده 

یکی از مهمترین مشکالت نظام آموزشی کشور ،عدم بکار گیری روشهای نوین وفعال تدریس در 

یادگیری استکه به نظر می رسد با بکارگیری  -آموزش وکم توجهی به رویکردهای فعال یاددهی

این روشها مشکل آموزشی کشور ما که همان توسعه ی مهارتهای تفکر ویادگیری در دانش آموزان 

 ،مقایسه یادگیری –ت مرتفع گردد.هدف این مقاله ،مطالعه شیوه های نوین فرآیند یاددهی اس

نوین وسنی ودرپایان معرفی رویکرد یادگیری ترکیبی به منظور ارایه خدمات بهتر در  های شیوه

شیوه نوین آموزش  13موسسات آموزشی وسازمانها به فراگیرانشان است.بدین منظور به معرفی 

ویادگیری پرداخته شده است که استفاده معلمان از روشهای نوین وفعال تدریس موجب درگیر 

امر یادگیری گشته،رغبت دانش آموزان را به علم و علم آموزی بیشتر نموده و  شدن دانش آموز در

به پیشرفت تحصیلی آن ها منجر می شود. همچنین در این مقاله برای تحقق امر بازنگری در 

برنامه ها و بخصوص راهبردهای آموزشی تدریس، تغییر مسیر از فعالیت های معمول ،به سمت 

  .تفیم اشاره گردیده استراهکارهای نوین آموزش مس

 روش تدریس، دانش آموزان، یاددهی، یادگیری:هاکلیدواژه

 ۱۳۹۶، سال همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیتارائه شده در 

 

 

های تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران و شناسی روشآسیب17 -

 های شهر اصفهانآموزان دبیرستاندانش

  فاطمه زین الدینی محمدجواد لیاقتدار ابراهیم میرشاه جعفری افسانه عبدلی: نویسندگان

 چکیده

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&queryWr=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8&queryWr=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8&queryWr=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Papers-TRECONF01=همایش-ملی-رویکردهای-نوین-آموزشی-و-پژوهشی-در-تعلیم-و-تربیت.html
https://www.civilica.com/Papers-TRECONF01=همایش-ملی-رویکردهای-نوین-آموزشی-و-پژوهشی-در-تعلیم-و-تربیت.html
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629414&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629414&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629415&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629415&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629416&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629416&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629417&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&au=629417&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C


های تدریس در مقطع متوسطه شهر اصفهان بود؛ بنابراین از روش روشهای آهدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب

ها استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه دبیران پژوهش توصیفی ـ پیمایشی برای شناسایی این آسیب

از نفر که با استفاده  140250و  8097آموزان مقطع متوسطه شهرستان اصفهان که به ترتیب تعداد آنها و دانش

ای و با در نظر گرفتن میزان افت آزمودنی، نمونه آماری برای دو گروه ای و تصادفی طبقهگیری خوشهروش نمونه

 206نفر دبیر و  95های مخدوش، تعداد سپس با جدا کردن پرسشنامه .نفر برآورد گردید 240و  110به ترتیب 

 20آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل جمع عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزارآموز بهنفر دانش

آموزان سؤال باز پاسخ بود. ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به دبیران و دانش 1سؤال بسته پاسخ در طیف لیکرت و 

به دست آمد، همچنین برای سنجش روایی سؤاالت پرسشنامه،  98/0و  99/0با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 

های آمار توصیفی و آمار استنباطی ها، از شاخصوابسته به محتوا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهاز روش 

های تدریس از نظر دبیران و های روشهای حاصل از پژوهش نشان داد که میزان آسیباستفاده شد. یافته

ه اهمیت ندادن معلم ب»زا رد آسیبآموزان بیش از سطح متوسط است. از نظر دبیران بیشترین میانگین موادانش

آموزان نیز بیشترین هستند دانش« ای معلمانپایین بودن سطح علمی و حرفه»و « های عملی تدریسمهارت

خته های خودانگیتوجهی به پاسخبی»، «آموزانانتظارات بیش از حد معلمان از دانش»ها را مربوط به میانگین آسیب

ها نشان داد که بین دیدگاه دانند. همچنین دیگر یافتهمی «آموزانه عالیق دانشعدم توجه ب»و « آموزاندانش

ها تفاوت معنادار وجود دارد. بین دیدگاه دبیران بر اساس جنسیت و سابقه آموزان در خصوص آسیبدبیران و دانش

دگاه . همچنین، بین دیتحصیلی نیز تفاوت معنادار بود؛ اما بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد

آموزان بر اساس رشته تحصیلی و ناحیه تحصیلی تفاوت معنادار بود؛ اما بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانش

 .تفاوتی مشاهده نشد

  فرایند یاددهی و یادگیری روش تدریس شناسیآسیبهاکلیدواژه

 ۱۱۷-۱۳۲صفحه ۱۳۹۴ن زمستا۴۷، شماره ۱۲دوره پژوهش در برنامه ریزی درسی، 

 

 

 ارزشیابی منظر از هوشمند مدارس یادگیری –بهبود فرآیند یاددهی 18 -

  علی اکبر امین بیدختی الله جمشیدی علی اکبر دولتی :نویسندگان

  (69/1)پیاپی  2شماره  1394زمستان  مطالعات آموزش و یادگیری دوره هفتم پاییز و :منبع

 چکیده 

http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&kw=135143&_kw=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&kw=118021&_kw=%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&kw=118021&_kw=%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&kw=193880&_kw=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/?_action=article&kw=193880&_kw=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/issue_116355_114571.html
http://ensani.ir/fa/article/author/167447
http://ensani.ir/fa/article/author/167447
http://ensani.ir/fa/article/author/41752
http://ensani.ir/fa/article/author/41752
http://ensani.ir/fa/article/author/8535
http://ensani.ir/fa/article/author/8535
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39553/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-69-1-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39553/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-69-1-


یادگیری مدارس هوشمند انجام  – پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش های ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی

شده است. روش انجام این پژوهش از نوع روش های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش 

نفر از متخصصان  6ز آن بخش کمّی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش، با کیفی به اجرا درآمده و پس ا

نفر از معلمان که به روش نمونه  24فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس هوشمند مصاحبه عمیق و با 

محتوای  لگیریهدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه هدایت شده انجام شد. نتایج حاصل از تحلی

بخش:  2مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته، تنظیم شد که مشتمل بر 

یادگیری مدارس هوشمند در  -الف(اطالعات جمعیت شناختی، ب(راهکارهای ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی

 24نفر از معلمان، 254پرسشنامه توسط دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بود. در بخش کمی پژوهش، 

نفر از کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات تکمیل شد که  8نفر از معاونان و  24نفر از مدیران،

این افراد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که از جمله مهم ترین 

، دارای «همخوان بودن فرآیند ها و ابزار های ارزشیابی با هدف ها و ماهیّت برنامه»روش های  روش های ارزشیابی،

انجام گرفتن ارزشیابی به طور مداوم و به »در رتبه دوّم، « به موقع بودن ارزشیابی»بیشترین اهمیّت و رتبه اول، 

« هر دو منظر تکوینی و تراکمی )پایانی( جامع بودن ارزشیابی از»در رتبه سوّم، « صورت آنالین از دانش آموزان

یادگیری مدارس هوشمند قرار  – در رتبه پنجم در بهبود فرآیند یاددهی« اجرای انواع ارزشیابی»در رتبه چهارم و 

  .دارند

 یادگیری -فرآیند یاددهی  ارزشیابی مدارس هوشمند فناوری اطالعات و ارتباطات :کلید واژه ها

 

 

 

 یادگیری در دوره ابتدایی -تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی19 -

جعفر ترک ،  مهدی محمدی،  محبوبه فوالد چنگ،  رحمت اهلل مرزوقی،  * محمد جاودانی:نویسنده

  زاده

 :چکیده

یادگیری برای کالس های درسی دوره -هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی

ابتدایی بوده است. پژوهش از نظر طرح، جزو پژوهش های کیفی و از نظر راهبرد، مطالعه موردی کیفی است. 

نفر از  20ن بالقوه پژوهش، افراد متخصص دانشگاهی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند، مشارکت کنندگا

http://ensani.ir/fa/tag/5054/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ensani.ir/fa/tag/5054/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ensani.ir/fa/tag/18662/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://ensani.ir/fa/tag/18662/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://ensani.ir/fa/tag/2537/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://ensani.ir/fa/tag/2537/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://ensani.ir/fa/tag/49719/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C+-+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/tag/49719/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C+-+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82%db%8c
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 فرم بررسی» و « مصاحبه نیمه ساختار یافته » صاحب نظران کلیدی انتخاب شدند. در این مطالعه از دو ابزار 

تن از متخصصین علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و 20استفاده شده است. در قسمت مصاحبه « اسناد

دانشگاه فرهنگیان فارس انتخاب و با کمک تکنیک اشباع نظری مصاحبه شده اند. در بخش سند کاوی نیز از منابع 

مختلف همچون، کتاب ها، پایان نامه ها، مجالت ومقاالت استفاده شده است. با استفاده از روش همسو سازی، 

ار داده ها مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل مضمون بوده و در الگوی مذکور، اعتب

ارزشیابی توجه  -6تلفیق  -5آموزش  -4آمادگی  -3روانی  -محیط اجتماعی -2محیط فیزیکی  -1شش عامل ؛ 

ستری برای رفع نیازهای اساسی روانی به عنوان ب -شده است. در این الگو محیط فیزیکی و محیط اجتماعی

ونیز سایر  «بقا »فراگیران عمل می کنند. در محیط فیزیکی باید به تامین نیازهای فیزیولوژیک دانش آموزان برای 

روانی باید به تامین نیازهای روانی -عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان توجه کرد. در محیط اجتماعی

قدرت » ، «عشق و تعلق»روانی باید نیاز دانش آموزان به  -به عالوه در محیط اجتماعیمربوط به بقا توجه داشت 

» تامین شود همچنین در این الگو، چرخه آموزش به چهارمرحله یعنی؛ مرحله« شادی و نشاط»و « آزادی»، « 

روانی  -اعیتقسیم شد که بر بستر محیط فیزیکی و محیط اجتم« ارزشیابی»و « تلفیق»، «آموزش »،«آمادگی 

 .شکل می گیرند ودر هرمرحله باید به تامین نیازهای فراگیران توجه شود

 نیازهای اساسی ، دوره ابتدایی ، الگوی کیفی ، یادگیری ، فرآیندهای یاددهی :کلیدواژگان

 (۱۳۹۴پاییز و زمستان ) ۷شماره ، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری

 

 

 

یادگیری به عنوان یک نظام جامع  -ارائه چارچوبی تبیینی برای بعدشناسی فرایند یاددهی20 -

 رفتاری 

 جعفر ترک زاده، سلیمه ستوده فر 

یادگیری از رویکردی نظام گرا به عنوان یک سیستم رفتاری مورد بررسی قرار  -در این مقاله فرایند یاددهی

به عنوان یک سیستم رفتاری، مستلزم وجود متعامل سه بعد یادگیری  -گرفته است. توسعه فرایند یاددهی

مفهومی، ساختاری و عملکردی می باشد. این سه در متن یک رویکرد راهبردی و با یک رهبری مناسب می 

یادگیری فراهم آورند. بر این اساس، در این مقاله، الگویی  -توانند مبنایی برای توسعه و بهبود فرایند یاددهی

یادگیری ارائه شده است. در این راستا ابتدا هر کدام از ابعاد سه گانه این  -رهبری فرایند یاددهیسیستمی جهت 
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یادگیری تحت عنوان محیط تعاملی  -الگو به موجز تشریح شده و سپس عوامل تاثیر گذار بر فرایند یاددهی

د عنی رهبری راهبردی فراینسیستم مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت به بررسی هسته مرکزی سیستم ی

 .یادگیری پرداخته شده است -یاددهی

 یاددهی، یادگیری، سیستم رفتاری، جهت گیری راهبردی، محیط تعاملی، رهبری :کلید واژگان

صص ، (۱۳۹۳، زمستان ۲۸پیاپی ) ۴فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال هفتم شماره 

۸۹ -۱۱۳  
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