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تركیب شده از  یك الگوي تدریس به كارگرييمطالعه تأثري
 دروس  درمبحث مشرتكیك  بر یادگريي الگوهاي نوین تدریس

 زبان فارسي، عربي  و انگلیسي، پایه دوم راهنمایي 
 

 دكرت حسني جعفري ثاني : نوشته
 عضو هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 چكیده
 بـر یـادگريي   تركیيب الگوي به كارگريي یكري مطالعه تاثپژوهش این   اصليهدف  
 ایـن . باشد آموزان در دروس فارسي، عربي و انگلیسي دوم راهنمایي مي    دانش
 به اجرا در آمـده   دو مرحله مقدماتي و ایي طيكه ،ه جتربي است    شب پژوهش
هاي سـاخته شـده و اصـالح     ها و آزمون مطالعه نواقص و مشكالت طرح درس   . است
 شامل بیست كالس  اصليها در منونه حله مقدماتي و اجراي طرح درسها در مر    آن

ده كالس به عنوان گروه آزمایـشي و ده كـالس بـه عنـوان گـروه         (پایه دوم 
 از پیش آزمون و پژوهش  در اجراي . در مرحله ایي صورت گرفته است   )گواه

 ان ي پایه دوم در هـر مدرسـه بـه عنـو    ها  تصاديف كالسگمارشآزمون ایي و    
جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش مـدارس       .گواه استفاده شـده اسـت   آزمایشي و   

باشـند و منونـه     آموزش و پرورش شهر مشهد مـي ٤و١راهنمایي پسرانه ناحیه    
 ٢٠مجعًا ( مورد مطالعه شامل ده مدرسه  كه از هر مدرسه دو كالس پایه دوم    

 .به صورت خوشه اي انتخاب شده اند) كالس پایه دوم
هاي   در گروهتركیيبهاي مبتين بر الگوي   حاصل از اجراي طرح درس  نتایج عمده 

حـاكي از   به تفكیـك  مورد مطالعه در هر سه درس فارسي، عربي و انگلیسي    
 تا حد )بر اساس الگوي تركیيب(  مزبور هاي  طرح درسبه كارگريياین است كه    

 دروس  در گـروه آزمایـشي  آمـوزان  زیادي بر پیشرفت منره آزمون ایي دانـش    
و بـه عبـارت    موثر بـوده  فارسي ، عربي و انگلیسي هر كدام به صورت جمزا   

هاي فوق بر   مهچنني به كار گريي طرح درس.دیگر تأثري معنادار اجياد كرده است   
 نتـایج  . معدل منره هر سه درس نیز تأثري معنادار بـه مهـراه داشـته اسـت       

دهـد   ها نیز نشان مي رسآموزان پس از اجراي طرح د نظرخواهي معلمان و دانش   
 رضـایت  ي مبتين بر الگوي تركیيبها ها تا حد زیادي از اجراي طرح درس   كه آن 
 .اند داشته
،یادگريي مبحث مشرتك، زبان  تركیيب الگوي تدریس:هاي كلیدي واژه

 انگلیسي ، پایه دوم راهنمایي، الگوي پیش زبان عربي وزبانفارسي،
ي، الگوي دریافت مفهوم، الگوي یاران دهنده، الگوي تفكر استقرای سازمان

.در یادگريي
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 مقدمه
 داراي آمـوزش و پـرورش  یادگريي در فراینـد  تدریس تا   موقعیت  

ر بمطالعه عوامل و عناصر گوناگوني كه . باشد اي مي   امهیت ویژه 
انــدركاران،   هـستند بـراي مهــه دسـت   تأثريگــذارایـن موقعیـت   

 الگوهـاي تـدریس و   .مندان و به ویژه معلمان ضروري است    عالقه
هاي درسي متناسب با این الگوهـا   چگونگي هتیه و تنظیم برنامه   

 انـدركاران آمـوزش و پـرورش    هاي متخصصان و دست  دغدغهیكي از   
اي از عوامل و عناصر مـنظم   هر الگوي تدریس شامل جمموعه   . است

و منسجم از مجلـه روش تـدریس، حمتـوا، مـواد آموزشـي، هـدف،          
هـر الگـو   . باشد م و فعالیت یادگرينده ميفعالیت و مهارت معل   
هاي خاص خود، برخي از عناصر تاثريگـذار   بسته به هدف و ویژگي   

به عنوان . دهد بر موقعیت یادگريي را بیشرت مورد توجه قرار مي   
مثال الگوي پیش سازمان دهنده به انتقال اطالعـات بـه صـورت       

ان را  آمـوز  كنـد، سـاخت شـناخيت دانـش     معنادار و موثر كمك مي   
خبشد، پایـداري و روشـين دانـش قبلـي شـاگردان را         استحكام مي 
هاي تفكر دقیق را در  دهد، متایل به كاوشگري و عادت   افزایش مي 

دهـي برنامـه    دهد، داراي معاني مهمـي در سـامان   ها رشد مي    آن
آمـوزان در   درسي و شیوه تدریس است، لنگرگاه فكري براي دانش   

رد، به معلم در توضیح، یكپارچگي و آو هنگام یادگريي فراهم مي   
 .كند پیوستگي مطالب درسي جدید و قدمي كمك مي

در كتاب   را  جدید    الگوهاي تدریس  ١جویس، ویل، شاورز و كاهلون    
اطالعـات    الگوهـاي : به چهـار خـانواده    )٢٠٠٤(الگوهاي تدریس 

پردازي ، الگوهاي اجتماعي ، الگوهـاي انفـرادي و الگوهـاي       
هر خانواده الگوهاي خمتلفي .اند  تقسیم كردههاي رفتاري     سیستم

 :گريد در بر ميبه شرح زیر را 
 :اطالعات پردازي شامل  خانواده الگوهاي-الف

الگوي اسـتقرایي   ،دریافت مفهوم ،یادگريي به شیوه استقرایي   
حفظ ،كاوشگري علمي و ورزیـدگي در كاوشـگري       ، تصویر –كلمه  
 .پیش سازماندهنده،بدیعه پردازي،كردن

 :انواده الگوهاي اجتماعي شاملخ -ب

                                                        
1 - Bruce R. Joyce , Marsha Weil, Emily Calhoun 
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 .ایفاي نقش،یاران در یادگريي   
 : خانواده الگوهاي انفرادي شامل-ج

 . توسعه مفهوم مثبت از خویشنت،تدریس غري مستقیم  
 :هاي رفتاري شامل  خانواده الگوهاي سیستم-د
 ،)یادگريي براي یادگريي درحد ورزیـدگي  ( یادگريي تسلط آموزي    

 .سازها ادگريي از طریق شبیه ی،آموزش مستقیم
 توسـعه پیـدا     ١ توسط هیلدا تابا   در الگوي تفكر استقرایي كه    

 تكـوین مفـاهیم، تغـیري    وهاي تفكـر    به رشد مهارت كرده است   
شـود   این الگو موجب مـي . شود  مطالب و كاربرد اصول تاكید مي   

هـا را   آوري شده را بررسي كنند، آن آموزان اطالعات مجع   تا دانش 
خالصـه  .  مفاهیم را یادبگريند ، دستكاريضمن  و دهي كرده   سامان

هببـود ظرفیـت تفكـر پـرورش و     این كه تفكر اسـتقرایي بـراي      
اسـتفاده   و پردازش اطالعات بسیار زیاد ، افزایش تفكر خـالق     

جـویس و  (  تـدوین شـده اسـت    مهگرا از اطالعات در حـل مـسایل     
 .) ٨٨ ص،١٣٨٤،)٢٠٠٤ (دیگران

 ٢ازمان دهنده براساس افكار دیوید آزوبـل      الگوي تدریس پیش س   
هـاي خمتلفـي بـراي     او به مهراه دیگران بررسي . رشد یافته است  

كشف موثر بودن نظریه یادگريي معنادار به ویـژه اسـتفاده از      
هاي آزوبل، آزوبل و  پژوهش. پیش سازمان دهنده اجنام داده است   

. سـت فیتز جرالد و كهن و نواك از این نظریـه محایـت كـرده ا      
 اجنام شـده اسـت كـه    ١٩٧٠هاي دیگري نیز در دهه    البته پژوهش 

) ( ١٩٩٧(التـن  . ژوزف تي.اند نتایج گوناگوني را آشكار ساخته   
در پاسخ به این سوال كه آیا استفاده از ) ١٣٦٩نقل از جویس    

تواند در یادگريي موضوعات مربوط به مطالعات   سازمان دهنده مي  
 تفكر منطقـي را در كودكـان شـش    اجتماعي تاثري داشته باشد و   

ساله و ده ساله تسهیل كند؟ نتایج یك پژوهش دقیق را آشـكار     
پژوهش فوق از نظریه یادگريي معنادار كالمي از این جهت    . ساخت

كه هم باعث یادگريي و یادداري مطالب وهم باعث تقویـت تـوان      
شـود، محایـت    بالقوه بر عملیات منطقي و به طور كلي تفكر مـي    
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به هر حال اثرات آن براي كودكان در سنني باالتر از جهت    . كرد
 ).١٢٣،ص١٣٦٩جویس، ویل،( انتقال توانایي تفكر موثرتر است

توجه عمده آزوبل كمك بـه معلمـان در سـازماندهي و انتقـال        
مقدار بسیاري ازاطالعات به صورت معنادار و مؤثر به شاگردان    

 ضروري آموزش است به اعتقاد او ، كسب اطالعات هدف مهم و   .است
توانند هادي معلمان در وظیفه انتقـال   ها مي و بعضي از نظریه   

هاي مورد نظـراو معلـم   درموقعیت .آموزان باشند  دانش به دانش  
كند ، اطالعات را از  دهنده مطالب درسي را ایفا مي   نقش سازمان 

دهد وتكالیفي   به شاگردان ارایه ميطریق سخنراني ، رو خواني   
پارچه ساخنت مطالب یادگرفته شده شاگردان تعیني   یكرابه منظور   

  )٢۵۴ص،١٣٨۴ ،)٢٠٠۴ (جویس و مهكاران (كند مي
 الگوي تدریس چهار از پژوهش ، مورد نظر در این   تركیيبالگوي  

 و یاران در ٣ دریافت مفهوم،٢ استقرایي  ، ١پیش سازمان دهنده  
 و  كه سه الگـوي اول ازخـانواده اطالعـات پـردازي          ،   ٤یادگريي

. باشد، تشكیل شـده اسـت   الگوي چهارم از خانواده اجتماعي مي   
هر یك از الگوهاي فوق بـه تنـهایي داراي اثـرات خاصـي بـر         

هـا در    جتربـه به عنوان یكي از اولـني  ( اگر چه . یادگريي هستند 
بتوانـد بـه    ما  مورد حبثتركیيبشود كه الگوي    ادعا مني  )ایران

هـا را رشـد دهـد،     كند و آنمتام عوامل موثر بر یادگريي توجه    
اما از آن جایي كه هدف ایي تعلـیم و تربیـت اجيـاد زمینـه        

باشد، سعي دارد بـه   آموزان مي مناسب براي رشد مهه جانبه دانش   
مست توجه به عوامل بیشرت در جهت رشد مهه جانبه در كـالس حركـت      

كـه مطالعـه چـنني     كنیم توجه  این مطلب  ید به البته با . كند
یازمند یك مطالعه دراز مدت ، تیمي ، ملي و حيت بـني    اثراتي ن 
و با عنایت به حمدود بودن زمان اجنام این پژوهش ،    املللي است 

هاي به دقـت   آموزان در قبال آزمون صرفًا به مطالعه منرات دانش   
كه سعي شده است تـا حـدي بـیش از    (ساخته شده در این پژوهش    

 .داختـه شـده اسـت   پر، ) معلومات حفـظ شـده را بـسنجند      ًاصرف
 هاي گسرتده تر وارمي این پژوهش فتح بابي براي اجنام پژوهش   امید

 . باشددر آینده

                                                        
1 - advanced organizer model 
2 - inductive model 
3 - attaining concept 
4 - partners in learning 
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 ایــن اســت كــه ١)حــال( مــضارع علــت انتخــاب مبحــث مــشرتك 
آموزان واحد با یك مبحث تقریبًا مشرتك در سه درس و طبـق      دانش

. این الگوي تركیيب ، جتربـه اويل ، دومـي و سـومي كـسب كننـد        
 از  به دالیـل خمتلـف  ستفاده از الگو در گروه آزمایشي  ترتیب ا 

 :از مجله.فارسي به عربي و سپس انگلیسي بوده است
ــایي و   -١ ــي ازاول راهنم ــدایي ، عرب ــي از دوره ابت فارس

انگلیسي تا چند سال پیش از پایـه دوم و هـم اینـك از       
 .شود پایه اول راهنمایي آغاز مي

پایه دوم زودتر زمان تدریس فعل مضارع طبق كتاب فارسي     -٢
 . از عربي و در عربي زوتر از انگلیسي است

 مفـاهیم   متامازتوانند  ميآموزان  دانشمعلم و  این الگو    طبق 
هاي درسي خود  و حيت سایر كتاب  یاد شده كتاب درسي  سه مطالبو  

 .نیز به عنوان حمتوا استفاده كننددر پیوندي مناسب 
 و بروس جـویس طالعات در مطالعه سابقه این پژوهش از نتایج م   

هـا آغـاز    مهكارانش مبين بر  تأثري الگوهاي نـوین و تركیـب آن     
 هلیدا تا با از چنـدین سـال    ،طبق گفته بروس جویس  . كنیم  مي

 پرداختـه و كارهـا و       ٢پیش بـه گـسرتش اصـطالح راهـربد تـدریس          
منونه آن یك شیوه تـدریس در  . مطالعات متعددي اجنام داده است   

راهربد او . آموزان در پردازش اطالعات است نشجهت هببود توان دا   
ستون اصلي یك برنامـه حتـصیلي مطالعـات اجتمـاعي را تـشكیل         

 ).١٨٢، ص١٩٩٦جویس ویل،  (دهد مي
هـاي ایالـت هاریانـا در     مطالعه دیگري در یكـي از دبريسـتآن     

آمـوزان كـه مـشغول بررسـي      هندوستان روي دو گـروه از دانـش     
شناسي توسط بروس جویس   درس گیاهساختار حیات گیاهي بودند در   

گروه اول كتاب درسـي را مطالعـه و از كمـك     . گزارش شده است  
گـروه دیگـر بـه نـام گـروه      . منـد شـدند   فردي معلم نیز هبره   

استقرایي توسط دكرت هباراتي باوجا استاد دانشگاه دهلي مـورد     
آموزان دو به دو، بـه   در این گروه دانش . آموزش قرار گرفتند  

هاي سـاختاري ریـشه، سـاقه و     ي گیاهان براساس ویژگي  بند  طبقه
هـاي   در زماني مناسب هر یك از این گروه. ها مشغول بودند    برگ

بندي دیگـران تركیـب و    هاي خود را با طبقه بندي  دو نفري طبقه  
دكرت باوجا گـاهي، از الگـوي   . براي آن یك عنوان تعیني كردند   

                                                        
1 - Present 
2 -Teaching Strategy 
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آموزان  رتش نظر دانشدریافت مفهوم براي معريف مفهومي كه در گس   
بنـدي   داد طبقـه  ها اجازه مي كرد و به آن موثر است استفاده مي   

اي كـه   چـنني بـراي هـر رده    او هـم . تـر سـازند    خود را پیچیده  
. كـرد  كردنـد، عنـواني علمـي معـريف مـي      آموزان ابداع مي    دانش

آمـوزان نـشان    سراجنام او چند منونه تازه و جدید را به دانـش    
خواست تا ساختار یـك قـسمت از گیـاه را بـا     ها  داد و از آن   

مثل پیشگویي ریشه از روي ( مشاهده قسمت دیگر پیشگویي كنند    
هـاي بیـشرتي    خواست تـا منونـه   آموزان مي در آخر از دانش   ). برگ

انـد در   هایي كه قـبال  سـاخته   ها را در رده گردآوري كنند و آن   
پس .ني كنندها را تعی  وسعت و جامعیت رده وجاي خود ردیف كرده   

از دو هفته مطالعه، آزموني از دو گروه درباره مطالب واحـد     
هـاي   هاي بیـشرتي را حتلیـل و ویژگـي    درسي به عمل آمد تا منونه   

نتایج آزمون نشان داد كـه  . ها را نامگذاري كنند   ساختاري آن 
چـنني   منره گروه استقرایي دو برابر منره گـروه اول بـود و هـم      

بـر بیـشرت از گـروه اول سـاختارهاي     گروه استقرایي هـشت برا    
 ).١٧٩مهان ماخذ، ص (ها را به صورت صحیح تشخیص دادند  منونه

در پاسخ ) ١٣٦٩نقل از جویس ) ( ١٩٧٩(وال منر   ) ١٩٨٦(بردرمن  
توانند جریانات استقرایي  آموزان مي به این سوال كه آیا دانش   

 روش چنني را یاد بگريند، آشكار ساختند كه پاسخ مثبت است و هم   
هاي معمول مـشق و متـرین در اكثـر     استقراء در مقایسه با روش   

مدارس، منجر به افزایش مقدار بیشرتي از اطالعات آموخته شـده     
. شـود  دهي آن توسعه یافته اند مـي  و مفاهیمي كه براي سازمان   

گویـد كـه    نیـز چـنني مـي   ) ١٣٦٩نقل از جـویس    ) ( ١٩٦٨(ورتن  
یـزان یادسـپاري اطالعـات    جریانات استقرایي موجـب افـزایش م     

آموزان را قادر سـاخت تـا    شود و جریان تشكیل مفاهیم دانش    مي
هـا   هـایي كـه قـبال  بـراي آن     هاي ذهين خود را هبرت از ساخت    ساخت

 ).٨٦، ص١٣٦٩جویس، ویل، ( فراهم شده بود، هببود خبشند
در یك مطالعه كه نتایج آن توسط ویتكني ، بلي ، رتس در 

ر شد به حبث در باره روابط كالمي در برنامه  منتش١٩٩٦ژانویه 
درسي زبان انگلیسي دوازده مدرسه در پنجاه ایالت پرداخته 

نتایج حاكي از این بود كه بیش از شصت درصد چهار .شده است
هاي ارایه شده در درس فوق ، ارتباط كالمي را به صورت  چوب
ووان، تئ(دهد حتت تأثري قرارمي) البته با تنوع فراوان( جدي 
 ).٤٧٥،ص١٣٧٢

جویس ، ویل و كاهلون در موارد متعدد به تركیب الگوهاي 
 اجنام شده در این هاي پژوهشنتایج . تدریس تأكید كرده اند

خصوص نشانگر تأثري بیشرت تركیب الگوها در مقایسه با استفاده 
چنني ) ٢٠٠٠(وي در كتاب الگوها.از یك الگو به تنهایي بود

 اثرات چشمگري ناشي از ها پژوهشرین نتیجه شاید جالب ت:گوید مي



١٠  

چند الگو براي برخورد با مسایل چند جانبه آموزشي و پرورشي 
اي را براي كودكان طبقه  اسپالدینگ برنامه. روبرت ال.است

اي وضعیت حتصیلي پایني  با اقتصادي ضعیف و دار
. تدوین كردشناسي رشد و الگوهاي تدریس استقرایي  روان تركیب
هاي اجتماعي مبتين بر مهیاري  رنامه تركیيب موفق شد مهارتاین ب

را هببود خبشد و شاگردان را براي پذیرش مسؤولیت آموزش خود 
اثر اسپالدینگ ضمن نشان دادن امهیت تركیب . ترغیب كند

، نشان داد كه آموزش و پرورش مؤثر ، مستلزم الگوها 
( حتصیلي استهاي گوناگون یادگريي انفرادي، اجتماعي و  تركیب

 ).٥٥ص،  ١٣٨٠ ،)٢٠٠٠(جویس و مهكاران 
به عنوان .نكته مهم دیگر تآثري یادگريي دروس بر یكدیگر است

یر دروس حيت یادگريي مفاهیم مثال یادگريي ادبیات بر یادگريي سا
امهیت الگوهاي . فیزیك ، شیمي و ریاضي و بالعكس تأثري دارد

 نویسنده ١ریگان. فتتدریس را در این خصوص نباید نادیده گر
كتاب برنامه درسي آموزش ابتدایي از تأثري پذیري یادگريي 

او معتقد است . گوید  سخن ميریاضیات و علوم جتربي از ادبیات
براي تقویت این نظام . كه ریاضیات یك نظام ارتباطي است 

هاي اساسي زبان از مجله گوش  ارتباطي باید به تقویت مهارت
در درس ریاضیات و علوم نیز . شنت پرداختدادن ، خواندن و نو

آموزان باید مشاهده كنند، گوش فرادهند،خبوانند و  دانش
ها  ها به چگونگي كسب این مهارت تقویت این مهارت. بنویسند 

در درس ادبیات به ویژه در سنني پایني وابسته 
 ).Ragan,1991,p.375(است

ك ، بـر اسـاس   راب فرید من،جوالك و ریچارد كلودر یك كار مشرت   
الگوهاي دریافت مفهوم ذكر شده در كتاب الگوهاي تدریس جویس    

 این مطالعـه  .هایي اقدام كردند  طرح درس منت درسي و  به تدوین 
ایـن طـرح درس ویـژه    .ها در ریاضي اجنـام شـد   با حبث چند ضلعي   

(  نشانگر كاربرد مؤثر فرایند دریافـت مفهـوم در كـالس بـود       
Hirschbuhl,j.&others,2000.( 

هاي فـوق ،افـرادي مهچـون گانیـه،       عالوه بر مطالعات و نظریه   
هایي   هاي متمادي اندیشه    نیز طي سال   ٢مارزنو. بلوم،رابرت جي   

 یادگريي مثـل سلـسله مراتـب     تدریس ورا براي كمك به فرایند   
هاي آموزشـي و بـاالخره    یادگريي ، حیطه هاي معرفت بشري و هدف   

ارزنو بـه پـنج بعـد اساسـي     مـ . رابرت جي  توسط كهابعاد تفكر 
هـاي   فراشـناخت، تفكـر انتقـادي و تفكـر خالق،فراینـد        : شامل

هاي خمتلف با تفكر  هاي حموري تفكرورابطه دانش حوزه    تفكر،مهارت
به نـوعي الگـویي تـركیيب را بـراي تـدریس      ،  تقسیم شده است 
 (Robert,J.Marzano,1989) .ارایه كرده اند

دهاي مهمـي بـراي تـدریس تـا     هاي فـوق دسـتاور    گاه  اگرچه دید 
كدام به اندازه جویس و  یادگريي به مهراه داشته اند، لیكن هیچ   

مهكارانش و سایریين كـه بـر اسـاس الگوهـاي ارایـه  شـده در          

                                                        
1 -Ragan 
2 - Robert ,J.Marzano 
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هاي الگوهاي تدریس كار كرده اند،  به ارایـه الگوهـاي       كتاب
 . خاص براي تدریس نپرداخته اند

هـا ي تـدریس در     روش مطالعات فراواني در باره  نیز در ایران 
ازمجلـه  دروس و پایه هاي خمتلف حتصیلي اجنـام گرفتـه اسـت كـه        

 :توان به موارد زیر اشاره كرد مي
كاربرد روش تدریس قیاسي و استقرایي در آمـوزش فیزیـك       -١

، بذر افـشان ( آموزان مدارس ابتدایي و متوسطه    به دانش 
١٣٥٧.( 

سـیك در  كاربرد روش فعال و مقایسه آن با روش تدریس كال    -٢
نظـري صـارم   ( آبـاد   درس علوم ابتـدایي شهرسـتان اسـد      

١٣٧٤.( 

مقایسه دو روش تدریس مستقیم و ترمجه در درس درك مفهوم     -٣
 ).١٣٧٢یزداني، (منت و مترین بیان 

حتقیقي در باره اثرات دو روش تدریس انتزاعـي و تـدریس       -٤
ــش   ــي از دان ــادگريي برخ ــزان ی ــر می ــنت ب ــوزان  در م آم

ــتان ــري  دبريس ــاي ش ــي  ه ــان فارس ــتور زب ( از در درس دس
 ).١٣٧٤پارسا،

مقایسه روش مستقیم و روش ترمجه در تـدریس خوانـدن بـه        -٥
 ).١٣٧٤كندي، ( آموزان دبريستاني دانش

هـاي شـناخيت و    هاي تدریس در افـزایش توانـایي     تأثري روش  -٦
 ).١٣٧٤شعباني سیچاني،( آموزان عاطفي و رفتاري دانش

هـاي مـشابه      سایر پژوهش   از ذكر   ،  رعایت اختصار  منظوربه  
لیكن چند نكته  در ایـن خـصوص         . شود   خودداري مي  جا  در این 

كه نتایج اغلب این مطالعات       اول این : نیازمند توضیح است    
حاكي از اجياد یك تأثري مطلوب بر یادگريي و پیشرفت حتـصیلي            

هاي مرتبط بـا یـادگريي در مقایـسه بـا وضـع               و كسب مهارت  
كـه كـشف الگوهـاي خمتلـف بـراي            یندوم ا . موجود بوده است  

تدریس مهواره نیازمند مطالعه و پژوهش است و هـر پژوهـشي            
كه به سهم خود بتواند اندكي هببود اجيـاد كنـد ، شایـسته              

هـا و     كـه روش    سوم ایـن  .توجه خواهد بود ويل كايف خنواهد بود      
ها مورد مطالعـه قـرار گرفتـه           كه در این پژوهش    الگوهایي
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تر هستند و كمرت به        متداول و قدميي   هاي  وش از ر  ًااند ، غالب  
الگوهاي نوین پرداخته اند و باالخره تركیب الگوهاي جدید         

هم به روش جتربـي نیـز كمـرت مـورد توجـه قرارگرفتـه                 و آن 
توجهي را بتوان در دشـواري و         البته شاید علت این كم    .است

ما سعي كردمي   .  الگوها جستجو كرد   هاي  پیچیدگي انواع تركیب  
اي را به عنوان یكي از اولني مطالعـات           اري چنني مطالعه  دشو

به جـان خبـرمي و بـه ایـن وسـیله زمینـه را بـراي اجنـام                   
 .هاي بعدي فراهم كنیم پژوهش

مهانطور كه گفته شد ، چهارچوب نظري این پـژوهش را الگوهـاي      
ــاي     ــاب الگوه ــویس در كت ــروس ج ــط ب ــه توس ــدریس ك ــوین ت ن

یدي كه وي و سـایر مهكـارانش   مطرح شده است وتأك   ) ٢٠٠٤(تدریس
بر این اساس مـا چهـار   . دهد بر تركیب الگوها دارند، شكل مي   
 تركیب كـرده  )هاي رنگي قسمت( الگو را انتخاب و به صورت زیر   

 :امي

 

 

 مراحل الگوي تفكر استقرایي

 تكوین مفھوم ھا تفسیر داده كاربرد اصول

 برشماري و فھرست كردن

 دستھ بندي

 نام گذاري

 تعیین روابط شاخص

 كشف روابط

 استنباط

 پیشگویي نتایج فرضیھ سازي
 

 توضیح پیشگویي و فرضیھ ھا

 تصدیق پیشگویي و فرضیھ

 مرحل الگوي دریافت مفھوم

 عرضھ مطالب آزمون دستیابي بھ مفھوم تحلیل راھبرھاي تفكر

 ھا ارایھ مثال

ھا و    مثالھاي  نشانھمقایسھ
 ھا نامثال

 ضیھ سازي و آزمونفر

 ھا  برحسب نشانھارایھ تعریف

ھا و  ھاي اضافي از مثال مثال
 ھا نامثال

تأیید فرضیھ ھا ،نامگذاري و 
 تعریف دوباره

 ھاي بیشتر ارایھ مثال

 توضیح در باره تفكرات خود

ھا و  بحث در باره نقش فرضیھ
 ھا مثال

بحث در باره نوع و تعداد 
 ھا فرضیھ
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رسه مرحله اصلي پیش تركیيب در این پژوهش بالگوي 
هاي  دهنده استوار است، لیكن در طي مراحل اجرا از گام سازمان

سه الگوي دیگر به ویژه استقرایي ، دریافت مفهوم و یاران 
( چهارچوب این الگوي تركیيب. در یادگريي نیز هبره گرفته است

توان به شرح زیر   را مي)هاي باال بر اساس نقاط رنگي چارت
. منایش داد

 
 :پژوهشهاي  هدف

 یك الگوي تدریس به كارگريي مطالعه تاثري پژوهش این   اصليهدف  
 فعـل مـضارع در دروس    یك مبحـث مـشرتك یعـين      یادگريي بر تركیيب
هاي فرعـي   هدف. باشد  عربي و انگلیسي دوم راهنمایي مي   ،فارسي

 :عبارتند از

 دھنده سازمان پیشمراحل الگوي 

 دھنده ارایھ پیش سازمان ارایھ مطالب تحكیم سازمان شناختي

 تعیین منظورھاي درس

 دھنده ارایھ سازمان

 ھاي معرف تعیین ویژگي

 ارایھ مثال، زمینھ سازي و تكرار

ترغیب آگاھي در باره تجربھ و 
 دانش مربوط

 ارایھ مطالب

 حفظ كردن توجھ

 آشكار كردن سازمان

 آشكار كردن نظم منطقي مطالب

بھ كار بردن مجدد اصول مورد 
 توافق

 برانگیختن یادگیري فعال

فراخواندن گرایش انتقادي یھ 
 موضوع

 آشكار ساختن مطالب

مراحل وچھار چوب الگوي تركیبي

 دھنده  سازمان ارایھ پیش ارایھ محتوا تحكیم ساخت ذھني

  ھا و تعیین منظورھا و ھدف
 زمینھایجاد 

 دھنده ارایھ پیش سازمان

فھرست كردن، ( تكوین مفھوم
 بندي، نامگذاري، دستھ

 ارایھ مثال، تكرار و ترغیب

ھاي  تعیین جنبھ(تفسیر مطالب
 )معرف، كشف روابط

ھا، نامگذاري، تعریف  عرضھ مثال
 كردن

 ایجاد زمینھ تشریك مساعي

 استنباط كردن

 پیشگویي كردن

 تصدیق پیشگویي

 ھاي بیشتر ھا و نامثال رایھ مثالا

 ھمكاري و كمك و تشریك مساعي
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 تدریس تركیيب در درس فارسي  مطالعه تأثري به كارگريي الگوي   -١
 بر منره حاصل از آزمون فارسي

مطالعه تأثري به كارگريي الگوي تدریس تركیيب در درس فارسي           -٢
 بر منره حاصل از آزمون عربي

مطالعه تأثري به كارگريي الگوي تدریس تركیيب در درس فارسي           -٣
 بر منره حاصل از آزمون انگلیسي

مه درسي براي سازماندهي حمتـواي   تدوین یك طرح درس و برنا   -٤
 دروس فارسي، عربي،انگلیسي طبق الگوي تركیيب

آمـوزان دوم راهنمـایي پـس از     مطالعه نظر معلـم و دانـش      -٥
 .تركیيباجراي الگوي 

 :پژوهشهاي  فرضیه
 در تـدریس مبحـث فعـل مـضارع در     تركیيباستفاده از الگوي    -١

 مبحـث   ایـن ن ازآموزا فارسي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش   
 .تاثري دارد

 در تـدریس مبحـث فعـل مـضارع در     تركیيباستفاده از الگوي    -٢
مبحـث   ایـن  آموزان از  عربي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش   

 .تاثري دارد
 در تـدریس مبحـث فعـل حـال در     تـركیيب استفاده از الگـوي     -٣

 مبحث  اینآموزان از انگلیسي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش   
 .تاثري دارد

 در تدریس مبحث فعل مضارع و حـال  تركیيباستفاده از الگوي    -٤
بـر  در هر سه درس فارسي، عربي وانگلیسي پایه دوم راهنمایي    

آموزان از مبحث فعل مضارع و حـال در هـر سـه       منره دانش  معدل
 .تاثري داردروي هم درس 

 :پژوهشروش اجنام 
 و بنـا بـه دالیـل     كاربردي استاز جهت نوع نتایج   پژوهشاین  

 :ه است جتربي به اجرا درآمدشبهزیر به صورت 
 . است شدهاستفاده گواه دو گروه آزمایشي و  از-١
 پـیش آزمـون و آزمـون    گواه از در هر دو گروه آزمایشي و    -٢

 . شده استاستفادهایي 
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امكان گزینش ،  مقررات موجود آموزش و پرورشكه  به علت این   -٣
هاي آزمایـشي   موزان براي جایگزیين در گروهآ  دانش  تك تك  تصاديف

دوم پایـه  هـاي    كـالس اي  از انتخـاب خوشـه   ،داد  منـي  را گواهو  
 اطالعات دقیق مربوط بـه حتـصیالت،   كسبچنني   هم. ستا  شدهاستفاده  

 هـاي  بـه دلیـل حمـدودیت   (سابقه تدریس و سایر مشخصات معلمان    
ن انتخــاب معلمــان داراي ســابقه یكــساو) آمــوزش و پــرورش 

 .امكانپذیر نبود
هاي انتخاب شده در هر مدرسه به عنوان آزمایشي    گمارش كالس  -٤

 .و گواه به صورتي تصاديف اجنام شده است
 :توان چنني ترسیم كرد واره پژوهش رامي  طرح-٥
 
 
 

بــر بنا 

 جتربي كه در این دست از مطالعات علوم بهش روش  شرایط فوق از  
 . شده است استفادهباشد، انساني و علوم تربیيت متداول مي

 پایـه دوم مــدارس   كــالس٩٦حـدود  پـژوهش جامعـه آمـاري ایــن   
 ٤٤ شـامل  ٤ كالس و  ناحیه ٥٢ شامل ١راهنمایي پسرانه ناحیه    

  . باشد آموز مي  دانش٢٨٨٠با حدود   كالس
از  به این صورت كه  اجنام شده است،اي  خوشهمنونه گريي به صورت   

و ) در جمموع ده مدرسه از هر دو ناحیـه (هر ناحیه پنج مدرسه    
بـه عنـوان   ) در جمموع بیست كالس(از هرمدرسه دو كالس پایه دوم   

آمـوز پـسر پایـه      نفر دانـش ٦٠٠با تعداد حدود   ( پژوهشمنونه  
 هر مدرسـه  دو كالس  انتخاب شده در از   .ستا  انتخاب شده  )دوم

 گـروه  یكي به عنـوان  به عنوان گروه آزمایشي و یكيبه تصادف   
  .ه استگواه گمارش شد

 :استفاده شده است  پژوهش از ابزارهایي به شرح زیردر این
 جهت اجـرا در گـروه   تركیيب بر الگوي تينسه نوع طرح درس مب   -١

آزمایشي و براي مبحـث فعـل مـضارع در درس فارسـي، عربـي و         
هـاي   م راهنمایي به مهراه ضمامي مربوط از مجله كارت  انگلیسي دو 
هـاي   هاي مضارع و كـارت  هاي انواع فعل دهنده، كارت   پیش سازمان 

R  گمارش
 تصاديف

گروه 
 آزمایشي

T1 X T2 

R گمارش
 تصاديف

 T1 _ T2 گروه گواه
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هـا   این طرح درس. هاي مورد نیاز در اجراي طرح درس   انواع مجله 
 گــام اساســي دقیــق بــراي  ٣٥و پــنج مرحلــه كلــي در قالــب

 اساس تركیـب  سازماندهي حمتوا و تدریس مبحث انتخاب شده و بر   
 .مراحل چهار الگوي انتخابي و به صورت دقیق تدوین شده انـد    

اول اجياد آمـادگي  :ها عبارتند از مراحل پنجگانه این طرح درس   
دهنده، دوم ارایه شامل گام  طبق مرحله اول الگوي پیش سازمان   

 ، چهـارم  ١٩تـا  ١١، سوم درك و فهم و تعمق شامل گـام     ١٠تا١
، پنجم بسط و گسرتش دانـش شـامل   ٢٧تا  ١٩هاي   تثبیت شامل گام  

ها به صورت جداگانـه   هركدام از این طرح درس.٣٥ تا   ٢٨مراحل  
 در گـروه آزمایـشي     دقیقـه اي  ٤٥درهرسه درس طـي دو جلـسه      

 . تدریس شده است
آموزان بـراي   رفت شاید دانش كه انتظار مي  با عنایت به این   -٢

نقش خود در جریـان  اولني بار با چنني روشي برخورد كنند و از    
كـه در كتـاب    الگو اطالع دقیقي نداشته باشند و نظر بـه ایـن     

یـك طـرح درس   زودتر ارایه شده اسـت ،  فارسي مبحث فعل ماضي    
 بـیين   گام پـیش ٣٥ بر اساس  دقیقًامقدماتي در مبحث فعل ماضي    

هـاي آزمایـشي و    به منظور اجرا در گروه در الگوي تركیيب    شده
 هاي پیش بیين شده در  اقدامات و فعالیتباآموزان    آشنایي دانش 

 و كسب یك جتربه در این خصوص تدوین و اجرا شـده    تركیيبالگوي  
 .است
سه نوع پرسشنامه نظرخواهي از معلم پـس از اجـراي الگـوي       -٣

هـاي    در هر سه درس فارسي، عربـي و انگلیـسي در گـروه      تركیيب
 ) سؤال١٤شامل (آزمایشي 

آموزان پـس از اجـراي    اهي از دانش سه نوع پرسشنامه نظرخو   -٤
 در هـر سـه درس فارسـي، عربـي و انگلیـسي در        تـركیيب الگوي  

 ) سؤال١٠شامل (هاي آزمایشي  گروه
چهار گزینه اي ، تكمیلـي ،  (  سؤال١٠ مركب از آزمون    شش  -٥

 و فعل مضارع(انتخاب شده مبحث  مربوط به )كوتاه جواب وتشرحيي  
 با كمك معلمان انگلیسي كه  عربي و،  درس فارسي  سههر در )حال

 پیش عنوان  به )سه مورد( ،  پس از رفع نواقص ومربوط طراحي   
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 اجـرا شـده    تنظیم و آزمون ایيبه عنوان )سه مورد ( آزمون و 
 .است

 :ها آوري داده  گردهايروایي و پایایي ابزار
ي هریـك از ایـن سـه    ها آزمون ها و  طرح درس  روایي تعیني براي  

  از نظـر  تا اجنام اصالحات و تدوین ـایي ، درس طي چند مرحله   
استفاده شده اسـت    برنامه درسيمتخصصان معلمان و   تعدادي از 

 دونیمه كردن اسپريمن فرمولها از   براي حماسبه پایایي آزمون   .
 پایـایي   ضـرایب .)٢١٠،ص١٣٦٤سیف ، ( استفاده شده است  براون  

هاي  ها و آزمون آزمون ها اعم از پیش حماسبه شده براي متام آزمون   
) سه پیش آزمـون و سـه آزمـون ـایي    ( ایي براي هر سه درس    

 . بوده است٧٠/٠باالي 
 :هاي این پژوهش حمدودیت

ها  آموزان وگمارش تك تك آن عدم امكان گزینش تصاديف دانش    -١
بـا عنایـت بـه وضـیت     به عنوان گروه آزمایشي و گـواه     

وشـه اي  به این دلیل از منونـه گـريي خ  . آموزش و پرورش    
 .استفاده شده است

هاي  آموزان از روش دلبستگي و تأثري پذیري معلمان و دانش    -٢
به این دلیل ضمن برگزاري چنـد جلـسه تـوجیهي      .متداول  

براي معلمان وحيت حضور حمقق و مهكاران در هنگام اجرا در    
كنار معلمان براي راهنمایي ایشان ، معلمان به اختیار    

نتخابي خود ، طبق این الگو  اسخود طي چند جلسه در درو   
آمـوزان نیـز درخـصوص الگـو و      به دانـش  . عمل كرده اند  

ها در ضمن كار توضـیحاتي   اثرات آن و چگونگي مشاركت آن   
آمـوزان گـروه    چنني براي آشنایي دانش  هم. ارایه شده است  

 یك جلسه در مبحث فعل ماضـي   لگوي تركیيب، ا   با آزمایشي
از فعـل مـضارع ارایـه    در درس فارسي كه این مبحث قبل    

، بر اساس طرح درس مبتين بر الگوي تركیيب تدریس   شود    مي
 .شده است

عدم امكان دسرتسي به اطالعات مربـوط بـه آمـار      به علت    -٣
آمـوزان و   سابقه تدریس ایشان وآمار دانش  دقیق معلمان و  
و به دلیل پرهیز از بـه هـم خـوردن روال     سایر مشخصات   
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پرورش نیز اجازه چنني تغـیريي  كه آموزش و  ( عادي مدارس   
، معلمـان فارسـي ،   )كنـد  را حيت براي یك جلسه صادر منـي    

 كـالس گـروه آزمایـشي ، پـس از     ١٠عربي و انگلیسي مهان    
آشـنایي بـا الگوهــاي مربـوط بــه درس خـود در جلــسات     

 .كرده اندتوجیهي، الگوها را تدریس 
ها   امكان اجراي پژوهش در مدارس دخرتانه به علت حمدودیت    -۴

 .، میسر نبودو قوانني آموزش و پرورش
به دلیل شرایط موجـود در تـدریس دروس و حمتـواي زیـاد         -۵

اي   دقیقـه ۴۵از دو جلسه  ها، امكان اجراي پژوهش بیش    آن
 .   فراهم نبود

 :پژوهشهاي  یافته
 تفكیك براي هر فرضیه در سه  هاي پژوهش به در این قسمت یافته   

الزم .شـوند  ها ارایه مي فسري دادهمرحله شامل توصیف ، حتلیل و ت   
هـاي خمتلفـي قابـل     به توضیح است كه در فرایند یادگريي شـاخص    

آموزان  ها تغیري در منره دانش یكي از این شاخص . باشد  مطالعه مي 
هـا از   رود الگوهاي خمتلف تدریس بر سایر شاخص   انتظار مي . است

ــادگي،     ــت، آم ــشاركت، خالقی ــاري، م ــر، مهك ــدرت تفك ــل ق قبی
افزایي، انگیزه و عالقه به یادگريي، تنـوع در    افزایي، مجع   نشدا

موقعیت یادگريي، حركت به سوي رشد مهـه جانبـه در یادگرينـده،       
اجياد ارتباط بـني جتربیـات جدیـد و قـدمي در ذهـن یادگرينـده،          
كاربرد مفاهیم آموخته شده به موقعیت زنـدگي اجتمـاعي و از      

لـیكن بـا عنایـت بـه     . نـد مجله آن نیز تاثري مطلوبي اجياد كن   
، شـاخص منـره مـورد مطالعـه قـرار      پژوهشهاي خاص این     حمدودیت

 . گرفته است
 در تدریس مبحث فعل تركیيباستفاده از الگوي : فرضیه اول

آموزان از  مضارع در فارسي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش
 .مبحث فوق تاثري دارد

 آزمون فارسيهاي مربوط به پیش   توصیف داده: ١-١جدول 
احنراف  میانگني متغري

 استاندارد
 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٣٠٩٤/٢ ٠٤٧٢/٦ كل مجعیت
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گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٣٠٠٢/٢ ٠١٧٣/٦ 

 ٣١٨ ٣٢١٨/٢ ٠٧٧٠/٦ گروه گواه
 

 هاي مربوط به آزمون ایي فارسي توصیف داده: ١-٢جدول 
احنراف  میانگني متغري

 استاندارد
 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٧٩٥٩/٢ ٥٩٦٧/١٥ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٠٧٥٣/٢ ٢٧٠٤/١٧ 

 ٣١٨ ٣٩٤٠/٢ ٩٢٣٠/١٣ گروه گواه
 

 براي مقایسه پیشرفت tخالصه آزمون :  ١-٣جدول
  دردرس فارسيگواهآموزان در دو گروه آزمایشي و  دانش

 

نوع     
 مقایسه

 حماسبه tارزش 
 شده

درجه 
 آزادي

احتمال 
 معناداري

احتمال 
 دوسویه 

 Fارزش

تفاوت پیشرفت 
آموزان در  دانش

دو گروه 
 گواهآزمایشي و 

٦٣٤ ٣٧/١٨ 000 
 معنادار

١۴١٨/١ ١/٠ 

 
 در تـركیيب هاي حاصل از اجراي طرح درس مبتين بـر الگـوي       داده

 ضمن تدریس مبحث فعل مضارع در درس فارسي پایه دوم راهنمایي   
آمـوزان گـروه     كـه دانـش  دهنـد   مـي  نشان تأیید فرضیه اول ،   

  در آغاز مطالعه یعـين قبـل از اجـراي الگـو     گواهي و   آزمایش
 با هم مشابه بودند، لیكن پس از اجرا در منره آزمـون     تقریبًا

پیشرفت قابل ( تفاوت معنادارآموزان گروه آزمایشي    ایي دانش 
نتایج نظرخواهي از معلمان فارسـي كـه    . اجياد شده است  ) مالحظه

آموزان مورد مطالعه  شاند و دان  مشاركت داشته پژوهشدر اجراي   
هاي ویژه هر كدام نیـز نـشان داد كـه تـا حـد         طبق پرسشنامه 

 . اند  راضي بودهتركیيبزیادي از اجراي الگوي 
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جویس نتایج یك مطالعه مـشابه را در كتـاب الگوهـاي تـدریس        
كه هدف آن هببود كیفیت نوشنت شاگردان با اسـتفاده از     ) ١٩٩٦(

در این مطالعه با این كه . الگوي استقرایي بود، آشكار ساخت   
آمـوزان بـه    تنها از الگوي استقرایي استفاده شده بود، دانش   

سایر الگوهاي تدریس نیـز  . اي دست یافتند  پیشرفت قابل مالحظه  
در دروس ادبیات كشورهاي دیگـر بارهـا مـورد مطالعـه قـرار         

مـثال از روش پـیش   .انـد  اند و اثرات مطلوبي اجياد كـرده     گرفته
ه نیز توسط یك معلم ادبیات براي تـشخیص معـاني     سازمان دهند 

الفظي و جمازي كلمات استفاده شـد و نتـایج مطلـوبي پدیـد         حتت
البته درس ادبیات فارسي در ایران با ادبیات در سایر    . آورد

 در درس فارسـي  پـژوهش چه كه در ایـن    آن. كشورها متفاوت است  
بـود كـه   اجنام شد یك كار متفاوت و تركیب چهار الگوي خمتلـف     

ويل به هر حال نتایج مطلـوب  . نتایج بسیار مطلوبي پدید آورد   
 پـژوهش  تاییدكننـده نتـایج    نیزاستفاده انفرادي از الگوها   

 .باشد حاضر مي
 

 در تدریس مبحث فعل تركیيباستفاده از الگوي  :فرضیه دوم
آموزان از  مضارع در عربي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش

 .ردمبحث فوق تاثري دا
 هاي مربوط به پیش  آزمون عربي توصیف داده: ٢-١جدول 
احنراف  میانگني متغري

 استاندارد
 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٢٧٤٥/٢ ٤٥٥٢/٥ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٢٤٩٠/٢ ٤٤٨١/٥ 

 ٣١٨ ٣٠٣٢/٢ ٤٦٢٣/٥ گروه گواه
 

  آزمون ایي عربي هاي مربوط به توصیف داده: ٢-٢جدول 
راف احن میانگني متغري

 استاندارد
 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٧٦٩٠/٢ ٧٩٥٦/١٤ كل مجعیت
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گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٨٣٩٧/١ ٥٨١٨/١٦ 

 ٣١٨ ٣٦٠/٢ ٠٠٩٤/١٣ گروه گواه
 

آموزان   براي مقایسه پیشرفت دانشt خالصه آزمون :٣-٢جدول
  در درس عربيگواهدر دو گروه آزمایشي و 

 

 tارزش  نوع مقایسه
 حماسبه شده

درجه 
 آزادي

مال احت
معنادا
 ري

احت
مال 
دوس
 ویه

ارز
 Fش

آموزان  تفاوت پیشرفت دانش
 گواهدر دو گروه آزمایشي و 

٦٣٤ ٩٠/٢٥ 000 
معنادا

 ر

٨٩٩
/٠ 

٠١/
١ 

 
 در تـركیيب هاي حاصل از اجراي طرح درس مبتين بـر الگـوي       داده

 عربي ضمن تأیید فرضـیه دوم ، تدریس مبحث فعل مضارع در درس    
 در آغـاز  گـواه ان گروه آزمایشي و آموز  كه دانشدهد    مينشان  

 با هم مشابه بودنـد،   تقریبًامطالعه یعين قبل از اجراي الگو   
آمـوزان گـروه    لیكن پس از اجرا در منـره آزمـون ـایي دانـش       

اجيـاد  معناداري پیشرفت  در مقایسه با گروه گواه ،   آزمایشي  
آمـوزان   پیشرفت اجياد شده در منره آزمون ایي دانـش   . شده است 

تـوان تاحـد زیـادي حتـت      عربي را مير گروه آزمایشي در درس    د
 عربـي  در درس تركیيبعمل آزمایشي یعين استفاده از الگوي    تأثري
 پـژوهش نتایج نظرخواهي از معلمان عربي كه در اجـراي     .دانست

ــته ــشاركت داش ــش م ــد و دان ــق   ان ــه طب ــورد مطالع ــوزان م آم
راي الگـوي  هاي ویژه هر كدام نیز نشان داد كـه اجـ      پرسشنامه

 . است بوده در درس عربي مطلوبتركیيب
اي كه مستقیمًا به استفاده   در بني مطالعات اجنام شده، مطالعه   

از این الگوها در درس عربي پرداختـه باشـد، مـشاهده نـشد،        
لیكن مثل سایر موارد، تاثري استفاده انفـرادي هـر كـدام از       

هـوم و   دریافـت مف ،الگوهاي پیش سـازمان دهنـده، اسـتقرایي      
یـاران در یــادگريي در سـایر دروس مثــل مطالعـات اجتمــاعي،    
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اقتصاد، شیمي، فیزیك و غـريه در مطالعـات خمتلـف بـه اثبـات         
 .رسیده است

 

 

 در تدریس مبحث فعل حال تركیيباستفاده از الگوي  :فرضیه سوم
آموزان از مبحث  در انگلیسي پایه دوم راهنمایي بر منره دانش

 .فوق تاثري دارد
 هاي مربوط به پیش  آزمون انگلیسي توصیف داده: ٣-١ل جدو

احنراف  میانگني متغري
 استاندارد

 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٣٠٩٧/٢ ٦٢٣٤/٥ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٢١٦٦/٢ ٦١٤٨/٥ 

 ٣١٨ ٤٠٢٦/٢ ٦٣٢١/٥ گروه گواه
 

  آزمون ایي انگلیسي هاي مربوط به توصیف داده: ٣-٢جدول 
راف احن میانگني متغري

 استاندارد
 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٣٨٢٣/٣ ٥٤١٧/١٤ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٣٨٥٧/٢ ٦١١٦/١٦ 

 ٣١٨ ٧٠٠٥/٢ ٤٧١٧/١٢ گروه گواه
 

 براي مقایسه پیشرفت t خالصه آزمون  :٣- ٣ جدول
 در درس گواهآموزان در دو گروه آزمایشي و  دانش

 انگلیسي
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 در تـركیيب هاي حاصل از اجراي طرح درس مبتين بـر الگـوي       داده

تدریس فعل حال در درس انگلیسي نیز حاكي از تاثري مطلـوب آن     
آموزان گروه آزمایشي كه  زمون ایي دانشدر جهت پیشرفت منره آ   

د كـه  نـ ده ول نـشان مـي  ا جـد .ه استالگو را جتربه كردند، بود   
آمـوزان در گـروه    پیشرفت اجياد شده در منره آزمون ایي دانـش    

بنـابراین ضـمن   . باشـد  آزمایشي در درس انگلیسي، معنادار مي   
 حاصـل  ،پیـشرفت   ایـن   شاید بتوان گفت كه  سومتایید فرضیه   

 در درس انگلیـسي  تـركیيب  عمل آزمایشي یعين استفاده از الگوي   
آمـوزان در ایـن     معلمان و دانـش  از نتایج نظرخواهي  .باشد  مي

 .  استب بودهلومطاین تاثري  بیانگردرس نیز 
جویس نتایج یك مطالعه دیگر را آشكار ساخت كـه ضـمن آن یـك       

لمـات  معلم كالس اول ابتدایي با استفاده از روش اسـتقرایي ك    
نتایج این مطالعـه نیـز   . آموزان خود آموخت جدید را به دانش   
چنني در یك مطالعه و موقعیت عملي  هم. خبش بود  براي معلم رضایت  

آموزان ابتدایي با استفاده از روش  دیگر آشكار ساخت كه دانش   
هـاي خمتلـف    بنـدي جمموعـه   استقرایي به خـوبي از عهـده تقـسیم      

 پژوهش مورد استفاده در این تركیيبخبشي از الگوي   . اند  برآمده
بندي مفاهیم براساس الگـوي   بندي و طبقه نیز به فرایند تقسیم   
البته مطالعه اول به آمـوخنت كلمـات    . استقرایي اختصاص دارد  

بـه هـر   . آموزان انگلیسي زبان اختصاص داشت  انگلیسي به دانش  
حال باز هم تاثري اسـتفاده انفـرادي از الگـوي اسـتقرایي و        

هاي مشابه، تا حدي محایت كننده نتـایج   ر الگوها در زمینه   سای
 . حاضر استپژوهش

 tارزش  نوع مقایسه
حماسبه 
 شده

درجه 
 آزادي

احتمال 
 معناداري

احتمال 
 دوسویه

 Fارزش

تفاوت پیشرفت 
آموزان در  دانش

دو گروه آزمایشي 
 گواهو 

٦٣٤ ١٠/٢٧ 000 
 معنادار

٥٦/١ ٠٠٠/٠ 



٢٤  

 

 در تدریس مبحث فعل تركیيباستفاده از الگوي  :فرضیه چهارم
مضارع و حال در هر سه درس فارسي، عربي وانگلیسي پایه دوم 

 آموزان از مبحث فعل مضارع و حال  منره دانشبر معدلراهنمایي 
 .تاثري دارد ) همروي (در هر سه درس

هاي مربوط به میانگني پیش  آزمون هرسه  توصیف داده: ٤-١جدول 
 درس

احنراف  میانگني متغري
 استاندارد

 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٣٥٣٨/١ ٧٠٨٦/٥ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٣٢٥١/١ ٦٩٣٤/٥ 

 ٣١٨ ٣٨٣٩/٢ ٧٢٣٨/٥ گروه گواه
 

آزمون ایي هر  میانگني  هاي مربوط به توصیف داده: ٤-٢جدول 
 سه درس

احنراف  میانگني متغري
 استاندارد

 تعداد منونه

 ٦٣٦ ٢٨٤٠/٢ ٩٧٨٠/١٤ كل مجعیت
گروه 
 آزمایشي

٣١٨ ٢١٢٤/١ ٨٢١٣/١٦ 

 ٣١٨ ٤٧٠٦/١ ١٣٤٧/١٣ گروه گواه
 

آموزان   براي مقایسه پیشرفت دانشt خالصه آزمون ٤-٣جدول
  در هر سه درس گواهدر دو گروه آزمایشي و 

 حماسبه tارزش  مقایسهنوع 
 شده

درجه 
 آزادي

احتمال 
 معناداري

احتمال 
 دوسویه

 Fارزش

تفاوت 
پیشرفت 

آموزان  دانش
در دو گروه 
آزمایشي و 

 گواه

٦٣٤ ٩٦/٣٨ 000 
 ٢٧/١ ٠٣۵/٠ معنادار
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د كه پیشرفت اجياد شده در منره آزمون ـایي  نده  ول نشان مي  اجد
 نیـز ) روي هـم (رسآموزان در گروه آزمایشي در هـر سـه د      دانش

عالوه بـر مطالعـه تـاثري اسـتفاده از     یعين   . باشد  معنادار مي 
 در سه درس فارسـي، عربـي وانگلیـسي بـه صـورت        تركیيبالگوي  

 روي ( بر معـدل هـر سـه درس   ها جداگانه، مطالعه تاثري مجعي آن   
، نیز نشان داد كه استفاده از الگو در معدل هر سـه درس     )هم

ها مبحث انتخـاب    معلمان آنمایشي كه آموزان گروه آز   در دانش 
 ، تاثري مطلوبي ي تركیيب تدریس كرده اندالگوشده را بر اساس    

هاي مربوط به مبحـث   آزمونحاصل (در جهت پیشرفت معدل سه درس    
 بنـابراین ضـمن تاییـد فرضـیه     .اجياد كرده اسـت  )تدریس شده   

،  عمـل آزمایـشي  را حتت تـأثري  پیشرفت اجياد شده   توان  مي چهارم
 )روي هـم ( در هـر سـه درس   تـركیيب  هاي یعين استفاده از الگوي   

 .دانست
 : و پیشنهادنتیجه گريي 

دهـد كـه در     قبلي نشان ميهاي پژوهشمقایسه نتایج مطالعات و    
الگویي اجرایي حاصل از تركیب الگوهاي  مطالعات اجنام شده    بني

وز آمـ   براي معلم و دانـش هاي اجرایي  تعیني متام گام با   نوین  
ها و پیشنهادهاي جویس، ویـل،   توصیه. در كالس ارایه نشده است   

 اجرایـي  الگـوي یـك  شامل كاهلون براي تركیب و تلفیق الگوها    
هایي مثل گانیه، بلـوم، مـارزنو،    به عالوه نظریه  . نبوده است 

نتـایج  .  را در بر ندارندالگویيبرونر و امثال آن نیز چنني    
 كـاربردي را بـه   الگـویي یز و مطالعات اجنام شده در ایران ن   

 بـا عنـوان   پژوهـشي به عنوان مثال . دهند نشان مني صورت دقیق   
كاربرد روش تدریس قیاسي و اسـتقرایي در آمـوزش فیزیـك بـه        

 پـژوهش آموزان ابتدایي و متوسطه در دانشگاه شرياز، یـا      دانش
هـاي   هاي تدریس در افزایش توانـایي  دیگري با عنوان تاثري روش   

آمـوزان در دانـشگاه عالمـه     في و رفتـاري دانـش   شناخيت و عـاط   
 كلي به نگاه مشابه در این زمینه هاي پژوهشطباطبایي و سایر    

ها هر جا   با مهه این.ها داشته اند  و تركیب آن   تدریس الگوهاي
الگوي تركیيب حيت به صـورت كلـي مـورد اسـتفاده قـرار       یك  كه  

انفرادي از  در مقایسه با استفاده  آن مطلوب تاثري ،گرفته است 
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 حاضـر نیـز بـه صـورتي     پژوهشنتایج  . بوده است آشكارالگوها  
 . دهد كامال  آشكار این تاثري را نشان مي

كـامال    الگوي برخالف مطالعات اجنام شده قبلي یك  پژوهشدر این   
آمـوز و    گام دقیق شامل فعالیت معلم و دانش٣٥اجرایي  شامل    

 تركیيب،بـه تفكیـك   سازماندهي حمتوا و مطالب طبق چـنني الگـوي     
 فارسي، عربي و انگلیسي دوم راهنمایي، تدوین شده است   براي  

جتربي در دو گروه آزمایشي و   یك پژوهش شبهو تاثري آن به صورت   
 تـاثري   نتـایج حاصـل شـده ،   . مورد مطالعه قـرار گرفـت     گواه

آمـوزان از مبحـث    بر منـره دانـش    راالگوي تركیيب استفاده از   
 مضارع و حال در فارسي، عربي و انگلیـسي  تدریس شده یعين فعل   

در هر سه درس به صورت جداگانه و سپس در معدل هـر   پایه دوم   
 . آشكار ساختسه درس روي هم 

از معلمـان و   ، تكمیلـي بـه منظـور كـسب اطالعـات      عالوه ،    هب
آموزاني كه با این الگو در كـالس فعالیـت كردنـد، طبـق         دانش

هـا ضـمن رضـایت از      آن،هي شدهاي جداگانه ، نظرخوا    پرسشنامه
 از ،چند نكته دیگر را هم مطرح كردنـد    اجراي چنني الگوهایي  

هـاي نظرخـواهي، بـر     اغلـب معلمـان در ذیـل پرسـشنامه        :مجله
در سایر مباحث و بـیش  ي تركیيب  الگو چنني استمرار استفاده از  

هـاي   چنني به ضـرورت اجـراي دوره   هم. از دو جلسه تاكید كردند   
. هاي تدریس تاكید كردند  آشنایي با الگوها و روش  آموزشي جهت 

عربي كه ایـن الگـو را مـورد     -به عالوه برخي از معلمان دیين   
استفاده قرار دادند به موضوعي مهم اشاره كردنـد و آن ایـن      

آموزان  با اجراي این الگو به آساني بني فعل و سایر    كه دانش 
 .اجزاي مجله مثل اسم و كلمه متایز قایل شدند

 از جتربه اول در درس تركیيباگر چه فاصله زماني اجراي الگوي    
فارسي تا جتربه دوم در درس عربي و جتربه سوم در درس انگلیسي    

تـوان ایـن    هر كدام چیزي حدود یك ماه بوده اسـت، لـیكن منـي      
 زیـرا ایـن امـر نیـز     ،فاصله را طوالني یا كوتاه تلقي كـرد    

 هر حال اجراي مستقل هر اما به. نیازمند مطالعات طوالني است   
الگو در درس فارسي، عربي و انگلیسي بـه صـورت جداگانـه در       



٢٧  

هـاي متـداول    مدت اجرا نشانگر تاثري بیشرت در مقایسه بـا روش    
 .بوده است

آنچه كه دراین قسمت حایز امهیت اسـت ایـن اسـت كـه در ایـن         
چهـار   هاي الگوهاي تدریس تنـها    از طیف وسیع خانواده   پژوهش

این تركیب بر پیشرفت منره .  شده استتركیب انتخاب و    خانواده
 .سه درس فارسي، عربي وانگلیسي موثر بوده است

اما اثرات الگوها چه به تنهایي و چه به صورت تـركیيب تنـها      
منره در حال حاضر یك شـاخص مهـم و قابـل    . شود به منره ختم مني   

ود  در بطـن خـ  ي نـوین شود، لـیكن الگوهـا   گريي تلقي مي    اندازه
هـاي   داراي اثرات آموزشي و پرورشي متعددي هـستند كـه شـاخص      

ها نیز باید در مطالعـات علمـي شـناخته و تـدوین        مطالعه آن 
هـاي   به مهني دلیل مطالعه مفصل الگوهـا و یـافنت تركیـب      . شوند

 .جدیدتر و مطالعه سایر اثرات در مطالعات بعدي ضروري است
آمـوزان در درس    دانـش مقایسه پیشرفت حاصل شده در منـره   مهچنني  

دهد كه اگر چه میـانگني منـره    فارسي، عربي و انگلیسي نشان مي   
آموزان در گروه آزمایشي در درس فارسي باالتر از عربي و     دانش

اسـت و ایـن    ) ٦١/١٦ و ٥٩/١٦ و ٢٧/١٧به ترتیـب    ( انگلیسي  
باشـد و   آمـوزان مـي   حاكي از آسان بودن درس فارسي براي دانش   

انگني در درس عربي و انگلیسي مربوط به حمتـوا و   پایني بودن می  
باشـد،   آموزان ایراني مي هاي خاص این دو درس براي دانش    ویژگي

لیكن ترتیب استفاده از الگو از درس فارسي به عربـي و سـپس      
به انگلیسي، مقداري پیشرفت به عنوان جتربه اول، دوم و سـوم     

ارت دیگـر  بـه عبـ  . بر اثر برخورد با الگو اجياد كـرده اسـت     
آموزان با كسب جتربه الزم در برخورد بـا الگـو در جتربـه        دانش

دوم در درس عربي و در جتربه سوم در درس انگلیسي، به ترتیـب     
 پیـشرفت اجيـاد شـده در   میـزان  . اند موقعیت هبرتي را كسب كرده   

 در درس فارسـي بـه   ) پـیش آزمـون  در مقایسه با (آزمون ایي   
 ٦٠/٣رس عربي به عنوان جتربـه دوم   در د٤٠/٣عنوان جتربه اول    

شـاید  . باشـد   مـي ٠٦/٤و در درس انگلیسي به عنوان جتربه سوم    
بتوان گفت این روند تا حدي تاییدكننده تاثري بیشرت الگوهـاي     

 .هاي مكرر است تدریس در استفاده
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 تا حدي مفید بودن و موثر بودن استفاده پژوهشنتایج  اگر چه   
گريي درس فارسـي، عربـي وانگلیـسي     را در یاد تركیيباز الگوي   

، پایه دوم راهنمایي در جامعه آماري مورد مطالعه نـشان داد    
 نتایج به دست آمده فقط به مجعیت مورد مطالعـه در ایـن      لیكن
هـاي   تعمیم نتایج بـه سـایر مجعیـت   .  قابل تعمیم هستند   پژوهش
آموزي و سایر دروس و سایر مقاطع حتصیلي نیازمند مطالعه     دانش
علت این امر را باید درپیچیدگي . اي است انه جداگ هاي  وهشپژو  

 .جـستجو كـرد  تاثري عوامل خمتلف هاي تدریس تا یادگريي و    موقعیت
هر موقعیت باید به صورت جداگانه و مستمر مورد مطالعه قرار    

.  یادگريي خاص طراحي شودتاگرفته و سپس براي آن الگو تدریس    
 الگـوي ثابـت  و ارایه یـك  این پیشنهادها به معناي پیشنهاد    

 بلكه میدان مطالعه براي شناخت ،براي مهیشه و مهه افراد نیست   
هر .  استهاي جدید و متنوع مهواره باز ي جدید و تركیب  الگوها  

موقعیيت نیازمند مطالعات متعدد و مستمر است و نقطه شـروع و     
معلم ماهر و توانا كـسي  . باشد پایان خاصي براي آن متصور مني   

 یادگريي طرح و نقشه تاتدریس موقعیت ه براي هر حلظه از   است ك 
هـاي درسـي    اگر چه فعالیـت . و شیوه جدیدي طراحي و اجرا كند   

هاي فارسي، عربي و انگلیسي دوم راهنمـایي   مطرح شده در كتاب   
در مقایسه با قبل داراي تنوع و جذابیت هـستند، لـیكن ایـن       

ها و مهه مدارس و در  سآموزان در مهه كال ها براي مهه دانش    فعالیت
در حايل كه فرایند تـدریس  . سرتاسر كتاب تقریبًا یكنواخت است   

آمـوزان،   هاي فراوان بني دانـش   یادگريي به دلیل وجود تفاوت   تا
 .هاي آن و موقعیت یادگريي متفاوت است موضوعات درسي و هدف

آمـوزان و   هـاي بـني دانـش    این كه به دلیل تفـاوت    توضیح دیگر 
  و ثابـت  توان یك طـرح كامـل    مني، یادگرييي تدریس تا  ها  موقعیت

 بنابر ایـن،  كرد توصیه یادگريي  تدریس تاهاي  براي مهه موقعیت  
هـا و   هـاي گونـاگوني از شـرایط، حمتـوا، روش      هبرت اسـت تركیـب    

 طرح لذا. هاي متفاوت جتربه كرد ارزشیابي را در قالب طرح درس   
 عنـوان یـك الگـوي     بـه نیز) الگوي تركیيب (  پیشنهادي ما  درس

با این كه در این طـرح درس بـه   . شود ثابت و مهیشگي توصیه مني   
ها  بیين شده است، لیكن این فعالیت قدر كايف تنوع و فعالیت پیش   
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 مـورد    شـرایط  بـا  درسي است كـه  یك منونه طرح درس و برنامه   
هـا    است و معلوم نیست در مهه شرایط و موقعیـت  مرتبط  مطالعه  

 ممكن است هر موقعیت یادگريي به عبارت دیگر  .اشدتاثري داشته ب  
 یـادگريي  تـا آموز نیاز بـه الگـوي تـدریس     و چه بسا هر دانش   

 طراحـي الگوهـاي   لـذا .  خود داشته باشـد  فرد براي  منحصر به 
 حـيت طراحـي   وتدریس فراوان و قابل اجـرا در شـرایط كنـوني       

عات  به تعداد موضـو ها هاي گوناگون آن تركیبالگوهاي متعدد و    
 ضـمن اجنـام چـنني    هـا و مهـه دروس   درسي متفـاوت در مهـه پایـه      

 در چند پیشنهاد مهمبر این اساس  . خمتلف ضروري است  هاي  پژوهش
 :شود این زمینه ارایه مي

 تـركیيب تواننـد از الگـوي    ریزان درسي مي  معلمان و برنامه  -١ 
ریـزي درسـي    ، به صـورت خـاص در تـدریس و برنامـه      این پژوهش 
ابه در درس فارسي،عربي وانگلیـسي دوم راهنمـایي     موضوعات مش 

 .در آموزش و پرورش مشهد و سپس در سطح كشور استفاده كنند
معلمــان فارســي، دیــين، عربــي و انگلیــسي دوم راهنمــایي  -٢
 در تـدریس و  ، طراحـي شـده   تـركیيب  الگـوي   این توانند از   مي

ریزي درسي سایر مباحث دروس فارسي، عربـي و انگلیـسي       برنامه
 .هاي اول و سوم نیز استفاده كنند چنني پایه پایه دوم و هم

 در مباحث مشرتك سـایر  تركیيب الگوي اینتوانند از   معلمان مي -٣
ها و مقاطع حتصیلي با مطالعه دقیق ابعـاد   دروس در سایر پایه   
 .آن، استفاده كنند

تربه عنـوان    طوالنيدر مدت زمانتاثري استفاده از این الگو    -٤
 . قرار گريدتوجه مورد پژوهشي یك زمینه 

 ، از تـركیيب الگوي این اثرات طوالني مدت استفاده از    سایر -٥
مجله خالقیت، تفكر انتقادي، مهكاري، اجياد ساخت شـناخيت، سـرعت      

،  پژوهـشي  نیز بـه عنـوان یـك موضـوع     ... و در میزان یادگريي  
 .مورد مطالعه قرار گريد

ارتباط نزدیك و مـستمر  ، بر اجياد  به عنوان پیشنهاد كلي    -٦
ریـزي درسـي و طراحـي     هـاي خمتلـف در برنامـه     بني معلمان رشته  
 یادگريي، به منظور كـشف رابطـه افقـي بـني      تاالگوهاي تدریس   

ــن ارتبــاط در       ــف و اســتفاده از ای ــوعات درســي خمتل موض
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ریزي، سازماندهي و تـدریس دروس و مفـاهیم خمتلـف، از        برنامه
انگلیسي به عنوان حمورهـاي مـورد   مجله در درس فارسي، عربي و    

بنـابراین  . شـود   و سایر دروس تاكید ميپژوهشمطالعه در این    
هاي خمتلف در مقاطع  ضرورت ارتباط و مهكاري مستمر معلمان رشته   

ریزي درسي و تدریس، باید به صورت جدي مـورد    خمتلف در برنامه  
 توجه مسئووالن آموزش و پرورش و از مجله مدیران مـدارس قـرار     

حتقــق ایــن امــر بــا برگــزاري جلــسات تبــادل نظــر و  . گــريد
 .پذیر است  امكان،نوینهاي تدریس  وكارگروهها كارگاه

هاي هفتگـي   توان برنامه ميبه عنوان یك پیشنهاد كلي دیگر،    -٧
 تـدوین دروسي را كه به نوعي با هم ارتباط دارند به صـورتي     

با یكـدیگر  كرد كه موضوعات مرتبط در برنامه به صورت مهاهنگ    
دهـي   تنظیم شود و فرصت الزم براي معلمان در اجياد یك سـازمان    

جدید و متفاوت در ارایه موضوعات درسي خمتلف و یا مرتبط بـا     
 .هم فراهم شود
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 :و مآخذ منابع 
 كــاربرد روش تــدریس قیاســي و .)١٣٧٥(بذرافــشان، مهــني، -١

سطه، آموزان ابتدایي و متو استقرایي در آموزش فیزیك به دانش   
، دانـشكده علـوم   ، دانشگاه شـرياز  كارشناسي ارشد   نامه  پایان
 .تربیيت

 انگلیسي دوم .)١٣٧٧( بريجندي، پرویز و سهیلي، ابوالقاسم    -٢
 .هاي درسي ایران  شركت چاپ و نشر كتاب.راهنمایي

انگلیسي سوم . )١٣٧٨( مريجندي، پرویز و سهیلي، ابوالقاس   ب -٣
 .هاي درسي ایران  شركت چاپ ونشر كتاب.راهنمایي

 حتقیقي درباره اثـرات دو روش تـدریس     .)١٣٧٤( دپارسا، امح  -٤
بـر  ) روش جزء به كل و كل بـه جـزء  (انتزاعي و تدریس در منت    

هاي شـرياز در درس   ناآموزان دبريست میزان یادگريي برخي از دانش   
 ، دانشگاه شرياز كارشناسي ارشدنامه دستور زبان فارسي، پایان   

 .لوم تربیيت، دانشكده ع
 یادگريي و -شناسي كاربردي  زبان .)١٣٧٢( تئووان، الس، الف   -٥

هاي خارجي، ترمجه حممود الیاسي، انتـشارات آسـتان      آموزش زبآن 
 .قدس رضوي

 الگوهـاي تـدریس، جلـد    .)١٣٦٩( جویس، بروس، ویل، مارشا    -٦
 .اول، ترمجه حممدرضا برجني، انتشارات صحیفه، مهر

 الگوهـاي تـدریس، جلـد    .)١٣٧٠( مارشـا جویس بروس، ویل،     -٧
 .چاپ گلچني) هبرنگي(اول، ترمجه حممدرضا برجني 

 الگوهاي جدید تدریس، مـنت    .)١٩٩٦( مارشا بروس، ویل  جویس -٨
 .، انتشارات تابان)١٣٧٦(ترمجه حممدرضا هبرنگي ، كامل 

الگوهاي  .)٢٠٠٠(جویس، بروس، ویل، مارشا، كاهلون، امیلي     -٩
 . انتشارات كمال تربیت،)١٣٨٠(حممدرضا هبرنگي تدریس، ترمجه 

الگوهـاي  . ١٣٧٢جویس، بروس، ویل، مارشا و شـاورز بـوريل      -١٠
، خانواده الگوهاي اجتمـاعي،  )جلد اول و دوم ( تدریس جدید،   

، چـاپ  )برجني(ترمجه حممدرضا هبرنگي . پردازش اطالعات و انفرادي   
 .گلچني
الگوهـاي  . )٢٠٠٤( یليام كاهلون جویس بروس، ویل مارشا ،    -١١

 .، انتشارات كمال تربیت)١٣٨٤( تدریس، ترمجه حممد رضا هبرنگي
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ــاران    -١٢ ــد و مهك ــي، امح ــي گیالن ــي دوم .)١٣٧٨( مسیع  فارس
 .هاي درسي ایران  شركت چاپ و نشر كتاب.راهنمایي

ــاران    -١٣ ــد و مهك ــي، امح ــي گیالن ــي دوم .)١٣٧٧( مسیع  فارس
 .هاي درسي ایران  شركت چاپ و نشر كتاب.راهنمایي

ــاران   -١٤ ــد و مهك ــي، امح ــي گیالن ــوم  .)١٣٧٨( مسیع ــي س  فارس
 .هاي درسي ایران  شركت چاپ و نشر كتاب.راهنمایي

اندازه گـريي و ارزشـیابي     روش هاي. )١٣٨١( اكرب   سیف علي  -١٥
 .نشر دوران، آموزشي

هاي تدریس در افـزایش    تأثري روش.)١٣٧٤ ( شعباني سیچاني    -١٦
آمـوزان، دانـشگاه    ي شناخيت و عاطفي و رفتاري دانش  ها  توانایي

 .عالمه طبا طبایي
ــا  -١٧ ــاجي، محیدرض ــم، مريح ــي، قاس ــوم .)١٣٧٨( كرمي ــي س  عرب

 .هاي درسي ایران  شركت چاپ و نشر كتاب.راهنمایي
 مقایسه روش مستقیم و روش ترمجـه    .)١٣٧٤( كندي، حممدجعفر  -١٨

 ، نامـه  ني، پایـان آمـوزان دبريسـتا   در تدریس خواندن به دانش   
 ، دانـشكده علــوم  ، دانــشگاه تربیـت مــدرس كارشناسـي ارشـد  

 .انساني
ترمجه جعفـر جنفـي     شرایط یادگريي ،.)١٣۶٨ ( گانیه ، رابرت   -١٩

 . زند ، انتشارات رشد
 متقــي زاده، عیــسي، مريحــاجي، محیدرضــا و كرميــي، قاســم  -٢٠
ي شركت چـاپ ونـشر كتاهبـاي درسـ    . عربي اول راهنمایي   .)١٣٧٨(

 .ایران
 متقــي زاده، عیــسي، مريحــاجي، محیدرضــا و كرميــي، قاســم  -٢١
هاي درسـي    شركت چاپ و نشر كتاب. عربي دوم راهنمایي   .)١٣٧٨(

 .ایران
 كـاربرد روش تـدریس فعـال و     .)١٣٧٤( نظري صـارم، حيیـي     -٢٢

مقایسه آن بـا روش تـدریس كالسـیك در درس علـوم كـالس پـنجم          
،  كارشناسـي ارشـد  نامـه  انابتدایي شهرسـتان اسـدآباد، پایـ      

 . ، دانشكده علوم تربیيتدانشگاه عالمه طباطبایي
 مقایسه دو روش تدریس مـستقیم و    .)١٣٧٢( یزداني، مهرام  -٢٣

 نامــه ترمجــه در درس درك مفهــوم مــنت و متــرین بیــان، پایــان
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 ، دانـشكده علــوم  ، دانــشگاه تربیـت مــدرس كارشناسـي ارشـد  
 .انساني
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Abstract 
The effect of combined  modern models of teaching upon learning of Farsi , Arabic and English 

lessons at grade two junior  school. 
Dr.Hossein Jafari sani 

In this study ,at the first stage different teaching models and the pertinent studies were examined 
and then a combined teaching model based on advanced organizer models, inductive models, 
attaining concepts and partners in learning was developed. This model was used to teach Farsi, 
Arabic, and English language grammar to the students of the second grade of guidance  school. 
Then, the influence of this teaching model (Independent Variable) on the student’s performance in 
the teaching model on the students’ degree of learning in the aforementioned subjects .The present 
study, having a quasi-experimental design, was done in two phases. The first phase was devoted to 
examining the weaknesses and problems of the lesson plans and those of the tests used. In the 
second phase, ten classes of male students (the experimental group) were taught according to the 
modified and improved lesson plans in the two educational districts in Mashhad. The design of the 
study included a pretest and posttest and the classes were randomly assigned to the control and 
experimental groups. The t`test was performed on the obtained data. Moreover, the participating 
teachers and students were asked to answer a questionnaire .The findings of the study revealed that 
the experimental group performed better in all designed courses on the relevant tests. The finding 
also showed teachers’ and students’ satisfaction with the implementation of the lesson plans 
designed.  
Key words: combined teaching model, advanced organizer model, inductive model, attaining 
concept, partners in learning, Farsi, Arabic, English, second grade of guidance  school . 
         


