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 Purpose: The aim of the current research was to identify and 

validate the dimensions and components of the teaching-

learning model for the students of the second year of 

elementary school (the study of Tehran city). 

Materials and Methods: In terms of design, the research is 

one of the quantitative researches. that the survey method was 

used in order to validate the mentioned model. The statistical 

population included experts and experienced teachers in the 

field of teaching in elementary school. Using Cochran's 

formula and stratified random sampling, 384 experts and 

experienced teachers were selected as a sample in the field of 

teaching in elementary school. In this study, a researcher-made 

questionnaire was used as a tool. Using the alignment method, 

the validity of the data has been confirmed. 

Findings: The results showed that the identified dimensions 

and components are highly reliable; Therefore, the validity of 

the components obtained in this research was confirmed . 

Conclusion: It also showed that all 38 components do not have 

the same rank and are at different levels in terms of 

importance, so that the components of attitudinal and 

innovation factors are the most important and after that the 

problem solving component is the second most important, but 

the components of Value content, social factors, exploratory 

learning and exploration in a legal way have the least 

importance. 
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 ابتدایی دوم دوره آموزان-دانش برای یادگیری -یاددهی الگوی های

 .بود( تهران شهر مطالعه مورد)
. است کمی هایپژوهش جزو طرح، نظر از پژوهش: ها روش و مواد
 استفاده مذکور الگوی اعتباریابی منظوربه پیمایشی روش از که

 حوزه در باتجربه آموزگاران و خبرگان شامل آماری جامعه. گردید
 روش و کوکران فرمول از استفاده با که. بود ابتدایی دوره در تدریس

 آموزگاران و خبرگان از نفر  384 ایطبقه تصادفی گیرینمونه
 انتخاب نمونه عنوان به ابتدایی دوره در تدریس حوزه در باتجربه

 شده استفاده ساختهمحقق پرسشنامه از ابزار مطالعه این در. شد
 تایید مورد هاداده اعتبار همسوسازی، روش از استفاده با که. است
  .است گرفته قرار

 میزان به شدهشناسایی هایمولفه و ابعاد که داد نشان نتایج: ها یافته
 در شده حاصل هایمولفه اعتبار میزان بنابراین اعتمادند؛ قابل زیادی

 .گرفت قرار تائید مورد پژوهش این
 یکسانی رتبه دارای مؤلفه 38 هر داد نشان همچنین: گیری نتیجه
 کهطوریبه دارند قرار مختلفی سطوح در اهمیت لحاظ از و نبوده
 و اهمیت بیشترین دارای پردازیبدیعه و نگرشی عوامل هایمؤلفه

 های مؤلفه ولی دارد را دوم اهمیت مسئله حل مؤلفه آن از بعد
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 مقدمه

یادگیری  -پرورش فرایند یاددهیوهای مهم در آموزشیکی از مقوله
وپرورش در جهت آموزش هایفعالیت عبارت دیگر تمامیبه. است

ند، باشد. در رأس این فرایبسترسازی مناسب برای تحقق این فرایند می
ها، مانند تأمین معلم، مواد آموزان قرار دارند و همه فعالیتدانش

گیرد. مفهوم در خدمت او قرار می غیرهآموزشی، فضای آموزشی و 
تدریس، یادگیری،  هایواژه فرایند این در یادگیری -فرایند یاددهی

مطرح  غیره آموزان ویابی، مواد آموزشی، تعامل معلم و دانشارزش
 (. فرآیندهای1) شوده میئهای اصلی اراباشد که تعاریف واژهمی

 مسائل ترینازجمله مهم آموزشی، مراکز در یادگیری -یاددهی

 مسائل تحلیل و تجزیه برای مناسب بازخورد سو یک از که است

 در راهبردی هایریزیبرنامه و اساسی هایگیریتصمیم آموزشی،

 دهدمی قرار وتربیت تعلیم نظام اندرکاراندست و مسئوالن اختیار

 در خود عملکرد کیفیت از اطالع با معلمان، دیگر، سوی از و

 اصالح به بود خواهند قادر یادگیری -فرآیندهای یاددهی مدیریت

 کیفیت افزایش نتیجه در و آموزشی هایروش و هاشیوه

 از دالیل بپردازند. یکی آموزاندانش تربیتی و آموزشی دستاوردهای

 (.2است ) شناسیشناخت دارای ماهیت توجه، این
یاددهی و یادگیری ضمن ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر، دو فرآیند 

تواند به یادگیری منجر شود، ولی ضرورتاً اند. یاددهی میمستقل
جه آموزش نیست. به این ترتیب، معلم یادگیری را یادگیری نتی
ای مسئول یادگیری خود است. کند ولی هر یادگیرندهتسهیل می

هایی است که ای از فعالیتتوان گفت یاددهی مجموعهبنابراین، می
در پی تسهیل یادگیری است ولی ممکن است به یادگیری منجر نشود. 

شود. آنچه برای منتهی نمی هر نوع تدریس معلم لزوماً به یادگیری
معلم در امر آموزش مهم است، شناخت یادگیرنده و تسهیل یادگیری 

توان به سلیقة شخص معلم واگذار برای یادگیرنده است. بنابراین، نمی
 و ابعاد باید مدارس و وپرورش(. بنابراین نظام آموزش3کرد )
ترین مهم هک دهند تغییر قرار حال در پیوسته را خود اساسی ارکان

فرایند  مدیریت در مناسب الگوهای های یاددهی وها، شیوهآن
 بهترین ما آموزاندانش بخواهیم یادگیری است. اگر -یاددهی

 کالس در باشند و داشته های مختلفزمینه و دروس در را عملکرد

 و مناسب الگوهای باید یابند، دست به موفقیت مدرسه و
-در کالس یادگیری -یاددهی فرایندهای مدیریت بر را کارآمدی

 تحقق برای را الزم فضای که الگوهایی کنیم؛ حاکم درس های

 (.4فراهم سازند ) مذکور اهداف از هریک
همواره مسئوالن، مشاوران و معلمان به دنبال شناسایی عوامل مؤثر 

 -باشند تا از این طریق بتوانند بازدهیبر عملکرد تحصیلی می
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   و همکاران  نژاد فالحتی فرشته  415

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های آموزشی به حداکثر امکان آموزان را در محیطیادگیری دانش
ای دقیق توسعه دهند در این رهگذر باید تالش کرد تا به گونه

ی عملکرد تحصیلی را شناسایی نمود تا بینی کنندهمتغیرهای پیش
کننده بینیبتوان شرایط آموزشی را بهسازی کرد، یکی از عوامل پیش

-معلم در برخورد با دانشی عملکرد تحصیلی یادگیری است. اگر 

ه کند کها را شناسایی کند آگاهی پیدا مییادگیری آن شیوهآموزان 
یادگیری  شیوهالمقدور با های آموزشی و ارتباطی خود را حتیروش

های یاددهی یا همان روش بر این اساس روش (.5ها وفق دهد )آن
الب مطکند تا کمک می آموزاندانشبه تواند تدریس معلمان می

های بدیع به حل مسایل حلبا راه را یاد بگیرند تا بتوانند درس
 ذهنی فراگیران را پرورشتوان تواندیادگیری می روشنوع بپردازند. 

عث با های تدریسشیوه .دهد و سبب تقویت فکر فراگیران گردد
 یادگیری، یعنی کسب و تقویت دانش و مهارت از طریق درگیر

استعدادهای  و شود.می آموزشیهای در فعالیت آموزاندانشکردن 
 (. 6کند )میرا نهفته آشکار 

گرایی را از منظر رویکرد گوهای طراحی سازنده( ال7فردانش )
ه ب تدریس و یادگیری معرفی کرده است که در معرفی این الگوها

بودن تأکید شده است.  صورت فردی و جمعیبه هاقابلیت اجرای آن
الگو مباحثی  در چند تنها ست که در میان این الگوهاذکر ابهالزم

که حال آنت. هم بصورت ضمنی به میان آمده اس از گفتگو آن
گرایی مبتنی بر رویکرد سازنده تدریسهای فرضازجمله پیش
نظر یادگیرندگان در فرایند یادگیری است  وگو و داشتنتعامل، گفت

-که آموزش مبتنی گفت یابی استطرق مختلف قابل دست و این به

بنابراین، باید این نکته را مدنظر قرار (. 8) جمله استآن وشنود از
های درسی برای نظام مقطع ابتدایی، بین داد و در طراحی برنامه

عناصر برنامه درسی هماهنگی درونی برقرار نمود. یعنی باید یک 
های خوانی بین اهداف مصوب دوره، محتواهای ارائه شده، روشهم

تدریس و ارزشیابی برقرار باشد. چنانچه روش تدریس معلم با توجه 
ابتدایی با در نظر داشتن شرایط محیط آموزشی با  دورهبه اهداف 

آموزان بهتر یاد آموزان هماهنگ باشد، دانشیادگیری دانش
 (.9گیرند )می

وجود داشت عبارتند از عدم وجود  زمینه در این که اساسیضعف 
 برای یادگیری -های یاددهیشیوهالگوی مناسبی جهت استفاده از 

مند نظام کارگیریعدم به استفاده در محیط یادگیری در ایران،
-های یادگیری از جمله در نظر نگرفتن ویژگیتحوالت جدید نظریه

تفاده با اس های یادگیریهای افراد با آسیب شنوایی در طراحی فعالیت
 باشد.های تدریس میروشاز 

 وضع در هانارسایی و هاضعف این گرچه که است ذکربهالزم

 آموزشی مختلف مقاطع در های درسکالس و مدارس موجود

بنیادی  دلیل به ابتدایی دوره اما است، کنندهنگران و دارد نمود
 اخالقی، علمی، هایپایه از ایعمده بخش گیریشکل و بودن

 این در فردا شهروندان و آموزان امروزدانش مهارتی و شخصیتی

 ضروری و بوده برخوردار باالتری حساسیت و اهمیت از دوره،

 و ریزانبرنامه مسؤلین، سوی از که هایینقش در میان است
 بهبود برای درسیبرنامه و تربیت و تعلیم حوزه پژوهشگران

_________________________________ 
1. Syarifuddin & Atweh 

 مختلف ابعاد در درسی هایبرنامه و تربیت و تعلیم نظام وضعیت

 صورت گیرد. یادگیری -یاددهی ویژه فرآیندهای به
های تأثیر روش( پژوهشی تحت عنوان 10) خواهو وطن رنجبری
موزان آپیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش یادگیری بر -هیدنوین یاد

که  دنبه این نتایج دست یافتانجام دادند. و  ابتدایی شهر بندرعباس
نوین یادهی یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت های روش
چنین، هم آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس تأثیر دارد.دانش
آموزان تأثیر و های نوین یادهی یادگیری برخالقیت دانشروش
زان آمویادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش -هیدهای نوین یادروش

ه آموزان رابطدانش خالقیت تأثیر دارد. بین پیشرفت تحصیلی و
هی یادگیری نسبت به روش دهای نوین یادوجود دارد. بنابراین، روش

آموزانی که آموزش دیده بودند دانش سنتی کارآیی بیشتری دارد و
-یزی. عزپیشرفت تحصیلی و خالقیت بیشتری را از خود نشان دادند

 -یاددهی روش دو و ضرابیان پژوهشی تحت عنوان بررسی علویجه
 فاهیمم یادگیری بر( سیار و شبکه بر مبتنی) ترکیبی یرییادگ

تهران انجام  20 منطقه نهم پایه دختر آموزاناجتماعی دانش تعلیمات
در بخش تاریخ و تعلیمات  دادند. به این نتیجه دست یافتند که

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

تاالر گفتگو و کتابچه تحت تلفن همراه تفاوت چشمگیری در  و
 .میزان پیشرفت تحصیلی ندارد و هر دو روش موثر هستند

 طراحی الگوی تاثیر ( پژوهشی تحت عنوان11برزگر ) و محمودی
 پیشرفت انگیزش و یادداری یادگیری، بر کاری و دیک آموزشی
 راهنمایی سوم یپایه دختر آموزانتجربی دانش معلو درس تحصیلی

 کارگیریبه که ندبه این نتایج دست یافتاهر انجام دادند. و  شهر
الگوی طراحی دیک و کاری در طراحی آموزشی درس علوم تجربی 

ود شی سنتی باعث افزایش یادگیری و یادداری میدر مقایسه با شیوه
ها تفاوت معناداری وجود اما از نظر انگیزش پیشرفت بین گروه

فرآیند ( پژوهشی تحت عنوان 12و همکاران ) ناظری. ندارد
در اصفهان انجام  یادگیری با رویکرد تکنولوژی آموزشی -یاددهی

تکنولوژی آموزشی در جریان  دادند. و به این نتیجه دست یافتند که
-روان هایهای نوین یادگیری و یافتهتدریس با استفاده از روش

ان و کارشناسان علوم تربیتی با ایجاد محیط فعال و متنوع و شناس
 -بکارگیری ابزارهای مختلف سعی در تسهیل فرآیند یاددهی

یادگیری معنادار و در حد تسلط را برای فراگیران  و .یادگیری دارد
 .آوردبه وجود می

استفاده از چرخه  ( پژوهشی با عنوان13)1و عطوه نیالدفیریس
بهبود مشارکت  یبرا نیبحث در کالس و تمر ت،یفعال سیتدر

یی انجام دادند که تدریس در این ابتدا دوره یریادگیآموزان در دانش
 تیچرخه فعال نیقدم در ا نیشامل سه مرحله بود. اول پژوهش 

کرد تا  قیآموزان را تشودانش تیفعال نیبود. ا یمفهوم یهانقشه
آماده شوند.  ردیگیم که در کالس مورد بحث قرار یموضوعات یبرا

را فراهم  یاعاجتم نهیبحث در کالس درس بود که زم یگام بعد
 حل یبرا گریکدیتوانستند با یآموزان مکرد که در آن دانشیم

درنظر  فیعنوان تکلبه یناتیتمر تیکار کنند. درنها یاضیمسائل ر
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و  یاضیحل مسائل ر نیآموزان به تمربخش دانش نیگرفته شد. در ا
 یریادگیدر  آموزاندانشپرداختند. مشارکت  ینگارش مجله تأمل

و  یمشارکت عاطف ،یشناخت یریدر سه حوزه درگ اتیاضیر
مورتادو،  ونو،ینورچاسانه، سو .دیبهبود بخش یرفتار یریدرگ

 یطراح یکالس تیریمد( پژوهشی تحت عنوان 14)1یحبسار
ین به او . ندانجام داد: متاسنتز ییدر مقطع ابتدا یریادگی یالگوها

هسته  در ابتدا، یشفاه یکالس تیریمد یهاکه داده ندنتایج دست یافت
است که برگرفته  ییسواد ابتدا یریادگی یهامدل یطراح یو انتها

 رشد و عمل کالس است. جیآموزان از نتادانش یاز مستندات پژوهش
در هر  ییسواد ابتدا یریادگیمدل  یکالس درس طراح تیریمد

 شود.یم دهیکالس درس متفاوت د تیریبا مد یریادگیمرحله از 
 یاددهیمطالعه  تجربه آب: یبررس( پژوهشی تحت عنوان 15)2یلو
به این نتایج دست و . ندانجام داد ییدر علوم مقطع ابتدا یریادگیو 
بر عملکرد  مدتیو طوالن یشخص یاکه جلسات توسعه حرفه ندیافت

به  یاز چارچوب تجرب تواندیکه او مییجا گذارد،یم ریمعلم تأث
بر  یو مبتن یرونیواحد ب کی جادیا یاصل راهنما برا کیعنوان 

استفاده کند. در  ینیزم یهاستمیکالس درس در مورد آب در س
 جادیا یبرا اسیق جادیا یخود، او توانست از چارچوب برا نیتمر

ده کالس درس استفا یهاآب و مدل یعیطب ونیلتراسیف نیارتباط ب
و  یبحث در مورد مهندس یبرا کپارچهی کردیرو کیکند و از 

 شیمعلم منجر به افزا -دانشمند ییاستفاده کرد. راهنما لتریف یطراح
 رد ییمباحث علوم ابتدا سیتدر یمعلم برا ییاعتماد به نفس و توانا

آموزان از اجزاء و دانش یمورد علم آب شد. درک مفهوم
به تعامالت  یچرخه آب در طول واحد از سطح جو یندهایفرآ

از  یآموزان به درک درستکرد. دانش شرفتیپ یرسطحیسطح ز
و  یرینفوذپذ یکیدروژئولوژیه میماده و مفاه یکیزیخواص ف

و  یستمیسآموزان قادر به درک تفکر . دانشافتندیتخلخل دست 
( 16)3رایرلماس یس نانتو،یو ،یودیبودند. وه ایتوسعه تفکر پو

با چارچوب  یریادگیو  یاددهیتوسعه مدل پژوهشی تحت عنوان 
TPACK برنامه آموزش معلمان  یبرا یبیترک یآموزش یو محتوا

ا واکان ایسات یحیمس مدارسدر  ییدر مقطع ابتدا اتیاضیعلوم و ر
دل از م نیتوسعه ا یکه برا ندبه این نتایج دست یافتو . ندانجام داد

 لیوتحلهی( تجز1مراحل عبارتند از:  نیشش مرحله استفاده شد. ا
( 4( انتخاب روش، رسانه و مواد، 3اهداف،  انی( ب2 ران،یفراگ

( 6 رنده،یادگیبه مشارکت  ازی( ن5ها و مواد، استفاده از رسانه
 یهاهیو رو لاست که مد نیا قیتحق جهینظر. نت دیو تجد یابیارز

 یبا محتوا TPACKبا استفاده از چارچوب  یریادگیآموزش و 
 یبیترک یریادگی یبرا یاعنوان رسانهدر مودل به یبیترک یریادگی

 است. افتهیتوسعه 
-می امروز جامعه اصلی مسائل از یکی یادگیری -یاددهی مساله

 حل جهت کند.می تعیین را هر کشور آینده آن حل نحوه و باشد

-ارزش و فرهنگ رعایت با باید یادگیری، -یاددهی مساله بهینه

 -یاددهی مدل آموزش، اصول رعایت و بر جامعه حاکم های
اقدام  مساله حل به نسبت آن براساس و داد ارائه متناسب یادگیری

_________________________________ 
1. Nurchasanah, Suyono, Murthado & Habsari 
2. Levy 

ها بدون دهند و آنها نمیفعلی مهارت الزم را به بچه آموزشنمود. 
آموزش فعلی با حال شوند. درعینالتحصیل میکسب مهارت فارغ

اشتغال و زندگی همگونی کمی دارد و خرد جمعی و کارهای 
رنگ است. بنابراین خالء موجود بین وضع موجود و مشارکتی کم

های آسیب در فرایند یاددهی و یادگیری وضع مطلوب تماماً نشانه
آموزان که بیشتر تحت تأثیر روش لذا شناسایی یادگیری دانش. است

تواند به معلمان و طراحان آموزشی است، میآموزشی در مدارس 
های ویژه عنصر روشهای درسی و بهکمک کند طراحی برنامه

توان هدف از شناسایی تدریس را مدنظر داشته باشند. پس می
-آن در کمک به برنامه ارزشآموزان را عالوه بر یادگیری دانش

درسی  ریزیاندرکاران نظام آموزشی در جهت برنامهریزان و دست
آموزان، کمک به معلمان و آموزش مطلوب، مشاوره دادن به دانش

آموزان تدریس با یادگیری دانش هایروشبرای منطبق ساختن 
دانست. با عنایت به آنچه بیان شد، مطالعه حاضر با هدف بررسی 

 . بنابراین، سؤالگیردآموزان مقطع ابتدایی صورت یادگیری دانش
         هایابعاد و مولفه موجود تیوضع اصلی پژوهش این است

آموزان دوره یادگیری برای دانش -الگوی یاددهیدر شده ییشناسا
 ابتدایی چگونه است؟

 پژوهش به شرح ذیل بوده است.   فرعی سؤالدر این راستا 

دانش آموزان  یبرا یریادگی یاددهی یالگو اعتبارفرعی اول:  سؤال
 چگونه است؟ ییدوره دوم ابتدا

شده  ییشناسا هایموجود ابعاد و مولفه تیوضعفرعی دوم:  سؤال
 چگونه است؟ یآموزان دوره دوم ابتدایدانش یبرا

 
 هاروش مواد و 

از نظر طرح جزو  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و
منظور اعتباریابی های کمی است. که از روش پیمایشی بهپژوهش

استفاده گردید. جامعه آماری آمده در مقاله کیفی دستالگوی به
در دوره  سیباتجربه در حوزه تدر آموزگارانو  خبرگان شامل
 یریگروش نمونهیی بود. که با استفاده از فرمول کوکران و ابتدا

باتجربه در  آموزگارانو  خبرگاننفر از   384ی اطبقه یتصادف
این به عنوان نمونه انتخاب شد. در  ییدر دوره ابتدا سیحوزه تدر

ساخته استفاده شده است. با استفاده مطالعه ابزار از پرسشنامه محقق
ها مورد تایید قرار گرفته است. از روش همسوسازی، اعتبار داده

ینه شده در زمسپس پرسشنامه اعتباریابی آماده شد اعتبار شناسایی
الگوی یاددهی یادگیری در دوره دوم ابتدایی بود. سپس برای هر بعد، 

محاسبه شد. براساس تعداد متخصصانی که  4روایی محتوایینسبت 
 قبولسؤاالت را ارزیابی کردند، حداقل مقدار روایی محتوایی قابل

نفر  14تغییر خواهد کرد که تعداد متخصصان پژوهش حاضر که 
 از خبرگان دانشگاهی بودند. 

 هایافته
مرتبط  پیمایشی فرایند مبنای بر پژوهش کمی بخش به مربوط نتایج

است. که الگو  شده ارائه یادگیری در دوره دوم ابتدایی -با یاددهی
 شود:در مقاله کیفی آمده است را در مقاله حاضر اعتبارسنجی می

3. Wahyudi , Winanto & C. Relmasira 
4. Content Validity Ratio 
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برای  شدهارائه یادگیری -یاددهی یالگو ایآسؤال فرعی اول: 
 اعتبار است؟ یدارا یآموزان دوره ابتدایدانش

 

 

 : فرم سنجش توافق یا مخالفت خبرگان جهت بدست آوردن ضریب الوشه)روایی محتوایی(1جدول 

مضامین 
 فراگیر

مضامین 
 دهندهسازمان

 مضامین پایه

ری
رو

ض
 

ری
رو

 ض
غیر

ی 
 ول

فید
م

 

ری
رو

 ض
غیر

 

ب 
ضری

ی)
وای

حت
ی م

وای
ر

شه(
الو

 

 اهداف

 اهداف آموزشی

 1   14 ینیآموزش مهارت خوش ب -9
 1  4 10 معنادار یریادگی -15
 1  10 4 یلیتحص شرفتیپافزایش  -17-71
 1  4 10 آموزش یهاروش رییتغ -19

 1   14 یآموزش مدن -114
 0.71 2 3 9 قیعم یریادگی -127
 0.71 2 3 9 بهبود فراشناخت -128
 1   14 رانیفهم فراگ شیموجب افزا -224
 0.85 1 1 12 یبه استدالل منطق تیحساس 249
 1  4 10 یریادگی ییتوانا شیافزا -259
 0.71 1 3 9 ییقراتاستدالل اس شیافزا -246

 اهداف پرورشی

 1  4 10 حس مثبت یارتقا -5
 0.71 2 3 9 عزت نفس یارتقا -10-75
 1  4 10 عشق و محبت یبرقرا  -28
 0.28 5 2 7 قدرت  -29
 0.28 5 2 7 یآزاد -30-283-82
 1  4 10 یشاد -32
 1  4 10 نشاط -33
 1  4 10 آموزرشد مداوم دانش -45
 1  4 10 یحفظ کرامت انسان -47
 0.85 1 5 8 آموزدانش تیبهبود موقع -48
 1  4 10 یشیآزاداند-275 -76

 0.71 2 3 9 یهمدل هیروح و رشد تیتقو -216-218-222
 0.71 2 3 9 دهیامکان ابراز عق جادیا -223
 0.71 2 3 9 اندازها و دور نماهاتسلط بر چشم -247
 1  4 10 باال بردن تحمل ابهام -248
 0.71 2 3 9 تیحس مسئول جادیا -270

 فرایند فردسازی

 1  4 10 مهارت -1
 1  4 10 یخودشناس -2
 1  4 10 یکنجکاو -3
 1  4 10 خود یبازشناس -4
 1  4 10 نگرش مثبت و سالم -6
 0.71 2 3 9 میمستق ریمس افتنی  -7
 1  4 10 یاحساس ارزشمند -8

 1  4 10 ینقد و بررس -83
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 1  4 10 یدگرگون -84
 0.71 2 3 9 خوب تیشخص جادیا -109
 1  4 10 هاتیشخص یریادگی -110
 1  4 10 اخالق یریادگی -111
 1  4 10 ینید تیشخص جادیا -112
 1  4 10 یاخالق یهاارزش جادیا -113
 0.85 1 5 8 یفرد یآگاه شیافزا -254
 1  4 10 آموزپرورش حس استقالل در دانش -274
 0.71 2 3 9 یفرد یگسترش افقها -282
 0.71 2 3 9 یفرد یآگاه شیموجب افزا -293

 بهبود ظرفیت

 0.71 2 3 9 از اتالف منابع یریجلوگ -12
 1  4 10 آموزاناستفاده خالقانه از دانش -40
 0.71 2 3 9 یبهبود بازده آموزش علم -56

 1  4 10 ییدانا تیریمد -129
 1  4 10 تفکر تیبهبود ظرف -252

عوامل 
دانش 
 محور

 تولید محتوا

 1  4 10 مناسب یمحتوا -18
 1  4 10 دیتول یاطالعات برا -41
 1  4 10 دیتول یها برافرصت -42
 0.71 2 3 9 نیمعلمان محتوا آفر -80
 1  4 10 )محتوای تصویری(روشن و همه جانبه ریتصو -44

 محتوای شناختی

 1  4 10 مداردانش یمحتوا -57
 1  4 10 بر حافظه دیتأک -69
 0.71 2 3 9 گراشناخت هینظر -70
 1  4 10 یرشدشناخت -89

 1  4 10 شده معلم نییاز قبل تع یمحتوا -168

 محتوای مفهومی

 1  4 10 مفهوم درس یسازساده -67
 1  4 10 استفاده از نمودار و نقشه -211
 1  5 9 یدیکل میاستخراج مفاه -237
 1  4 10 یبندنحوه طبقه اددادنی -239
 0.85 1 4 9 آموزش نحوه فکر کردن -240
 0.71 2 3 9 مفهوم افتیدر یآموزش چگونگ -241
 0.71 2 3 9 شرفتهیپ یمفهوم ساز -244
 0.57 3 3 8 خاص میمفاه افتیدر -245
 0.71 2 6 6 و کنترل مطالب یسازمانده -251

 محتوای ارزشی
 1 2 6 6 ارزش محور یمحتوا -126
 1  8 6 یاجتماع یهابهبود و گسترش ارزش -228 -225

عوامل 
حمایت 

 محور
 عوامل نگرشی

 1  8 6 نیوالد یسازفرهنگ -20
 1  4 10 ژهیو یازهایتوجه به ن -49-51
 1  4 10 سیراهبرد تدر یریپذانعطاف -50
 1  4 10 نگرش خوب معلم -52
 1  10 4 خالقکالس  -53
 1  10 4 بهبود نگرش -72
 1  4 10 نقش تفکر -90

 1  4 10 یفرد یهاتوجه به ارزش -220
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 1  4 10 نشیتوسعه ب -297 -295
 0.14 6 4 4 مستحکم ندهیآ یبناریز -59

 عوامل انگیزشی

 1  4 10 یکالس ندیجو خوشا جادیا -13
 1  4 10 شتریرغبت ب -14
 1  10 4 آموزاندانشی کیزیف یازهاین نیتام -25
 1  10 4 توجه به حس بقا -26
 1  10 10 یروان یازهاین نیتأم -27
 1  4 10 جلب توجه دانش آموزان -65
 0.71 2 3 9 عالقه جادیا -66
 1  5 9 یارزشمند -74

 1  4 10 و اصطالحات فیدر حفظ تعار رانیفراگ قیتشو -174
 1  4 10 رانیفراگ یو کنجکاو زهیانگ جادیا -212
 0.71 2 3 9 یریادگیبه  قیتشو -276
 0.71 2 3 9 به مشارکت قیتشو -277

 عوامل انسانی
 1  6 8 ترتر و دوستانهیمدارس انسان -33-34
 1  5 9 تحقق جامعه علم جو -58
 1  4 10 دانش آموزان یداریشن_یداریاستفاده از حواس د -64

های ویژگی
 معلمی

 1  4 10 گرلیتسهراهنما و معلم  -291 -54
 1  4 10 معلم ینیکارآفر هیروح -55

 1 2 5 7 مدارتیمعلم هو -124
 1  4 10 مشارکت معلم -130
 1  6 8 معلم فکور -131
 1  4 10 کننده معلمنقش آغازکننده و کنترل -215-253
 1  4 10 گر تیشروع و هدا معلم مسئول-219
 1  4 10 ینظر یمبان لیو تحل نییتب -232
 1  4 10 یرفع اشکاالت در ابعاد نظر -236 -233
 1  10 4 تگریمعلم حما -294-242
 1  10 4 معلم سازمان دهنده -243
 1  10 10 و پاسخگو نقش معلم به عنوان مشاور -265 -261
 1  4 10 صمیمیت معلم -272
 0.71 2 3 9 فنون بحث مهارت معلم در -273
 1  5 9 معلم بسط دهنده تفکر -284

 عوامل اجتماعی

 1  4 10 سیدر تدر یاجتماع یهاشبکه -61
 1  4 10 خود یاجتماع تیواقع -87

 0.71 2 3 9 یفهم اجتماع شیافزا -257-258
 0.71 2 3 9 یاجتماع طیرفتار و شرا تیمسئول رشیپذ -271

 عوامل فرهنگی

 1  6 8 زبان و فرهنگ ریتأث -88
 1  5 9 نقش زبان -91
 1  4 10 از زبان نهیاستفاده به -93
 1  4 10 یفرهنگ همکار -94

-ارتقاء ظرفیت

 های معلمی

 1  4 10 معلمان یروشنگر -81
 1 2 5 7 آموزش یبهبود راهبردها -95
 1  4 10 سیتدر یطراح یهامهارتبهبود  -96
 1  6 8 سیارائه تدر یهامهارت شیافزا -97
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 1  4 10 معلم یعلم تیفیک شیافزا -98-101
 1  4 10 تسلط کامل معلمان -123
 1  4 10 شدن معلم یاحرفه -132

 عوامل تعاملی

 1  4 10 یاجتماع تتعامال -16-63
 1  4 10 گرانیبا د صحیح ارتباط و مشارکت 39-73
 0.85 1 10 3 نهیتعامل به -92

 1  4 10 آموزانتعامل معلم و دانش -102
 1  4 10 تعامل با همساالن -121
 1  6 8 یتعامل احساس -122
 1  4 10 آموزمعلم و دانش نیب یوجود جو همکار -255
 1  6 8 کار میلزوم تقس -268
 1  4 10 یو هم کوششالزام به تعهد  -269

 انواع تفکر

 1  4 10 یتفکر انتقاد -35
 1  4 10 تفکر خالق -37
 0.85 1 10 3 نیتفکر کارآفر -38
 1  4 10 یانتقاد یآگاه -77-86
 1  4 10 یانتقاد تیوتربمیتعل -78
 1  6 8 خرد و عمل متفکرانه محور -85

 1  4 10 ییتفکر استقرا یالگودر  اطالعات یگردآور -250

 محیط یادگیری

 1  6 8 آموزش یمجاز طیمح -60
 1  4 10 ایپو طیمح -104
 1  4 10 دوستانه یطیمح -120
 1  4 10 مذاکره یجو مثبت برا -266
 1  4 10 جو مثبت وآرام -292

فرایندهای 
 –یاددهی 

 یادگیری

یادگیری 
 مشارکتی

به  یابیآموزان در دستدانش مشارکتهمکاری و  -21-23-115
 1  4 10 دانش و مهارت

 0.71 2 6 6 یتعامل یریادگی -68
 1  4 10 سؤاالت دنیپرس -117
 1  4 10 ارائه نظرات -118
 1  4 10 یکالس یهاآموز در بحثکردن دانش ریدرگ -133
 1  4 10 مرحله مشارکت ت،یمرحله فعال -229
 0.85 1 10 3 اختصاص حد اکثر زمان به مرحله مشارکت -230
 1  4 10 کوچک یهاگروه میتقس -234
 1  4 10 آموزاندانش یرفتار سنج -235
 1  6 8 یکار یهاگروه لیمحل تشک یجداساز -238
 1  4 10 یکار گروه تیتقو -260
 1  6 8 یتفحص گروه یالگو یمعرف -262
 1  4 10 یمساع کیتشر -263

 حل مسئله

 1  4 10 ییگشامسئله -11
 1  4 10 آموزانتوسط دانش دهیچیحل مسائل پ -22-36
 0.85 1 10 3 آموزش طرح مسئله -278 -79

 1  4 10 یفرد انیم لیحل مسا -221

 یادگیری مجازی
 1  4 10 کیالکترون یریادگی -62

 1  6 8 فاوا یکنندگلیتسه -105
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 1  4 10 سخت افزارها یظاهر رییتغ -106

 یادگیری مهارتی
 1  6 8 یمهارت ارتباط یریادگی -100
 1  4 10 یریادگی یهاتوسعه مهارت -107

یادگیری  
 ایپروژه

 1  4 10 پژوهش محور یریادگی -103
 1  10 4 اعتمادبه نفس تیروش پروژه موجب تقو -156
 1  10 4 آموزان در روش پروژهدانش قیتوجه به عال -157
 1  10 10 در روش پروژه ریفراگ تیو فعال ییایپو -158
 1  4 10 آموزش نظم در روش پروژه -159
 0.71 2 3 9 آموزدر روش پروژه توسط دانش تیانتخاب موضوع فعال -160
و معلم در روش  ریفراگ نیب یآموزش حیرابطه پروژه صح -161

 1  5 9 پروژه

 1  4 10 در روش پروژه یهمکار تیتقو -162
 1  4 10 با روش پروژه تیاحساس مسئول شیافزا -163
 0.71 2 3 9 در روش پروژه گرانید دیباال بردن صبر و تحمل عقا -164
 0.71 2 3 9 در روش پروژه. یانضباط کار تیتقو -165
 1  6 8 در بستر پژوهش یریادگی تیتقو -256

یادگیری 
 اکتشافی

 1  5 9 اکتشاف فعال -116
 1  4 10 اکتشاف به کمک شاگردان -289
 1  4 10 میرمستقیغ سیتدر یالگو -290
 1  4 10 کشف مشکل-296

 تدریس تعاملی
 1 2 5 7 آموزدانش تیفعال تیتقو -134
 1  4 10 یریادگی یهیدوسو انیجر -135
 1  6 8 آموزاندانش یریادگی یازهایتوجه به ن -136

 سخنرانی

 1  4 10 یتفاوت روش کنفرانس با سخنران  -137
 1  4 10 اطالعات هیدر ارا یمعلم در روش سخنران تیمسئول -138
آموزان در روش مطالب بر عهده دانش یآورجمع تیمسئول -139

 1 2 5 7 کنفرانس

 0.14 6 5 3 رانیفراگکننده دانش نییکنفرانس تع -140
 1  4 10 یریادگیفعال  تیکنفرانس موجب موقع -141
 1  4 10 کننده معلم در کنفرانستیمنقش هدا -142
 1  4 10 هانقش معلم در کنفرانس اداره کردن و کنترل بحث -143
 1  4 10 امکان انحراف مباحثات در کنفرانس -144
 0.28 5 3 6 یلیتحص یهاها و دورهسن یتماممناسبت کنفرانس با  -145
 1  4 10 انتقال اطالعات یبرا ه،یسو کی یاوهیش  -166
 1  4 10 یدر سخنران ریفعال فراگرینقش غ -167
 1  4 10 توسط معلم یاطالعات به صورت شفاه هیارا -169
 1  4 10 امیپ رندهیدر نقش گ ریفراگ -170
 1  5 9 یدر روش سخنران ریفراگ رفعالینقش غ -171

 شاگرد استادی

 1  4 10 یقدمت روش شاگرد استاد -146
 0.85 1 4 9 از صدر اسالم یروش شاگرد استاد -147
 0.71 2 3 9 یشاگرد استاد ستمیس یدارا یمساجد اسالم -148
 0.71 2 3 9 یاستاد -مجلس به روش شاگرد  ایروش حلقه  تیاهم -149
 0.57 3 3 8 اسالم امبریپ سیروش حلقه روش تدر -150
 0.71 2 6 6 یبه شاگرد به واسطه وارد شدن در نقش استاد تیحس موفق -151
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آموزان در روش معلم توسط دانش ابیدر غ سیامکان تدر -154
 0.14 6 4 4 یاستاد شاگرد

 1  8 6 به تجارب تازه یابیدست یهدف روش استاد شاگرد -155
 1  8 6 نیو نو یروش سنت بیترک -108

 شیوه بازگویی

 1  4 10 سپردن اشعار ادیدر به  ییبازگو وهیکاربردش -172
 1  4 10 هادر حفظ قواعد، فرمول ییبازگو وهیکاربرد ش -173
 1  4 10 انتظار معلم در حفظ کلمه به کلمه مطالب -175
 1  10 4 یریادگیدر امر  ییبازگو وهیش یناکارمد -176
 1  10 4 موثر در درک مفهوم خاص ییبازگو یوهیش -177

 پرسش و پاسخ

مطالب  انیبه ب قیپرسش وپاسخ در تشو وهیکاربرد ش -178
 1  4 10 آموخته،

 1  4 10 پرسش و پاسخ مشوق تفکر در مورد مطالب آموخته شده -179
 1  4 10 یپرسش و پاسخ مشوق مرور مطالب قبل -180
 1  4 10 یابیارزش لهیپرسش و پاسخ وس -181
 1  4 10 یدق یطرح مفهوم یپرسش و پاسخ مناسب برا -182

 تمرین و تکرار

 0.85 1 5 8 یتکرار مطلب درس یمناسب برا نیروش تمر -183
 1  4 10 افتنیتبحر  یبرا یراه نیتمر -184
 0.71 2 3 9 آموزش یهااز راه یکی نیتمر -185
 0.71 2 3 9 و تکرار نیتمر قیاز طر میآموزش کاربرد مفاه -186

 مباحثه

 0.71 2 3 9 آموزانموجب شرکت فعاالنه دانش یبحث وهیش -187
 1  4 10 یبحث سینقش محرک و آغازکننده معلم در تدر -188
 0.71 2 3 9 یبحث وهیکننده معلم در شتینقش راهنما و هدا -189
 1  4 10 فقط محرک و شروع کننده مباحثه ییبحث وهیمدرس در ش -190
 1  4 10 دیآموزش مطلب جد یبرا یثحب وهیکاربرد ش -191
 1  4 10 از مفهوم یبحث موجب انتقال شکل واحد وهیش -192
 1  4 10 یذهن یستجوجتکاپو و  جادیبحث با هدف ا وهیش -193
 1  4 10 یبحث وهیمحدود نکردن بحث توسط معلم در ش تیاهم -194
 0.71 2 3 9 یابیامکان بجث و ارزش -227

 ایفای نقش

 1  4 10 یشینما وهیگوناگون در ش ائیو اش لیکاربرد وسا -195
 1  4 10 شیآزما یمناسب برا ینیگزیجا یشینما وهیش -196
 1  4 10 یاجتماع لیمسا شینما -226
 0.28 5 5 4 آموزرشد دانش یاستاد برا یالینقش خ یفایا تیاهم -152
آموز در روش استاد نقش استاد توسط دانش یفایامکان ا -153

 1   14 یشاگرد

روش 
 آزمایشگاهی

 1  4 10 شیانجام آزما یسادگ -197
آموز با جنبهء منظور آشنا کردن دانشبه شیآزما تیاهم -198
 1  10 4 مفهوم کی یعمل

 1  4 10 شیدر روش آزما شگاهیبه آزما ازین -199
 1   14 شگاهیبدون آزما شیامکان انجام آزما -200
آموزان مختلف توسط توسط دانش کسانی یریگجهینت -201
 0.71 2 3 9 کسانی یفرمول

بصورت  شیو عمل در آزما یریگجهیروش مشاهده و نت -202
 0.71 2 3 9 میمستق

 1   14 کیزیعلوم و ف میمفاه سیتدر یبرا شیآزما ادیز تیاهم -203
 0.85 1 1 12 ریهر فراگ یبرا یریگجهینت و شیانجام مستقل آزما -204
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 کاوشگری علمی

 1  4 10 یگردش علم قیاز طر یامکان کسب تجارب علم -205
 قیاز طر ایها، اشتیفعال ع،یوقا عت،یامکان مشاهده طب -206

 1   14 یگردش علم

 1  4 10 یدر روش گردش علم یامکان رشد ذهن -207
 1  10 4 یشده در کالس توسط گردش علمآموخته میمفاه تیتثب -208
 1  4 10 یآموز در روش گردش علمدانش یقدرت تجربه علم شیافزا -209
 1   14 یدر روش گردش علم یو کنجکاو یدگنزانینگاامان بر -210
 0.71 2 3 9 کاووشگرانه یهمکار قیآموزش از طر -264
 0.71 2 3 9 یموثر گروه شیمنظم و پو یگرکاوش -267

کاوشگری علمی 
 به شیوه حقوقی

و درک  یبررس ی: مناسب برایحقوق یگرکاوش یالگو -213
 1   14 یاجتماع لیمسا

 قیمثل عدالت و فقر از طر یو اجتماع یرشد عموم تیتقو -214
 0.85 1 1 12 یگرکاوش

 1  4 10 یگرکاوش قیاز طر یقضاوت منطق تیتقو -217
 1   14 قضاوت در خصوص مساله یبررس -279

 پردازیبدیعه

 1  4 10 یپرداز عیبدا یالگو یمعرف -280
 1  10 4 یو مشکل گشا تیخالق شیفزاا -281
 1  4 10 دیجد یهادهیمطرح کردن ا -24

 1   14 توسط معلم یشخص اسیق -285
 0.71 2 3 9 آموزاندانش میمستق اسیق -286
 0.71 2 3 9 معلم یشخص اسیق -287
 1   14 یریادگیها موثر در فهم مثال هااسیق سهیمقا -288

عوامل 
سنجش 
 محور

ارزشیابی 
 تکوینی

 0.85 1 1 12 مستمر یابیارزش -43
 1  4 10 یابیخودارز -46

 1  4 10 ینظر یابیارزش -119
 0.71 2 3 9 یصیکاربرد آزمون تشخ -231

 ارزشیابی عملی
 1  4 10 یمهارت یابیارزش -99

 1  4 10 پژوهش محور یابیارزش -125

 پرسشنامه مفاهیم مستخرج و هم دسته، کردنمشخص از پس
 ناسیتربیتی و روانش علوم متخصصان از و شد آماده مفاهیم اعتباریابی

 مضامین از هریک دربارۀ بودند، دانشگاهی خبرگان از نفر 14 که
 چنانچه شد درخواست نظرانصاحب از چنین،هم. شد نظرخواهی

 هر برای کنند. سپس بیان شود، اصالح یا اضافه باید مضمونی
شد. با  محاسبه( CVR)محتوایی  روایی نسبت شاخص مضمون،

 باید بودند، نفر 14 حاضر پژوهش متخصصان توجه به اینکه تعداد
روایی  مقدار که باشد و مفاهیمی 0.51 نسبت روایی محتوایی،

 کنار باید باشد 0.51 از کمتر هاآن برای شدهمحاسبه محتوایی
 برای محتوایی نسبی ضریب مقدار محاسبه به توجه شوند. با گذاشته

 در و آمد بدست مفهوم 297 تعداد ابتدا در ها،گویه تکتک
 از پس که گرفت قرار تأیید مورد مفهوم 272 تعداد دوم کدگذاری

ه به با توج متخصصین، و خبرگان بررسی و روایی محتوایی تعیین
 0.51 از کمتر نسبت روایی محتوایی مفهوم 7 ( تعداد1جدول )

 و نگرفت قرار متخصصین و خبرگان تأیید مورد و آورد بدست
 مقدار روایی محتوایی کسب به موفق مفهوم 265 تعداد درنهایت

 .گرفت قرار خبرگان و متخصصین تأیید مورد و شد 0.51 باالی
 و جهت بدست مقایسه یکدیگر، با کدگذاری دو این نتایج سپس،

های کشف شده آوردن پایایی مضامین مستخرج از متون و کد
با توجه به فرمول ضریب هولستی،  استفاده گردید.1ازروش هولستی

بدست آمد  97/0 درصد توافق خبرگان بر مضامین پایه این پژوهش
 .اعتمادندقابل زیادی میزان به نتایج دهنده آنست کهکه نشان

 

 

 

 

_________________________________ 
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 (1هولستی : پرسشنامه توافق یا مخالفت خبرگان جهت بدست آوردن ضریب توافق)ضریب2جدول 

ت مضامین پایه دهندهمضامین سازمان مضامین فراگیر
وافق

م
ت 

الف
مخ

 

 اهداف

 اهداف آموزشی

  * ینیبآموزش مهارت خوش -9
  * معنادار یریادگی -15
  * یلیتحص شرفتیپافزایش  -17-71
  * آموزش یهاروش رییتغ -19

  * یآموزش مدن -114
  * قیعم یریادگی -127
  * بهبود فراشناخت -128
  * رانیفهم فراگ شیموجب افزا -224
  * یبه استدالل منطق تیحساس -249
  * یریادگی ییتوانا شیافزا -259
  * ییقراتاستدالل اس شیافزا -246

 اهداف پرورشی

  * حس مثبت یارتقا -5
  * عزت نفس یارتقا -10-75
  * عشق و محبت یبرقرا -28
 *  قدرت -29
 *  یآزاد -30-283-82
  * یشاد -32
  * نشاط -33
  * آموزرشد مداوم دانش -45
  * یحفظ کرامت انسان -47
  * آموزدانش تیبهبود موقع -48
  * یشیآزاد اند -275 -76

  * یهمدل هیروح و رشد تیتقو -216-218-222
  * دهیامکان ابراز عق جادیا -223
  * اندازها و دور نماهاتسلط بر چشم -247
  * باال بردن تحمل ابهام -248
  * تیحس مسئول جادیا -270

 فرایند فردسازی

  * مهارت -1
  * یخودشناس -2
  * یکنجکاو -3
  * خود یبازشناس -4
  * نگرش مثبت و سالم -6
  * میمستق ریمس افتنی -7
  * یاحساس ارزشمند -8

  * ینقد و بررس -83
  * یدگرگون -84

  * خوب تیشخص جادیا -109
  * هاتیشخص یریادگی -110
  * اخالق یریادگی -111

_________________________________ 
1. Percentage of Agreement Observation (PAO)   
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  * ینید تیشخص جادیا -112
  * یاخالق یهاارزش جادیا -113
  * یفرد یآگاه شیافزا -254
  * آموزپرورش حس استقالل در       دانش -274
  * یفرد یگسترش افقها -282
  * یفرد یآگاه شیموجب افزا -293

 بهبود ظرفیت

  * از اتالف منابع یریجلوگ -12
  * آموزاناستفاده خالقانه از دانش -40
  * یبهبود بازده آموزش علم -56

  * ییدانا تیریمد -129
  * تفکر تیبهبود ظرف -252

 محورعوامل دانش

 تولید محتوا

  * مناسب یمحتوا -18
  * دیتول یاطالعات برا -41
  * دیتول یها برافرصت -42
  * نیمعلمان محتوا آفر -80
)محتوای  جانبهروشن و همه ریتصو -44

 تصویری(
*  

 شناختیمحتوای

  * مداردانش یمحتوا -57
  * بر حافظه دیتأک -69
  * گراشناخت هینظر -70
  * یرشدشناخت -89

  * شده معلمنییاز قبل تع یمحتوا -168

 محتوای مفهومی

  * مفهوم درس یسازساده -67
  * استفاده از نمودار و نقشه -211
  * یدیکل میاستخراج مفاه -237
  * یبندنحوه طبقه اددادنی -239
  * آموزش نحوه فکر کردن -240
  * مفهوم افتیدر یآموزش چگونگ -241
  * شرفتهیپ یسازمفهوم -244
  * خاص میمفاه افتیدر -245
  * و کنترل مطالب یدهسازمان -251

 محتوای ارزشی
  * ارزش محور یمحتوا -126
 یهابهبود و گسترش ارزش -228 -225

  * یاجتماع

 عوامل نگرشی محورعوامل حمایت 

  * نیوالد یسازفرهنگ -20
  * ژهیو یازهایتوجه به ن -49-51
  * سیراهبرد تدر یریپذانعطاف -50
  * نگرش خوب معلم -52
  * کالس خالق -53
  * بهبود نگرش -72
  * نقش تفکر -90

  * یفرد یهاتوجه به ارزش -220
  * نشیتوسعه ب -297 -295
 *  مستحکم ندهیآ یبناریز -59
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 عوامل انگیزشی

  * یکالس ندیجو خوشا جادیا -13
  * شتریرغبت ب -14
  * آموزاندانشی کیزیف یازهاین نیتام -25
  * توجه به حس بقا -26
  * یروان یازهاین نیتأم -27
  * آموزانجلب توجه دانش -65
  * عالقه جادیا -66
  * یارزشمند -74

و  فیدر حفظ تعار رانیفراگ قیتشو -174
  * اصطالحات

  * رانیفراگ یو کنجکاو زهیانگ جادیا -212
  * یریادگیبه  قیتشو -276
  * به مشارکت قیتشو -277

 عوامل انسانی

  * تردوستانه تر و یمدارس انسان -33-34
  * تحقق جامعه علم جو -58
-دانش یداریشن_یداریاستفاده از حواس د -64

 آموزان
*  

 های معلمیویژگی

  * گرلیتسهراهنما و معلم  -291 -54
  * معلم ینیکارآفر هیروح -55

  * مدارتیمعلم هو -124
  * مشارکت معلم -130
  * معلم فکور -131
ده کننکنترل       نقش آغازکننده و  -215-253
  * معلم

  * گرتیمعلم مسئول شروع و هدا -219
  * ینظر یمبان لیو تحل نییتب -232
  * یرفع اشکاالت در ابعاد نظر -236 -233
  * تگریمعلم حما -294-242
  * دهندهمعلم سازمان -243
و  عنوان مشاورنقش معلم به -265 -261

  * پاسخگو

  * صمیمیت معلم -272
  * فنون بحث مهارت معلم در -273
  * دهنده تفکرمعلم بسط -284

 عوامل اجتماعی

  * سیدر تدر یاجتماع یهاشبکه -61
  * خود یاجتماع تیواقع -87

  * یفهم اجتماع شیافزا -257-258
  * یعاجتما طیرفتار و شرا تیمسئول رشیپذ -271

 عوامل فرهنگی

  * زبان و فرهنگ ریتأث -88
  * نقش زبان -91
  * از زبان نهیاستفاده به -93
  * یفرهنگ همکار -94

 های معلمیارتقاء        ظرفیت
  * معلمان یروشنگر -81
  * آموزش یبهبود راهبردها -95
  * سیتدر یطراح یهابهبود مهارت -96
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  * سیارائه تدر یهامهارت شیافزا -97
  * معلم یعلم تیفیک شیافزا -98-101

  * تسلط کامل معلمان -123
  * شدن معلم یحرفه ا -132

 عوامل تعاملی

  * یاجتماع تتعامال -16-63
  * گرانیبا د صحیح ارتباط و مشارکت -39-73
  * نهیتعامل به -92

  * آموزانتعامل معلم و دانش -102
  * تعامل با همساالن -121
  * یتعامل احساس -122
  * آموزمعلم و دانش نیب یوجود جو همکار -255
  * کار میلزوم تقس -268
  * یالزام به تعهد و هم کوشش -269

 انواع تفکر

  * یتفکر انتقاد -35
  * تفکر خالق -37
  * نیتفکر کارآفر -38
  * یانتقاد یآگاه -77-86
  * یانتقاد تیوتربمیتعل -78
  * خرد و عمل متفکرانه محور -85

تفکر  یالگودر  اطالعات یگردآور -250
  * ییاستقرا

 محیط یادگیری

  * آموزش یمجاز طیمح -60
  * ایپو طیمح -104
  * دوستانه یطیمح -120
  * مذاکره یجو مثبت برا -266
  * جو مثبت وآرام -292

 –فرایندهای یاددهی 
 یادگیری

 یادگیری مشارکتی

-مشارکت دانشهمکاری و  -21-23-115

  * به دانش و مهارت یابیآموزان در دست

  * یتعامل یریادگی -68
  * سؤاالت دنیپرس -117
  * ارائه نظرات -118
 یهاآموز در بحثکردن دانش ریدرگ -133
  * یکالس

  * مرحله مشارکت ت،یمرحله فعال -229
اختصاص حد اکثر زمان به مرحله  -230

  * مشارکت

  * کوچک یهاگروه میتقس -234
  * آموزاندانش یرفتار سنج -235
  * یکار یهاگروه لیمحل تشک یجداساز -238
  * یکار گروه تیتقو -260
  * یتفحص گروه یالگو یمعرف -262
  * یمساع کیتشر -263

 حل مسئله
  * ییمسئله گشا -11
  * آموزانتوسط دانش دهیچیحل مسائل پ -22-36
  * آموزش طرح مسئله -278 -79
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  * یفرد انیم لیحل مسا -221

 یادگیری مجازی
  * کیالکترون یریادگی -62

  * فاوا یکنندگلیتسه -105
  * سخت افزارها یظاهر رییتغ -106

 یادگیری مهارتی
  * یمهارت ارتباط یریادگی -100
  * یریادگی یهاتوسعه مهارت -107

 اییادگیری پروژه

  * پژوهش محور یریادگی -103
  * اعتمادبه نفس تیروش پروژه موجب تقو -156
آموزان در روش دانش قیتوجه به عال -157

  * پروژه

  * در روش پروژه ریفراگ تیو فعال ییایپو -158
  * نظم در روش پروژهآموزش  -159
در روش پروژه  تیانتخاب موضوع فعال -160

 آموزتوسط دانش
*  

 ریفراگ نیب یآموزش حیرابطه پروژه صح -161
  * و معلم در روش پروژه

  * در روش پروژه یهمکار تیتقو -162
  * با روش پروژه تیاحساس مسئول شیافزا -163
ر د گرانید دیعقاباال بردن صبر و تحمل  -164

  * روش پروژه

  * در روش پروژه. یانضباط کار تیتقو -165
  * در بستر پژوهش یریادگی تیتقو -256

 یادگیری اکتشافی

  * اکتشاف فعال -116
  * اکتشاف به کمک شاگردان -289
  * میرمستقیغ سیتدر یالگو -290
  * کشف مشکل -296

 تدریس تعاملی
  * آموزدانش تیفعال تیتقو -134
  * یریادگی یهیدوسو انیجر -135
  * آموزاندانش یریادگی یازهایتوجه به ن -136

 سخنرانی

  * یتفاوت روش کنفرانس با سخنران  -137
 هیدر ارا یمعلم در روش سخنران تیمسئول -138

 اطالعات
*  

مطالب بر عهده  یآورجمع تیمسئول -139
 آموزان در روش کنفرانسدانش

*  

 *  انریکننده دانش فراگنییکنفرانس تع -140
  * یریادگیفعال  تیکنفرانس موجب موقع -141
  * کننده معلم در کنفرانستینقش هدا -142
نقش معلم در کنفرانس اداره کردن و  -143

 هاکنترل بحث
*  

  * مباحثات در کنفرانسامکان انحراف  -144
ها و سن یمناسبت کنفرانس با تمام -145
 *  یلیتحص یهادوره

  * انتقال اطالعات یبرا ه،یسوکی یاوهیش  -166
  * یدر سخنران ریفعال فراگرینقش غ -167
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توسط  یصورت شفاهاطالعات به هیارا -169
  * معلم

  * امیپ رندهیدر نقش گ ریفراگ -170
  * یدر روش سخنران ریفراگ رفعالینقش غ -171

 شاگرد استادی

  * یقدمت روش شاگرد استاد -146
  * از صدر اسالم یروش شاگرد استاد -147
شاگرد  ستمیس یدارا یمساجد اسالم -148
  * یاستاد

مجلس به روش  ایروش حلقه  تیاهم -149
  * یاستاد -شاگرد 

  * اسالم امبریپ سیروش تدرروش حلقه  -150
به شاگرد به واسطه وارد  تیحس موفق -151

  * یشدن در نقش استاد

معلم توسط  ابیدر غ سیامکان تدر -154
 *  یآموزان در روش استاد شاگرددانش

به  یابیدست  یهدف روش استاد شاگرد -155
  * تجارب تازه

  * نیو نو یروش سنت بیترک -108

 بازگویی شیوه

 سپردن ادیدر به  ییبازگو وهیکاربردش -172
  * اشعار

در حفظ قواعد،  ییبازگو وهیکاربرد ش -173
  * هافرمول

انتظار معلم در حفظ کلمه به کلمه  -175
  * مطالب

  * یریادگیدر امر  ییبازگو وهیش یناکارمد -176
موثر در درک مفهوم  ییبازگو یوهیش -177

  * خاص

 پرسش و پاسخ

به  قیپرسش وپاسخ در تشو وهیکاربرد ش -178
  * مطالب آموخته، انیب

پرسش و پاسخ مشوق تفکر در مورد  -179
  * شدهمطالب آموخته

  * یپرسش و پاسخ مشوق مرور مطالب قبل -180
  * یابیارزش لهیپرسش و پاسخ وس -181
 یطرح مفهوم یپرسش و پاسخ مناسب برا -182

  * یدق

 تمرین و تکرار

تکرار مطلب  یمناسب برا نیروش تمر -183
 یدرس

*  

  * افتنیتبحر  یبرا یراه نیتمر -184
  * آموزش یهااز راه یکی نیتمر -185
 و نیتمر قیاز طر میآموزش کاربرد مفاه -186

  * تکرار

 مباحثه

موجب شرکت فعاالنه  یبحث وهیش -187
  * آموزاندانش

نقش محرک و آغازکننده معلم در  -188
  * یبحث سیتدر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            17 / 25

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1647-en.html


 430...  یاددهی الگوی مولفههای و ابعاد اعتبارسنجی و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

 وهیکننده معلم در شتینقش راهنما و هدا -189
  * یبحث

فقط محرک و  یبحث وهیمدرس در ش -190
  * کننده مباحثهشروع

آموزش مطلب  یبرا یثحب وهیکاربرد ش -191
 دیجد

*  

از  یبحث موجب انتقال شکل واحد وهیش -192
 مفهوم

*  

تکاپو و  جادیبحث با هدف ا وهیش -193
  * یذهن یحستجو

محدود نکردن بحث توسط معلم  تیاهم -194
  * یبحث وهیدر ش

  * یابیامکان بجث و ارزش -227

 ایفای نقش

 وهیگوناگون در ش ائیو اش لیکاربرد وسا -195
 یشینما

*  

 یمناسب برا ینیگزیجا یشینما وهیش -196
  * شیآزما

  * یاجتماع لیمسا شینما -226
د رش یاستاد برا یالینقش خ یفایا تیاهم -152
 آموزدانش

 * 

ز آمونقش استاد توسط دانش یفایامکان ا -153
 یدر روش استاد شاگرد

*  

 روش آزمایشگاهی

  * شیانجام آزما یسادگ -197
منظور آشنا کردن به شیآزما تیاهم -198
  * مفهوم کی یآموز با جنبهء عملدانش

  * شیدر روش آزما شگاهیبه آزما ازین -199
  * شگاهیبدون آزما شیامکان انجام آزما -200
 آموزانتوسط دانش کسانی یریگجهینت -201

  * کسانی یمختلف توسط فرمول

و عمل در  یریگجهیروش مشاهده و نت -202
  * میبصورت مستق شیآزما

 میمفاه سیتدر یبرا شیآزما ادیز تیاهم -203
  * کیزیعلوم و ف

 یبرا یریگجهیو نت شیانجام مستقل آزما -204
  * ریهر فراگ

 کاوشگری علمی

 قیاز طر یامکان کسب تجارب علم -205
  * یگردش علم

 ها،تیفعال ع،یوقا عت،یامکان مشاهده طب -206
  * یگردش علم قیاز طر ایاش

  * یدر روش گردش علم یامکان رشد ذهن -207
شده در کالس آموخته میمفاه تیتثب -208

  * یتوسط گردش علم

آموز در دانش یقدرت تجربه علم شیافزا -209
  * یروش گردش علم
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 در روش یو کنجکاو یزانندگیامان برنگ -210
  * یگردش علم

  * کاوشگرانه یهمکار قیآموزش از طر -264
  * یموثر گروه شیمنظم و پو یگرکاوش -267

کاوشگری علمی به شیوه 
 حقوقی

 ی: مناسب برایحقوق یگرکاوش یالگو -213
 یاجتماع لیو درک مسا یبررس

*  

مثل  یو اجتماع یرشد عموم تیتقو -214
  * یگرکاوش قیعدالت و فقر از طر

 قیاز طر یقضاوت منطق تیتقو -217
  * یگرکاوش

  * قضاوت در خصوص مساله یبررس -279

 پردازیبدیعه

  * یپردازعیبدا یالگو یمعرف -280
  * یگشاو مشکل تیخالق شیفزاا -281
  * دیجد یهادهیمطرح کردن ا -24

  * توسط معلم یشخص اسیق -285
  * آموزاندانش میمستق اسیق  -286
  * معلم یشخص اسیق -287
موثر در فهم  یهامثال و هااسیق سهیمقا -288

  * یریادگی

 محورعوامل سنجش
 ارزشیابی تکوینی

  * مستمر یابیارزش -43
  * یابیخودارز -46

  * ینظر یابیارزش -119
  * یصیکاربرد آزمون تشخ -231

 ارزشیابی عملی
  * یمهارت یابیارزش -99

  * محورپژوهش یابیارزش -125

در این تحقیق، نخست، کدگذاری با مطالعه کتب و مقاالت در زمینه 
الگوهای یاددهی یادگیری دوره دوم ابتدایی صورت گرفت و سپس 
مجدداً کدگذاری به سمع و نظر اساتید راهنما و خبرگان رسید که 

مضمون پایه کشف و سپس  297پس ازمرحله اول کدگذاری تعداد 
مضمون پایه کشف گردید  272پس از مرحله دوم کدگذاری تعداد 

 مضمون پایه به تأیید خبرگان و متخصصین رسید. 265و درنهایت 

 
در شده ییشناسا هایموجود ابعاد و مولفه تیوضعسؤال فرعی دوم: 

آموزان دوره دوم دانش یبراالگوی یاددهی یادگیری پژوهش حاضر 
 چگونه است؟ یابتدای

 

 

 ییدر دوره دوم ابتدا یریادگی یاددهی یدر الگوها مؤلفه یو مقدار آماره ت یبارعامل.  3جدول 
 آماره تی بار عاملی مولفه بعد

 فاهدا

 10.86 0.54 اهداف آموزشی
 11.11 0.54 اهداف پرورشی
 10.78 0.66 فرایند فردسازی
 13.41 0.55 بهیود ظرفیت

 عوامل دانش محور

 10.86 0.54 تولید محتوا
 11.11 0.66 محتوای شناختی
 10.78 0.55 محتوای مفهومی
 13.41 0.64 محتوای ارزشی

 محور تیعوامل حما
 10.86 0.54 عوامل نگرشی
 11.11 0.66 عوامل انگیزشی
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 10.78 0.55 عوامل انسانی
 13.41 0.64 های معلمیویژگی

 8.51 0.67 عوامل اجتماعی
 10.16 0.66 عوامل فرهنگی

 10.74 0.54 های معلمیارتقای ظرفیت
 10.86 0.54 عوامل تعاملی
 11.11 0.54 انواع تفکر

 10.78 0.66 محیط یادگیری

 
 
 
 

 یریادگی یاددهی یندهایفرا

 10.86 0.67 یادگیری مشارکتی
 11.11 0.54 مسئلهحل 

 10.78 0.66 یادگیری مجازی
 13.41 0.55 یادگیری مهارتی

 8.51 0.64 یادگیری پروژه ای
 10.16 0.66 یادگیری اکتشافی
 10.74 0.62 تدریس تعاملی

 12.09 0.54 روش تدریس سخنرانی
 11.66 0.71 شاگرد استادی
 12.02 0.65 شیوه بازگویی
 12.35 0.65 پرسش و پاسخ
 10.88 0.8 تمرین و تکرار

 12.75 0.8 مباحثه
 8.71 0.71 ایفای نقش

 12.51 0.62 روش آزمایشگاهی
 10.16 0.66 کاوشگری علمی

 12.02 0.65 کاوشگری علمی به شیوه حقوقی
 12.75 0.8 بدیعه پردازی

 نجش محورسعوامل 
 10.86 0.54 ارزشیابی تکوینی
 11.11 0.55 ارزشیابی عملی

ها و مؤلفه هیباشند، لذا کلیباالتر م 3/0از  یعامل یبارها یتمام
قابل قبول  ییدر دوره دوم ابتدا یریادگی یاددهی یالگو یهاشاخص

 باشند.یم

 

 ییدر دوره دوم ابتدا یریادگی یاددهی یالگو یهابرازش مولفه یهاشاخص . 4جدول
 X2/df RMSEA NFI CFI GFI IFI RFI SRMR AGFI مدل

 >8/0 >09/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 3-1 میزان قابل قبول
 97/0 24/0 99/0 99/0 94/0 98/0 95/0 018/0 223/2 محاسبه شده

 یشاخص بر مبنا نی(: اRMSEAمربعات ) نیانگیجذر م یخطا
-از شاخص یاریقرار دارد و بر خالف بس ماندهیباق سیماتر لیتحل

 نیقابل محاسبه است. ا زیمختلف ن نانیفواصل اطم یبرازش برا یها
ر شاخص اگ نیقرار دارد. مقدار ا یمرکزریپارامتر غ یشاخص برمبنا

ت به اسکوئر نسب یبودن کا کوچکتردهنده برابر صفر باشد نشان
باشد. مقدار یم 1/0باشد و حد مجاز آن مقدار یم یدرجه آزاد

RMSEA باشد که با توجه به مقدار یم 018/0آمده دستبه
 . باشدیمطلوب م 1/0استاندارد کمتر از 

 (NFI ،RFI ،CFI ،IFI)یقیتطب یهاشاخص
 دست آمدهبونت به -شاخص برازش هنجارشده بنتلر ای NFI مقدار

که حد مطلوب  9/0مقدار استاندارد باشد که با توجه بهیم 95/0
 یشاخص از برازش مطلوب نیباشد، مدل با توجه به ایشاخص م نیا

 برخوردار است. 
باشد که یم 99/0دست آمده به یشاخص برازش نسب ای RFI مقدار

 به برازش مناسب مدل اشاره دارد.  زیشاخص ن نیا
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 99/0دست آمده مقدار به یشیشاخص برازش افزا ای IFI مقدار
 به برازش مناسب مدل اشاره دارد.  زیشاخص ن نیباشد که ایم

 98/0دست آمده مقدار به یقیشاخص برازش تطب ای CFI مقدار
 به برازش مناسب مدل اشاره دارد.  زیشاخص ن نیباشد که ایم

دو به  یکا میشاخص از تقس نی(: اX2/dfاسکور بهنجار ) یکا
برابر   یدو به درجه آزاد یشود. نسبت کایحاصل م یدرجه آزاد

-یم یهاشاخص هیباشد. در کل با توجه به کلیو مطلوب م 223/2
 یعامل یبرخوردار است. بارها یتوان گفت مدل از برازش مناسب

 یریگو اندازه نییشده در تبهدهمشا ریمتغ ریتأث زانیدهنده منشان
ه ب یبار عامل دییتأ یباشد. برایپنهان مربوط به خود م یرهایمتغ

 .شودیتوجه م یسطح معنادار

 
-هبندی )رتباز آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن و اولویت

د شوبندی( تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می
 (.1386)مؤمنی، 

H0یاددهی یالگوای هها در بین مؤلفه: یکسان بودن میانگین رتبه 
 یآموزان دوره دوم ابتدایدانش یپژوهش حاضر برا یریادگی

H1یاددهی یالگوها در بین : عدم یکسان بودن میانگین رتبه 
 یآموزان دوره دوم ابتدایدانش یپژوهش حاضر برا یریادگی

 نتایج آزمون فریدمن بصورت زیر است:
 

 

 ها(های مؤلفهفریدمن )میانگین رتبه. نتایج آزمون 5جدول 
 میانگین رتبه های برنامه درسی دانشگاه کارآفرینمؤلفه

 6.84 عوامل نگرشی
 6.84 پردازیبدیعه

 6.83 حل مسئله
 6.75 شیوه بازگویی

 6.74 های معلمیویژگی
 6.74 اییادگیری پروژه

 6.73 اهداف آموزشی
 6.73 مباحثه

 6.65 پرسش و پاسخ
 6.64 انواع تفکر

 6.64 محیط یادگیری
 6.63 محتوای شناختی
 6.63 محتوای مفهومی
 6.63 کاوشگری علمی
 6.49 عوامل انگیزشی
 6.49 یادگیری مجازی
 6.49 ارزشیابی تکوینی

 5.95 های معلمیارتقاء ظرفیت
 5.95 سخنرانی

 5.94 بهبود ظرفیت
 5.77 تمرین و تکرار

 5.76 یادگیری مشارکتی
 5.51 عوامل انسانی

 5.51 عوامل فرهنگی
 5.51 یادگیری مهارتی
 5.51 تدریس تعاملی
 5.51 ارزشیابی عملی
 5.5 اهداف پرورشی
 5.5 فرایند فردسازی

 5.5 ایفای نقش
 5.5 روش آزمایشگاهی
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 5.47 عوامل تعاملی
 5.47 شاگرد استادی
 5.46 تولید محتوا

 4.47 محتوای ارزشی
 4.47 عوامل اجتماعی

 4.47 یادگیری اکتشافی
 4.47 کاوشگری علمی به شیوه حقوقی

های (، که میانگین رتبه4براساس نتایج آزمون فریدمن در جدول )
دهد، با توجه به معنادار شدن این آزمون، هر هر مؤلفه را نشان می

لحاظ اهمیت در سطوح مؤلفه دارای رتبه یکسانی نبوده و از  38
-های عوامل نگرشی و بدیعهکه مؤلفهطوریمختلفی قرار دارند به

پردازی  دارای بیشترین اهمیت و بعد از آن مؤلفه حل مسئله اهمیت 
های محتوای ارزشی، عوامل اجتماعی، دوم را دارد ولی مؤلفه

یادگیری اکتشافی و کاوشگری به شیوه حقوقی، دارای کمترین 
 باشند.اهمیت می

 
 گیری نتیجه

 هایابعاد و مولفه تیوضع یبررس تدوین دنبالبه حاضر پژوهش
 دوره آموزاندانش یبرا یریادگی -یاددهی یدر الگو شدهییشناسا

 بررفع آن اساس بود. که)مورد مطالعه شهر تهران(   ابتدایی دوم

 و عمیق درگیری و مشارکت آموزان ودانش گانهپنج نیازهای
 دارد.  قرار آموزش درجریان هاآن معنادار

های بدست آنچه در ابتدا اهمیت دارد بررسی میزان اعتبار مولفه
 نسبی ضریب مقدار باشد که باتوجه به نتایج محاسبهآمده می

 بدست مفهوم 297 تعداد ابتدا در ها،گویه تکتک برای محتوایی

 گرفت قرار تأیید مورد مفهوم 272 تعداد دوم کدگذاری در آمد و

 و بررسی خبرگان و محتوایی روایی نسبت تعیین از پس که
 0.51کمتر از  ییمحتوا ییمفهوم نسبت روا 7 تعداد متخصصین،

قرار نگرفت و  نیخبرگان و متخصص دییبدست آورد و مورد تأ
 ییمحتوا ییمفهوم موفق به کسب مقدار روا 265تعداد  تیدرنها

 و خبرگان قرار گرفت. نیمتخصص دییشد و مورد تأ 0.51 یباال
 نظر سمع و به پایایی آوردن بدست جهت مجدداً کدگذاری سپس

 گردید که درصد استفاده هولستی ازروش و رسید راهنما اساتید

 که آمد بدست 0.97  این پژوهش پایه مضامین بر خبرگان توافق

بنابراین قابل اعتمادند؛  زیادی میزان به نتایج که آنست دهندهنشان
های حاصل شده در این پژوهش مورد تائید قرار میزان اعتبار مولفه

 گرفت.
 تحلیل از آمدهبدست مفاهیم به توجه با طبق نتایج بطورکلی

الگوهای یاددهی یادگیری  زمینه در التین و فارسی متون محتوای
الگوهای  که رسید نتیجه این به تواندر دوره دوم ابتدایی، می

ایی هیادگیری در دوره دوم ابتدایی اشاره به شرایط و ویژگییاددهی 
های تدریس اثرگذار است و لذا مجریان آموزش دارد که بر روش

یادگیری  -های یاددهیباید قبل از شروع فرآیند آموزش و فعالیت
 ها برای یادگیری توجهها توجه داشته باشد که براساس یافتهبه آن

محور و فرایندهای عوامل دانش باتوجه به های بعد حمایتیبه مولفه

تواند آموزمحور مییاددهی یادگیری مناسب و متنوع و دانش
یادگیری عمیق و پایدار ایجاد نماید و پس از سنجش مناسب، 
اصالحات الزم انجام گردد و دسترسی به اهداف موردنظر حاصل 

ه د کباشگردد. نکته قابل تامل در مدل حاصل شده پژوهش این می
آمده در تاثیرمتقابل باهم قرار دارند و طبق های بدستکلیه مولفه

 صورت فرآیند خطیتواند بهاین مدل، فرآیند آموزش و یادگیری نمی
ای باشد، بلکه باید به نقش و سهم کلیه عوامل ثاثیرگذار و مرحله

 طور همزمان توجه شود. به
است از کمک به موجب این الگوها، هدف عمده تحصیل عبارت  

ها. این هدف آموزان در امر کسب اطالعات و پردازش آنبه دانش
های مختلف علوم و هم هم شامل کسب اطالعات جدید از رشته
بندی و تفکر دهی، طبقهاستفاده از اطالعات موجود برای سازمان

شود. الگوهای تدریس برای کمک به معلمان برای نیل به انتقادی می
غ شده است. گرایش فطری انسان برای درک و فهم این اهداف ابال

ها، درک دهی آنها و سازمانیابی به دادهجهان از طریق دست
حل قطعی برای آن، و ارائه مفاهیم و زمان مناسب مسائل و تولید راه

دهد. برخی ها به دیگران را مورد تاکید قرار میبرای انتقال آن
دهد، آموز قرار میتیار دانشالگوها اطالعات و مفاهیم را در اخ

ها به وسیله یادگیرنده برخی دیگر تکوین مفاهیم و آزمون فرضیه
دهد و باالخره تعدادی دیگر موجب تقویت را مورد تأکید قرار می

های شوند. معدودی از این الگوها برای تقویت قابلیتتفکر خالق می
العه خود و اند. بسیاری از الگوها برای مطعام فکری طراحی شده

یابی به اهداف فردی تواند دستجامعه نیز مناسب بوده و می
)شخصی( و اجتماعی تعلیم و تربیت را ممکن سازد. الگوهای یاددهی 

این کند تا چکونگی ساخت دانش را بیاموزند. یادگیری کمک می
الگوها در انجام عملیات بر روی اطالعات حاصل از تجربه مستقیم 

ر کند تا بتوانند دآموزان کمک میبع واسطه به دانشیا از طریق منا
های مطالعاتی خود کنترل مفهومی اعمال کنند، اما از آنجاکه زمینه

هریک از این الگوها برای تقویت نوع خاصی از تفکر طراحی 
 اند، باید پذیرفت که همه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند.شده

، نوعی انرژی جمعی تولید کنیمهنگامی که با یکدیگر کار می
شود. طراحی الگوهای یاددهی گفته می« افزاییهم»کنیم که به آن می

منظور است که استفاده بهینه از این پدیده با برپا کردن یادگیری بدین
شود. اساساً مدیریت کالس درس اجتماعات یادگیری فراهم می

الگوهای چیزی جز شکل داده به روابط همکارانه در کالس نیست. 
کند تا بتوانند از طریق آموزان کمک مییاددهی یادگیری به دانش

ار های شناختی خویش بپردازند، کتعامل با دیگران به تقویت قابلیت
های متنوعی طور سازنده را با افرادی که دارای شخصیتکردن به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            22 / 25

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1647-en.html


   و همکاران  نژاد فالحتی فرشته  435

 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

هستند، بیاموزند؛ و چگونگی ایفای نقش را به عنوان یکی از اعضای 
ابگیرند. در زمینه رشد علمی و شناختی نیز استفاده از این گروه فر

های دیگران، آموزان بتوانند از دیدگاهشود دانشالگوها باعث می
ط سازی و بسها، بهره گرفته و به شفافخواه دیدگاه افراد یا گروه

های مختلف بپردازند. لذا های خویش از اندیشهافکار و تلقین
های توجه خود را به پرورش مهارت هریک از الگوها، کانون

 فکری خاص و نیز تعامالت ویژه دارند.
 هایرتبه نیانگی(، که م1در جدول ) دمنیبراساس نتایج آزمون فر

آزمون، هر  نیبا توجه به معنادار شدن ا دهد،یهر مؤلفه را نشان م
در سطوح  تینبوده و از لحاظ اهم یکسانیرتبه  یمؤلفه دارا 38

-هعیو بد یعوامل نگرش یهاکه مؤلفهیطورقرار دارند به یمختلف
 تیو بعد از آن مؤلفه حل مسئله اهم تیاهم نیشتریب یدارا یپرداز

 ،یعوامل اجتماع ،یارزش یمحتوا یمؤلفه ها یدوم را دارد ول
 نیکمتر یدارا ،یحقوق وهیبه ش یو کاوشگر یاکتشاف یریادگی

 .باشندیم تیاهم
فوق باید گفت الگوهای یاددهی یادگیری با  هایدر تبیین یافته

شود. این الگوها سعی اندازی نسبت به فردیت فرد آغاز میچشم
که به درک و فهم طوریوتربیت سامان بخشند بهدارند به تعلیم

و پذیرش مسئولیت در قبال تعلیم و تربیت )رشد(  بهتر ما از خود،
شده رشد و تحول محققخود منتهی شود و به ما بیاموزد که مرزهای 

ی های برتر در زندگرا چگونه سپری کنیم و برای نیل به کیفیت
تر باشیم. مجموعه الگوهای تر و خالقتر، حساسعناصری قوی

متعلق به این خانواده توجه ویژه خود را به دیدگاه فردی )شخصی( 
معطوف نموده درصدد تشویق و ترغیب استقالل مولد و سازنده در 

، تا بدین ترتیب با خودآگاهی و احساس مسئولیت فرد است
روزافزون سرنوشت خود را رقم زند. الگوهای یاددهی یادگیری بر 

های منحصر به فرد بینش و شخصت هر انسان تأکید کرده و جنبه
در جهت پرورش شخصیتی یک پارچه، با اعتماد به نفس تالش 

س مالکیت کند. هدف اصلی، یاری رساندن به افراد در احسامی
خود »یابی به احساس نسبت به رشد و پرورش خود و دست

و هماهنگی شخصی )شخصیت فرد( است. الگوهای « ارزشمندی
چنین در جهت تلفیق و ترکیب ابعاد عاطفی یاددهی یادگیری هم

ح ترین سطوکنند. یکی از فعال)هیجانی( و عقالنی شخصیت عمل می
های ا اخیر الگوها و شیوههوپرورش در دهههای  آموزشنوآوری

یاددهی یادگیری بوده است و برای این کار فنون متنوعی که با 
از  وجود آمده است.های فردی افراد سازگار باشند بهتفاوت

گیری شده است که مطالعات انجام شده در این زمینه چنین نتیجه
 ها مناسبتنهایی در تمام موقعیتهیچ فن یا روشی برای آموزشی به

شود به مجموعه که چه فنی با موقعیت همراه مینیست. این
 متغیرهایی بستگی دارد که در یادگیری دخالت دارند.

موضع گیری الگوهای یاددهی یادگیری درباره انسان چنین است که 
ش پندارند که واکنای می«کنندهتصحیح -خود»او را با نظام ارتباطی 

میزان موفقیت او در انجام نسبت به اطالعاتی که حکایت از 
 شناساندهد. روانوظایف و تکالیفش دارد، رفتار خود را تغییر می

برداری از دانش مربوط به چگونگی واکنش انسان در برابر با بهره
اند که چگونه با سازمان دادن به تکالیف و بازخورد، دریافته

-حیتصح -ساختار تکالیف و بازخورد، برخورداری از قابلیت خود
هایی برنامه اند از:کننده را تسهیل نمایند. نتایج به دست آمده عبارت

های اجتماعی و برای کاهش ترس از یادگیری، پرورش مهارت
-ورزش، جایگزین کردن آرامش یا اضطراب و یادگیری پیچیدگی

آنجاکه این الگوها های عقالنی، اجتماعی و فیزیکی ازهای مهارت
مشاهده و تکالیف تعریف شده و ر قابلتمرکز خود را بر رفتا

اند، از بنیادهای آموزان قرار دادهانعکاس میزان پیشرفت به دانش
پژوهش بسیار وسیعی برخوردار خواهند بود. الگوهای یاددهی 

شناسی و مفاهیم آن یعنی محرک یادگیری براساس تئوریهای روان
 )فرآیندهایی آموزانکوشند به فرایندهای شناختی دانشپاسخ، می -

که قابل مشاهده نیستند( اثر بگذارند، الگوهای یاددهی یادگیری بر 
 شوند.اعمال قابل مشاهده فراگیران متمرکز می

 ه باگیری کرد کتوان چنین نتیجهدر مجموع در تبیین این نتایج می

 تأثیر از ناشی آموزاندانش عملکرد شده،عنوان موردهای به توجه

 هاآن تأثیرگذاری مقدار و شناسایی است که یگوناگون متغیرهای

شایان  کمکی حوزه این در آموزاندانش پیشرفت بهبود به تواندمی
 میان تقابل پرتو در دبیر، هر تدریس کلی اثربخشی کند، پس

 مدیریت اجرای آموزش، تدریس، طراحی شامل کلی معیارهای

 شخصیتی هایویژگی و ارزشیابی انسانی، روابط درس، کالس

 شود.تعیین می و سنجیده مطلوب،
 در درس، کالس هایموقعیت از او تفسیر و معلم چنین درکهم

 به است. گیرد مؤثر کاربه را روش کدام و چرا وقت، چه کهاین

 فکری فرآیندهای متقابل به دادنِ گوش انگلیش و دوئر گفته

 که آوردمی فراهم معلمان برای ابزار یادگیری یک آموزان،دانش

ها آن از و درک را آموزاندانش هایایده توانندمی آن، طریق از
 معلمان، که کندمی کمک کار این آنان، باور به کنند. حمایت

چالش  شان بههایایده توسعه و اصالح برای را آموزاندانش
 بعضی اما شوند. مقتدری اندیشمندان آینده، در بتوانند تا بکشانند

 یا شنوندنمی را آموزاندانش استدالل یا ها،بحث این ضمن معلمان

-های دانشپاسخ دارند تمایل بیشتر و ندارند هاآن از عمیقی درک

 دهند، گوش هایشانجواب درستی ارزشیابی منظوربه را آموزان

 رویکردهای محتوا، شامل هدف، را درسی برنامة عناصر اگر است

 یادگیری -یاددهی رویکرد بدانیم، ارزشیابی و یادگیری -یاددهی

 میسر اند،یافته تحقق اهداف این آیا که را این موضوع بررسی به

در  کند کهمی فراهم را معناداری اطالعات ارزشیابی، سازد.می
 ایحرفه رشد تأثیرات و فرایند درباره عاقالنه هایگیریتصمیم

 آید.می کاربه
 تدریس آن براساس سپس و کرد ریزیطرح باید در این راستا ابتدا

 برنامة از مثابة بخشی به باید امر داد. این انجام را ارزشیابی وحتی

-برنامه در درگیر افراد تمام مجزا. پروژۀ معنایبه نه و باشد کلی

 داشته مشارکت ارزشیابی در باید هامجریان برنامه و درسی ریزی

از  استفاده میزان به یادگیری برای طراحی در باشند. متعهد بدان و
 طراحی کارآمد نظامی درسی، برنامة تصمیمات در ارزشیابی نتایج

 روش چون یادگیری، مواردی -یاددهی  رویکردهای در شودمی

 به مدنظر هایمهارت آموزش و نگرش تغییر دانش، ارائة

 یادگیری، امر در میزان مشارکت یادگیرنده و روش فراگیران،
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 و وسایل مواد، محیط، با یکدیگر، با فراگیران ارتباط چگونگی
 گیرد.می قرار مدنظر امکانات آموزشی
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