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چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناخت میزان آگاهی معلمان دوره ابتدایی از نظریه  های یادگیری و به کارگیری آن 

در سال تحصیلی 86-  همدان  ابتدایی شهر  معلمان  تحقیق،  آماری  جامعه  گرفته است.  انجام  تدریس  فرایند  در 

1385 هستند که از میان آن ها 310 نفر )226 نفر زن و 84 نفر مرد( به عنوان نمونه تحقیق و به روش طبقه  ای 

تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از دو نوع ابزار شامل : آزمون سنجش میزان آگاهی معلمان 

از نظریه  های یادگیری و  پرسشنامه به کارگیری نظریه  های یادگیری بهره گرفتیم و داده  ها با استفاده از آزمون  های 

قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  واریانس  تحلیل  و  یتنی،  و  من   U مستقل،  گروه های  برای   t تک نمونه  ای،   t آماری 

گرفت و در نهایت نتایج زیر به دست آمد:

و  شناخت  گرایی  نظریه  های  از  و   متوسط  حد  در  رفتارگرایی  نظریه  از  ابتدایی  معلمان  آگاهی  میزان 

متغیرهای :  و  یادگیری  نظریه  های  از  معلمان  آگاهی  میزان  میان  بود؛  متوسط  حد  از  پایین  تر  اجتماعی  شناختی- 

مدت دوره  های آموزش ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه تدریس معلمان تفاوت معناداری 

وجود داشت، اما تفاوت معناداری با متغیر جنس مالحظه نشد.

به  آن  میزان  بیشترین  و  بود  متوسط  حد  از  باالتر  معلمان  توسط  یادگیری  نظریه  های  کارگیری  به  میزان 

نظریه  های رفتارگرایی و کم ترین میزان به نظریه شناختی- اجتماعی مربوط می شد؛ میان میزان به کارگیری نظریه  های 

یادگیری توسط معلمان و متغیر های جنس، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس معلمان تفاوت معناداری وجود داشت، اما 
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تفاوت معناداری با متغیرهای: مدت دوره  های آموزش ضمن خدمت و رشته تحصیلی معلمان مالحظه نشد.

اجتماعی،  شناختی-  گرايی،  شناخت  رفتارگرايی،  يادگيری ،  نظريه  های  کلید واژه  ها: 
تدريس، دوره ابتدايی، آموزش ضمن خدمت

مقدمه
و شيوه وقوع  يادگيری  از  فزاينده  به دركی  در كالس درس،  مؤثر  تدريس  برای  معلمان 
فرايند  در  آن ها  كاربرد  و  يادگيری  نظريه  های  به  مربوط  دانش  شامل  درک  اين  دارند.  نياز  آن 
اين كه  درک  در  مشترک  به طور  كه  دارند  وجود  متعددی  يادگيری  نظريه  های  می شود.  تدريس 
» يادگيری چگونه در كودكان و بزرگساالن اتفاق می  افتد؟« كمک می  كنند. اين عمل مشترک، 
يعنی بهره گيری از تكنيک  ها و اصول ديدگاه  های نظريه  های گوناگون، بهتر از آن است كه هنگام 

طراحی آموزشی، ديدگاه واحدی را مورد توجه قرار دهيم.
پايه  به عنوان  رفتارگرايی  دادن  قرار  به  اخير  تا سال  های  آموزشی  تكنولوژی سيستم  های 
عمدۀ طراحی آموزشی تمايل نشان می  داد، اما در حال حاضر شناخت  گرايی خط مقدم طراحی 
آموزشی را تشكيل می  دهد و طراحان آموزشی را به جهتی می  كشاند كه در كار خود شناخت را 

(طراحی آموزشی( اعمال كنند (آيوين،1 1997 :1(.
ارتمر و نيوبای به نقل مرگل2 (1993( سه نظريه رفتارگرايی، شناخت  گرايی و ساخت  گرايی 
را مقايسه كرده  اند و می  نويسند: »يک رويكرد آموزشی ممكن است برای يک يادگيرنده مبتدی كه 
به يک متن آشنايی دارد، تهييج و تحريک كننده نباشد. آن ها از نظريه واحدی حمايت نمی  كنند، 
بلكه تأكيد دارند راهبرد های آموزشی و محتوای مورد مخاطب، به سطح يادگيرندگان بستگی 
می  كنند«  متناسب  شود،  آموخته  است  قرار  كه  محتوايی  با  را  يادگيری  نظريه  های  آن ها  دارد. 

(مرگل،3 1998 :25(.
كرام لينگر4  در تحقيق خود سه ديدگاه رفتارگرايی، شناخت  گرايی و انسان  گرايی را به طور 
به  اين سه روش را  بتواند  نتيجه گرفت يک دوره آموزشی كه  هم زمان مورد بررسی قرار داد و 

سبک های يادگيری افراد مرتبط كند، بهترين نتيجه را خواهد داد (مهرمحمدی، 122:1379(
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شناخته  رفتارگرا  اولين  عنوان  به  غالبًا  او  و  دارد  ريشه  واتسون  كارهای  در  رفتارگرايی، 
پاولف توصيف  نظام  و  نظريه  اساس  بر  را  يادگيری  می شود (اسميت،1 2005 : 2(. واتسون 
می  كرد (مرگل، 1998 : 1(. نظريه رفتارگرايی بر مطالعه رفتار های آشكار كه قابل مشاهده و 

اندازه  گيری باشند، تأكيد كند (گود و برافی2 به نقل از مرگل، 1998 : 3(.
علي رغم اين كه رفتارگرايی به دليل توجه نداشتن به فرايند های درونی ذهن مورد انتقاد قرار 
همانند،  عناصر  خاموشی،  تنبيه،  تقويت،  مانند  نظريه،  اين  از  گرفته  بر  اصول  اما  می  گيرد، 
شكل دهی رفتار، اصالح رفتار و آموزش برنامه  ای، در تدريس و كالس داری كمک قابل توجهی 
و  است  آسان  رفتارگرايی  »درک  می  نويسد:  رابطه  اين  در   )1997) آيوين  می  كند.  معلمان  به 
امروزه شاهد كاربرد آن در كالس درس هستيم. تقويت نقش مهمی در يادگيری دارد و به عنوان 
سيستم بازخورد عمل می  كند«. از آنجا كه يادگيری برای رفتارگرايان افزايشی است، يعنی در 
گام  های كوچک و نه در پرش  های بزرگ اتفاق می  افتد، رعايت موارد زير می  تواند به مؤثر بودن 

تدريس كمک كند (داربی،3 2003 : 5(.
� آموزش به مراحل يا گام  های تدريجی همراه با تقويت در هر مرحله تبديل شود. بنابر 
اصل »عناصر همانند«، معلم موقعيتی را ترتيب دهد تا آموخته  های دانش  آموزان در كالس درس 

با زندگی روزمره آنان ارتباط پيدا كند؛
•برای از ميان بردن رفتارهای نا مطلوب، خاموشی روش بسيار مؤثری است؛

سال  های  در  (به خصوص  يادگيری  تجربيات  معلمان  كالسيک،  شرطی  نظريه  طبق   •
اوليه تحصيل( را طوری تدارک ببينند كه هيجان  های خوشايندی به همراه داشته باشد.

را طوری  بايد محيط  معلم  بنابراين  است؛  بيرونی  به محرک  های  پاسخ  نتيجه  رفتار   •
فراهم كند تا دانش آموزان به پاسخ  های مطلوب دست يابند.

يكی ديگر از نظريه  های مهم يادگيری، نظريه شناخت  گرايی است كه پايه آن منطقی بودن 
و  بر  می  شمارد  محيط  به  نسبت  ما  احساسات  و  عقايد  نمايانگر  را  ما  پاسخ  های  و  است  انسان 
رفتارگرايی را به دليل اينكه رفتارهای پيچيده انسان را به عوامل ساده و عقيم كاهش می  دهد، رد 

می  كند (فريچر،4 2008 :3(.
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  پيشينه نظريه شناختی به گشتالت باز می  گردد كه عقيده داشت يادگيری از طريق بينش تحقق 
می يابد. يادگيری از نظر شناخت  گرايان، حاصل فرايند ذهنی به شمار می  آيد. نظريه يادگيری 
ل  عنوان حالاّ به  افراد  نظريه  اين  می  كند. طبق  تأكيد  درونی ذهن  فرايند های  اهميت  بر  شناختی 
مسائل به طور فعال از اطالعات پيرامون خود برای تسلط بر محيط بهره می  گيرند (سالمون،1 به 

نقل لكن بای،2 1998 : 5(. 
روان  شناسان شناخت  گرا معتقدند يادگيری ايجاد تغيير در رفتار آشكار نيست، بلكه ايجاد 

تغيير در ساخت شناختی و فرايند های ذهنی است (سيف،1380 : 258(.
جيمز هارتلی3 در اين زمينه می  نويسد: »يادگيری حاصل استنباط  ها، انتظارات و برقراری 
پيوند هاست. يادگيرندگان به جای كسب عادت، نقشه  ها و راهبردها را به دست می  آورند و در 
اين زمينه دانش قبلی كمک مؤثری به آن ها می  كند«. او اصولی را كه می  توانند در تدريس به روش 

شناخت گرايی به معلم كمک كنند، به شرح زير ارائه می  دهد (اسميت، 2005 : 2(:
• آموزش بايد خوب سازماندهی شود؛ موضوعات درسی با سازماندهی مناسب خوب 

ياد گرفته می  شوند و بهتر در حافظه می  مانند؛
به طور واضح ساختاربندی شود؛ موضوعاتی كه ساختار دارند، يعنی  بايد  آموزش   •

دارای روابط منطقی ميان ايده  های اصلی و مفاهيم هستند، اجزاء را به هم مربوط می  كنند؛
• جنبه ادراكی تكليف مهم است؛ يادگيرندگان به طور گزينشی حيطه  های گوناگون محيط 

را مورد توجه قرار می  دهند؛ بنابراين طريقی كه از آن يک مسئله ارائه می  شود، مهم است؛
• تفاوت  های فردی در سبک شناختی و دستيابی به يادگيری مؤثر است؛ بنابراين معلم 

بايد تفاوت  های فردی را در طراحی و ارئه درس در نظر گيرد؛
• بازخوردهای شناختی، اطالعاتی در مورد موفقيت يا شكست  های يادگيرندگان درباره 
تكليفی كه با آن درگير هستند به آن ها ارائه می  دهد، و تقويت از طريق دادن اطالعات (آگاهی از 

نتايج( مؤثرتر از پاداش است؛ بنابراين الزم است معلمان همواره از اين سازوكار بهره گيرند.
نظريه شناختی اجتماعی در نظريه يادگيری اجتماعی ريشه دارد. نظريه يادگيری اجتماعی 
به طور رسمی در سال1941 توسط ميلر و دالرد4 و با انتشار كتاب »يادگيری اجتماعی و تقليد« 
1. Solomon  

 2. Leckenby  
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آغاز شد و سپس توسط آلبرت بندورا، با نام نظريه شناختی ــ اجتماعی توسعه يافت. طبق نظريه 
شناختی ــ اجتماعی، يادگيری در زمينه اجتماعی رخ می  دهد و افراد با مشاهده رفتار ديگران ياد 
رفتار  كه  عقيده  اين  پذيرش  با  اجتماعی  ــ  شناختی  نظريه  7ــ1(.   : 1998 (استون،1  می  گيرند 
و  رفتارگرايی  نظريه  دو  ميان  پلی  می  پذيرد،  تأثير  درونی  از عوامل  و هم  بيرونی  از عوامل  هم 

شناخت  گرايی ايجاد كرد (ارمرد،.(1:  1999  2
مفهوم« خود تنظيمی3»از مفاهيم عمده نظريه شناختی- اجتماعی است كه از طريق آن افراد 
مي توانند رفتار خود را با استفاده از استانداردهای درونی تنظيم كرده، رفتار خود را كنترل كنند 
پيامد های  از طريق  را  افراد مهارت و شيوه های رفتار  اين نظريه،   (استون، 1998 :7(. طبق 

رفتار خود مي آموزند (ميلر و دالرد به نقل آيزوم،4 1999 :ص2(.
ارمرود (1999( اصول مربوط به نظريه شناختی ــ اجتماعی را كه مي توانند در كالس درس 

به كار گرفته شوند، به شرح زير ارائه داده است:
ياد می  گيرند. آسان  تر   بسيار  از طريق مشاهده،  را  ديگران  رفتار  غالباً  دانش  آموزان   •
ديد  معرض  در  ديگران  مطلوب  رفتارهای  تا  كنند  فراهم  را  موقعيتی  بايد  معلمان  بنابراين 

دانش آموزان قرار گيرد؛
كاهش  و  مطلوب  رفتارهای  افزايش  موجب  مؤثری  صورت  به  رفتار  پيامد های  •بيان 

رفتارهای نا مطلوب می  شود؛
•معلمان و والدين بايد نمونه رفتاری مناسبی برای دانش آموزان باشند؛ 

• دانش  آموزان بايد به اين باور برسند كه استعداد پيشرفت در تكاليف آموزشی را دارند و 
اين باور را از طريق مشاهده تجارب افراد موفق  توسعه دهند.

• معلمان بايد كمک كنند تا دانش  آموزان انتظاراتی واقعی برای پيشرفت تحصيلی خود 
شكل دهند.

• معلمان دانش  آموزان را راهنمايی كنند تا رفتارهای مطلوب خود را با استفاده از روش 
خود تنظيمی، توسعه بخشند.

پژوهش هايی كه درباره نظريه  های يادگيری در ايران انجام شده است، نشان مي دهد ميزان آگاهی 
1. Danice . Stone   

2. J . E . Ormrod   
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4. Delores, Isom  
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معلمان از نظريه  های يادگيری در حد پايين است و بيشترين ميزان آگاهی به نظريه رفتارگرايی مربوط می-
شود (حاتمی، 1381(. همچنين  بيشترين ميزان كاربرد نظريه  های يادگيری در فرايند تدريس به نظريه 

رفتارگرايی، و كمترين ميزان آن به نظريه فراشناخت و اجتماعی ارتباط دارد (عابدی، 1378(.
نظريه  های  از  معلمان  آگاهی  ميزان  در  متعدد  عوامل  بودن  دخيل  به  توجه  با  شواهد  اما   
يادگيری و به كارگيری آن در فرايند تدريس اين واقعيت را بيان می  كنند كه هر كدام ازنظريه  های 
يادگيری، فرايند يادگيری و عوامل مؤثر در آن را از زاويه ديد خاصی معرفی كرده  اند. تحليل و 
بررسی آن ها نشان می  دهد هيچ كدامشان از آن ها يكديگر را به طور كامل نفی نمی  كنند،  بلكه هر 

كدام بر عوامل ويژه  ای در امر يادگيری تأكيد دارند.
راهبردها و  از  آگاهانه و مقتضی  استفاده  نظر می رسد  به  بسيار مهم  آموزش  امر  در  آنچه 
اصولی است كه در هر يک ازنظريه  ها مطرح می  شود؛ اين امر مستلزم داشتن شناخت و آگاهی 

الزم در اين زمينه است.
وابسته  آكادميک  و  نظری  دانش  به  فقط  آموزش  امر  در  يادگيری  كاربردنظريه  های  البته   
نيست، بلكه معلمان در فرايند آموزش، به فعاليت  ها و اعمال راهبردهايی می  پردازند كه نه فقط 
از منابع رسمی و مكتوب علمی كه حتی از دل تجربيات فردی به آن ها دست يافته  اند؛ چه بسا اگر 
اين تجربيات را در تطابق با اصول و راهبردهای نظريه  های آكادميک يادگيری قرار دهيم، ممكن 
است به ميزان زيادی با آن ها هماهنگ باشد و يا حتی در خالف جهت آن ها قرار گيرد و زمينه بروز 
نظريه  ای جديد را برای عالقمندان به پژوهش و نظريه  پردازی در اين حيطه فراهم كند. بديهی 

است كه تجربيات منابع بسيار ارزشمندی در توليد نظريه به شمار می  آيند.
نظريه های  از  ابتدايی  دوره  معلمان  آگاهی  ميزان  شناسايی  حاضر  پژوهش  كلی  هدف 
با  دو  اين  ميان  رابطه  همچنين  است؛  تدريس  فرايند  در  نظريه ها  كارگيری  به  ميزان  و  يادگيری 
متغيرهايی چون جنس، مدرک تحصيلی، رشته تحصيلی، سابقه خدمت و شركت در دوره های 
آموزشی ضمن خدمت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اين اساس در اين تحقيق سؤاالت زير 

مورد بررسی قرار گرفته  اند:
1ــ معلمان دوره ابتدايی شهر همدان در نظام آموزشی ايران به چه ميزان دانش نظری و 

علمی در زمينه نظريه  های يادگيری را دارند؟
2ــ صرف نظر از اينكه معلمان دانش نظری دارند يا ندارند، آن ها در فرايند تدريس از چه 
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اصول و راه كارهای يادگيری استفاده می  كنند؟
و  اصول  كاربرد  با  رابطه  در  معلمان  حرفه  ای  مهارت  های  و  نظری  دانش  ميان  آيا  3ــ 
راه كارهای يادگيری، رابطه  ای وجود دارد؟ به عبارت ديگر آنچه آنان در عمل به كار می  برند به چه 

ميزان با نظريه  های يادگيری تطابق دارد؟
تحصيلی،  مدرک  جنس،  حسب  بر  يادگيری  نظريه  های  از  معلمان  آگاهی  ميزان  آيا  4ــ 

رشته تحصيلی، مدت دوره ضمن خدمت و سابقه تدريس آنان متفاوت است؟
بر  آنان(  حرفه  ای  (مهارت  معلمان  توسط  گيری  ياد  نظريه  های  كارگيری  به  ميزان  آيا  5ــ 
حسب جنس، مدرک تحصيلی، رشته تحصيلی، مدت دوره ضمن خدمت و سابقه تدريس آنان 

تفاوت دارد؟

روش تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه  گیری:
پژوهش حاضر با توجه به موضوع و ماهيت آن از نوع توصيفی و به روش زمينه  يابی است. 
جامعه تحقيق، همه معلمان دوره ابتدايی شهر همدان در سال تحصيلی 86- 1385 به تعداد 1620 
نفر (441 نفر مرد و 1179 نفر زن( بودند كه از اين تعداد با استفاده از جدول مورگان و به روش 

طبقه  ای نسبتی تصادفی 310 نفر (226 نفر زن و84 نفر مرد( به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار گردآوری اطالعات: 
 جمع  آوری اطالعات با دو نوع ابزار انجام شد:

 21 شامل  يادگيری:  نظريه  های  از  آگاهی  ميزان  سنجش  برای  ساخته  محقق  آزمون  1ــ 
سؤال چهار گزينه  ای (با اختصاص 7 سؤال به هر نظريه(؛ 

2ــ پرسشنامه محقق ساخته برای به كارگيری نظريه  های يادگيری: شامل سؤاالت مربوط به  
مشخصات فردی: سن، جنس، سابقه، رشته تحصيلی، مدرک تحصيلی و دوره  های ضمن خدمت 
ـ اجتماعی (با اختصاص 7 سؤال به هر  و 21 گويه از سه نظريه رفتارگرايی، شناخت گرايی و شناختیـ 

نظريه( و با طيف ليكرت (هيچ وقت، خيلی كم، بعضی اوقات، اكثر اوقات و هميشه(. 
افراد  از  نفر  دوازده  نظر  از  استفاده  و  مشورت  با  آزمون،  و  پرسشنامه  محتوايی  روايی 
برنامه  ريزی  و  يادگيری  تربيتی و روان شناسی  با تجربه در حيطه  های روان  شناسی  و  متخصص 
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با  پرسشنامه  و  آزمون  پايايی  همچنين  گرفت.  قرار  تأييد  مورد  نهايت  در  و  شد  بررسی  درسی 
اجرای مقدماتی ميان 25 نفر از معلمان و محاسبه آلفای كرانباخ بررسی گرديد و پايايی آزمون با 

ضريب 0/84 و پايايی پرسشنامه نيز با ضريب 0/86 تأييد شد.   
روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

اطالعات پس از جمع  آوری، با توجه به سؤاالت پژوهشی و متغيرهای تحقيق، با استفاده 
از آزمون  های آماری: t تک نمونه  ای، t برای گروه  های مستقل، U من و يتنی، تحليل واريانس 

و با استفاده از نرم افزار Spss، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

یافته  ها:
سؤال 1. آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری چقدر است؟

سؤال2. معلمان به چه ميزان نظريه  های يادگيری را در فرايند تدريس به كار می  گيرند؟

جدول1. نتایج آزمون t تک نمونه  ای مربوط به میزان آگاهی معلمان ازنظریه  های رفتارگرایی، شناخت
گرایی وشناختی ـــ اجتماعی و میزان به کارگیری آن

                                  
                                     

شاخص                  
  متغیر

میانگنیتعداد
انحراف

استاندارد
3/5= میانگنی میزان آگاهی

21= میانگنی میزان به کارگیری

     t         d.f سطح معناداریدرجه آزادی

ی    
اه

 آگ
ان

میز

   0/400      298 0/843     2/09   3/6  299رفتارگرايی

   0/000      298 14/43-     2/091/69  299شناخت گرايی

   0/000      298 14/43-     2/091/69  299شناختی- اجتماعی         

به 
ن 

یزا
م

ی
گیر

کار

   0/000      298    60/6  2/59  30/12  299رفتارگرايی

   0/000      298    34/3  27/523/30  299شناخت گرايی

شناختی- اجتماعی
 

29926/623/62  26/81   298      0/000   
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   داده  های جدول فوق نشان می  دهد ميانگين نمره  های معلمان از آزمون به ترتيب در نظريه 
رفتارگرايی (3/6(، در نظريه شناخت  گرايی(2/09( و در نظريه شناختی ــ  اجتماعی (2/09( 
است كه با توجه به ميانگين مورد انتظار می  توان گفت ميزان آگاهی معلمان از نظريه رفتارگرايی 
متوسط   حد  از  كمتر  ــ  اجتماعی  شناختی  و  شناخت  گرايی  نظريه  از  و   )3/5) متوسط  حد  در 
از  از نظريه رفتارگرايی و كمترين ميزان آگاهی  شان  است. در واقع بيشترين ميزان آگاهی آن ها 

نظريه شناختی  اجتماعی (2/09( است.
 داده  های جدول فوق، ميزان t و مقايسه ميانگين  های نمرات مربوط به پرسشنامه نظريه 
رفتارگرايی (30/12(، نظريه شناخت  گرايی (27/52(، نظريه شناختی ــ اجتماعی (26/52( 
انتظار(21( نشان می  دهد معلمان هر سه نظريه را  باالتر از حد متوسط به كار  و ميانگين مورد 
گرفته اند. آن ها نظريه رفتارگرايی را به بيشترين ميزان و نظريه شناختی ــ اجتماعی را به كمترين 

ميزان به كار برده  اند. 
 سؤال3. آيا ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری برحسب جنس متفاوت است؟ 

سؤال4. آيا ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری بر حسب جنس تفاوت دارد؟
معلمان  آگاهی  به میزان  مربوط  مستقل  گروه  های  در   t آزمون اطالعات  خالصه     .2 شماره  جدول 

ازنظریه  های یادگیری و میزان به کارگیری آن بر حسب جنس
   

               شاخص
جنسیت

  میانگنی  تعداد
ف  ا نحر ا

استاندارد
 قدار

t   
درجه آزادی

df    
سطح  معناداری

   sig…

ن 
یزا

م
هی

گا
2228/134/16زن آ

0/9852980/468
777/663/38مرد

به 
ن 

یزا
م

ی
گیر

کار

      7/02    85/68   222زن   
5/96     298   0/000    

      6/93    80/16    77مرد

 

 داده  های جدول فوق نشان می دهد آماره t با مقدار (0/985( و با درجه آزادی 161/53 
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در سطح (p >0/05 ( معنادار نيست؛ بنابراين نمی  توان فرض صفر را رد كرد. به عبارت ديگر،  
اما داده  های اين جدول در  تأثير ندارد؛  يادگيری  جنسيت در ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های 
در  صفر  فرض  می دهد  نشان  معلمان  توسط  يادگيری  به كارگيری نظريه  های  ميزان  خصوص 
سطح (p>0/05( را می  توان رد كرد و بنابراين جنس در ميزان به كارگيری معلمان از نظريه  های 
يادگيری مؤثر است. با مقايسه ميانگين  ها  می  توان دريافت كه زنان با ميانگين (85/67( بيشتر 

از مردان نظريه های يادگيری را در تدريس به كار می  گيرند.
 سؤال5. آيا ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری برحسب مدت دوره  های آموزش 

ضمن خدمت تفاوت دارد؟ 
سؤال6. آيا ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان بر حسب مدت دوره  های 

آموزش ضمن خدمت متفاوت است؟
جدول شماره3. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه  بر اساس طبقات مربوط به دوره  های آموزش 

ضمن خدمت معلمان

                آماره
منبع تغییر

مجموع مجذورات
      s.s        

میانگنی مجذورات
m.s       

درجه  آزادی
d.f     

مقدار
  F

سطح معناداری
  sig…    

هی
گا

ن آ
یزا

        3     244/90     734/70ميان گروهیم

18/210/000
      295     13/45   3966/28  درون گروهی

      298  4700/97كل

به 
ن 

یزا
م

ی
گیر

کار

        3     12/38     37/135ميان گروهی

      295     55/04   16236/99درون گروهی   0/2250/879

      298   16274/13كل

می دهد   نشان   )0/000) معناداری  سطح  و   )18/21)  Fمقدار با  فوق  جدول  نتايج 
گذراندن دوره  های آموزش ضمن خدمت در رابطه با نظريه های يادگيری توسط معلمان در ميزان 
از  از گروه  ها وجود دارد،  بدانيم تفاوت در ميان كدام يک  اينكه  آنان مؤثر است. برای  آگاهی 
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آزمون تعقيبی LSD به شرح زير استفاده كرديم:
جدول شماره4. نتایج آزمون LSD برای تعیین تفاوت میان گروه ها براساس مدت دوره آموزش 

ضمن خدمت

      نتیجهسطح معناداریاختالف میانگنیگروه ها

گروه آموزش ندیده با 
اموزش دیده با میزان 

ساعت متفاوت

معناداراست       0/023     * 2/59-تا15 ساعت

معناداراست        0/03     * 16-30-2/84

معناداراست      0/000    * 3/32-بيشتر از30

 آموزش دیده بیشتر از 
3٠ساعت با  آموزش 

دیده کمتر از آن ساعت

معنادارنيست      0/856      0/73تا 15 ساعت

معنادارنيست      0/937      16-300/48

همان طور كه جدول فوق نشان می  دهد، ميزان آگاهی معلمانی كه آموزش ضمن خدمت 
داشته  اند بيشتر از آن هايی است كه آموزش ضمن خدمت نداشته  اند. اما تفاوت ميان گروه  هايی 
كه 15 ساعت و 16 تا 30 ساعت آموزش ضمن خدمت داشته اند با گروه  هايی كه بيشتر از 30 

ساعت آموزش ضمن خدمت داشته  اند معنادار نيست.
نتايج جدول شماره 3  در خصوص ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان 
نشان می دهد نمی  توان فرض صفر را مبنی بر نداشتن تفاوت آگاهی معلمان ازنظريه های يادگيری 
بر حسب مدت دوره  های آموزش ضمن خدمت در سطح (P>0/05(  رد كرد؛ بنابراين گذراندن 
دوره  های آموزش ضمن خدمت در رابطه بانظريه  های يادگيری؛  در ميزان به كارگيری  آن تأثير 

ندارد.
آنان  بر حسب مدرک تحصيلی  يادگيری  از نظريه  های  آگاهی معلمان  آيا ميزان  سؤال7. 

تفاوت دارد؟
سؤال8. آيا ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان بر حسب مدرک تحصيلی 

آنان متفاوت است؟
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جدول شماره5.  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس طبقات مربوط به مدرک تحصیلی معلمان

           آماره
منبع تغییر

مجموع مجذورات
      s.s        

میانگنی مجذورات
m.s       

درجه آزادی
d.f         

ر ا مقد
F

سطح معناداری
   sig…   

ی 
اه

 آگ
ان

میز

71/040/000      2     762/35     1524/69ميان گروهی

      296     10/73   3176/28  درون گروهی

      298  4700/97كل

به 
ن 

یزا
م

ی
گیر

کار

   0/047   3/09        2      166/63     333/27ميان گروهی

      296      53/85   15940/86درون گروهی

      298   16274/13كل

كرد. رد   )p  >0/05) درسطح  را  صفر  فرض  می توان  می  دهد  نشان  فوق  جدول  نتايج 
به عبارت ديگر مدرک تحصيلی معلمان در ميزان آگاهی آنان از نظريه  های يادگيری مؤثر است؛ 

استفاده  شفه  تعقيبی  آزمون  از  تفاوت  دارد،  وجود  گروه  ها  كدام  ميان  بدانيم  اينكه  برای 
كرديم كه نتايج آن به شرح زير است:

جدول شماره 6.  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت میزان آگاهی میان گروه  های معلمان براساس 
میزان تحصیالت

     نتیجهسطح معناداریاختالف میانگنی      طبقات )مدرک حتصیلی(

 لیسانس وباالتر
معنادار است          0/000   * 5/80    ديپلم

معنادار است       0/000    *  2/49فوق ديپلم  

معنادار است       0/000    * 3/30    ديپلم   فوق دیپلم

جدول فوق نشان می  دهد معلمان به ترتيب مدرک تحصيلی، ليسانس وباالتر، فوق ديپلم 
است.  معنادار  نيز  آن ها  ميان  تفاوت  و  دارند.  يادگيری  ازنظريه  های  بيشتری  آگاهی  ديپلم،  و 
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نتايج جدول شماره 5  در خصوص ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان نشان 
تحصيلی  مدرک  بنابراين  كرد.  رد    )P>0/05) سطح  در  را  صفر  فرض  می توان  كه  می دهد 
يک  كدام  ميان  بدانيم  اينكه  برای  دارد.  تأثير  يادگيری  كارگيری نظريه  های  به  ميزان  در  معلمان 

ازگروه  ها تفاوت وجود دارد، ازآزمون تعقيبی LSD به شرح زير بهره گرفتيم:

جدول شماره7.  نتایج آزمون LSD برای تعیین تفاوت میان گروه  ها براساس مدرک تحصیلی

   نتیجهسطح معناداریاختالف میانگنی   طبقات )مدرک حتصیلی(

لیسانس و باالتر
 معنادار است    0/044     * 2/29    ديپلم

 معنادار است    0/017    * 2/74فوق ديپلم

معنادار نيست    0/636     0/454- ديپلم    فوق دیپلم

 جدول فوق نشان می  دهد معلمانی كه مدرک تحصيلی ليسانس دارند، با ميانگين(86/23( 
بيشتر از معلمان ديپلم و فوق ديپلم  نظريه  های يادگيری را در فرايند تدريس به كار می  گيرند.

آنان  تحصيلی  رشته  حسب  بر  يادگيری  ازنظريه  های  معلمان  آگاهی  ميزان  آيا  سؤال9. 
تفاوت دارد؟

رشته  حسب  بر  معلمان  توسط  يادگيری  نظريه  های  كارگيری  به  ميزان  آيا  سؤال10.   
تحصيلی آنان متفاوت است؟

u من ویتنی مربوط به میزان آگاهی معلمان ازنظریه  های  جدول شماره8.  خالصه اطالعات آزمون 
یادگیری بر حسب رشته تحصیلی

                  شاخص                 
سطح معناداری      مقدارu   رتبه میانگنی   تعدادرشته حتصیلی

        184/99   197          مرتبط1*
3154       

 
      82/42  102      غیرمرتبط**       0/000
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با  مرتبط  تحصيلی  مدرک  دارای  معلمان  كه  می  كند  بيان  را  نتيجه  اين  جدول  داده  های 
ابتدايی است،  آموزش  با  آنان غيرمرتبط  به معلمانی كه مدرک تحصيلی  ابتدايی نسبت  آموزش 

آگاهی بيشتری ازنظريه های يادگيری دارند.
جدول شماره9.  خالصه اطالعات آزمون t گروه  های مستقل مربوط به میزان به کارگیری نظریه  های 

یادگیری توسط معلمان بر حسب رشته تحصیلی

         شاخص

رشته حتصیلی

 انحرافمیانگنی تعداد
استاندارد

 مقدار
t   

 

  درجه
 آزادی
d.f    

سطح 
داری  معنا

Sig…

  7/87   84/4  197   مرتبط
263   243/90 0/793  

  6/40  84/21  102غیر مرتبط

داده  های جدول فوق نشان می  دهد نمی  توان فرض صفر در سطح(p>0/05( رد كرد؛  بنابراين 
مرتبط يا غير مرتبط بودن رشته تحصيلی معلمان  در ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری تأثير ندارد. 

سؤال11. آيا ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری بر حسب سابقه تدريس آنان تفاوت دارد؟
سابقه  حسب  بر  معلمان  توسط  گيری  ياد  كارگيری نظريه  های  به  ميزان  آيا  سؤال12.   

تدريس آنان متفاوت است؟
جدول شماره 10.  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس طبقات مربوط به سابقه تدریس معلمان

آماره
منبع تغییر              

مجموع 
مجذورات
  s.s        

میانگنی
مجذورات

m.s

درجه 
آزادی

d.f

مقدار
F

سطح معناداری
Sig…

هی
گا

ن آ
یزا

      5     38/42     192/08میان گروهیم

2/ 50/ 031       293     15/39   4508/89  درون گروهی

      298  4700/97کل

به 
ن 

یزا
م

ی
گیر

کار

        5     192/875     964/377میان گروهی

      293      52/252   15309/75درون گروهی   0/003  3/691

      298   16274/13کل
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 نتايج جدول فوق نشان می  دهد فرض صفر مبنی بر تفاوت نداشتن ميزان  آگاهی معلمان از 
نظريه  های يادگيری بر حسب سابقه تدريس را می  توان در سطح (p >0/05(  رد كرد. به عبا رت 
ديگر سابقه تدريس معلمان در ميزان آگاهی آنان از نظريه  های يادگيری تأثير دارد. در خصوص 
ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان، همان طور كه نتايج جدول نشان می دهد، 
بنابراين مدت سابقه تدريس معلمان در  می توان فرض صفر را در سطح (P>0/05( رد كرد؛ 
ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری تأثير دارد. برای آنكه بدانيم ميان كدام يک از گروه  ها وجود 

دارد، از آزمون تعقيبی  LSD به شرح زير بهره گرفتيم:

جدول شماره11.  نتایج آزمون LSD  برای تعیین تفاوت میان گروه  ها براساس سابقه تدریس

نتیجهسطح معناداریاختالف میانگنی    طبقات )سابقه تدریس(

هی
گا

ن آ
یزا

  26تا3٠  م
سال

معنادار نيست   0/057     5/35-           1-5

معنادار نيست   0/420     1/85-            6-10

معنادار است   0/021    *1/85-           11-15

معنادار نيست   0/063      1/25-           16-20

معنادار است   0/013    * 1/34-          21-25
به 

ن 
یزا

م
ی

گیر
کار

معنادار است      0/001       *  4/29            30-26 16تا2٠ 

معنادار است      0/002       * 3/08 21تا25 

دارند،  تدريس  سابقه  سال  و21-25   11-15 كه  معلمانی  آگاهی  فوق  جدول  براساس 
نسبت به معلمانی كه 30-26 سال سابقه دارند، ازنظريه  های يادگيری بيشتر است. و همچنين 
معلمانی كه 20-16 و 25-21 سال سابقه تدريس دارند، بيشتر از آن هايی كه 30-26 سال 

سابقه دارند نظريه  های يادگيری را در فرايند تدريس به كار می  گيرند.
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بحث و نتیجه گیری:
دانش  آموزان  يادگيری  فرايند  در  كه  متعددی  عوامل  به  يادگيری  ازنظريه  های  يک  هر 
در  آموزشی  اهداف  تحقق  در  سزايی  به  نقش  آن ها  از  آگاهی  و  می  كنند  اشاره  هستند  تأثيرگذار 
كالس  های درس خواهد داشت. نتايج از تحليل نشان می  دهد به طور كلی دانش نظری معلمان 
ازنظريه  های يادگيری در سطح پايين است و  با توجه به ميانگين  ها، معلمان از نظريه رفتارگرايی 
نسبت به دو نظريه ديگر شناخت گرايی و شناختی ــ اجتماعی آگاهی بيشتری دارند؛ شايد اين امر 
آموزش ضمن خدمت  و كالس  های  معلم  تربيت  مراكز  در  رفتاری  به شيوه  آموزش،  به داليل 
معلمان و استفاده از مدرسانی باشد كه از نظريه يادگيری رفتارگرايی بيشتر و ازنظريه  های يادگيری 

شناخت  گرايی و شناختی ــ  اجتماعی استفاده كرده  اند.
ازنظريه  های  اين آگاهی كمتر معلمان  اين است كه علي رغم  يافته  های مهم پژوهش  از  يكی 
يادگيری، ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری (به ويژه نظريه رفتارگرايی(  باالتر از حد متوسط بوده 

است. اما به هر حال اگر عمل با آگاهی همراه باشد، نتايج بسيار مطلوب  تری خواهد داشت. 
آموزش مؤثر، مستلزم شناخت شيوه وقوع يادگيری و شناخت فراگيران است كه نظريه  های 

يادگيری به آن ها پرداخته  اند. در اين خصوص دو سؤال مهم مطرح می شود: 
داشته  آگاهی كمتری  يادگيری  ازنظريه  های  معلمان  است  اينكه چگونه ممكن  اول  سؤال 
باشند، اما آن ها را در فرايند تدريس به كار گيرند؟ داليل متعددی وجود دارد كه بيشتر به زمينه  های 
كسب دانش حرفه  ای و عملی يا مهارت  های حرف ه ای معلمان باز می  گردد و همان طور كه اشاره 

كرديم اين تجربه  ها بسيار ارزشمند هستند ونظريه  های گوناگون يادگيری را بيان می  كنند؛ از جمله:
1ــ  برخی مواقع در جلسات شورای معلمان مدرسه وگروه های آموزشی، اصول كاربردی 
و رهنمود هايی به معلمان توصيه می  شود و از آن ها می  خواهند كه آن موارد را در فرايند تدريس 
به كار گيرند؛گرچه آن توصيه  ها به طور مستقيم با عنوان نظريه  های يادگيری مطرح نمی  شوند، 

اما در واقع به اصول يادگيری ناشی از آن ها می پردازند.
ـ گاهی برخی معلمان خالق و موفق تجاربی دارند كه آن ها را در اختيار معلمان ديگر قرار می دهند  2ـ

و اين تجارب به طور ضمنی و تلويحی اصول و راهكارهای نظريه  های يادگيری را در بر دارند.
به  را گام  3ــ كتب راهنمای تدريس و مجالتی كه در مدارس وجود دارند شيوه تدريس 
گام بيان كرده، آن ها را به صورت آماده در اختيار معلمان قرار می  دهند بدون اينكه هميشه اشاره 
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مستقيم به روش  ها ونظريه  های يادگيری داشته باشند.
 سوال دوم اينكه چرا معلمان نظريه رفتارگرايی را بيشتراز سايرنظريه  ها به كار می  گيرند؟ 
آموزشی، شيوه طراحی كتب درسی دوره  نظام  از جمله تمركزگرايی در مديريت  شايد داليلی 
ابتدايی، تأكيد بر كسب نمره و باال رفتن درصد قبولی كالس و مدرسه و آسان بودن آموزش به 
روش رفتارگرايی، از داليل مؤثر در اين زمينه باشند. آيوين1 (1997( در اين زمينه می  گويد: 
مشاهده  كالس  ها  در  را  آن  نتايج  از  بسياری  امروزه  ما  و  است  آسان  بسيار  رفتارگرايی  »درک 
می  كنيم. هم تقويت مثبت و هم تقويت منفی برای پاداش و تنبيه شاگردان از سوی معلمان به كار 

می  رود« (آيوين،1997 :1-2(. 
كالس  معلمان در  بيشتر  كه  می  كنند  اشاره  امر  اين  به  نيز   )2008) سالتيس1  و  فيليپس 

رفتارگرايی را به كار می  گيرند آن ها هنوز هم از تنبيه و تشويق بهره می  گيرند.
  وجود معلمانی كه خود به اين روش آموزش ديده  اند نيز از ديگر داليل اين امر است. سلسبيلی 
(1383( در پژوهش خود درباره شيوه آموزش در تربيت معلم می  نويسد: »در تربيت معلم از همان 
روش سنتی و معموالً يک سويه در ياددهی استفاده می  شود. و از سمينار، گارگاه آموزشی، مركز 
منابع يادگيری و توجه به تفاوت  های فردی دانشجو معلمان در برنامه آموزشی  خبری نيست. بيش 
از آنكه به فرايند يادگيری بينديشيم، محصول مدار هستيم« (سلسبيلی ، 1382 ،ص 76( . بنابراين 

معلمانی كه خود به اين روش آموزش ديده  اند معمواًل همان روش را به كار خواهند بست.
تفاوت ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری و به كارگيری آن در فرايند تدريس بر 
اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و ميان  حسب مدت دوره  های آموزش ضمن خدمت در 
گذراندن دوره  های آموزش ضمن خدمت در رابطه بانظريه  های يادگيری و ميزان آگاهی معلمان 
خدمت  ضمن  آموزش  دوره  های  گذراندن  بنابراين  شد؛  مشاهده  معناداری  تفاوت  ازنظريه  ها 
يا  اما ميزان ساعت  تأثير داشته است،  به ميزان آگاهی معلمان در خصوص نظريه  های يادگيری 
مدت دوره در اين امر تأثيرگذار نبوده است. همان طور كه گفته شد: »آموزش ضمن خدمت 
دوره  های  دارد.  نظام  اين  كارآيی  ارتقای  در  سزايی  به  نقش  پرورش  و  آموزش  نظام  كاركنان  
آموزش ضمن خدمت معموالً منجر به تقويت قابليت  های موجود معلمان و كارشناسان و تسهيل 
كسب دانش، پرورش مهارت  ها و توانايی  های مربوط به بهبود عملكرد آنان را شامل می شود« 

 1.D . C , Philips . & Jonasf , Soltis  
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(سينگر،به نقل از بازرگان، 1373 : 85(.
بديهی است آموزش ضمن خدمت آگاهی معلمان را در حيطه وظايفی كه دارند باال می  برد؛ 
يادگيری گذرانده  اند  بانظريه  های  نيز معلمانی كه دوره ضمن خدمت مرتبط  در پژوهش حاضر 
نسبت به آن هايی كه اين دوره را نگذرانده  اند آگاهی بيشتری ازنظريه  ها به دست آورده، اما ميزان 

مدت در اين امر تأثيرگذار نبوده است. 
بنابراين می  توان پرسيد كه چرا تفاوتی ميان نمره معلمانی كه دوره آموزش ضمن خدمت 
بيشتری را گذرانده  اند با آن هايی كه دوره آموزش ضمن خدمتشان كمتر بوده است، مشاهده نشد؟ 
شايد دليل اين امر از تكراری بودن محتوای دوره  های آموزش ضمن خدمت ناشی شده باشد. 
نتايج نشان می  دهد آموزش ضمن خدمت نتوانسته است در به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط 
معلمان چندان تأثيری راشته باشد. ممكن است اين نتايج به عوامل متعددی مرتبط باشد كه خود 

به پژوهش های مجزايی نيازمند است. 
دركی (1383( در پژوهش خود »بايد اذعان داشت كه در كنار عاليق شخصی و داشتن 
انگيزه برای كسب معلومات بيشتر انگيزه كسب امتياز به منظور ارتقای شغلی يكی از عمده  ترين 
روش  های  دروس،  زياد  حجم  اما  است.  خدمت  ضمن  آموزش  دوره  های  در  شركت  داليل 
ضعف  نقاط  آزمايشگاهی،  وسايل  و  تجهيزات  و  جزوه  كتاب،  كمبود  دوره  ها،  اين  اساتيد 
تأثير مثبتی نداشته است (دركی، 1383:ص  نتيجه بر عملكرد معلمان  اين دوره  هاست كه در 
136(. البته تا زمانی كه دوره  های ضمن خدمت جذابيت و كيفيت الزم را نداشته باشد و هدف 

معلمان از شركت در آن ها غالباً دريافت مدرک باشد، اهداف اين دوره  ها محقق نخواهد شد. 
بررسی  تفاوت ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری و به كارگيری آن در فرايند تدريس بر 
حسب مدرک تحصيلی نشان داد هر چه مدرک تحصيلی معلمان باالتر باشد (به ويژه معلمان ليسانس و 
باالتر(، ميزان آگاهی  شان ازنظريه  های يادگيری نيز بيشتر است. مطالعات متعدد از جمله مطالعه »پی كر« 
نشان داده است كه به طور كلی معلمانی كه مدرک تحصيلی باالتری دارند، نسبت به معلمانی كه مدرک 

تحصيلی  شان پايين  تر است، معلومات و موفقيت بيشتری دارند. (ساكی، 1373: ص 139(.
برای  بيشتر  آگاهی  كسب  زمينه  های  كردن  فراهم  با  می  تواند  پرورش  و  آموزش  بنابراين 
معلمان در ارتقاء ميزان آگاهی و سطح علمی آنان مؤثر باشد و وضعيت آموزشی مدارس را بهبود 
بخشد. مطالعه تفاوت ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری بر حسب مدرک تحصيلی معلمان  
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باالتر،  ليسانس و  به ويژه در سطح  باشد،  باالتر  داد هر چه مدرک تحصيلی معلمان  نيز نشان 
ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط آنان بيشتر است.

دارند  عالی  تحصيالت  سطح  كه  می  نويسد:»معلمانی  خود  پژوهش  در   )1374) عبدی 
ببرند«.  باال  را  آموزان  دانش  و اطالعات  دانش  افزايش سطح  تا  انتخاب می كنند  را  شيوه  هايی 
بنابراين افزايش سطح تحصيالت و به دنبال آن افزايش سطح آگاهی  ها و تجارب علمی در اين 

رابطه می  تواند مؤثر واقع گردد« (عبدی، 1374،ص 83(.
بررسی سؤال پژوهش مبنی بر اينكه آيا ميزان آگاهی معلمان ازنظريه  های يادگيری و ميزان 
ميان  داد  نشان  است؟  متفاوت  آنان  تحصيلی  رشته  حسب  بر  تدريس  فرايند  در  آن  كارگيری  به 
ميزان آگاهی معلمانی كه در رشته  های مرتبط با آموزش ابتدايی تحصيل كرده  اند با آن هايی كه در 

رشته  های غيرمرتبط با آموزش ابتدايی تحصيل كرده  اند تفاوت معناداری وجود دارد.
با  با مدرک تحصيلی مرتبط  كه  معلمان  باشد  ناشی شده  اين واقعيت  از  نتيجه  اين  شايد 
و  گذرانده  اند  يادگيری  زمينه نظريه  های  در  بيشتری  درسی  واحد های  است  ابتدايی،  آموزش 
بنابراين آگاهی بيشتری ازنظريه  ها ی يادگيری دارند. يافته  های مربوط به بررسی تفاوت ميزان به 
كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان بر حسب رشته تحصيلی آنان، از نتايج قابل توجه در 
اين پژوهش است . مشخص شد كه ميان ميزان به كارگيری نظريه  های يادگيری توسط معلمان 

دوره ابتدايی و رشته تحصيلی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. 
صرف نظر از عوامل متعددی كه می  توانند در كسب اين نتيجه پژوهش مؤثر باشد، همان طور كه 
گالور و برونينگ نيز يادآور شده  اند: »برخی از افراد ذاتاً معلم هستند و حتی بدون آموزش، بسياری از 
مهارت  های معلمان خوب را دارند؛ معلمان خوب خالق هستند و مشكالت خود را با ابداع روش  های 
تدريس و تدوين مواد آموزشی مناسب حل می  كنند. درتدريس خوب، علم و هنر به طور پيچيده درهم تنيده 
اند« (گالور و برونينگ، ترجمه خرازی 1375:ص 9-8(. در فرايند تدريس و آموزش، داشتن آگاهی و 

دانش و به كارگيری آن از يک سو و همچنين داشتن  تجربه و كاربرد آن، از سوی ديگر، مورد توجه است.
آن در  به كارگيری  يادگيری و  ازنظريه  های  آگاهی معلمان  از بررسی ميزان  نتايج حاصل 
فرايند تدريس بر حسب سابقه تدريس نشان داد كه ميان ميزان آگاهی و سابقه  تفاوت معناداری 
باالتر  با سابقه  از معلمان  بيشتر  با سابقه كمتر،  آگاهی معلمان  ميزان  به طوری كه  وجود دارد. 
آموزش ضمن خدمت  تشكيل كالس  های  ميزان  اخير  دردهه  های  كه  دليل  اين  به  است؛  شايد 
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اين  بيشتری در  آگاهی  با سابقه كمتر،  نتيجه معلمان  بوده است و در  قبل  از  بيش  برای معلمان 
زمينه دارند.

در پايان اشاره به اين نكته الزم است كه تدريس و به طور كلی امر آموزش فرايندی تعاملی 
سازمانی،  فيزيكی،  انسانی،  شرايط  جمله  از  متعدد  مؤلفه  های  و  عوامل  از  كه  می  آيد  به شمار 
علمی و  تكنولوژيكی متأثر است و مشخص كردن ميزان تأثيرگذاری عوامل بر اين فرايند در حد 

خود  پيچيده و حساس است. 
نتايج اين پژوهش نشان می  دهد فعاليت  هايی از قبيل تدوين برنامه  های آموزشی جامع و 
برگزاری كالس  های آموزشی در جهت آشنايی معلمان با نظريه  های يادگيری با تأكيد بر رويكرد 
ساخت  و  تهيه  يادگيری،  روان شناسی  به ويژه  و  متخصصان  از  بهره گيری  با  و  دانش1  اشتراک 
فيلم  های آموزشی در زمينه كاربرد نظريه  های يادگيری در تدريس و نمايش آن ها در كالس  های 
اختصاص  ونظريه  ها،  اصول  كاربرد  چگونگی  با  آنان  سازی  آشنا  برای  معلمان  خدمت  ضمن 
بخشی از محتوای مجالت (مجالتی كه ماهيانه از طريق آموزش و پرورش به مدارس ارسال می 
شود...( به نظريه  های يادگيری و نحوه  كاربرد آن ها در فرايند تدريس، می  توانند راه كارهايی 

برای بهبود وضعيت موجود تلقی شوند.
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