
 

 

 

 

 سـاو در   جيـگ  از نوع    يس مشاركت يتدر از    يتحول ناش 
  پنجمة پايآموزان س دانشي تدريسنتت يوضع

 
 ∗يدكتر محمد رضا بهرنگ

 ∗∗ياريبه آقايط
 

 چكيده

هي آموزش و پرورش در جهت استفاده از انواع هوش و افزايش زار مهمي براي گشودن راه سازماندالگوهاي تدريس اب
گشايي و تفكر و تحقيق با توجه به   مناسب براي استفاده از مسئلهتدريس مشاركتي رويكرد آموزشي الگوهاي . يادگيري است

الگوهاي تدريس مشاركتي به لحاظ ساختاري زيرمجموعه خانواده الگوهاي . گذارد برنامه، اهداف و امكانات دراختيار مي
معلم به . آموزان نقش اساسي برعهده دارند نشدر الگوهاي تدريس مشاركتي دا. اجتماعي و براي آموزش همكاري است

اهميت الگوهاي تدريس مشاركتي در . كند و وظيفه دارد شرايط يادگيري را فراهم نمايد كننده عمل مي عنوان راهنما و هدايت
 .طرح ايجاد نظام جديد آموزشي ايران بسيار زياد است

در آن . شود ساو يكي از مهمترين آنها تلقي مي الگوي جيگاند كه  الگوهاي گوناگوني در يادگيري مشاركتي معرفي شده
معموالً، . كنند آموزان به منظور دستيابي به يك هدف مشخص و براي اجراي كامل وظيفه محوله با يكديگر همكاري مي دانش
 قسمتي ازعضاي تيم آنگاه هر كدام از ا. شوند بندي مي  از يك كتاب درسي گروهفصليهايي براي مطالعه  آموزان به تيم دانش

عالوه بر ايجاد امنيت، ساو   كالسهاي جيگ.شوند اير اعضاي تيم خود مي سآن بهفصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش 
بار و جلوگيري از جو عاطفي منفي و حس حسادت در  و جو عاري از تقلب و رقابتهاي خشونتحس همكاري و صميميت 

                                                           
  استاد دانشگاه تربيت معلم و عضو شوراي عالي آموزش و پرورش.∗
   كارشناس ارشد مديريت آموزشي. ∗∗
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آموزان و گسترش مهارتهاي آنان  قال علم ودانش با الگوي هدفمند و مناسب به دانشآموزان در محيط مدارس به انت دانش
 .كند كمك مي

ساو متغير مستقل و متغير وابسته پيشرفت تحصيلي  آزمايشي حاضر الگوي تدريس مشاركتي جيگ در تحقيق شبه
در سه كالس از شش كالس پنجم آموز مشغول به تحصيل   دانش٢١٠ نفر از بين ١١١در اين پژوهش  .آموزان است دانش

 نفر بقيه به عنوان گروه كنترل به طور تصادفي انتخاب ٩٩ رباط كريم به عنوان گروه آزمايشي و ٢اميد انقالب ناحيه دبستان 
گرفتند  ياد – به شكل مرسوم و كامالً مبتني بر تالش معلمان و سخنرانيهاي آنان دربارة مطالب –گروه كنترل مطالب را . شدند

 اندازه اثر از طريق تقسيم تفاوت بين دو .به كار گرفته شدساو   گروه آزمايشي الگوي مشاركتي از نوع جيگدر حالي كه در
 بر انحراف معيار ٠٢/١٦) كنترل( و ميانگين الگوي تدريس سنتي ٤٦/١٨) آزمايشي(ساو  ميانگين الگوي تدريس جيگ(ميانگين 

در اين . حاسبه شد انحراف معيار م٠٨/١ اندازه اثر در اين مورد آمد كه ت ميبه دس) ٢٤/٢" (كل كالس"يا گروه " كنترل"گروه 
نتيجه گرفت و شاگردان قرار " كل كالس"در مقابل هشتادوششمين صدك توزيع فراواني " گروه آزمايشي"تحقيق نمره ميانگين 

آموزان و پيشرفت  و افزايش يادگيري دانشآموزان دو گروه آزمايشي و كنترل  ز در پيشرفت دانشدهنده تفاوت بار نشان
 .باشد ساو مي تحصيلي آنها در الگوي جيگ

شود مبتني بر تأثيرات آموزشي، مستقيم و حساب شده الگو بر پيشرفت تحصيلي  آنچه كه به طور عددي نمايش داده مي
مهارتهاي اجتماعي، فردي، شناختي، ساو بر  اما، تأثيرات پرورشي و غيرمستقيم استفاده از الگوي جيگ. آموزان است دانش

نتايج اين تحقيق تأثير استفاده از اين الگو در . آموزان كه بسيار زياد است محاسبه نشده است رفتاري و خودآگاهي دانش
 استفاده از فرمول اندازه اثر بررسي معلمان را براي نشان دادن تأثير. دهد ها و مقاطع مختلف را نويد مي دروس ديگر و پايه

 .سازد الگوهاي جديد تدريس در تحقق اهداف آموزشي و مقايسه آن با روش تدريس سنتي آسان مي

 آموزان ابتدايیساو، دانشالگوهای تدريس، تدريس مشارکتی، تدريس سنتی، الگوی جيگ: کليدواژگان
 

 مقدمه

ان است آموز دانش يريادگيو نحوه  يندي تعامل فرآ مناسبيهامحيط بي ترت،سي تدري اصلةهست
است و در  يريادگيط يمحگر  توصيف ،سي تدريالگو .)١٨، ص ١٩٦١ ،شرودر هانت، و ،يهارو(

 و دوباره يشيبازاند تا يس و دريآموزش، يليبرنامه تحصن يو تدو يزير طرحل محتوا، يچارچوب آن تحل
و باالخره انه يمك را به كيريادگي يها برنامه، يا  چند رسانهيها نات، برنامهي كتاب، تمريمحتوا يدهشكل
و  رشد و نمو ي است، براآموزان آموختن دانش ي برايريادگي ياز آنجا كه الگوها. رديگي مي جايابيارزش
 ي برايمورد»  آنان يريادگي يها هينيشيپ« كهاند  آموزاني مناسب دانش ي براويژه به  مناسب آنانيها  برنامه

 ).٣٢، ص ١٣٨٤ ،ينگ بهربه نقل از: گرانيس و ديجو( است مالحظه
از . است آن مناسب ي براي از ابعاد هوشگيري بهره است و يريادگي ييش توانايس افزاي تدر ازهدف

 ي الگوها.چندگانه است آموزش و پرورش بر هوش  ر عمدهيتأثد يي  تأيتيد علوم تربيقات جديج تحقينتا
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 و هوشگيري از انواع  براي بهرهپرورش،  آموزش و يدهراه سازمان گشودن يي مهم براس ابزاريتدر
 يريادگيبازدارنده  ي سنتيآموزشها اغلب  در كهيي از تفاوتهايارين بسيبنابرا.  استيريادگيش يافزا

 در مقابل قدرت آموزش و ،ياجتماع ‐ ي اقتصاديها نهي و زمي، فرهنگي، جنسي نژاديتفاوتهامانند هستند، 
 .ز استي ناچ،دهد ي قرار مآموزان دانشار يشتن را در اختيه خو كه ابزار آموزش بسي تدري با الگوهاپرورش
 رند،ي گياد ميآموزاني كه خوب  دانش.  استآموزان دانشاد گرفتن يخوب اش  ، نتيجهس خوبيتدر
به س ي تدريالگوها. دهند  مي توسعه در خودكسب آموزش و پرورش راادگرفتن و يخوب  يراهبردها
آموزان به  دانشرشد به ن الگوها يا. ن راهبردها در آنان توسعه يابدير اياكند كه ذخ آموزان كمك مي دانش
. رسانند ياري مي يعاقالنه و ساختن مهارتها و تعهدات اجتماعو رفتارش تفكر ي افزاايي با تواني فردمثابه
گرد  آموزش به خود يشان را براي است كه مهارتهايرندگانيادگي ينده ساختن جمعهايس، فزايتدر
 . رنديگ يبه كار مآوردند و  مي

 يدگاهها و مكانهايددر س ي تدريها و الگوها وهي شدربارة كه ي متعدد و متفاوتيبند  طبقهيبررس
كردن نشانگر ق ي و تحقانديشيدن ئله ودهد، حل مس ي نشان م،م  مطرح شدهيا قديد ي جدمتفاوت،
 يرا ب مناسبييآموزش كردي، رويس سنتي تدري در برابر الگويس مشاركتي تدريالگو. ن آنهاستيتر موفق

 .استبا توجه به برنامه، اهداف و امكانات ق ي و تفكر و تحقيياستفاده از مسئله گشا
 

 يس مشاركتي تدرالگوي

ت يآموز محور و فعال دانشيي است ن الگويبنابرا.  برعهده دارنديآموزان نقش اساس  دانشن الگويدر ا 
 را دارد و موظف است كهت كننده ي راهنما و هدانقشن الگو يم در امعل. استرنده از اصول آن يادگي

 .دي را فراهم نمايريادگيط يشرا
 

  سنتي يالگو

د از او ي بايريادگي ي را برعهده دارد و دانش آموز براي اصلةفي وظ معلمرفعاليغا ي يسنت يدر الگو
 توجه ي فردي، به تفاوتهاف استي ضعكامالً ي گروهميان و روابط ين نظام، همكاريدر ا". اطاعت كند

به تكرار معلم  ،ه دارديم كتاب تكيصرفاً بر مطالب و مفاهمعلم  ، استيت معلم خود مشاركتيشود، فعال ينم
 ي منبع و مخزن اطالعاتمعلم در حكمنكه كار ي خالصه اد دارد ويتأكآموزان   دانشاز سويق مطالب يدق

‐٩٠، صص ١٣٦٩ ،به نقل از منصوراژه، يپ ("وزان انتقال دهدآم  اطالعات را به ذهن دانش كهموظف است
٨٢.( 

 در كسب اطالعات، نظرات، مهارتها، آموزان ضمن آنكه به دانشس ي تدريالگوها يريبه كارگبا 
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در  .آموزند  آنان مي بهنيز را يريادگي ةنحوو  يريادگيابزار ،  شود ي كمك مشان ابراز نظر و تفكرياههرا
تر   آسانيريادگي ي براآموزان  دانش افزودهي استعدادهاس،ي تدريبا الگوهاز مدت آموزش جه دراي نت،واقع

نوع " .باشد مي يريادگي يندهايآنان بر فرآچيرگي اند و   كه كسب كردهي دانش و مهارتيلدلو موثرتر به 
 واره هم معلمان موفقگذارد و مي آموزش به خود آموز بر دانش يهايي بر تواناسزاتأثيري بس يتدر
 يف سالم شناختي خود را به تكالآموزان دانش بلكه آنان ،ستندي نو متقاعدگر) زمايكار(مند   فرهدهندگان ارائه

 به نقل ازگران يس و ديجو( "دهند ياد مي از آنها را مؤثر گيري راه بهره و به آنان كنند مي وادار يو اجتماع
 ).٣٢، ص ١٣٨٤، يبهرنگ
 
 ي مشاركتيريادگي

 از نظر الگون يا. كرد اشاره ي مشاركتيريادگيتوان به  يس ميار گوناگون تدري بسين الگوهااياز م
 به الگون يكار ا و ساز.  استيآموزش همكار ي و براي اجتماعيخانواده الگوها  رمجموعهي زيساختار
-تيسئول، ميريادگي ي در گروههاي اعضا، همكارميان چون روابط مثبت يثرؤمبارز و  وجود عوامل سبب
در آموزش و و شاخص  مثبت ي، موجب دستاوردهايت بخش گروهي رضايامدهاي و پي فرديريپذ

 يهاي آموختن استراتژيط مناسب برايجاد شراي با اي مشاركتيريادگي. شده استآموزان  دانشپرورش 
 ي علمييتواناران با سطوح ي فراگميانق گروه به فرد، و كنش متقابل ي از طريريادگي، به انتقال يريادگي

شناخته و  مناسب يي الگوآموزان دانش يليت تحصي موفقي برااين الگو.  كنديناهمگن در كالس كمك م
 :سي تدريان مؤلفان كتاب الگوهايبه ب .شده است

 يالگوها. نامند ي مييافزا م كه آن را جمعيآور يوجود مه  بي جمعيگر انرژيكديهنگام كاركردن با "
زيت اين  بتوانند از ميريادگي يجاد جمعهايآموزان با ا جود آمده اند كه دانشبه ون يا يس براي تدرياجتماع

 در كالس ياري بر هميموضوع توسعه روابط مبتن» ت كالس درسيريمد«اصل در. پديده برخوردار شوند
 ).٤١ ، ص١٣٨١ يبه نقل از بهرنگ: گرانيس و ديجو( "درس است
ن طرح يدر ا. اد استيار زيران بسيا يد آموزشيجاد نظام جديطرح ادر  يس مشاركتي تدريت الگوياهم
دگاه يدد با توجه به ين تأكي ا. استشدهشنهاد يس مطلوب پي تدريعنوان الگو به يس مشاركتي تدريالگو

تواند  يگ ساو مي  از نوع جيس مشاركتي تدريالگو.  استي ضروريتيشوران علوم تربيو اندمتخصصان 
 .تر تحقق بخشد  را مطلوبيمشاركتوه يس به شي تدريهدفها
 

 ي مشاركتيريادگينه ي با زمييآشنا

ز كند كه كودك در هنگام ي تجويي است كه داروين اعتقاد داشتند پزشك خوب كسيوالددر گذشته 
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ن بود كه ياعتقاد بر ا يريادگيس و ي دربارة تدرترتيبد، به همين يد نمايش را كليخوردن آن دندانها
ساكت س معلم ين تدريدر حآموزاني كه  همچنين دانش.  هستندي واقعيريادگي يسها ساكت كاليكالسها
.  بوديز دانش محض و اصول منطقيفه معلم خوب تجويوظو آمدند  به حساب ميآموز منضبط  دانشبودند، 

در د و مشاركت يان عقايآموزان را به ب  هستند كه دانشييها ن برنامهيصدد تدوامروزه بسياري از مدارس در
آموزان را به   دانش،شوند يان مي بي مشاركتيريادگيها كه با عنوان  ن گونه برنامهيا.  دعوت كننديريادگي

 راه حل به مثابهقت ي در حقي مشاركتيريادگي. خوانند يگر فراميكديت آموزش يبحث، مذاكره و در نها
ه ي كلدر آن و  استرفته شدهي پذيراهبرد موفق آموزشو  از مشكالت آموزش و پرورش يمقابله با انبوه

 . كنندي مشاركت ميريادگيس و يند تدريآموزان به همراه معلم در فرا دانش
س شهر آستين  مداريكالسهامورد استفاده   ميالدي١٩٧٠ل دهه ي در اواي مشاركتيريادگي يالگو

 ياه گروهيياد بر گردهمي با تأك١د و راجر جانسونيويد.  آمريكا قرار گرفت متحدالتتگزاس در ايا
ن دو محقق يا يالگو. كردند ي را معرفيريادگي ‐ ياددهي ين استراتژي اي اصليآموزان، اجزا كوچك دانش

، روابط مثبت ٢ن موارد شامل تعامل چهره به چهرهيا. بود ي مشاركتيريادگيت ي موفقي پنج عنصر برايحاو
 . هستندي گروهيامدهاي و پ٥ي مشاركتي اجتماعي، مهارتها٤ي فرديريپذ تي، مسئول٣ اعضاميان
 ي مشخص و براي به هدفيابيآموزان به منظور دست  از آموزش است كه دانشيي الگوي مشاركتيريادگي
 ي مشاركتيريادگي يالگوها از يدر برخ. كنند ي مي همكار، در آنگريكديفه محوله با يك وظي كامل ياجرا
 گروه به ياعضااز ك يگر هر ي ديدر الگوها. كنند يم منفرد با هم كار ةفيك وظي ي اجرايآموزان برا دانش

  .پردازند ي م تي به فعال،فه محولهي وظي علميها  از جنبهيكي يصورت مستقل رو
ج ينتا. است ي آموزش گروهي ساختارهاميانن الگو از ي مهمتريوه مشاركتيس به شي تدريالگو

ا ي دونفري ي در گروههايي با چنان سازمانيا كه در كالسهيآموزان دانش: "دهد ينشان م ٦شارانقات يتحق
شوند، نسبت به  ي مشترك برخوردار ميدهند و از پاداشها يگر آموزش ميكديكنند، به  يچند نفري كار م

 يشتري بيرگينند، از چي بي آموزش مي و معمول در طرح بازخواني فردي كه با روش بررسيآموزان دانش
 مشترك، تعامل و احساسات مثبت تر نسبت به  همچنين، مسئوليتاين الگو. دارندبر مطالب درس برخور

 از ير بهتريآورد، و منجر به تصو ي به وجود مي كند، روابط بهتر ميان گروهيجاد ميگر ايف و افراد ديتكال
 را ييها هيج فرضيبه طور كلي، نتا.  شوديف مي ضعيليشرفت تحصينه پيشيآموزاني با پ  دانشيشتن برايخو
، ١٣٨٤ تدريس يبه نقل از الگوها("  وجود داردياري هميريادگي يكند كه در استفاده از روشها يد مييتأ

 .)٢٧٩ص 
 ،ننديب ي را كه در آن آموزش ميگر و مكانيهمدكه آموزند  ي م،ي آموزشارن ساختي در اآموزان دانش

 يرا به نحو موثرتر ي اجتماعي به دست آورند و مهارتهاينفس باالتر عزت. بيشتر دوست داشته باشند
  حل مسائل، مرور امتحانات كالس، انجاميآموزان برا  دانشي مشاركتيريادگيدر . موزند و به كار برندايب

 را ي نقش مهمي موارد فوق، عامل همكارةدر هم. كنند ي ميگر همكاريكدي، با يشگاهي آزمايتهاي فعالدادن
ن ي از مهمتريكيگ ساو ي جياند كه الگو  شدهي معرفي گوناگونيالگوها ي مشاركتيريادگيدر . كند يفا ميا
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 يقي با تحق)٦٥‐٦٧، صص ١٣٧٩، ي وركيبه نقل از شعبان(شر، موسالوخان يس، فيوب، وااتر .استآنه
 كه استفاده اند گرفتهجه يسه كرده و نتيفعال در مدارس كانادا مقاغيرس يبا روش تدر  را ي مشاركتيالگو
 مثبت نسبت به يآموزان به استقالل و نگرشها  دانششود كه سبب مي يكتس مشاري تدريشتر از الگويب

) ١٤٢‐١٤٣، صص ١٣٧٨ ادگارزاده،ينقل از  به(يزگيكنت جونز و وال .دست يابنددرس، معلم و خودشان 
ت كالس يريآموزان و كاهش مشكالت مد شتر دانشي بي همكارسبب يس مشاركتياند كه تدر نشان داده

اند   نشان دادهيقيدر تحق) ١٤٣‐١٤٤، صص ١٣٧٤ گران،ي و ديآباد به نقل از لطف(نريج و براليگ. شود يم
 بارة درگر كهيد يقي در تحق.رفعال استي غيشتر از الگوي بيس مشاركتي تدري در الگويريادگيت يفيكه ك
 از كا آمري متحدالتايست درصد مدارس در اي كه به استدي اعالم گرد،گ ساو انجام شدي جي الگوييكارا
ن ي به استفاده از ايادينترنت كمك زي به شبكه ايدسترسن اعالم يطبق ا. كنند يگ ساو استفاده مي جيالگو

 شده است كهن اعالم يهمچن. داده است در دسترس همگان قرار ين الگو را به آسانيافنون ه و كردالگو 
نترنت و يق اي مربوط را از طر و دروسكنند عمل يدروس به صورت مشاركتة  ارائ درتوانند يمعلمان م

 .ندي كسب نماينترنتي اي گفتگوياتاقها
 

 راني انجام شده درايپژوهشها

 در روند يودن روش مشاركتـال نمـ معلم را در فعيديم و كلـش مهـ نقيددـقات متعيران تحقيدر ا
 ي مشاركتيوانگر نگرش مثبت معلمان نسبت به الگي نماقاتي تحق.كرده است مشخص يريادگي ـ ياددهي

انجام شده قات ي در تحقدارد كه بيان مي) ٣٩‐٤٢، صص ١٣٧١،يارياسفندبه نقل از (ن آرمند يهمچن .است
ي آنها نتايج متناقضي ا  و حرفهي شخصيهايژگي با ويس مشاركتي تدري نگرش معلمان نسبت به الگودربارة

  كه ميانقات نشان داده استين تحقيا از يج بعضينتا. نياز داردشتر يقات بيدهد كه به تحق را نشان مي
الت و يزان تحصي، ميلي و سن، تجربه، رشته تحصيس مشاركتي تدرينگرش معلمان نسبت به الگو

د كه ميان ده ي نشان ميق مشابهيجه تحقي نت. معنادار وجود نداردي گذرانده شده، تفاوتيتي تربيها دوره
س، عملكرد ي و تجربه تدري مشاركتي الگويريگكاره  و سنوات خدمت، بي مشاركتيالگوكارگيري  به

 . معنادار وجود داردي همبستگيليس، نگرش معلمان و عملكرد تحصي و سابقه تدريليتحص
 

 گ ساوي از نوع جي مشاركتيريادگي يالگو

د ي جديبا كاربرد ي مشاركتيريادگي يالگو به عنوان كرده، ابداع ٧وت آرونسونيگ ساو كه الي جيالگو
 آن هستند، يريادگي كه موظف به ي از موضوعات درسيآموزان در بخش دانشبا اين الگو .  است شدهيمعرف

ت يمز. آموزند ي گروه خود مير اعضاي خود را به سايها آورند و سپس آموخته يمهارت كامل به دست م
تفاوت گر ميآموز د آموز با دانش ج حاصل از تالش هر دانشياست كه اگر چه نتا نيساو ا گي جيالگو
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 ي درالگو.كند ياعطا ممسئوليت الزم را كسان يطور متفاوت به  يهاييآموزان با توانا دانشهمة به  ي، ولاست
 پس از آن. شوند ي مي گروهبنديك كتاب درسيك فصل از ي مطالعه يآموزان برا ، دانش معموالًساو گيج

ر ي قسمت به ساآنل آموزش وو مسئو كند مين فصل را مطالعه يك قسمت از اي گروهها يهر كدام از اعضا
 .شود  خود ميگروه ياعضا

د به يساو با گي جي كالسها، زيآم  خشونتي از رفتارهايريشگير مركز پيل مديبه گفته جان مك دان
ت و يميجاد حس صمي با اي آموزشين الگويچون ا.  در مدارس كشور به كار گرفته شونديصورت جد

 كه حداقل كرداو اعالم . كند ي ميري جلوگي تهاجميت زدن به رفتارها و دسربا ه خشونتي از روحياريهم
 ي آنها انتقال علم و دانش با الگومزيتط مدارس و حداكثر يت در محيجاد امنيگ ساو اي جي كالسهامزيت

 از تقلب و ي عارمحيطيجاد يساو ا گي جيالگومزيت گر يد .آموزان است هدفمند و مناسب به دانش
ساو با  ن در كالسهاي جيگآموزا دانش. استآموزان  بار و حس حسادت در دانش  خشونتم و ناساليرقابتها
 معلم كالس ششم "لن برگآ". پردازند يش مي خويت به گسترش مهارتهايمي و صمي حس همكاررد بيتأك

 ة همگ ساوي جي كه در كالسهاكند ي اعالم م امريکايسوريالت مي ا"زيلوئ سن"در منطقه واقع مدرسه ترنر 
ن بردن اختالف ي و از ب به شكل مشاركتيي و آموزشي علميكارهادادن آموزان در انجام   دانشيكوششها

 .شود ينظرها خالصه م
ك يتكن ي پليتوهاي در انستمثالً. دارد استفاده روزافزونك يساو در سطح آكادم گي جي الگوامروزه

.  علوم استفاده شودمتنوع يها  آموزش رشتهيساو برا گي جي مشاركتياست از الگو ك در نظريمكز كشور
بارة اين الگوي ن دانشگاه دري اپژوهشگراناستادان و اي كه  بر اساس نتايج به دست آمده از پرسشنامه

 . را برآورده كند انيجو دانشي واقعيازهاي ندتوان ين الگو مياستفاده ازامشاركتي تكميل كردند، 
قاً ين الگو دقيا. شود ياستفاده م ي مشاركتيريادگي يالگواز  ساو گي جي بر الگوي مبتنيكالسهادر 
 از يك پازلتكه هر آموزان مانند   از دانشيكز، شركت هر يساو ن گيجدر . است )جورچين(ل  پازمانند يك

 ياديآموز بن اگر نقش هر دانش.  استي ضروريي نهاةجي كامل ماحصل و نتيدنو فهمكردن ل ي تكميبرا
 واقع شدن موثر سبب است كه يزيقاً همان چين دقي است و ايز ضروريآموز ن  دانشباشد پس وجود هر

 :ر استي به شرح زروش كار اين الگو.  شده استين استراتژيا
 آنها درسد يفرض كن. شوند يم مي تقسي نفر٦ا ي ٥ يخ به گروههاي كالس تاريكآموزان در  دانش

تلر ي ظهور قدرت هة مسئول تحقيق دربارمانيلاو، سگ سيك گروه جيدر .  دوم استي جنگ جهانيريادگي
 ياه اردوگاهاطالعات مربوط بهد رفه داي وظليماعگر گروه اسيعضو د.  استيدر آلمان قبل از جنگ جهان

 مولود. است در جنگ مسئول گردآوري اطالعات مربوط به انگلستان مانيپ. گردآوري كند  رايكار اجبار
جهاني ورود ژاپن به جنگ دربارة  رداديت. ق كنديتحقدر جنگ جهاني  يرور شوي اتحاد جماهةد درباريبا

 .كند يمشرفت بمب اتم مطالعه ي پدربارة ميكر. كند يم اطالعات جمع 
 را يكند تا گزارش كامالً منظم ي ميگردد و سع يساو خود باز م گيآموز به گروه ج  هر دانش،سرانجام
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 به يابيتنها راه دستبراي هر عضو، .  شده استي سازمان دهيا ژهي وطوره ت بيموقع. به گروه خود ارائه دهد
، رداديت اگر ،نيبنابرا. د دهيارائه م است كه هر فرد يق به گزارشيگر گوش دادن دقياطالعات پنج نفر د

 نداشته يا با او سازگارينكند  قلمداد  خوديميدوست صم را مانيلا اگر سي را دوست نداشته باشد مانيپ
 .موفق شودش رو دارد ي كه پيتواند در آزمون ي نم،ا او را مسخره كنديو باشد 
ساو خود باز  گيآموزان بالفاصله آن را به گروه ج ش احتمال صحت هر گزارش، دانشي افزايبرا

 مطالعه بخش ةفيگر كه وظي با افراد عضو گروه دهان گروهيك از اي بلكه ابتدا الزم است هر ،گردانند ينم
 موضوع بمب يفه بررسي كه وظيآموزان  دانشمثالً. ل دهندي تشكيدي گروه جد،به عهده دارندمشترك را 

كنند و  ي ميآور كنند، اطالعات جمع ي تحت عنوان گروه متخصصان با هم مالقات م، را به عهده دارندياتم
ن گروه را يما ا. كنند ين ميشوند و نحوه ارائه آن را تمر يطه موضوعشان خبره و ماهر مي در ح،جهيدر نت
 بخش يبند ا طبقهي يريادگي ي كه ابتدا برايآموزان  دانشيبراممكن است ن كار يا. مينام ي م متخصصگروه

 .دكننن يگر تمريدهد تا با متخصصان د ين كار به آنها اجازه ميرا اي ز،د باشدي مف،محوله به آنها مشكل دارند
 نامتجانس يبند بيساو دوباره ترك گي جي گروهها.دهدع گزارش يبار سر كيد ينده بادههر فرد ارائه 

شرفت بمب يگر گروه درباره پي ديكارشناس بمب اتم در هر گروه به اعضا. دهند يل ميه خود را تشكياول
 خود آموزش ي رشته تخصصة آن گروه درباري اعضاهمةآموز در هر گروه به  هر دانش. دهد ياتم آموزش م

 .شود ي دوم گرفته مي جنگ جهانة دربارآزمونين آموزا سپس از دانش. دهد يم
 
 ساو وي جيگ الگيش شكلينما

از گروهها  هر كدام .ميكن يف مي توصدر زير را يريادگيچهارگروه  ن الگويساختار ادادن ح ي توضيبرا
 .آموز است  چهار دانشيدارا

آموز  و دانش) ٣ الف(آموز  ، دانش)٢ الف(آموز  ، دانش)١ الف(آموز   شامل دانش: )الف(گروه اول 
 .است)  ٤ الف(

) ٤ ب(آموز  و دانش)٣ ب(آموز  ، دانش)٢ ب(آموز  ، دانش)١ ب(آموز  شامل دانش:  )ب(گروه دوم 
 .است

) ٤ پ(آموز  و دانش) ٣ پ(آموز  ، دانش)٢ پ(آموز  ، دانش)١ پ(آموز  شامل دانش : )پ(گروه سوم 
 .است

) ٤ت(آموز  و دانش) ٣ ت(آموز  ، دانش)٢ ت(آموز  ، دانش)١ ت(آموز  نششامل دا:  )ت(گروه چهارم 
 .است

ك مسئله و مفهوم يدهند و  يل ميرا تشك ١ خصص است، گروه مت١ آنها ة كه شماريآموزان دانش
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 .دا كننديشود تا در آن تبحر پ يمشترك به آنها داده م
 به آنها داده يگريدهند و مسئله د يل ميك را تش٢ متخصص گروه ، است٢ كه شماره آنها يآموزان دانش

.  است٤ و ٣ آنها ة كه شماريآموزان  دانشكنند  ميلمترتيب عن يدا كنند و به هميشود تا در آن تبحر پ يم
 را به يا وهيشوند و ش ي آشنا مكامالً ، كه به آنها داده شده استي بخشبه ي موقتخصص متياههن گرويا

 از  پس.ح دهنديه خود توضي و اولي گروه اصلي خود را به اعضايها  آن دانستهآورند كه بتوانند با يوجود م
) اول تا چهارم (ت تا الفه ي اولياه گروه،انجام دادندبه خوبي  كار خود را خصص متينكه گروههايا

 .دهند ياد ميگر يكديبه ، اند  آن كار كردهي را كه روييهاشآموزان بخ سپس دانش. شوند يل ميدوباره تشك
آزمون گرفته ا ه بخشهمةآموز درباره   از هر دانشآموزان  دانشي انفراديادگيريدن به يبه منظور تحقق بخش

 .شود مي
 يساو در كالسها گي جي از الگووقتي كه چهارسال:  ترنر اعالم كرد معلم كالس ششم مدرسةبرگآلن 

 و با گذشت كنند يگر همكاريكديا  كه باند هاد گرفتيآموزان   دانشيپس از مدتاستفاده كرده است خود 
 :كند يف مين تعريگ ساو را چني جي او الگو.بيشتر شده است در آنها يهمكارة يزمان روح

ا و مبتكر ي پويعواملاطالعات، به افت ي دري برا باشندي ابزار اينكهيآموزان به جا ن الگو، دانشيابا 
 .گيرد يار آنها قرار مي و ابزار آموزش فعال در اختآيند ميدر

 مناسب مورد استفاده قرار يطيد در محيگ ساو باي جيكند كه كالسها يبرگ اعالم مدر ضمن آلن 
. ابندي دست ي كافين و ممارست به مهارتهاين الگو با تمري استفاده از ايبرابايد ز ي معلمان ن ورنديبگ

 در حالي كه .دهند ميق ين الگو تطبي با ا خودشان راي پس از گذشت مدت زمان كافنيزآموزان  دانش
 مورد يتوان در هر نوع كالس و در هر گروه سن يگ ساو را مي جيكند كه كالسها يآرونسون اعالم م
 .استفاده قرار داد

 ي الگو، از دانشگاه تگزاسي اجتماعيشناس  رئيس بخش روان"وت آرونسونيال" دكتر ١٩٧١در سال 
 در كتاب يو. استفاده كردل چهارم، پنجم و ششم  درس سايدر كالسها) گ ساويج (ي مشاركتيريادگي

گ ساو در ي جي از الگوييكاي درصد مدارس آمر١٨ تا ١٥ كه نوشت ٨» نمانديكس نفرت چي هيبرا« خود
. ش استي افزاروبهن الگو ي از اگيري  بهرهزان عالقه معلمان بهيكنند و م ي درس خود استفاده ميكالسها
 گفت كه )اش در شهر سانتاكروز در خانه( ي تلفناي  در مصاحبهبود،ا يفرني كه او استاد دانشگاه كاليزمان
 .برد ي م ميان از را در امر آموزشيض نژاديهرگونه تبعگ ساو ي جيالگو
 ي كه در كالسهايآموزان  دانشيكند كه حت ياعالم م  آرونسونيمصاحبه تلفن به نقل از ٩لبرتيگ
ر ي نسبت به سايشتريت بيميكردند، حس صم ياستفاده نمن الگو ي از ااما ،ساو حضور داشتند گيج

ساو  گيد كه استفاده از كالس جكر او اعالم .كردند، داشتند  كه در اين كالسها شركت نميهمكالسان خود
آموزان   ناپسند شده و عالقه به مدرسه را در دانشيك ساعت در هفته سبب كاهش رفتارهاي به مدت يحت
 .ش داده استيافزا
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كا در سه مدرسه پسرانه انجام يالت تگزاس آمري در ا٢٠٠٢ كه در سال يقاتي تحقبر اساس ١٠نهارما
 اي گونهه سوم و چهارم و پنجم مدارس به ي پايساو در كالسها گي جي كه استفاده از الگوكرد اعالم ،شد

بار آنها  ت خشوني كودكان شده و از رفتارهاميانشتر در ي بيت و همكاريميجاد حس صميمعنادار سبب ا
ش نشان يگر افزاي دي درصد نسبت به كالسها١٥ن كالسها تا ي در ايريادگيزان ين ميهمچن. كاسته است
 .داده است
جه يداد، نتكا انجام ي آمريايلوانيالت پنسي اييمدارس ابتدا در ،٢٠٠١ در سال ١١ني كه ارويقاتي تحقاز

 يت اقتصادي و وضعي نژاديز تفاوتهان مدارس صرف نظر ايساو در ا گي جي كاربرد الگوگرفت كه
شنهاد يق پين تحقيدر ا. داردآموزان   دانشيريادگيزان ي خالقه و ميش قوايمعنادار در افزاي ري تأث،ها خانواده

 درس ي از آن در كالسهاين الگو به صورت موثرتريشده است كه معلمان با كسب مهارت در كاربرد ا
 .كننداستفاده 

 
 قي تحقيالگو

 و بدون يعي طباي گروه به گونهدرت يعضو.   استيشيآزماا شبهي يشيآزمامهيق حاضر نيقنوع تح
رد يگ ي كه صورت مييهاين سه گروه كاربنديپژوهشگر توجه دارد كه در ا. شود انجام ميدخالت پژوهشگر 

شت كه اگر نان دايتوان اطم ين الگو ميه اي بر پا.كسان باشديس ي تدريد از همه جهات بجز الگويز باين
 يد به سبب تفاوتهاين تفاوتها بايا، ن سه گروه مشاهده شوديخ ايشرفت درس تاري در پييا تفاوتهايتفاوت 
 .س باشدي تدريالگو

 
 قي تحقيرهايمتغ

 .است) ساو گيج (يس مشاركتي تدرير مستقل الگوين پژوهش متغي در ا:ر مستقليمتغ
 .استآموزان   دانشيليرفت تحصشيپق ين تحقير وابسته در ايمتغ: ر وابستهيمتغ
 

 قيه تحقيفرض

 يسه با الگويدر مقا) گ ساويج (يس مشاركتي تدريالگواز با استفاده آموزان   دانشيليشرفت تحصيپ
 . متفاوت استيس سنتيتدر
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 يجامعه آمار

. ستام يكر  رباط٢ه يد انقالب ناحيه پنجم دبستان اميآموزان دختر پا  دانشين پژوهش جامعه آماريدر ا
 .  انتخاب شده استيطور تصادفه به  ياز ميان همة مدارس ناحمدرسه ن يا

 
 يريگ نمونه

 شش كالس پنجم بود كه سه كالس به عنوان گروه كنترل و سه كالس به عنوان گروه ين مدرسه دارايا
ل در ي دانش آموز مشغول به تحص٢١٠ از ميانن پژوهش يدر ا. انتخاب شدند يبطور تصادف يشيآزما

 .اند به عنوان گروه كنترل انتخاب شده  نفر٩٩ و  يشي به عنوان گروه آزما نفر١١١، د انقالبيدبستان ام
اندازه  معلمان، ي كاوشگري برايقاتيه تحقي هنگام توج)٥٢٨‐٤٩٧، صص ٢٠٠٤ (س و همكارانيبروس جو

 يس را با روشهايد تدري جديت الگوي خود مزياند تا معلمان بتوانند در اقدام پژوه اثر را معرفي كرده
 در يشيك كالس درس  به عنوان گروه آزماي آنها بر محاسبه اندازه اثر بر يمثالها. سه كنندي مقايسنت
ك مدرسه در ي يي پنجم ابتدايق تمام كالسهاين تحقيدر ا. گر به عنوان گروه گواه استيسه با كالس ديمقا

 .نظر گرفته شده است
 

 يريگ  اندازهيابزارها

 آموزان شرفت دانشيپزان ين مييبه منظور تع ،ييخ كتاب پنجم ابتداين الگو در درس تاري اي اجراپس از
ال ؤنوع سن آزمونها شامل دو يا.  شدسهيمقابا نمرات ترم اول آنها جه يو نت به عمل آمد آزموني از دروس

ص  يز و تشخيقدرت تمز ي و نيياياعتبار و پا)  سؤال٣(يحي تشرتاالؤو س) سؤال١٥( ي تستتسؤاال: بود
آموزان  دانش نمره .ن شديينظران تع  از صاحبي و نظر سنجي آماريك از سؤاالت با روشهاي هر يو دشوار

عنوان نمره ه  ب،ن در كل آزمونيي با نمره پاآموزان دانش و نمره يعنوان نمره قوه با نمره باال در كل آزمون ب
 .ن شدييف تعيضع

 
 ها ل دادهيه و تحليتجز

  اثرة انداز وممفه

   حاصل يها افتهي  يي بزرگنما زاني دادن م حي براي توض).٩٣‐١١٢، صص ١٩٨٢ ، گالس"( اثر ةانداز "  از مفهوم
   كرد، استفاده ييشگوي رفتار پ  آن  از كاربست  بتوان  آنچه  انجام د بهي ام  صورتبه و  ير در رفتار آموزشيياز تغ
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 يساو در واحد درس گي جي الگو ي اثربخش  آزمونيس را براير عناصر تدر پژوهشگ قين تحقيدر ا.   شوديم
گواه  كه سه كالس به عنوان گروه كند ي م ي طراحمدرسهشش كالس  در همة ييخ كتاب پنجم ابتدايتار

به طور تصادفي  يشيو سه كالس به عنوان گروه آزما )  بر معلّم ي و كامالً مبتني سنت  از آموزش استفاده(
   دانش زاني م  منظور سنجش  به يموزان، آزمون آ  به همة دانش  درس  از شروع شيدر آغاز و پ. شود ن ميتعيي
   شكل  به را  مطالب  كنترل گروه. دكن ي م ميبرابر تقس"  نسبتا  دو گروه  آنان را به  اساس نيدهد و بر ا ي م آنان

 از ي مشاركتي با الگو يشي آزما گروه. رنديگ ياد مي   آنان يهاي و سخنران  معلّمان  بر تالش ي و كامالً مبتن مرسوم
  .كنند يگ ساو كار مينوع ج
 

 ش تفاوتهاي نماي اثر برا ةانداز

-ي را نشان م  نمرات ي فراوان  كامالً متقارن عي توز ك يش ي، و نما  نما نيانگي، م انهي م  افتادن  همي رو١  در شكل
   صد نفره عي توز كي در   نمره ني از باالتر  نمره نيستميب: مثالً. (شود ي م اني ب  صدك رت صو ، غالباً به  رتبه. دهد

   واقع  آن نيي درصد در پا٨٠ در باال و  درصد نمرات٢٠  رد كهيگ ي از آن رو قرار م  صدك نيدر هشتادم
 ).شوند يم

                          

 )٥٠١:٢٠٠٤س، يجو(ي جار هنيع پراكندگي از توزيا نمونه:  ١شكل
                         

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       )  ن نقطهيباالتر(نما 
 )نمره وسط( انهيم

                                     
پنجاهمين صدك

                                 
 نمره ميانگين 
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 اريع نرمال با انحراف معي از توزيا نمونه: ٢شكل

 

              
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 
 مورد  نيدر ا (  است  در وسط  صدك نيپنجاهم. دهد ي م  نشان را  نمره نيشتري تا ب  نمره نيتر  نيي پا ، دامنه٢  شكل

  ٢+ SD و ١+ SD   با عنوان ي عمود  خطوط لهي وس ار بهي مع انحراف).   است يكي  انهي، نما، و م نيانگيبا م
 شود ي م  داده نشان...و

 درصد ٨٤ (  است٨٤  يصد در  رتبه ي دارا نيانگيار باالتر از مي مع  انحراف كي   كه  است  توجه انيشا
   و رتبه  است٩٧  نيانگيار باالتر از مي مع  انحراف٢  ي درصد ؛ رتبه)رنديگ ي قرار م  نقطه نير اي ز نمرات
 . است٩٩  نيانگي م يار باالي مع  انحراف٣  يدرصد
   نحوه  از آنكه شيكنيم، پ  استفاده مي متقارن»  يهنجار « عي اثر، از توز  اندازه  دادن مفهوم حي توض يبرا

٩٩
               ٩٧
         ٨٤
         

 درصد

ش
دان

آموزان
 

 ) يشي آزما  گروه نيانگي م‐  كنترل  گروه نيانگيم(       

ES  كنترلوهارگري مع انحراف =

 

٤٦/١٨-٠٢/١٦ 
٢٤/٢

٠٨/١=
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   آزمون  پس  نمرات٣ شكل .   مي ده  را نشان  متفاوت ي با شكلها ييعهاي مذكور در توز عملكرد مفهوم
را "  يشي آزما گروه" در   آنان  آزمون  پس و نمرات"   كالس كل" و در ي با آموزش به روش سنت آموزان را دانش

 .دهدنشان می
 

 ١٩٨٨ و شاچر،   از شاران نمرات يبررس:  اثر  نمونه اندازه كي:  ٣  شكل
                                      

                                                                              
 )٦/١اريمعانحراف (                             

 
 

                                                                           
 
 
 
 
 

  ) كنترل گروه(  كل كالس                                           
لگو    گروهيا تفحص     ي 

 
 
 قي تحقيها افتهيساو با  توجه  به  گي جير الگويتأث

 ٤٦/١٨) يشيآزما(ساو  گيس جي تدرين الگويانگيم،  نيانگي ميان دو م  تفاوت مي تقس قي اثر از طر اندازه
 "  كالس كل"  ا گروهي"  كنترل " ار گروهي مع  بر انحراف٠٢/١٦)  كنترل (يس سنتي تدرين الگويانگيمو 
   قاعده  بر حسب شود كه يار ميمع    انحراف٠٨/١ مورد  ني اثر در ا اندازه. ديآ ي م  دست به) ٢٤/٢(
 . آمده است  دست ر بهيز

دان
اگر
د ش
عدا
ت

 

اندازه اثر در

   نود و دومين  صدك
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  كل " ي فراوان عي توز  صدك ني هشتاد و ششم در مقابل"  يشي آزما گروه"  نيانگي م ق نمرهين تحقيدر ا
 ٢٠ش نمره ي گروه آزماي و نما١٧  گروه كنترل نمره ين نمايهمچن. رديگ ي قرار م آموزان دانش"  كالس
  و گروه كنترل٦٢/١ش يار گروه آزمايانحراف مع.  است١٩ش يانه گروه آزماي و م١٧انه گروه كنترل ي م.است
ساو  گي جي مشاركتيآموزان در الگو ن نمرات دانشيانگي م ميان اختالفي سنجش معناداريبرا.  است٤٢/٢

آموزان  شرفت دانشي تفاوت بارز پةدهند نتيجه آن نشان .استفاده شده استهم  "تي" از آزمون ي سنتيبا الگو
ساو  گي آنها در الگو جيليشرفت تحصيآموزان و پ  دانشيريادگيش ي و كنترل و افزايشي آزماهدو گرو
ر ين تأثي است و ا٧٦/١ يط بحراني جدول در شرا"يت"ش از ي است كه ب١١/٩ محاسبه شده "يت" .است
 .دهد آموزان را به خوبي نشان مي  دانشيليشرفت تحصيساو بر پ گي جيالگو

 وآزمون  )دو به دو (ك كالسهاي مستقل به تفكتين و انحراف استاندارد و آزمون يانگين ميهمچن
 .دهد ينشان م يدر هر سه كالس به خوبساو را  گي از جي ناشيليشرفت تحصي پي برتر،جي نتا. شدمحاسبه
 

 يريگ جهيبحث و نت

 ي از آرزوهاياري تحقق يافتن بسي، براي اجتماعي در خانواده الگوهايس مشاركتي تدري الگوهايادعا
 آزموده يشيق آزماي و چه به طريقيچه در مطالعات تطبآموزان  جانبه دانش پرورش همهيت برايم و تربيتعل
اد به عنوان  خانواده الگوهاي مشاركتي قرار ددرآن را توان  يساو كه م گي جيالگو.  د شده استييو تأ
ش به حد ي و افزايش معدل كالس آزما٠٨/١دهندة اندازه اثر ق نشانين تحقي اوي مورد استفادةالگ

ن دو گروه به مقدار يانگيتفاضل م.  استد انقالبي در مدرسه امالس كنترلهشتادوششمين صدك در برابر ك
 يدهندة اثر بارز الگو  نشاني محاسبه شده و اندازه اثر به طور معناداريانه، اندازه تي، دو نما، دو م٤٤/٢
 را به يت مشاركير استفاده از الگوهايقات تأثين، گرچه تحقيبنابرا. آموزان است  دانشيريادگيساو بر  گيج

ز يساو با توجه به اندازه اثر محاسبه شده و ن گي جي مشاركتيان كرده است، اما استفاده از الگوي بيروشن
آنچه به شكل . خ كالس پنجم استيس تارير آن در تدريار خوب و چشمگير بسيدهندة تأث  نشانيتآزمون 
آموزان بوده   دانشيليشرفت تحصير پم الگو بيا مستقي يرات آموزشي بر تأثي مبتنهش داده شدي نمايعدد
 ي، رفتاري، شناختي، فردي اجتماعين الگو بر مهارتهايم استفاده از ايرمستقي و غيرات پرورشياما، تأث. است

ن يج اينتا. از دارديشتر نيقات بي تحقياد است كه به فرصتي كافي برايار زيآموزان بس  دانشيو خودآگاه
استفاده از فرمول . دهد يد ميها و مقاطع متفاوت نو هيگر و پايگو را در دروس دن الير استفاده از ايق تأثيتحق

 و يس در تحقق يافتن اهداف آموزشيد تدري جدير الگوهاي نشان دادن تأثي معلمان را براياندازه اثر بررس
 . كند ي آسان ميس سنتيسه آن با روش تدريمقا
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 تها يمحدود

 . از آني با محقق و اتالف وقت ناشي همكاريكاران مدارس برااندر ت مسئوالن و دستي حماعدم. ١
براي آموختن ر موظف ي وقت در ساعات غ دادن به اختصاص آنانعدم تمايلكمبود وقت معلمان و . ٢

 . اين روش تدريس
ر ي مناطق تهران و سا همةبهتحقيق  يها افتهي پذيري  كه سبب عدم تعميميت مكاني محدودداشتن .٣
 .شده استان ري ايشهرها
 يليگر تحصي به مقاطع د، صورت گرفته استييآموزان مقطع ابتدا  دانشدربارةن پژوهش ي اچون. ٤

 .نيستم يقابل تعم
آموزان پسر  م به دانشي قابل تعم استآموزان دختر صورت گرفته  دانشدربارةن پژوهش ي اچون. ٥
 .نيست
 ييلذا عدم آشنامحدود شده،  ي سنتبچارچو به ي درسينكه مدارس و كالسهايبا توجه به ا. ٦
 .ه است را در اجرا به وجود آوردين الگو مشكالتيآموزان با ا دانش
 و قابل جه بخش بوده استيخ اجرا شده و نتين الگو فقط در درس تاري ايت زمانيل محدودي به دل.٧

 .تعميم به دروس ديگر نيست
 ي خود از محتوايها ش دانستهيوزان را بر حسب پآم  كه با آن بتوان مكان دانشيا آزمون هنجارشده. ٨

 يريگ ساو اندازه گي جي و الگويخ در كالس پنجم به روش سنتيش از استفاده از آموزش تاريخ پيدرس تار
 .كرد، وجود ندارد

 
 هاشنهاديپ

  درآموزان دانش يليشرفت تحصيبر پ) گ ساويج (يس مشاركتي تدرير الگوي تأثبارة درييها پژوهش.١
 .شودسه ي با هم مقاگوناگون يدرسهازمينة ج به دست آمده در ي و نتارديگز انجام ير دروس نيسا

 تا شود ئهي ضمن خدمت براي معلمان ارادر كالسها) ساو گيج (يس مشاركتي تدريريادگي يلگوا. ٢
 .ن الگو آشنا شوندي اي اجراروش معلمان با همة
زان دانش، مهارت و نگرش يرا بر مگ ساو يج يمشاركتس ي تدرير الگوي تأث،ي ملياه طرحي با اجرا.٣

 .كنند يبررس)  دانشگاه،رستانيدب، ييراهنما، ييابتدا (يليافراد در مقاطع تحص
 و ي، مهارتيطه شناختي در هر سه حيريادگيت و دوام يفيبر ك) ساو گيج (ي مشاركتير الگويتأث. ٤
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 .شودسه ي مقاينگرش
و ) ساو گيج (يس مشاركتي تدريس با استفاده از الگويفاوت تدر متيها و الگوها وهي شيي كارا.٥

 .شودسه يرفعال مقايغ
 .اجرا شودران ي ايرشهرهاي سايگر آموزش و پرورش شهر تهران و حتين الگو در مناطق دي ا.٦
 . شودجادين الگو اي اي اجرابراي مناسب يفضا ران مدارسي مديبانيبا پشت .٧
 .شتر معلمان، گنجانده شودي هر چه بيي آشنابراي ،ت معلمي  دوره تربي درسبرنامةن الگو در ي ا.٨
 .در نظر گرفته شود) ساو گيج(و ) يسنت( هر دو الگو يز در اجراي عامل زمان ن.٩
زان بر آوردن يآموزان و م  دانشةجانبة همهگ ساو بر رشد و توسعي جي الگويتأثير پرورش. ١٠

 . رش ارزيابي شود آموزش و پرويانتظارات و اهداف رسم
وه يش س بهير تدري تفاوت تأثي نشان دادن معناداري برايمعلمان از فرمول اندازه اثر كه به آسان. ١١

 .رود، استفاده كنند ين به كار ميس نوي تدريسه با استفاده از الگوهاي در مقايسنت
 آنان در درس ين رتبه و مكان علمييآموزان و تع  دانشياه                            زان دانستهين ميي تعي براي آزمون هنجار.١٢

 .ن شوديخ تدويتار
 

 منابع 

 و ي شخصيهايژگيس فعال با وي تدري رابطه نگرش معلمان به الگو).١٣٧١ (آرمند، محمد
 .ت مدرسي ارشد، دانشگاه تربينامه كارشناس اني آنها، پايا حرفه

 و يريادگيران نسبت به يآموزان، معلمان و مد نش داي نگرشهايبررس). ١٣٦٦ (، مهتاشياري اسفند
 .١ سال دهم، شماره : دانشگاه تهران،يتيم تربوه علي، نشريابيارزش
 .١٣٦٩ ،، دانشگاه تهرانمنصورمحمود  سپارد؟ ترجمه يت به كجا ره مي ترب:اژه، ژاني پ
 از محمدرضا ، به نقل٢٠٠٤سيد تدري جدي الگوها.يلي، ام كالهون مارشا ول،ي و بروس؛س،يجو
 .١٣٨٤، يبهرنگ
نامه  اني، پاييآموزان دوره راهنما  دانشيلي عوامل موثر در افت تحصي بررس).١٣٧٠ (اپور، زهرايدار
 .ت مدرسي ارشد، دانشگاه تربيكارشناس
 .يآستان قدس رضو: مشهد، يريادگي ـ ياددهي يكردهاي رو).١٣٧٩ (اري، بختي وركیشعبان٦



 

 ١٣٨٣ زمستان ، سال سوم،١٠شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ٥٢

 

 .١٣٧٤  انتشارات پاژ،:گران، مشهدي و ديآباد  لطفترجمة حسين، يتي تربيشناس روان. نريج و براليگ
، شماره يس، ضرورتها و پژوهشها، رشد تكنولوژي فعال تدري الگوها).١٣٧٨ (ادگارزاده، غالمرضاي
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