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Abstract
The purpose of this study was to Comparing
Education Management Model and Discovery
Model of Teaching Based on their overhauling
& common dimensions. With regard to purpose
this study is of the applied type and in case of
data collection, it Was descriptive- Survey
Research. The Population of this study consisted
of higher education students in the educational
administration field in Kharazmi University,
Islamic Azad University, Science And Research
Branch Islamic Azad University and Roudehen
Branch (N=86). In this study, a census method
used. data were collected through, A researchermade questionnaire. The Content validity of
questionnaire was obtained through experts of
educational administration field and Their
reliability was estimated through Cronbach’s
alpha coefficient (0.956). Using descriptive
statistics (frequency and percentage) and inferential
statistics (Kolmogorov-Smirnov, homogeneous
matrix of correlations, t-dependent and Wilcoxon
test) the data was analyzed. The results of the
study indicated that: there are Education
Management Model and Discovery Model of
Teaching overhauling and applying ability in
different levels of education, courses and lessons
and they have an effective feature in the learning
process. Also, statistically significant difference
was observed between the two. The results
showed significant upper effects of Education
Management Model in the three comprehension
dimensions and seven common characteristics
(creativity was the same) than Discovery Model
of Teaching.
Keyword: Education Management Model, Discovery
Model of Teaching, Models of teaching,
Teaching effectiveness
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چکیده
هدف از پژووه حاضژر مقایسژ «الگژوی مژدیریت آمژوز » و
 رو پژژووه از نظژژر هژژدف.«الگژژوی اکتشژژا ی تژژدری » بژژود
. توصیفی از نوع پیمایشژی بژود،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها
جامع آماری شژام دانشژجویان دوره تصیژی ت تیمی ژی رشژت
 دانشژگاه آزاد اسژ می،مدیریت آموزشی در دانشگاههای خوارزمی
68 واحد ع وم تصقیقات و واحد رودهن بود که تعداد آنها برابر بژا
. در پووه حاضر از رو سرشماری استفاده شژده اسژت.نفر بود
.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنام مصقق ساخته اسژتفاده شژد
روایی پرسشنامه با استفاده از روایی مصتوایی و پایژایی آن نیژ بژا
) ارزیابی و مورد تأیید قرار0/658( استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 داده ها با استفاده از آمار توصیفی ( راوانی و درصژد) و آمژار.گر ت
 همگنژی مژاتری،، اسژمیرن-استنباطی (آزمونهای کولموگروف
. وابسته و وی یاسون) مورد تج یهوتص ی قرار گر ژتt ،همبستگی
یا ته حاکی از آن بود کژه دو الگژوی مژدیریت آمژوز و الگژوی
،اکتشا ی تدری قاب یژت شژمولیت و اسژتفاده در مقژاطت م ت ژ
 دورههژژای آموزشژژی و دروس گونژژاگون را دارنژژد و از،تصیژژی ی
 همچنژین.ویوگیهای مؤثر در رایند یادگیری برخوردار میباشژند
تفاوت معناداری به لصاظ آماری بین ایژن دو در نژ د جامعژه مژورد
 الگوی مدیریت آموز نسبت، بر اساس نتایج.مطالعه مشاهده شد
7 به الگوی اکتشا ی تدری هم از نظر ابعاد شمولیت و هم از نظر
.ویوگی مشترک دارای قاب یت و توان بیشتری بود
 الگوهژای تژدری الگژوی اکتشژا ی الگژوی:واژه های کلیدی
مدیریت آموز اثرب شی تدری
dehghani6@gmail.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

تغییر و تحوالت سریعی که در عرصهه عوهو ف اوهیور و
راتیرهههی و رو ل دگههانی گپههی پایهها تظههات گت ههیر ت
جایا ر د گ ی هی تظودشی پایها توردت و تغییهر ت
ظتویسبی ر در ار یوا اعیلیت ههی تظودشهی ظهیطوبها.
درو ق ه گ ههی هههی تظودشههی ظههرود تههرورت تر یههت
گیروهههی تو گدوهها در درک دگیههی پیچیههاة ظوجههودف
خالقیهت و ظبترههر ههیر تورد ار نیههر ر ههی د پههی
حپیس ظیکووها ( Shabani & HousinGholizadeh,
 .)2006د گ ههر هوپهههو  )3002( 1درو قهه ههههاز د
تاریسف ه عبیرت سیدتف ظدرن سیختن یهیدنیر هر
ار نیر ست ( )Shams, 2005ظتصایی و ظتخصصهی
عوو تر یتی و رو گشویسی تر یتی گیه هه دلیه توقهی
ظقوله تاریس هعوو اویتهرین و صهویتهرین کهیرکرد
گ ههی تظودشههیف تههاریس ظیهر گههه و ظپههلولیتپههذیر و
پیسخگو ود ظارسی ر ظورد ظالح ه قهر ر ظهیدهوها
( .)Sadeghi & Hosseini, 2008شییپهته سهت هدهه
تههالش گ ههی تظودشههی در ظقههیط تحصههیویف رشههتههههی
تظودشی و دروس ظختوف ه دسهتیی ی هها ز تظودشهی
ظورد گ ر ظعطوز یشا و ر ت د گ رییت ظختوف در
حودت رو گشویسی ییدنیر و لگوههی تهاریس سهتایدت
شود .هدیت هر یک د یهن گ ریهیت در تلهوری تکهرد
ار یوهها یههیدنیر و ر اههه ر هرههیر رسههیا ههه حهها ک ر
ثر خشی در گ ی تظودشی ست .گتخیب لگو ظویسه
تاریس در رتقی ظی یهیدنیر و عدورهرد تظودشهی
د گ تظود و گی در ظی گگی ش و راتهیر و عدورهرد
جتدههیعی د گ ه تظههود ظههرثر سههت ( & Kandaghi
.)Farasat, 2011
روش تههاریس سههوتیف هههجههی پههرورش و ظهههور
خالقیتف سب گی ود و حذز ت ظی نردد .شهیوت ههی
تظههودش سههوتیف ههه دلیهه عهها طههر ظوتههو هههی
حث ر گگی ف ظحیط تظودشی ظاللهت تور یجهید ظهی کوها
( .)Shams, 2005ویهژنهی ظشتهرک ی تهر لگهوههی
2. Discovery Learning Model

سوتی تظودش وپرورش رسدی یعوی ظعوم ظحور ف رتبیط
یک سویه ظعوم ی د گ تظودف تأکیها ظعوهم هر ظحتهو
کتههیبهههی درسههیف گاعههیل شههینرد ف غاوههت د یجههید
کیگیلهی رتبیطی ین شینرد ر ظهذ کرتف ظبیح ههف
ظایهده و ظویظرت در اهم ظطیله درسهی و ردشهیی ی د
ت ههی سهت .در تظهودشوپهرورش سهوتی هه شهینرد
ارصهتی کدتهر هر رتبهیط دروگهی و سهتایدت د
سههتعا دهی اههرد و خالقیههت د دت شههات سههت
(.)Behrangi, 2011
ظی در روش هی اعیل د گ تظود هی تهر درنیهر
اعیلیت هی تظودشی ظی شوگا و خ ع م کیر تظودش
ر ه عهات ظهی نیرگها .درو قه ف تعهیظوی دو سهویه هین
د گ تظود و ظعوم و د گه تظهود هی یرهایگر وجهود
د رد .در چوین ظحیط هییی خالقیت د گ تظود تقویت
شات و ظوجبیت پیشرات تحصیوی ت هی ار هم ظهی شهود
( .)Shams, 2005در لگوهی جایا تاریس گق ظعوهم
د یک گتقیل دهوات صرز د دت ههی هه یهیریگر ار نیهر ف
ر هودی و هم درس ی د گه تظهود تغییهر ییاتهه سهت .هی
هکیرنیر لگوهی ظویسه تهاریس تهدن کدهک هه
د گ تظهود در کپه د گه و طالعهیتف ظههیرتههیف
ر ت هی تارر و ر د گ رشی ف ر یهیدنیر و چگهوگگی
ییدنیر گی ه تگی تظوخته ظهی شهود .درو قه ف گتیجهه
در دظات تظودش ی چوین لگوهیییف ستعا دهی ا ودت
د گ تظود ر ییدنیر تسی تر و ظهرثرتر هه دلیه
د گ و ظهیرت کپ شات و چیرنی تگی ر ظهیرت هی
ییدنیر ست ( .)Behrangi & Aghayari, 2004لگو
کتشیای تاریس 3و لگهو ظهایریت تظهودش 2دجدوهه
لگوهی جایا هپتوا که ظحیطی ر ییدنیر اعهیل
و د گ تظود ظحور ر ار هم ظیگدییوا.
الگوی اکتشافی تدریس :ین لگهو در رخهی ظوهی
هعوو لگویی د خیگو دت لگوهی پهرد دش طالعهیت و
ههویهژت ظپهلوه ظحهور ظطهر شهات سهت ( Shabani,
)2014ف پریوس و ایوار ( )Prince & Felder, 2007ین
1. Henson
3. Education Management Model
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لگو ر در ذی لگوهی ستقر یی طبقه وها کهردت گها.
ظر ح تظودش ر ییدنیر کتشیای شیظ  -1 :تعیین
قصا یی هازف  -3گتخیب یک ظوقعیت ظشر تاهرین یهی
ظعدی ر گگی ف -2تظهیدت سهیختن ییدنیرگهانی و توتهی
د د روش هی کتشیایف  -4ر اه ظوقعیت ظعدی ر گگی ف
 -5جد ه تور طالعههیت یههی د دتهههی و تدظییشههگر ف -6
ارتیه سید و توتی د د ف  -7تحوی ار یوا کتشهیزف
 -8ردشیی ی ست ( .)Seyf, 2011د گ تظود در ت ی
ظههوقعیتی ظپههلوهد ر ظو جههه ظههیشههوگا و ههی ترکیهه
و قعیتهیف طالعیت و حقییق ه ر تحه جایها دسهت
ظی یی وا .ین لگهو در رخهی دیگهر د ظوهی هه عوهو
رویررد تظودشهی و یهیدنیر در گ هر نراتهه شهات و
پیرت د لگوهی در ذی ت طبقه وا ظیشوگا ( Seyf,
 .)2011اورتیکف سهیالف یوورسهو و ریگه ( Furtak,
 )Seidel, Iverson & Briggs, 2012گی ت ر در نهروت
لگوهی پژوه ظحور طبقه وا کردت و ظهورد ررسهی
قر ر د دت گا .در ین پهژوه لگهو کتشهیای تهاریس
ظبتوی ر دیانیت روگر 1در کتیب « ه سهو یهک گ ریهه
تظودشی »3ظورد گ ر سهت .پهس د و صهیح گ هر
ظختوای در یرة ت پژوه ههی و ظبیحهث تردیوهی ر اهه
کردت گا .ین لگو ی د توجهه هه خهود یهیدنیر هه
ار یوا یهیدنیر توجهه د رد .د گه تظهود ر در ر هر
د گپتههی قر ر گدیدها وره ت ههی ر هی ظپهلوه رو ههرو
ظیسیدد تی خود ه کشف رو ط و ر تح هی دست یی وها.
روگههر و پیههرو لگههو کتشههیای ظعتقاگهها یههن لگههو
ار ظوشی ر ه حا ق ظی رسهیگا و هر هدهه ظقهیط ف
رشتههی و دروس قی ستایدت سهت (.)Shabani, 2014
ین لگهو د ر ظخیلاهیگی دجدوهه سهریور ( Shabani,
)2014ف هم هپت و پیرت د پژوه ههی گیه ثر خشهی
روش کتشههیای ههها یت گشههات ر دیههر سههر ل ظههی رگهها
( Kirschner et al, 2006. Alfieri et al, 2011& Klahr
.)& Nigam, 2004

الگوی مدیریت آموزش :ین لگو در سیلهی خیهر
و ظبتوههی هههر تخههرین دسهههتیوردهی عودههی حهههودت
تظههودشوپههرورشف رو گشویسههی یههیدنیر و ظههایریت
تظودشی توسط هرگگی ظطر شات و در حهیل نپهترش
ست .لگو ظایریت تظهودش در حهودت گ هر ف ظیهر
تلور و عدوییتی ی د  316پهژوه گجهی ییاتهه د
سیل  1995تی  3010در ر طهه هی هبهود تظهودش ر در
خود جی د دت سهت ( &Karimi & Behrangi, 2011
 .)Behrangi & karimi, 2014کوو سهتوید هه گتهیی
پژوه هی ر ت بیت تو ین لگهو ههظر ته یشهتر
شات ست .در لگو ظایریت تظودش هه ظر حه دیهر
توجه شات ست:
 .1سیختیر وا ظایهیم و عویوین صهوی ظبحهث درسهی
در قیل رسم گقشه و گدود ر
 .3تصویرسید د عویوین کوی و ج ای ظبحث درسی
 .2ردیی ی ترویوی تظیدنی شینرد ر سیس گقشه درس
 .4ارصت د د ه د گ تظود ر گقا گدرة ردشهیی ی
ظعوم
 .5ترسیم گدود ر پیوگا ین عویوین و دیر عویوین ظبحث
درسی هطور ظپتق
 .6ظقییپة گدود ر ترسیدی شینرد ی گدود ر تهیة شهات و
کیظ شاة صوی و
 .7جههورچین و تغههید سههتایدت د خالقیههت شههینرد در
ییدنیر (تهیه گدود ر ظطووب)
 .8تههاوین سههویریو تههاریس ظحتههو درس (رو یههت
تاریس)
 .9جر رگیظه تهیه شات ر تظودش درس
 .10ردشههیی ی پییههیگی د گههو کویویرههی و تههأثیر ت ههر
شویسهییی ظشهرالت یهیدنیر ( & Behrangi, Nasiri
.)Zebarjadi Āshti, 2015
وجوه مشترک دو الگوو در وووزه نیوری :ررسهی
ظبیحث ظطر شات توسط صیح گ ر در حودة گ ر

2. Toward a Theory of Instruction

1. Brunner
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گشی د وجود پیرت د شبیهتهی ظهم و کویا هین
ین دو لگو د رد .ین پژوه ویژنیههی قی ه شهدول
لگو کیوشگر هه لگهو ظهایریت تظهودش ر ظهورد
ررسههی قههر ر ظههیدههها .کیورییکیههادف کریپههتواورو و
Kyriakides,
Christoforou,
کههههههیر الظبوس (
 )Charalambous, 2013هر سهیس ار تحویوهی د 167

پژوه ظختوف ظرتبط ی لگوهی پویی تاریسف رخی
د ین ویژنیههی ر ههعوهو عویصهر ظهرثر در ظواقیهت
د گ تظود ظورد تأکیا قر ر د دت گا .ت هی در جهاول 1
دیر عوو لگو کتشهیای هی توجهه هه وجودشهی در
لگو ظایریت تظودش خالصه شات گا و در د ظه ظهورد
ررسی یشتر قر ر نراته گا.

جدول  .7ویژگیهای مشترک دو الگوی مدیریت آموزش و اکتشافی تدریس بر مبنای مبانی نیری
الگوی مدیریت آموزش

الگوی اکتشافی تدریس

عنوان ویژگی
سازماندهنده


پیش

*

*

دستیابیبهسطوحباالیحیطهشناختی

*

*

ارائهمحتوایروزآمد

*

*

تحققیادگیریشاگردمحور

*

*

عدالتآموزشی

*

*

مشارکتدانشآموزاندرفرایندتدریس


*

*

پرورشخالقیتدردانشآموزان


*

*

سازوکارارزشیابی

*

*

 .7پیش سازمان دهنده :ظاهو پی سیدظی دهوات که
در گ ریه ییدنیر تدو  1ظطر شات سهتف هه عوهو
الدظه سیدظی دهی د گ در ذهن د گ تظهود هدیهت
پییر د رد و هر تهیهه ت روشههی و گهر ا رههی
نوگهینوگی هها شهات سههت ( .)Petrina, 2007گ ریههه
یههیدنیر ظعوههید ر تدو هه ظعوههم ر ظوظههف ههه ر اههه
پی سیدظی دهوات قب د ر اه ظحتو درس ظهیکوها.
در لگو ظایریت تظودشف د گ تظود قب د هر قها ظی
ی ررسی ظحتو تظودشی و طر حی گدهود ر ظحتهو ییف
پی سیدظی دهوهات ر در ذههن خهود و سهرس هر رو
کیغذ یجید ظی کوا .هدچوین د گ تظود هی سهتخر
«شویسههههههههی ظاههههو » ( )Concept attributionو
تصویرسید ذهوی در نی ههی دوّ و سهوّ هه سهیخت
ذهوی ظویسبی د ظحتو درس دست ظییی وا .هرچوها
ظاهو پی سیدظی دهوات ر سیس تگچه تدو ه ظطهر
ظهیکوها در لگو کتشیای تهوسط هروگر ظاگ ر قهر ر

گگراته ست ی ینحیل در ین لگو ر سهیخت یهیدنیر
( )Structure Learningتأکیهها ار و گههی شههات سههت.
جیگپهههنف وسهههت هههروک و و دریههه ( Janssen,
 )Westbroek & Driel, 2014در تبیههین یههیدنیر
کتشههیای ههها یت شههاتف ولههین نههی ر یجههید سههیختیر
ظعروس عدوررد ظحور در گ ر ظینیرگا.
 .2دستیابی به سطوح باالی ویطه شناختی :گقطهه
ظطووب و یات تل ر گ ی تظودشهی و ار یوها تهاریس
جتویب د توقف در سطو سیدت و پییین حیطه شویختی
وو و دستیی ی هه سهطو پیچیهات و هیال ت سهت
( .)Wiegand, 2006در پییر د لگوههی سهیدوکیر الد
ر ین ظو هور پهی یوهی گشهات سهت هی ین حهیل
صیح گ ر دو لگو ظورد ررسی در ین پژوه ف هر
دستیی ی ه سطو یال حیطه شهویختی تأکیها د رگها.
لگههو ظههایریت تظههودش در نههی هههی ظختوههف دظیوههه
دستیی ی د گ تظود ر ه سطو یال حیطه شویختی
1. Ausubel
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ار هم ظیکوا ههعوهو گدوگهه در نهی سهوّ ناتدهی
د گ تظود در خصوص ظایهیم کویا ظحتهو درس
ترورت ظی یی ا و در نی ششم یعوی ظطر شا تهیهه
گقشه ظطووبف ت هی ییا ه ظهیرت «ترکی » در سهطو
پییینتر شویختی دست ییاته یشوا (.)Behrangi, 2015
لگو کتشیای گی ر کشف و خوق ظوقعیتهی و یی ر اهه
ر تح را ظشرالت د طریق یو و شهود تأکیا د رد.
روگر د ویی نذ ر روش تظودش کتشیای ظعتقا ستف
ییا روش کتشهیای ر هه عوهو شهرط تهرور هر
ییدنیر شیوت ح ظپلوه در گ ر نرات .و در ارتیوها
ییدنیر ی د هر چی ه سیخت ظوتهو یهیدنیر و
درییات تارر شهود تأکیا د رد .روگر گ یرت و کوتهرل
ر شییپته تعویم و تر یت گپی گدی د گا و ر ت ح ههییی
ر ترجی ظهی دهها کهه د ر خالقیهت و تد د گپهی
یشا .ه گ ر و توهی ییدنیر کتشیای ست که ظی تو گا
ین ردشهی ر تأظین کوا (.)Kadivar, 2017
 .1ارائووه موتوووای روزآموود :ظحتههو ظوجههود در
کتیب هی درسی ی تهیدت تهرین ظبیحهث عودهی ظهرتبطف
سیلهی ایصوه د رگا .ی توجه ه ویژنیهی عصر طالعیت
و رتبیطیتف ترورت د رد لگو ظورد ستایدت در کالس
درس تدن توجهه هه ظحتهو کتهیبف د رودتظهاترین
ظاههیهیم ظههرتبط هههرت ههرد ر گدییهها تههی د یههن طریههق
د گ تظهود هه د گه رودتظها ظپهوط شهوگا .لگهو
ظایریت تظودش شینرد ر ی تهیدت تهرین دسهتیوردهی
عودی ظرتبط ی ظحتو درس ظو جه ظهیکوها .در یهن
لگههو سههیدوکیر ظویس ه و دقیقههی ههر هههرتنیههر د
جایاترین ظبیحث عودی و رودتظها ظهرتبط هی ظوتهو
درس پی یوی شات ست .در ششهدین نهی یهن لگهو
د گ تظود ه ییاتن گریت رنراته د گ رییت ظرتبط د
سییتهی و شبرههی یوترگتی و گی سییر ظوهی تشهویق
ظیشوگا .ظر یی حراه اهرسهتی د ظوهی ظهرتبط هی
ظوتو درس ر ه شینرد ظعراهی ظهیکووها و ت ههی
شویسههی ظاهوظی ظبیحث جایا ر در کیرتهی رگگی
تظیدت و در کالس ی سییر عضی هه شهتر ک ظهینذ رگها

( .)Behrangi, 2015لگو کتشهیای گیه در ذ ت خهود
توجه ه ظطیل رودتظا ر د ر ست .ایهی ست کتهیب و
ظوی تظودشی در ختییر د گه تظهود هر دسهتیی ی
ت هی ه صول و ر تح هی ظهورد گیهید کهیای گیپهت و
ت هی گین یرگا ه ظوی رودتظا و جایا ظر جعه کووا.
 .4توقووی یووادگیری شوواگرد موووور :پژوهشههگر
لگوهی تاریس ر ر سیس عوصر اعیل ود در ار یوا
تاریس ه دو دسهته «د گه تظهود -ظحهور» و «ظعوهم -
ظحور» تقپیم ظیکووا .هطورکوی پژوه هی د لگوهی
پویهههی و د گه ه تظهههود  -ظحهههور حدییهههت ظهههیکووههها
( Kyriakides, Christoforou, & Charalambous,
 .)2013ر سیس ظبیگی گ ر ظوجود در ههر دو لگهو
ظورد گ رف د گ تظود گق ظحور د رد و تدرکه ظعوهم
توهی ر ر هبر ار یوا تاریس ست .در لگو ظهایریت
تظودش سهیدوکیر الد هر اعهیل هود د گه تظهود
اهر هم شهات سهت .هرگگهی و گصهیر ( & Behrangi
 )Nasiri, 2015در پژوه خود گشی د دگها یهن لگهو
عالوت ر ظبتوی ود ر اعیلیهت د گه تظهود ظوجه
ا ه ی خههود ر هبههر د گ ه تظههود گی ه ظههیشههود.
صیح گ ر لگو کتشیای ر گی دجدوه شیخص ترین
لگوهی د گ تظود ظحور طبقه وا ظیکووها .و تهر ک
تدن ر اه یک دسته وا در روش تهاریس هر ظبوهی
ر اه یی عا ر اه صول و ر تح ظپلوه توسط ظعوهم هه
د گ تظود ظاعی ست ظعوم در روش کتشیای ها یت
شههات صههول یههی ر تحه ر در ختیههیر د گه تظههود قههر ر
ظیدهاف ولی در روش کتشیای ها یت گشات ظعوم ههی
یههک د صههول و ر تحه ر در ختیههیر د گه تظههود قههر ر
گدیدها و دست ییاتن ه ت هی ه عهاة خود د گ تظود
ست (.)Shabani, 2014
 .9عدالت آموزشوی :یرهی د جوبهه ههی حراهه
عها لت تظودشههی هههرتظوها عیدالگههه د گه تظههود د
ظوتههوعیت و روشهههی یههیدنیر سههت .تبعههی رو
د شتن در هرتظوا عیدالگه د گ تظود د ظوتوعیت و
روش هی ییدنیر د ظعضهالت عدهات و رگه تور ظهورد
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توجه ظا رس تظریرییی و روپییی ست (.)Bonal, 2012
ین ظوتو در کشور ظی هم صیدق ست .عا لت تظودشی
در سههوید و قههو گین دجدوههه در سههوا تحههول ویههیدین
تظودشوپرورش ظورد توجه قر ر نراته سهت .در لگهو
ظایریت تظودش توجه ه عا لت تظودشی ی توجه ه پهر
کرد خألهی ظوجود گیشی د سییر عو ظ تبعی تارین
و هدچوههین تأکیهها ههر تقپههیم ظحتههو درس در ههین
د گ تظود و یی نروت وا د گ تظود ظبتوی ر حجم
ظحتو  -گه سط تو گییی یی هوش ت هی– ظطر ظیشهود
( .)Behrangi, 2015گرتههة ظهههم لگههو جوههونیر د
رچپ دد شینرد درگگ یی توب ر شینرد ست .در
لگو کتشیای گی ی توجه هه تدرکه لگهو هر ظیه
تالش ارد و جدعی د گه تظهود در دسهتیهی ی هه
صول یی ر تحه ظپهیا ف تبعهی صهورت گدهینیهرد و
د گ تظود او توجه ه ویژنیهی ارد و ظریگهیت
ظحیطی خیر د ختییر ظعوهمف در ر هر ظحتهو و دظهی
تظودش یرپیگی قر ر گدینیرگا.
 .6مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس :در نی
چهیر لگو ظایریت هر یک د عضی نهروت ههی هر
تظودش ظبحث خود ه نروتههی دیگهر راتهه و پهس د
تعیظ در خصوص گریت سیسی ظطیله خهود هه نهروت
ولیة خود رظینردگا و رتتوردتهی خود ر هه دیگهر
ظیتظودگا .د دیگر دظیوههههی ظشهیرکت د گه تظهود
ظطر در نی ششمف ظشیرکت در تهاوین رگیظهة درسهی
ظطووب ست .در هاتدین نی تروولهوی ظویسه هر
تاریس ر سیس تجیرب و عالقهظوا د گه تظهود در
گ ر نراته ظیشود .در نی هشتم ت هی در تهیهه گدهود ر
ظطووب و در نی گهم در جر رگیظه درسی و درییاهت
یدخورد صالحی ظشیرکت ظی کووها .شهینرد و ظعوهم
ه طور ظشترک ه تعیین گق ف دظی وا اعیلیهتههی
ظرتبط هی عویصهر تهاریسف تعیهین لگوههی و تروولهوی
تظودشی ظویس و گحهوة ردشهیی ی د گتهیی و تهأثیر ت
تظههودش ههر گگههرش و راتههیر شههینرد ظههیپرد دگهها
( .)Behrangi, 2015در لگو کتشیای تاریس گیه هر

هدیت ظشیرکت د گ تظود در دسهتیهی ی هه صهول
ر تح ظپیا تأکیا ظیشهود .ر یهس و گهیش ( & Rice
 )Nash 2010ظعتقاگهها هرچوهها روگههر هتههرین ر هبههر
یههیدنیر ر د شههتن چههیرچوب و ظههال عدویههیتی ههر
تاریس و ییدنیر ظی د گا و ر ییدنیر تد د و ظپهتق
د گ تظود تأکیا د رد هی ین حهیل ظشهیرکت و هدرهیر
د گ تظود در دستیی ی ه ر ت ح ف عیظ ظههم هبهود
ییدنیر ست.
 .1پرورش خالقیت در دانشآموزان :خالقیت الدظهه
یک تاریس ظواق ست و شییا ظهمتهرین وجهه ظتدهیی
ین ییدنیر گپی و حیو و عیظه پویهییی جو ظه و
تدا ههی سهت ( Zolfagharia, Fathib & Hashemic,
 .)2011ررسی دو لگو ظورد گ ر گشی ظیدها هر دو
ه صور ظختوف ه ظوتو خالقیت د گه تظهود هدیهت
ظی دهوا و خالقیت هعوو عوصر ذ تهی درو ت ههی
گهاته شات سهت .در لگهو ظهایریت تظهودش گدهود ر
پیوگا ظطووب ین عویوین و دیر عویوین ظطر سهت .در
ین حیلت ظطیل و ظایهیم تولیا شات ی توجه ه گرهیت
کویا در ظحتو جیر و گی گریت رنراتهه د ظوهی
جایا ظرتبط ی ظوتو درسی گییدظوا هیدتاریوی سهت.
پژوه هی عودی گجی شهات گشهی ظهیدهوها لگهو
ظایریت تظودش ظوج ییدنیر ظبتوهی هر خالقیهت و
عیدتورد ه خالقیت در ییدنیر در تدی دروس و در
ظقیط ظختوف تحصهیوی ظهیشهود (.)Behrangi, 2011
ظیهیت لگو کتشیای گی خود عوصر خالقیهت ر درو
خود ظورد توجه قر ر ظیدهاف دیهر الدظهه دسهتیی ی هه
صول و ر تح ظپهیا ههرتنیهر د ذههن گتقهید و
خالقیگه ست .ی توجه ه ر طه ظعوید ر تارر گتقهید و
تارر خالقف ین لگو ی یجید تارر گتقید و دیهر سهر ل
رد ییاته هی و ظعووظیت قبویف د گه تظهود ر هه خوهق
صول و ر تح جایا و ظید رد ( Aizikovitsh & Amit,
.)2011
 .1سازوکار ارزشیابی :در لگهو ظهایریت تظهودش
عالوت ر ردشیی ی تردیوی ظطر در نهی دههمف در نهی
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گهم یدخورد صالحی در حین جهر سهویریو درییاهت
ظیشود و در نی پوجم گی عدوررد د گه تظهود ظهورد
ردشیی ی قر ر ظینیرد .در ظرحوه ردیهی ی گههییی گیه د
روش ستیگا ردشهات سهتایدت ظهیکوها ( Behrangi,
 .)2015هرچوهها در لگههو کتشههیای ظرههیگی دقیههق و
ستیگا ر هر ردشهیی ی اعیلیهتههی د گه تظهود
پی یوی گشات ست ی ینحیل ی توجه ه قهر ر نهراتن
ین لگو در دظرت لگوهی پویی تهاریسف ردشهیی ی در
ت گقهه ظهدههی ههر ظواقیههت د گهه تظههود د رد
(.)Kyriakides, et al 2013
پژوه هی گجی ییاته در ر طه ی لگو کتشهیای
تاریس ظتعادگا .گتیی پییر د پهژوه ههی گشهی د
ثر ت ظ بت ین لگو هر اه ی ظیه یهیدنیر ف هه
حا ق رسیگا ار ظوشیف پرورش درک شهود ف یشهتر
کرد گگی ت دروگیف خود ستقاللی و خود پهید شدههی
د گ تظهود د رد ( .)Shabani, 2014هی ینوجهود ییها
ین روش کتشیای ها یت شات و ها یت گشات تاریهک
قیا شا .پیرت د پژوه ههی دیهانیتههی ظهورد گ هر
روگر و دیگر صیح گ ر ین لگهو ر در روش تظهودش
کتشیای ها یت گشات ر دیر سر ل ردت سهت .کالههر و
گیگی ( )Klahr & Nigam, 2004در پژوه خود ثر ت
دو لگو تظودش ظپتقیم و ییدنیر کتشهیای هها یت
گشات ر در ر طه ی گتقیل ظههیرتههی د گشهجویی هه
دورت کیرشویسی رشا ررسهی کردگها و گتیجهه نراتوها
د گشجویی ی تظهودش ههی ظپهتقیم (ظ ه سهخور گی)
ر تییاتههه ههه دورت کیرشویسههی رشهها در ظقییپههه ههی
د گشجویی ی تظودش کتشیای ها یت گشهات و ر تییاتهه
ه هدین ظقط ظهیرتهی یرپیگی ر در تهیهه ترهیلیف
ر اهشاتف د شته گا .هدچوهینف در هدهین دظیوهه تلایهرف
روکسف تلهاری و تووبهی ( Alfieri, Brooks, Aldrich
 )& Tenenbaum, 2011گی در پژوهشی ار تحویوهی هی
ررسی  164پژوه گجی شات درییاتوا روش کتشیای
ها یت گشات در ظقییپه ی روشههی تظهودش صهری د
ثر خشی کدتر رخورد ر ودت ست .کرسچورف سهولر و

کهالرک ( )Kirschner, Sweller & Clark, 2006گیه
ظعتقاگا روش کتشیای ها یت گشهات و دیگهر لگوههی
تظودشی ر اه دهواة حا ق ر هودییی در طهول تظهودش
ه د گ تظود ظحرو ه شرپت ودت و ظورد سهتقبیل
و ق گشات گا .یگ 1ستایدت د لگو کتشهیای ر هر
پییر د ظقهیط ف رشهتهههی و دروس توصهیه ظهیکوها
(.)Shabani, 2014
در حیل حیتر پژوه هی دیید ر ظبوهی لگهو
ظایریت تظودش در حیل جر ستBehrangi, Naveh( .
 .)Ebrahim & Yousofzade Anvari,2014توجهه هه
سههیخت شههویختیف د گهه تظههود ظحههور ف ظشههیرکت
د گ تظود ف عا لت تظودشیف ستایدت د ظرایهت سهییر
لگوهههی تههاریس رخههی د ویژنههیهههی ت سههت
( .)Behrangi, 2015پژوه هی ظوتشر شات در ر طهه
ی ین لگهو گشهی د ثهر ظ بهت ت در هبهود عدورهرد
د گ تظود و خالقیت ت ههی د رد (.)Behrangi, 2011
هدچوهین هرگگهی و گصههیر ( Behrangi & Nasiri,
 )2015در پژوهشی شبه تدظییشیف تهأثیر تهاریس عوهو
تجر ههی ههی لگههو ظههایریت تظههودش ر ههر یههیدنیر
خودر هبر د گه تظهود سهیل سهوّ ر هودهییی ررسهی
کردت گا گتیی حیص د یهن پهژوه گشهی ظهی دهها
تظودش عوو تجر ی ی ستایدت د لگو ظایریت تظودش
در ظقییپههه ههی تظههودش سههوتی ههر رشهها خههودر هبر
د گ تظود ظرثرتر ودت ست .پژوه هی گجهی شهات
دردظیوة لگو ظایریت تظودش گشی ظیدهوا ین لگو
ههی توجههه ههه ظی ه گعطههیزپههذیر و هههرتنیههر د
ظرایت هی هده لگوهی تاریس گتیی ثر خشهی ر در
دروس و در ظقههیط تحصههیوی نوگههینو دجدوههه عوههو
جتدیعیف رییتیف شیدیف دیپتشویسی و  ...گشهی د دت
سههت (Behrangi & Agayari, 2004ف & Behrani,
Feraghi, 2007فBehrangi & Babazadeh, 2010ف
& Behrangi Talebzadeh, 2010
 .)Karimi, 2010هدچوین پژوه هرگگیف گوت هر هیم

& Behrangi

و یوسفد دت گو ر

( & Behrangi, Naveh Ebrahim
1. Bigge
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کیر رد روش کتشیای ییظودد تدیی و ه سهتایدت د
ت ص در ییاتن ر ت ح ظپیا دیگر یشتر خو ها ود
 -3گگی ت د گ تظهود در یهن گهو یهیدنیر یشهتر
حپیس رتییت ظی کووا و درگتیجه گگیه ة ت ههی هر
یههیدنیر ا ه ی ظههییی هها  -2د گ ه تظههود قو عهها
ظشر نشییی و ر ت حه یهی ی ظپهیا ر ظهیتظودگها -4
د گشی که ی ین روش کپ ظی شودف تسی تر ه خهیطر
سههرردت ظههیشههود ( Brunner, 1972, Cited by
.)Farmahini Farahani, 2014
ی توجه هه تگچهه د گ هر نذشهتف لگهو ظهایریت
تظههودش و لگههو کتشههیای تههاریس دجدوههه لگوهههی
ییدنیر اعیل ظی یشواف لهذ هی توجهه هه گهوین هود
لگو ظایریت تظودشف ظقییپه ی لگو شهویخته شهات
کتشیایف ظی تو گها ثر خشهی و عتبهیر الد هر ت ر
ردیی ی کوا وی ر ینف پژوه حیتر ر سیس ه عویصهر
ظرثر در ظواقیت د گ تظود هه ظقییپهه ثر خشهی دو
لگو اوق ظیپرد دد تی تدن ررسهی ظیه شهدولیت
لگو ظایریت تظودش و لگو کتشیای تاریسف گهوعی
عتبیر یی ی د لگهو ظهایریت تظهودش صهورت گیهرد
وی ر ینف ن رت هی پژوه در قیل سر الت دیر ظطهر
ظیشوگا:

 )Yousofzade Anvari, 2014گشی د د ظیه تبیهین
عههید ظختوههف جیظعیههت اوپههای ظههایر ظهها رس ههه
ظویسبت کیر رد ین لگو در ظها رس د گ هر د یهر هه
ظی  42درصا ست.
ررسههی د یههیت گ ههر لگههو ظههایریت تظههودش و
لگو کتشیای تاریس ظریها هدیهت و ظرایهت ت دو
ر شدولیت جهیظ و عهید ظشهترک الد در تهاریس
ظبتوی هر یهیدنیر گپهیگی شهینرد سهت .لهذ یهن
پژوه در پی ت ست تهی قی ویهت دو لگهو ظهایریت
تظودش و کتشیای تاریس ر ر سیس دیانیت خبرنهی
حودت تظودش وپهرورشف ظبتوهی هر سهتایدت در ظقهیط
تحصههیویف رشههتههههی تظودشههی و دروس ظختوههف کشههف
گدییا .تگگیت رتر ویژنیهی ظشهترک رنراتهه ت دو
لگو د د ییت گ ر ر ه شیوة عودی و تظیر ف ظقییپهه
کوهها و ههه لگههویی ههی شههدولیت و تویس ه هتههر ههر
ییدنیر د گ تظود دسهت یی ها .یهیدنیر کتشهیای
د گ تظودظحورف خود جهت دهی و روش ییدنیر اعهیل
ر رشا و توسعه ظهیرتههی شهویختی و ار شهویختی
ستف در ظحاودت گ ریه هی تظودشی قر ر ظی نیهرد کهه
ه وسیوه سیختیرنر یی رجپته هدچو پیییت1ف روگهر
و ویگوتپهههری 3ر اهههه شهههات سهههت .د دیهههانیت یهههن
گ ریه پهرد د ف د گه تظهود ییها در یجهید و سهیخت
د گششی د جهی ف ه طور اعیالگهه و هه شهیوت کتشهیای
دخی یشوا ( .)Fitzpatrick, 2001یهیدنیر کتشهیای
ر هبرد ست که در ت د گ تظهود ییها ظپهلوه ظهورد
گ ر ر ظشخص کواف ر ت ح هی ظدروی ر ت عرتهه
کوا و ین ر ت ح هی ر ی توجه ه شو ها تدظیی کوها و
گتیجهنیر هی ظویسبی ر ی توجه ه یهن تدظهیی هه
دست تورد و یهن گتیجهه نیهر ههی ر در هیرت د دت ههی
جایا ه کیر ردت و تعدیم دها ( Beyer, 1972 Cited
 )by Farmahini Farahani, 2014روگهر ( )1973یهن
روش ر د ر چهیر ویژنی سیسی ظی د گا که عبیرت گا
د -1 :قی ویت ذهوی هرنیت د گ تظود یک ص ر ی هه

ین پژوه ه لحیظ هاز د گو پژوه هی کهیر رد
و د گ ر روشف توصهیای د گهو پیدییشهی سهت .ه ر
نردتور د دتهی عبیرت ود د پرسشویظه ظحققسیخته ی
 22سر ل دووجهی (جدعیً  66سر ل) .پهرس ههی ظبتوی

2. Vygotsky

1. Piaget

 کا یک د دو لگهو ظهایریت تظهودش و کتشهیای
تاریس شدولیت یشتر ر ر ستایدت در ظقیط
تحصیویف رشتههی تظودشی و دروس ظختوف د رد؟
 کا یهک د لگوههی ظهایریت تظهودش و کتشهیای
تههاریس قی ویههت یشههتر در تحقههق ویژنههیهههی
ظشترک هشتنیگه ر د رگا؟
روش پژوهش
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ب :نردتور د دتهی د طریق گدوگهنیر
در نردتور د دت هی ه طریق شدیرش کیظه ف د ههر
یک د ار د جیظعه د دتهی ظورد گ ر نردتور ظیشود
در روش گدوگهنیر ف ه دلیه صهراهجهویی در ه یوههف
گیههرو گپههیگی و دظههی ف د دتهههی د هدههة اههر د جیظعههه
نردتور گدیشودف وره گدوگه د ار د جیظعه گتخهیب
و د دتهههی ظههورد گیههید د ت هههی جد ه تور ظههیشههود
() .Sarmad, Bazargan & Hejazi, 2014: 178در
پژوه حیترف هه عوهت ظحهاود هود جیظعهه تظهیر
گدوگهههنیههر گجههی گشههات سههت و د روش سرشههدیر
ستایدت شات ست .هر یهن سهیس در پهژوه حیتهرف
تعا د  86گار هعوو گدوگه ظورد ظطیلعه قر ر نراتوا .د
ین  86پرسشویظه پخه شهاتف تعها د  83پرسشهویظه
عودت د دت شا.

ر طیف پو درجه لیرهرتف ویژنهیههی ظشهترک ذکهر
شات در ظبیگی گ هر هر سهیس ظقطه تحصهیویف رشهته
تظودشی و ظوتو کالس و گی هشت ویژنی ظشترک هین
دو لگو ر ظورد سر ل قهر ر د د .رو یهی سهر الت هر سهیس
روش رو یههی ظحتههو یی ههی ظر جعههه ههه گ ههر ظتخصصههی و
خبرنی عوو تر یتیف ظورد تأییا قر ر نرات .ر سهوج
پییییی سهر الت پرسشهویظه گیه د تهری تلاهی کروگبهی
ستایدت شا و تری هدستتظات  0/956ست.
جیظعههه تظههیر شههیظ د گشههجویی دورت تحصههیالت
تردیوههی رشههتة ظههایریت تظودشههی در د گشههگیتهههی
خو ردظیف د گشگیت تد د سالظی و حها عوهو تحقیقهیت و
و حا رودهن د شینرد هرگگی 1ودگا .ین د گشجویی
عالوت ر لگو کتشیای ر لگو ظایریت تظهودش گیه
تشههوییی الد ر د شههتوا .الد هه ذکههر سههت دتگجیکههه
جیظعههه ظههورد ظطیلعههه د د گشههجویی دورت تحصههیالت
تردیوی رشهته ظهایریت تظودشهی ودگهاف درگتیجهه هه
ظی قی قبولی ی لگهو کتشهیای تشهوییی د شهته و
تپوط ت هی ر لگهو ظهایریت تظهودش گیه هه دلیه
ظشیهاة کیر رد ین لگو در کالسههی درس هرگگهی و
گجی تریلیف ظبتوهی هر ت هود .هه ظو هور نهردتور
د دت هی ظورد گیید در یرة ار د جیظعه ظهیتهو یرهی د
روشهی دیر ر ه کیر رد:
لف :نردتور د دت هی د طریق شدیرش کیظه اهر د
(سرشدیر )

یافتههای پژوهش

توصیف نمونه پژوهشی :تعها د پیسهخویظه ههی عهودت
د دت شات  83پیسخویظه ود .ین تعها د گپهبت هه که
گدوگه پژوهشی ( 86گار)ف  4/7درصا ات د شهت .هر
طال د ظقط تحصیوی و د گشگیت ظح تحصی گدوگهه
پژوهشیف دو سر ل در پرسشهویظه در گ هر نراتهه شها.
جاول شدیرت  3گتیی ت هی ر خالصه کردت ست:

جدول  .2دانشگاه مول توصیل و مقطع توصیلی نمونه پژوهشی


دانشگاه
دانشگاهخوارزمی

مقطعتحصیلی


مقطعتحصیلی

فراوانی

درصد

دانشگاهآزاد

واحدرودهن

فراوانیاسالمی
درصد

فراوانی

کل

درصد فراوانی

درصد

فوقلیسانس


7

8/5

55

03

11

11

10

55/5

دکتری

15

11

11

50

1

1/5

05

15/5

بدونپاسخ

5

5/5

3

3

5

5/5

1

5

کل

51

03

11

50

11

17

85

133

 .1در پژوه حیترف ه ین دلی د شینرد هرگگی هعوو جیظعة ظورد ظطیلعه ستایدت شات ست که د گشجویی سییر د گشگیتهی ی توجه ه جایها
ود لگو ظایریت تظودشف طال و شویخت کدتر د ین لگو و ظر ح ت د رگا و د تگجی که ین لگو در کالسههی هرگگهی و هر رو شهینرد
یشی جر نردیات ستف لذ جیظعة تظیر پژوه حیتر ر د گشجویی سه د گشگیت خو ردظیف د گشگیت تد د سالظی و حا عوو تحقیقیت و حها رودههن
تشری ظیدهوا.
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جاول شدیرت  3گشی ظیدها  0/53درصا د گدوگهه
پژوهشههی ر د گشههجویی ظقط ه اههوقلیپههیگس و 43/5
درصا ر د گشجویی ظقطه دکتهر تخصصهی تشهری
د دت گهها و  5درصهها گیهه ظقطهه تحصههیوی خههود ر در
پرسشههویظه ذکههر گرههردت گهها .هدچوههین  20درصهها د
پیسخدهوانی د گشجو د گشگیت خو ردظی و  52درصها
د ت هههی د گشههجویی د گشههگیت تد د سههالظی ههودت و 17
درصا گی ه ین سر ل پیسخ گا دت گا.
تولیل سؤال اول :هر پیسهخ هه سهر ل د یهر هر
قی ویت شدولیت یشتر لگو تاریس ظهایریت تظهودش
یی لگو کتشیای هر سهتایدت در ظقهیط تحصهیویف
رشتههی تظودشی و دروس ظختوهف الد هود ظیهیگگین

گدر ت د دت شاة گدوگه پژوهشی ه هر یهک د لگوههی
تاریس و گی ظییگگین گدر ت ت هی ه ههر یهک د عهید
شدولیت شیظ ظقیط تحصیویف رشته ههی تظودشهی و
دروس ظختوف ی یرایگر ظقییپه و تدظو شهوگا .چهو
د دت هی ظر وطه د یک نروت تدظهودگی نهردتور شهات
ودگا لذ ر تحوی د تدظو  tو پته ستایدت شها .د
ظو رد ستایدت د تدظو  tو پته  -عالوت ر گها دتنیهر
ظررر -هوگی قصا پژوهشگر هر تدظهو دو ظیهیگگین
ظر وط ه یک نروت سهت (.)Gall, Borg, & Gall, 196
ستایدت د ین تدظو گییدظوا رعییهت ظاروتهیت گرظهیل
ههود و ظاروتههه هدگوهی ظههیتریس هدبپههتگی سههت
وی ر ینف در تا ین دو ظاروته ررسی ظیشوگا:

جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در رابطه با فرض نرمال بودن توزیع دادهها
الگویمدیریتآموزش

الگوهایتدریس
مؤلفههایشمولیت

فراوانینمرات

الگویاکتشافی

مقطعتحصیلی رشتهتحصیلی درس مجموع مقطعتحصیلی رشتهتحصیلی درس مجموع
85
85
85
85
85
85
85
85

مؤلفههای


میانگین

10/17

11/11

101/01 10/17

03/87

07/51

111/03 03/13

نرمالبودن

انحراف

7/55

3/77

7/31

51/13

11/10

3/703

11/10

استاندارد
معنیداری


3/180

3/335

3/533 3/533

3/533

3/175

3/1

3/533 3/381
()P≥3/31

ههی توجههه ههه ههی د  0/05ههود ظقهها ر تههری
ظعوید ر در هده ظو رد جاول 2ف تدظهو کولدهونروز
سدیرگوز در هی یک د ظو رد ظعوید ر گشات ستف لذ

ارض گرظیل ود د دت هی در ر طهه هی ظیهیگگین گدهر ت
ظرلاه هی شدولیت و ظجدو ظیهیگگین گدهر ت دو لگهو
رعییت شات ست.

جدول  .4نتایج آزمون همگنی ماتریس همبستگی نمونههای جفتی
جفتها

مقطعتحصیلی
رشتهتحصیلی
دروسمختلف
مجموع

الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی

فراوانی

همبستگی

معنیداری


85

3/380

3/131

85

3/101

3/551

85

3/535

3/331

85

3/133

3/103
()P≥3/35
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در جاول  4تری ظعوید ر هده جاتهی ظهورد
گ ر در ین پژوه ی د  0/05ست .هر یهن سهیس
ظاروته هدگوی هدبپتگی در ین هده چهیر دو ظورد
گ ر در ظوتو شیظویت شیظ ظقطه تحصهیویف رشهته
تظودشیف دروس و ظجدو ت دو رعییت شهات سهت .هی

توجه ه رعییت هده ظاروتیت تدظهو  tررسهی سهر ل
وّل ر سیس ین تدظو گجی ظیشود .جاول شهدیرت 5
گتههیی تدظههو  tهدبپههته ر ههر دو لگههو تظودشههی
هصورت ظجدو و در ر طه ی عید شدولیت گشهی د دت
ست.

جدول شماره  .9نتایج آزمون  tوابسته در خصوص ابعاد شمولیت دو الگوی تدریس مورد نیر
میانگین فراوانی
مقطعتحصیلی
رشتهتحصیلی
دروس
مجموع

انحراف

تفاوت

استاندار

میانگین آزادی

الگویمدیریتآموزشی 10/17

85

7/55

03/87

85

3/37

الگویمدیریتآموزش 11/01

85

3/77

07/51

85

3/70

الگویمدیریتآموزش 10/17

85

7/31

03/13

85

3/13

الگویمدیریتآموزش 101/01

85

51/13

111/03

85

11/10

الگویاکتشافی
الگویاکتشافی
الگویاکتشافی
الگویاکتشافی

معنیداریtدرسطح


درجة

t

7/317

81

3/351

3/333

3/135

81

7/307

3/333

3/538

81

3/018

3/333

53/303

81

7/837

3/333

3/35

()P≥3/35

ی توجه ه گتیی سهطر چههیر جهاول شهدیرت  5در
خصههوص ظقهها ر  tظحیسههبه شههات ( )7/867و تههری
ظعوید ر ت ( )0/000ارض صار ظبوی یرپهی هود
تایوت ین ظییگگین گدر ت دو لگو ظایریت تظهودش و
کتشیای رد ظیشود درگتیجهه هی  95درصها طدیوهی
ظیتو نات ین ظیهیگگین ظجدهو گدهر ت دو لگهو
تههاریس تاههیوت ظعوههید ر وجههود د رد .چههو تایته
ظییگگین ظجدو گدر ت لگو ظایریت تظودش گپبت ه
ظیههیگگین ظجدههو گدههر ت لگههو کتشههیای ظ بههت
( )30/026سههتف لههذ ظههیتههو گتیجههه نراههت لگههو
ظههایریت تظههودش قی ویههت شههدولیت یشههتر ر گشههی
ظیدها .گتیی حیص د تهری ظعوهید ر در ظقییپهه
سییر ظرلاه هی شدولیت جاول شدیرت 5ف گشی ظیدها
که قی ویت ستایدت لگو ظهایریت تظودشهی در ظقهیط
نوگینو تحصیویف رشته هی تظودشی و دروس ظختوهف
هطور ظعوید ر د لگو کتشیای یشتر ست.

تولیل سؤال دوّم :ر پیسخ ه ین سر ل د یهر هر
قی ویت یشتر یری د لگوهی تاریس ظایریت تظهودش
یی کتشیای در تحقق عید ظشهترک هشهتگیگه گیه الد
ود ظییگگین گدر ت گدوگه پژوهشی ه هر یک د لگوهی
تاریس و هدچوین ظییگگین گدر ت ت هی هه ههر یهک د
عید ظشترک شیظ پی سهیدظی دهوهاتف دسهتیی ی هه
سطو یال حیطهه شهویختیف ر اهه ظحتهو رودتظهاف
تحقق ییدنیر شینرد ظحورف عا لت تظودشیف ظشهیرکت
د گ تظهود در ار یوها تهاریسف پهرورش خالقیهت در
د گ تظود ف سهیدوکیر ردشهیی ی هی یرهایگر ظقییپهه و
تدظو شهوگا .هر سهتایدت د تدظهو  tو پهته تها
ظاروتیت گرظیل هود کهه در سهر ل قبه در خصهوص
ظجدو گدهر ت دو لگهو رعییهت شهات هود در خصهوص
تکتک عید ررسی ظیشوگا.
در جاول شدیرت  6ظشهیهات ظهیشهود هی توجهه هه
ظعوید ر شا تری ظعوید ر  0/000ر هده عید
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گی صیدق ست وهی ر ین هر پیسهخ هه سهر ل دوّ د
تدظو گیپیر ظتریک ویوریکپهو هر ظقییپهه رتبهه ههی
ستایدت ظیشود.

ظشترک در دو لگوف ظاروته گرظیل هود د دتههی در
خصوص هی یک د ت هی رعییهت گشهات سهت .هدهین
وتعیت در خصوص تری هدگوی ظیتریس هدبپهتگی

جدول  .6نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در رابطه با فرض نرمال بودن توزیع دادههای ویژگیهای مشترک
الگوها

مدیریتآموزش

ابعادمشترک

فراوانی

میانگین

انحرافاستاندار

معنیداری


پیشسازماندهنده

85

13/33

7/37

3/333

دستیابیبهسطوحباالیحیطهشناختی

85

13/71

5/57

3/331

ارائهمحتوایروزآمد

85

15/33

5/51

3/333

تحققیادگیریشاگردمحور

85

15/51

5/15

3/333

عدالتآموزشی

85

11/75

5/15

3/333

85

15/50

5/55

3/333

دانشآموزان
پرورشخالقیتدر 

85

11/35

5/31

3/333

سازوکارارزشیابی

85

11/03

1/05

3/357

سازماندهنده


پیش

85

01/55

7/71

3/333

دستیابیبهسطوحباالیحیطهشناختی

85

11/51

5/17

3/333

ارائهمحتوایروزآمد

85

13/53

5/07

3/333

تحققیادگیریشاگردمحور

85

13/17

5/31

3/333

دانشآموزاندرفرایند
مشارکت 
تدریس

اکتشافی

1/07

5/51

3/333

عدالتآموزشی

85

دانااشآمااوزاندرفراینااد 85

مشااارکت

13/58

5/71

3/333

دانشآموزان
پرورشخالقیتدر 
تدریس

85

11/05

5/83

3/333

سازوکارارزشیابی

85

50/07

1/15

3/333
()P≥3/35

گتههیی سههتو چهههیر جههاول شههدیرت  7ظعوههید ر
تدظو ویوریکپو در خصوص یرپی ود تایوت هین
ظییگه رتبه گدر ت دو لگو ظایریت تظودش و کتشهیای
در هشت ویژنی ظشترک ر گشی ظیدها .ر سیس ین
گتیی هج ویژنی خالقیت که هی گدهرت  zت  -0/932و
سط ظعوهید ر  0/256دالیه کهیای هر رد اهرض
صار در خصوص یرپی ود ظییگهه یهن ویژنهی در دو
لگو وجود گها رد در سهییر عهید تاهیوت ظشهیهات شهات
ظعوید ر ست .لذ هی توجهه هه ظواهی هود گدهرت  zو

رتر رتبه هی گدر ت لگو ظایریت تظودش گپبت ه
لگو کتشیای ی  95درصها طدیوهی ظهیتهو ناهت
لگههههو ظههههایریت تظههههودش در ویژنههههیهههههی
پی سیدظی دهواتف دستیی ی هه سهطو هیال حیطهه
شویختیف ر اه ظحتو رودتظاف تحقق یهیدنیر شهینرد
ظحورف عا لت تظودشیف ظشیرکت د گ تظود در ار یوها
تاریس و سیدوکیر ردشیی ی هتر عد ظهیکوها و صهرایً
دردظیوة خالقیت تایوت ظعوید ر ین دو لگو ظشیهات
گشات ست.
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جدول  :1نتایج آزمون ویلکاکسون در خصوص هشت بعد مشترک بین دو الگوی مدیریت آموزش و اکتشافی
ویژگیهایمشترکدوالگویتدریس

سازماندهنده


پیش

الگویمدیریتآموزشی
الگویاکتشافی

دستیابیبهسطوحباالیحیطه الگویمدیریتآموزش
شناختی
ارائهمحتوایروزآمد
تحققیادگیریشاگردمحور
عدالتآموزشی

الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزشی
الگویاکتشافی

دانشآموزاندر
مشارکت 

الگویمدیریتآموزش

تدریس

الگویاکتشافی

دانشآموزان
پرورشخالقیتدر 
سازوکارارزشیابی

الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی
الگویمدیریتآموزش
الگویاکتشافی

Z

معنیداریzدرسطح3/35


-3/311

3/333

-5/375

3/308

-1/350

3/333

-0/713

3/333

-5/131

3/333

-1/115

3/333

-3/150

3/053

-5/073

3/333
()P≥3/35

بوث و نتیجهگیری

گتیی ررسی صورت نراته گشی ظیدها ههر دو لگهو
ظههایریت تظههودش و لگههو کتشههیای تههاریس قی ویههت
شههدولیت و سههتایدت در ظقههیط ظختوههف تحصههیویف
دورتهههی تظودشههی و دروس نوگههینو ر د رگهها و د
ویژنیهی ظرثر در ار یوا ییدنیر رخورد ر ظی یشهوا
ظی ییاتة ظهم دیگر وجود تایوت ظعوید ر ه لحیظ تظهیر
ین ین دو در گ د جیظعه ظهورد ظطیلعهه سهت .هر یهن
سیس لگو ظایریت تظودش گپبت ه لگو کتشهیای
تاریس هم د گ ر عید شدولیت و هم د گ ر  7ویژنهی
ظشترک د ر قی ویت و تو یشتر ست .درو ق ه گ ر
ظیرسا کهه ظعییه لگهو کتشهیای تهاریس دجدوهه
وقتنیر ود ت ف عا گعطیزپذیر و تویس ت ر
هدة دروس و هدچوین ظعیی ظخصوص روش کتشیای
ها یت گشاتف دجدوه ر اهه حها ق ر هودهییی در طهول

تظهودش ههه د گه تظههود ( & Kirschner, Sweller
& Clark, 2006; Alfieri, Brooks, Aldrich
 )Tenenbaum, 2011یعههث شههات سههت کههه د گ ههر

د گشجویی ظوردظطیلعه در ین پژوه ف لگو ظهایریت
تظودش تو و قی ویت شدولیت یشتر د شته یشا.
ه یهنترتیه لگهو ظهایریت تظهودش هر سهیس
دیانیت جیظعة ظورد ظطیلعه یشتر ظهورد سهتقبیل قهر ر
نراتههه سههت .قی ویههت شههدولیت و سههتایدت د لگههو
ظایریت تظودش در ظقیط ظختوف تحصهیویف دورتههی
تظودشی و دروس نوگینو ر سیس پژوه هی دیگر
( Behrangi & Agayari, 2004, Behrani, & Feraghi,
Behrangi & ،2007, Behrangi & Babazadeh, 2010
 Behrangi & Karimi, 2010)& talebzadeh, 2010که

ثر خشی یهن لگهو ر در دروس و در ظقهیط تحصهیوی
نوگههینو دجدوههه عوههو جتدههیعیف رییتههیف شههیدیف
دیپت شویسی و  ...ظورد ررسی قر ر د دت گها گیه ظهورد
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تأییا قر ر نراته ست .درو ق ین لگو هی توجهه هه
گعطیزپذیر و هرتنیر د ظرایتهی هده لگوههی
تههاریس قی ویههت کههیر رد در ظقههیط ظختوههف تحصههیویف
دورت هی تظودشی و دروس نوگهینو ر د رد .یهن لگهو
توجه جا تر گی ه پهی سهیدظیگاتههی -د ر گقه
سیسی در ییدنیر ظعوی د ر– د شته و دظیوة دسهتیی ی
د گشجویی ه سطو هیال حیطهه شهویختی ر اهر هم
ظیکوا و هدچوین ی ر اه ظحتو رودتظا و ظتویس هی
تجیرب و گییدههی ار نیهر ف یهیدنیر شهینردظحور ر
هتر ظیگدیییگا .هدچوین ین لگو تدن توجه یشتر هه
عها لت تظودشهیف دظیوهه ظشهیرکت د گه تظههود ر در
ار یوا تاریس یشتر ار هم ظیکوا و هی ر اهه سهیدوکیر
ظویس تر ردشیی یف توسعه کیای گ ی تظودشی و ار یوا
ییدنیر ر ظوج ظهیشهود .هی توجهه هه گتهیی اهوق
ظیتو دو گتیجه کوی ر نرات:
ی توجه ه یوره لگهو کتشهیای تهاریسف دجدوهه
لگوهییی ست که ی کیر پت روشههی اعهیل تظهودشف
اوو کتشیز ر هه شهینرد ظهی تظهودد و و ر خهالق و
کیوشگر یر ظیتوردف گگی ت دروگی د گ تظهود ر اه ی
ظیدهاف تواناییهای فکری دانشآموزان را پورورش داده و
سبب افزایش مهارت های ذهنی میشود؛ لذا مقایسه الگوی

مدیریت آموزش با الگوی اکتشوافی ،ظهی تو گپهت ظعیهیر
ظویسههبی هههظو ههور ظی ه ثر خشههی و عتبههیر لگههو
ظایریت تظودش ست .ی توجه ه تگره هر سهیس گتهیی
پژوه حیترف در ک ر ظو رد تهو و قی ویهت شهدولیت
لگو ظایریت تظهودشف یشهتر و یهی حها ق در سهط
لگو کتشیای تاریس هودف لهذ ثر خشهی و تهرورت
کیر رد ین لگو تی حاود دیید ظورد تأییا قر ر ظینیرد.
د طرز دیگرف هدی طور که پی د ین ذکهر نردیهاف
لگ هو ظههایریت تظههودش گپههبت ههه لگ هو کتشههیز
تههاریسف د قی ویههت شههدولیت و تههو کههیر رد یشههتر
رخهورد ر هودت و یشهتر ظههورد سهتقبیل جیظعهة ظههورد
پژوه قر ر نراته ست .لذ ظیتهو یهننوگهه گتیجهه
نرات که ه رغم ظحیسن ار و گهی کهه لگهو کتشهیای

تههاریس د ردف ظههی د ر ظعههییبی هدچههو یورهههف گیههید
هوقت یشهتر د رد و ییها د گه تظهود کدتهر در
کههالس یشههوا و گ ههیرت ظعوههم حتدههی سههتف قههارت
ستاالل و رتبیط ین ظایهیم کم ظهیشهود .هدچوهینف
هدی طور که کرسهچورف سهولر و کهالرک ( Kirschner,
 )Sweller & Clark, 2006ظهههیر ظههید رگههاف روش
کتشههیای ههها یت گشههات و دیگههر لگوهههی تظودشههی
ر اهههدهوههاة حهها ق ر هودههییی در طههول تظههودش ههه
د گ تظود ف ظحرو ه شرپت هودت و ظهورد سهتقبیل
و ق گشات گا ظهی لگهو ظهایریت تظهودشف هه دلیه
گعطیزپهذیر و ترکیه ظحیسهن سهییر لگوههیف کدتهر
د ر ظعیی اوق ست و درگتیجه ه گ ر ظیرسا کهه د
ثر خشی یشتر گپهبت هه لگهو کتشهیای رخهورد ر
یشا.
گتیی پهژوه حیتهر حهیو گرهیت و توصهیه ههی
ردشدوا در یب سهتایدت د لگهو تهاریس ظویسه
ر ثر خشی تاریس و تظهودش در کهالسههی درس
سههت .ههه تظودنههیر و سههیتیا در ظقههیط و دورتهههی
ظختوف توصیه ظینردد ی توجه ه گعطهیزپهذیر یهن
لگو ر درس ههی و ظقهیط تحصهیوی نوگهینو و گیه
قی ویت شدولیت ت در عویصر ظختوف ظرثر در ظواقیهت
د گ تظود ف ه ییدنیر و کیر رد هرچه یشتر ین لگو
در کالسهی درس خود قا کووا.
پژوه حیتر ی وجود گتیی ردشدوا کهه د ردف ظهی
ظیگوا هر پژوه دیگر د ر گقهیط تهعای گیه سهت.
دجدوههه یورههه روش پههژوه حیتههر توصههیای د گههو
پیدییشی ودت و روش نردتور د دت هی صهرایً پرسشهویظه
ودت ست .د طهرز دیگهرف جیظعهة تظهیر پهژوه گیه
ظحاود ودت و د روش سرشدیر ستایدت شات ستف لهذ
والً توصههیه ظهینههردد در تعدههیم گتههیی پههژوه حیتههر
حتییط شود و ثیگییً هه پژوهشهگر توصهیه ظهیشهود در
پژوه هییی تتی ی روشهی گیده تدظییشی و کیای و گی
در جیظعه تظیر نپتردتترف ه ررسهی و ظقییپهه لگهو
ظایریت تظودش ی سییر لگوهی تاریس قا گدییوا.
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