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بررسی روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان
فروزان ضرابیان  ، 9حشمت اهلل شمگانی

2

 1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
 9دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور

چکیده
یادگیری با سطح بهره وری باال یکی از اهداف مهم آموزش عالی می باشد .روشهای سنتی به روش هایی گفته میشود که اکثر
مراکز آموزشی دنیا ،در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداولترین روشهای حاکم بر
مراکز آموزشی هستند .مهمترین این روشه ا ،روش حفظ و تکرار ،سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،نمایشی ،ایفای نقش ،گردش علمی
 ،بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است .تحقیق در پی بررسی و تبیین روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در
یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان می باشد .بر این اساس پژوهشی در رابطه با دروس علوم ا نسانی مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان با استفاده از شیوه طبقه ای متناسب انجام شده است .آزمودنی ها شامل  952نفر در دو
گروه گواه وآزمایشی می باشند .این پژوهش با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و گواه صورت گرفت.
گروه آزمایش به مدت  3ماه هر هفته  52دقیقه تحت آموزش به شیوه مدرن در درس های علوم انسانی قرار گرفتند و گروه
گواه نیز به شیوه معمول و سنتی به یادگیری پرداختند .داده ها و اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون  Tو استفاده از
نرم افزار  spssتحلیل گردید .نتایج و باف ته های پژوهش حاضر حاکی از تأیید فرض کلی تحقیق می باشد .اما باید خاطر نشان
کرد که وقتی داده ها و اطالعات بصورت خرد مورد مطالعه قرار می گیرند احتمال ریزش تحلیل های آماری زیاد تر می شود .و
احتمال معنا داری نتایج را کاهش می دهد.
واژههای كلیدی :روش تدریس ،تدریس مدرن ،تدریس سنتی ،یادگیری ،دانشجویان پیام نور اصفهان
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مقدمه
در طول تاریخ ،انسان همواره کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند .این نیاز به آموزش
و یادگیری ،سبب بقای جوامع بشری شده و بدین سان ،فرهنگ سازی و حفظ آن ،جزء الینفک آرمانهای انسانی و شناسنامه
انسان گردیده است .آموزش و یادگیری یک وظیفه ی راهبردی است و همواره این سؤال برای صاحبنظران تعلیم و تربیت
مطرح بوده است که می خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می خواهیم آن را یاد بدهیم (.فضلی خانی ،13۳2 ،ص - 2
 ) 12از زمانی که آموزش و یاد دادن شروع شد ،روشهای تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت.
هنر معلم در کیفیت انتخاب و اجرای آن است .از آنجا که اطالعات و توانایی های افراد متفاوت است ،نحوه یادگیری و چگونگی
آموزش نیز متفاوت خواهد بود به این سبب نیاز است که معلمان با روشهای گوناگو ن تدریس آشنا باشند تا بتوانند براساس
توانایی فراگیرندگان خود ،تدریس مطلوبی ارائه دهند .امروزه روشهای فعال و نوین تدریس که بتواند فعالیتهای دانش آموزان را
تقویت ،و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل کند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در مدارس کوئی دیگر نمی توان
با روشهای سنتی جامعه و افراد را به سوی یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد ،در آموزش و پرورش باید طراحی آموزشی و
نحوه ارائه مطالب ،بر اساس عالقه و انگیزه دانش آموزان صورت بگیرد .به نیازهای دانش آموزان باید مانند یک مجموعه با ارزش
نگاه شود( .ضوابطی  13۳2ص .) 1۳2
با توجه به این مسایل و مشکالت  ،انتظار میرود مربیان و معلمان نگاه تازه ای به آموزش بیندازند و به رخدادهای آموزشی،
رویکردهای نو توجه داشته باشند تا موجب تحولی عظیم در عرصه آموزش و پرورش شوند.
در زمانی که علم یا جهش وسرعتی باورنکردنی در حال پیشر فت است و ما را به عصراعجاب انگیز دستاوردهای تکنولوژی سوق
می دهد احتماال یکی از اساسی ترین راههای پیشرفت همگام جوامع داشتن آموزش و پرورشی پویا ،کار آمد و سازنده می
باشد .برای دست یابی به این مهم باید تسهیالت آموزشی و علمی مناسب و انتخاب روشهای تدریس فعال و نوین برای دانش
آموزان الزامی است (شریعتمداری علی .) 13۳1
در نظام آموزشی غیر فعال (سنتی) تمام کوشش و فعالیت معلمان و استادان تنها در انباشتن ذهن متعلمان از مشتی
محفوظات و اطالعات خشک و بی حاصل خالصه می گردد .پژوهش ها نشان می دهد که  ۳2درصد از اطالعات و یا فراگرفته
های معلمان در فاصله دو ماه از پایان درس به فراموشی سپرده می شوند این فراموشی نه در مورد فراگیران ضعیف یا متوسط
است بلکه کسانی که در کالس بهترین شاگرد بوده اند نیز صدق می کند( .حسینی سید علی اکبر  ) 13۳9 ،در روش تدریس
رسمی که در آموزش و پرورش مرسوم اس ت معلم با استاد کنترل کننده و سخنگو می باشد ،و همچنین ساالنه هزینه بسیار
زیادی جهت تحصیل دانش آموزان صرف می شود .و نتیجه مناسبی هم گرفته نمی شود افت تحصیلی و عدم بکار گیری
معلومات در جامعه نمونه عینی این ادعاست در صورتی که روش های آموزش فعال و نوین برای شاگردان جذابیت بیشتری
دارد و رابطه نزدیکتر بین معلم و دانش آموز بوجود می آورد و دانش آموزان بدون ترس ابراز عقیده می کنند و مطالب درسی را
بهتر می فهمند (سپهری منش محمد مهدی  13۳1ص .) ۳
با توجه به مطالب گفته شده به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که :چه رابطه ای میان روش های تدریس سنتی و مدرن و
تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان وجود دارد؟
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اهمیت و ضرورت تحقیق
در مراکز آموزش عالی باید عالوه بر رشد ذهنی به ابعاد دیگررشد فراگیران ،توجه شود .تجربه کشورهای گوناگون نشان داده
است که کیفیت در مراکز آموزش عالی فراگ یران مهمتر از کمیت است .زیراکیفیت برتر آموزش قادر است منشاء تحوالتی باشد
که منجر به توانایی بیشتر فردی می گردد .امروز رشد فرهنگی و اقتصادی هر جامعه مستلزم تربیت افرادی توانا و نیرومند
است .به عبارت دیگر این کیفیت باالی آموزش است که می تواند چنین افراد توا نمندی را تربیت و به جامعه تحویل نماید
(عمادزاده مصطفی .) 13۳3
و در روشهای سنتی رویکردهای رقابتی و انفرادی ضعف و کاستی های زیادی دارند .فرصت کردن و خالقیت و  ...را از او می
گیرد و تمام تالش خود را در جهت برنده شدن وفائق آمدن بر دیگری با دیگران متمرکز

می سازد .ولی در یادگیری

مشارکتی وفعال و نوین  ،که در آن دانشجویان با کمک و یاری یکدیگر باعث پیشرفت و یادگیری بهتر آنها می شود .و در واقع
یادگیری مستلزم مشارکت فعال و سازنده یادگیرنده است (آقازاده  13۳۳م  ) 3در این رویکرد ،رنگ و نژاد و موقعیت اجتماعی
و اقتصا دی ،زمینه های قبلی هیچ امتیازی را در موقعیت یادگیری برای پیشرفت فردی نمی دهد ،بلکه فرصت برابر برای
پیشرفت همه ی اعضای گروه وجود دارد وجو همکاری و دوستی یادگیری را سرشار از لذت و انگیزه می سازد ،در این رویکرد
دانشجو این اندیشه را دارد که من و تو ،ما می شویم  ،می اندیشیم و از زیبایی و فواید همکاری و تالش و دوستی و مهر بهره
می بریم و از نگرش و مهارتهایی برخوردار می شویم که در خانواده و جامعه یاریگر ما می باشند .برای پیشرفت جامعه کاربردی
کردن علوم ایجاد جو نشاط ولذت و مفهومی کردن معلومات و جلوگیری از افت تحصیلی و تربیت نیروی کارامد و متخصص
همگام با کشورهای پیشرفته به سوی ایندهای روشن حرکت کنیم( .قلتش عباس  13۳3ص .) 5

اهداف تحقیق
هدف كلی
بررسی رابطه ای میان روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان

اهداف جزیی:
 - 1ذکر محسنات و معای ب برخی از روشهای تدریس مدرن و سنتی
- 9ترغیب اساتید به استفاده از روشهای مدرن تدریس و فعال در دروس علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
 - 3اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس علوم انسانی با استفاده روشهای تدریس و فعال
ماهیت تدریس
قبل از هر چیز پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا تدریس علم است یا هنر؟ بعضی می گویند تدریس علم است .یعنی
همان گونه که در علوم با اصول و قوانین ثابت و فراتر از زمان و مکان سرو کار داریم در تدریس نیز وظیفه داریم از اصول و
قوانین علوم رفتاری مانند روانشناسی رشد ،روانشناسی یادگیری  ،تکنولوژی آموزشی ،جامعه شناسی و غیره استفاده کنیم .در
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مقابل این تفکر ،اندیشه و باور هنر تلقی کردن تدریس قرار دارد .مطابق این تفکر تدریس علم نیست بلکه یک هنر است .یعنی
یک امر ذوقی است و با توجه به شرایط آموزش دهنده می تواند روش و فعالیتهای خاصی را به اجرا بگذارد واقعیت این است
که و تدریس نه با علم مساوی است و نه صرفا یک هنر است بلکه باید گفت تدریس از یک جهت علم است یعنی باید در
تدریس به اصول و قوانین علمی متعهد بود و از جهت دیگر هنر است .یعنی یک سری امور ذوقی و باطنی درووقوع آن تأثیر
دارد.
تدریس در هر شرایطی ویژگی های خاص خود را دارد و هر موضوع تدریس شرایطی را اقتضا می کند.اساتید باید با توجه
مجموعه شرایط مشخص کند که هدف از تدریس چیست ؟ چه قابلیتهایی باید در دانشجویان پرورش باید تا بر اساس انها
محتوای آموزشی انتخاب و فعالیتهای متناسب با آن طراحی شود( .شعبانی حسن 1322ص  .) ۳9اساتید با توجه به شرایط
زمانی و مکانی وخصوصیات دانش آموزان همچنین بنا به ماهیت موضوع تدریس باید تصمیمات منطقی و متناسب با شرایط
اتخاذ کند .بنابراین توجه و شناخت اساتید نسبت به ماهیت تدریس بسیار تعیین کننده است .مسأله دیگر در خصوص تدریس
روشهای تدریس است .برای تدریس روشهای گوناگونی مطرح شده است .علت تعدد روشها تعدد هدفهاست .باهر روشی نمی
توان به هر هدفی رسید ،معلم باید روشهای مختلف را بشناسد و در موقعیت های مختلف روشهای متناسب با هدفها و شرایط
انتخاب نماید .ملکی حسن  13۳9ص ) ۳5

تقسیم بندیهای مختلف از روشهای تدریس
برای انتخاب فعالیتهای تدریس جهت یادگیری در یک برنامه آموزشی نخست باید مؤثرین و کارآمد ترین روشهای آموزشی را
مشخص کنیم و آنگاه برای تدارک فعالیتهای یادگیری  ،مواد آموزشی را به گونه ای انتخاب کنیم که در عمل ،تحقق هریک از
هدفهای آموزشی میسر و ممکن شود .قابل توجه است که در اصطالح کار آمد ترین و مؤثرترین» به تعبیر بهترین روش» ،
اغلب در آموزش و پرورش ،برای تصمیم گیری درباره آنچه که باید انجام گیرد ،بکار می رود .با اینکه این دو اصطالح به ظاهر
مفهوم بسیار خوش آیندی دارند ،در و اقع جزیک بیان ارزشی بدون مرجع عملی ،چیزی را نشان نمی دهند؛ بویژه  ،کسانی که
این اصطالحات را به کار میگیرند ،کمتر به توجیه و بیان مفهوم واقعی آنها می پردازند و بیشتر پیدا کردن بهترین روش را به
عهده مجریان برنامه (معلمان) می گذارند .اینک نکاتی را که در تصمیم گیری های مربوط به موارد زیر ،کمک مؤثری هستند
معرفی می کنیم .این موارد عبارت اند از - 1 :انتخاب فعالیتهای تدریس  - 9فعالیت های یادگیری باید اذعان کرد که قاعده
خاصی برای مطابقت فعالیت های تدریس  -یادگیری باهدفهای آموزشی در دست نیست؛ زیرا آنچه که برای یک آموزش دهنده
و گروه دانشجویان او مناسب است ،ممکن است در یک موقعیت دیگر آموزشی ،جوابگوی نیازها نباشد .از این رو ،هر یک
ازاساتید باید به تدریج از نکات قوت و ضعف سایر روشها و مواد آموزشی نیز آگاه شوند .با داشتن چنین پشتوانه تجربی است
که می توان مواد و روشهای آموزشی رابراساس هدفها ،ویژگی ها و نیاز دانش آموزان انتخاب کرد و به آزمایش اولیه و اجرای
کامل برنامه آموزشی پرداخت .پس از این مرحله،اساتید قادر خواهند بود درباره عملی بودن برنامه و میزان موفقیت طرح
آموزشی خود اظهار نظر کنند و در مورد کارآیی و تأثیر روشها و مواد آ موزشی انتخاب شده ،تصمیم بگیرند( .یغما عادل 13۳5
ص  .) 55ولی به طور کلی می توان روشهای تدریس را به دو دسته زیر تقسیم کرد امروزه روش های تدریس تحت دو عنوان
«روش هاس تدریس سنتی» و «روش های تدریس جدید مدرن و فعال» مطرح شده است .روش های تدریس سنتی که شاید
بیشتری ن حاکمیت را بر فعالیت های مدارس دارد روش های تدریس سنتی همچون روش حفظ و تکرار ،روش سخنرانی ،روش
پرسش و پاسخ ،روش نمایش نامه ای ،روش گردش علمی ،روش گروهی ،و روش آزمایشگاهی معرفی شده و روش های تدریس
جدید همچون روش آموزش انفرادی  ،از قبیل آموزش تا حد تسلط ،تد ریس خصوصی  ،آموزش رایانه های  ،آموزش برنامه ای ،
آموزش انفرادی تجویز شده  ،آموزش انفرادی هدایت شده،
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مقایسه بین روشهای تدریس سنتی وفعال
 - 1در روشهای فعال تدریس ذهن انسان فعال در نظر گرفته می شود .به این معنا که هر مفهومی که با نظام مفاهیم ذهن
تناسب داشته با شد جذب ذهن می شود و اگر متناسب نباشد جذب نمی گردد .همچنین کسب مفهوم نیز در یک فرایند فعال
حاصل می گردد .باید تفکر آدمی مفهوم را درک کند در مقابل این برداشت از ذهن ،در تدریس غیر فعال ذهن یک چیز منفعل
محسوب می گردد .مانند یک جعبه عکاسی فرض می شود که اجسام ،ا شیاء و امور مختلف در آن انعکاس پیدا می کنند و
تصویرشان در ذهن می ماند .بدیهی است که برداشت اول درست است و یافته های علمی نیز آن را تأیید می نماید.
 - 9در یادگیری فعال اساتید شرایط را مساعد می کند و یادگیرنده با مشارکت خود یاد می گیردبه عنوان مثال یادگیری مؤثر از
طریق گروه بندی و روابط گروهی شکل می گیرد .آموزش دهنده با شناخت فراگیران به گروه بندی آنان اقدام می نماید و با
هدایت فعالیت دانشجویان امکان حصول هدفهای آموزشی را فراهم می سازد.
 - 3در یادگیری فعال مهارتهای ذهنی از قبیل فهم ،کاربرد ،تجزیه و تحلیل و غی ره تقویت می گردد .مهارتهای ذهنی محصول
فعالیتهای ذهنی است .چون در تدریس فعال یادگیرنده فعالیت ذهنی و عملی می نماید،مهارتهای ذهنی تقویت می گردد .در
تدریس غیر فعال دانشجویان فعالیتی ندارند و صرفاً شنونده است .حتی باید گفت شنونده خوب نیز نیست ،زیرا که زمانی
یا دگیرنده به شنیده عالقه نشان می دهد که در جریان تدریس مشارکت داشته باشد ،در غیر اینصورت کسالت وسستی به
کالس حاکم می شود و عالقه ها از بین می روند.
 - 9در تدریس فعال روابط بین گروهی تقویت می شود .دانشجویان در گروههای مختلف فعالیت می کنند و از طریق بحث و
گفتگو و تصمیم گیری در خصوص مباحث با استانداردهای گروهی و الگوهای رفتاری گروه آشنا می شوند و در بروز رفتارهای
مطلوب مهارت به دست می آورند .این ارتباط گروهی هم موجب افزایش عالقه و گرایش افراد به یادگیری می شود و هم
مهارتهای اجتماعی را تقویت می نماید .در تدریس غیر فعال عمدتاً فرد محور است .یعنی هر کسی به تنهایی فعالیت می کند و
گاهی رقابت ،ستیز و تضاد بین افراد به وجود می آید .چون هر کسی می خواهد اثبات کند بیش از دیگران مطالب معلم را
حفظ کرده است .بر خالف تدریس فعال که گرایش به گروه وجمع را تقویت می کند تدریس غیر فع ال و فرد گرایی را تشدید
می نماید - 5 .از طریق تدریس فعال اعتماد به نفس افراد تقویت می گردد .باال رفتن اعتماد به نفس محصول پذیرش خود و
باور به توانایی خود است .در تدریس فعال یادگیرنده خود را می آزماید و در موقعیتهای مختلف ابراز وجود می کند .همین ابراز
وجود و شناخت توانائیها اعتماد به نفس را تقویت می کند .در تدریس غیر فعال چنین نیست .چون فرد به ندرت مورد توجه
قرار می گیرد و در جریان تدریس مشارکتی ندارد .عدم مشارکت موجب مدفون ماندن تواناییها در وجود یادگیرنده می شود.
 - ۳در تدریس فعال دانشجویان مفهوم را با فعالی ت ذهنی خود به دست می آورد .به تدریج با ویژگی های ذاتی مفهوم آشنا می
شود و در نهایت مفهوم را کسب می کند .عالوه بر کسب توانایی ذهنی نسبت به جریان تکوین مفهوم نیز آگاهی می یابد.
 - ۳پرورش توانایی کاوشگری و تحقیق یکی دیگر از آثار و نتایج روشهای تدریس فعال است .چون که در تدریس فعال فراگیر
در مقابل سؤال قرار می گیرد و برای پیدا کردن پاسخ به فعالیت می پردازد .گردآوری اطالعات ،تنظیم و طبقه بندی آنها و
بررسی فرضیه های مورد نظر و در نهایت دست یابی به تعمیم از جمله مهارتهایی هستند که در روش های تدریس فعال
تقویت می گردند.
 - ۳روش تدریس فعال موجب افزایش توانایی تحمل ابهام می شود .تحمّل ابهام به این معناست که اگر فرد در یک وضع
نامعلوم قرار گرفت وبا مسئله ای مواجه شد تعادل ورانی و عاطفی او به هم نخورد و با صبر و حوصله به شناخت وضع مبهم و
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پیدا کردن راه حل بپردازد .تحمل ابهام به مقدار زیادی به داشتن روحیه تحقیق بستگی دارد .کسی که روحیه تحقیق دارد آگاه
است که در جریان کسب دانش وجود سئواالت گوناگون و داشتن افق های فکری میهم امر طبیعی است .همین آگاهی موجب
تقویت تحمل ابهام می شود
- 2روح خالقیت از طریق روشهای تدریس فعال تقویت می شود .منظور از روح خالقیت ،گرایش به تفکر و گشودن راههای نو
در بررسی مسایل است .یکی از مشکالت نکری که گریبانگیر بعضی افراد می شود این است که در برخورد با مسایل آسان طلب
می شوند و بیشتر عالقه دارند از یافته های مطالعات دیگران و ازحاصل اندیشه آنان استفاده کنند .خودشان تمایل به اندیشیدن
و ارائه طرحهای نو ندارند .از طریق روش فعال انگیزه و زمینه نو آوری برای افراد فراهم می گردد.
 - 12کسب روحیه استقالل نتیجه دیگر اجرای روشهای تدریس فعال است .فرد باید بتواند در مواجهه با مسائل با خود کفایی
فردی عمل کند .با این که تقویت ر وحیه فردگرایی مورد نظر نیست ،ولی به هر حال هر کسی توانایی خاصی دارد و در موقعیت
های مختلف قرار می گیرد .طوری نباشد که اگر افراد به کار گروهی مشغول هستند بارغبت و توانایی به فعالیت بپردازند ولی
زمانی که فردی عمل می کند توانایی الزم را نداشته باشد( .ملکی حسن  13۳9ص ) ۳۳
بررسی نظریات
دیر زمانی است که موضوع روش های تدریس فعال ،ونوین مطرح شده است و افراد متعددی  ،دیدگاه هایی در مورد آن ارائه
داده اند .شاید بتوان سقراط راجزو کسانی دانست که در عرصه ی تعلیم و تربیت  ،به روش های فعال و تنوین توجه کرده است.
جمله ی معروف او مبنی برا همان طور که مادرم ماماست ،من هم مامان دانش هستم و سعی می کنم دانش را از درون افراد
بیرون بکشم ،حاکی از تالش دوجانبه معلم و دانش آموز برای اکتشاف است .از جمله کسانی که نظریات ارزنده ای در زمینه
رویکردهای فعال تدریس ابراز داشته اند ،می توان از ژان ژاک روسو ،جان دیویی ،ژان پیاژه و بروئراست( .فضلی خانی منوچهر
 13۳3ص .) ۳۳
ژان ژاک روسو
بگذارید یادگیرنده خود مسائل را حل کند .مسائل را در دسترس او قرار دهی د .ولی بگذارید خودش آن را حل کند هنر آموزش
دهنده در این است که کاری کند یادگیرنده از درس لذت ببرند اگر فراگیر اشتباه کرد  ،بگذارید بکند و خطای او را بالفاصله
تصحیح نکنید .در آموزش باید ویژگی ها و تفاوت های فردی در نظر گرفته شود .نقش معلم ،هدایت و راهنمایی است ،نه
اعمال قدرت و تحمیل عقاید و نظریات .
جان دیویی
فراگیر موجودی فعال و کنش گرا ست وظیفه معلم راهنمایی فکری است ؛ او باید عادت به تفکر منطقی را در دانش آموزان
ایجاد کند .وظیفه معلم این است که ذهن یادگیرنده رابا مسائل در گیر کندوراه کشف و حل آنها را بیاموزند آموزش دهنده باید
در آموزش ،بر عامل تجربه تأکید زیادی داشته باشد.
ژان پیاژه
یادگیرنده باید شخصاً قواعد را کشف کند .او باید بتواند در طول زندگی ،به یادگیری ادامه دهد استقالل فکری فراگیر با به کار
گیری روش های تدریس حاصل می شود.
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برونر
هدف دستگاه های ت ربیتی باید خود راهبری باشد و یکی از روش های آموزش دهنده در حوزه ی یادگیری فعال ،روش
اکتشافی است یادگیری اکتشافی برقدرت هوش می افزاید و یادگیری اکتشافی فنون کشف را به فراگیر می آموزد ،حل کردن
مسائل و مشکالت درضمن رشد ،باعث رشد و تکامل شیوه ی حل مسئله می شود .و آموزش دهنده تسهیل کننده و فراهم
آورنده ی امکانات است.
چارچوب نظری
در این تحقیق بیشتر با تأکید بر استفاده از روش های تدریس فعال و توین نسبت به روش های تدریس سنتی از نظریات چند
تن از صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت که شامل روسو ،دیویی ،پیاژه و برونر بیشتر استفاده می شود که برخی از فرضیه ها
نیز با توجه به نظریات همین افراد طرح شده است.
روسو  :بیشتر بر این تأکید دارد که بگذارید فراگیر خود مسائلش را حل کند و دانش را بیاموزد وی معتقد به این است که
آموزش باید برای دانش آموز لذت بخش باشد و آموزش دهنده نقش یک هادی و راهنما را دارد.
جان دیویی  :نیز با تأکید بر این که روش های سنتی به انفعال و تأثیر پذیری فراگیران کمک می کند و متذکر می شود که
یادگیرنده بایدموجودی فعال و کنشگر باشد در نتیجه با روش های فعال و نوین رشد کافی می یابد.
پیاژه  :نیز درباره تدریس نوین و فعال مانند دیویی و روسو در این است که یادگیرنده باید استقالل فکری داشته و خود به
جواب مسأله دست پیدا کند .و در نهایت برونر  :نباید تمام معلومات را در اختیار یادگیرنده قرار داد و یادگیری او باالتر از حد
دانش و کتاب باشد و در اینجا معلم یک تسهیل کننده و فراهم کنن ده امکانات است.
فرضیات تحقیق
به نظر می رسد میزان یادگیری در روشهای تدریس مدرن و نوین در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیشتر از روشهای
تدریس سنتی است( .دیویی پیازه و برونر)
روش كلی تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق نیمه تجربی است متغیر مستقل در این تحقیق روش تدریس و متغیر وابسته
یادگیری دانشجویان است  .در این تحقیق دو گروه تجربی و گروه مشاهده یا گواه شرکت دارند .سعی شد تا حد امکان از نظر
ویژگی هایی همچون سن ،طبقه اجتماعی ،میزان سواد برابر انتخاب شوند .این تحقیق در کالس دروس علوم انسانی دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان انجام گرفته است و قطعاً محقق نتوانسته است تمام متغیرها را برای همانند
کردن نمونه ها کنترل کند به همین دلیل روش این تحقیق نیمه تجربی می باشد .در این تحقیق اثر روش تدریس نوین با
سنتی بر یادگیری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت .متغیر مستقل در این تحقیق روش تدریس و متغیر وابسته یادگیری
دانشجویان است  .در اولین مرحله این پژوهش از هر دو گروه آزمون مقدماتی (میان نوبت به عمل آمده و در خاتمه بعد از
اجرای روش تدریس نوین و فعال آزمون نهایی یکسانی از هر دو گروه گرفته شد( .طبق جدول شماره  ) 1این طرح در مواردی
که گروههای تحقیق از قبل تعیین شده باشند به کار می رود.

2۳

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،2بهار 9311

متغیر مستقل

آزمون مقدماتی

گروه

آزمون های نهایی
T9

X

T1

آزمایش

T9

-

T1

كنترل

روش جمع آوری داده ها
در این تحقیق بعد از مشخص شدن گروه آزمایش و گواه آزمون مقدماتی و پیش آزمون و در نهایت آزمون نهایی اجرا گردید.
برای اجرای آزمون مقدماتی بعد از تعیین گروه کنترل و گروه آزمایش به طور همزمان آزمون مقدماتی اجرا گردید .اگر نمرات
آزمون مقدماتی دو گروه هماهنگ نبود از گروه دیگری که نظر وضعیت تحصیلی به گروه آزمایش نزدیک بود به عنوان گروه
کنترل استفاده می شد و در پایان تدریس نیز که در مدت مشخص انجام گرفت آزمون نهایی به عمل آمده است .
.93نمونه گیری تحقیق
جامعه آماری:
در این تحقیق جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان بوده است  .که مجموعا
 ۳9۳نفر بودند.
نمونه آماری :
حجم نمونه در این تحقیق  952نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد دانشجویان انتخاب شدند .روش نمونه گیری
این تحقیق نمونه طبقه ای متناسب است.

ویژگی های آماری افراد مورد مطالعه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان مقطع کارش ناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 2۳- 2۳
مشغول به تحصیل بودند.
نمونه آماری نیز متشکل از  952نفر دانشجویان بودند که در دو گروه آزمایش و گواه بطور مساوی تقسیم شدند که در جدول
شماره  9نمایش داده شده است.

22

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،2بهار 9311

مقطع كارشنا سی ارشد

گروه آزمایش

گروه گواه

مجموع

کالس اول

91

91

۳9

کالس دوم

95

95
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کالس سوم

35

39

۳2

اعتبار و پایایی ابزار تحقیق
اعتبار سنجی معتبر است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست ،سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن
در مواقع دیگر نتایج یکسان برسد (دواس  13۳ص .) ۳1
آزمون های برگزار شده توسط اساتید مختلف دانشگاه پیام نور اصفهان بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت  .البته این ازمونها
بیشتر از آزمونهای دانشگاه های پیام نور که در سطح استان و یا کشور و کتابهای کمک آموزشی معتبر در سالهای پیش تهیه
شده بود گلچین شده بود و پس از مشورت و ت ایید اساتید راهنما و مشاور انتخاب شد.
برای تعیین پایایی شاخص و گویه ها در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که در جدول پایین (  ) 3نتایج آن
قابل مشاهده است و این نتایج گویای آن است که هر کدام از شاخص ها پایایی الزم را برای سنجش متغیرهای مورد نظر دارند
و قابلیت پایایی آنها در سطح بسیار خوبی است .چنانکه در جدول مشاهده می کنیم میزان پایایی سؤاالت پس از حذف گویه ۳
به ./ 29۳رسیده است.
اما هیچ یک از و گویه های کالس دوم حذف نگردیده و میزان پایایی آن برابر است با ./ ۳5۳و پایایی سؤاالت کالس سوم پس
از حذف دو گویه  ۳و  15برابر با  ./ 299شده است .بنابراین می توان گفت که سؤاالت در حد بسیار باالیی گویا بوده اند.

پایایی داده ها جدول ()3
متغیر

میزان پایایی

تعدادگویه

گویه های

میزان پایایی استاندارد شده

حذف شده

داده ها پس از حذف گویه ها

کالس اول

./215

12

گویه ۳

./29۳

کالس دوم

./۳9۳

92

-

./۳5۳

کالس سوم

./232

1۳

گویه های
1۳،15

./299
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مدل عملیاتی تحقیق

در این تحقیق  3متغییر وجود دارد كه شامل  )9متغیر مستقل روش تدریس )2متغیر كنترل انتخاب نوع روش
تدریس  ) 3متغیر وابسته یادگیری دانشجویان است اما هر كدام مولفه ها و ویژگی های خاص خودش را دارد كه
بدین شرح است

متغیر مستقل

روش تدریس سنتی

روش نوین و فعال

استادکالس را کنترل می کند.

استاد بر کالس نظارت دارد.
1

1
استاد در صحنه ی کالس کامال فعال است .
9

دانشجو در صحنه ی کالس فعال است .
9

استاد تمرین می دهد و تمرین حل می کند.
3

3
بیشتر تکالیف از نوع رو نویسی است .

9

9
در این روش هدف یاددادن است .
5
م تغیر وابسته یادگیری دانشجویان :

دانشجو در کالس در س بحث و استاد او را راهنمایی می
کند.
تکالیف به صورت جمع آوری اطالعات
بسازید  ،آزمایش کنید و.....است
در این روش هدف یادگیری است

5

 )1تغییری که در اثر تجربه  ،آموزش بدست می آید  - 9افزایش دانسته ها - 3کسب توانایی های جدید از طریق
آموزش  - 9شکوفا شدن استعدادها - 5کسب نمره بهتر و بیشتر در آزمون
متغیر کنترل :
انتخاب نوع روش تدریس

روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پاسخنامه های آزمون و تصحیح و نمره گذاری های الزم با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
مقدماتی صورت گرفت و نمرات گروه کنترل و گروه آزمایش مشخص گردید .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در قسمت آمار ت وصیفی از میانگین ،واریانس ،درصد و طبقه بندی داده ها استفاده شده است،
و در قسمت آمار استنباطی از آزمون تی استفاده شده است در میانگین سن پاسخگویان تقریبا  95سال ،میانه یعنی سنی که
در بین بیشترین و کمترین سنین قرار دارد  9۳سال و نما یعنی بیشترین فراوانی سن نیز  9۳است .انحراف معیار برابر
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 ./253و واریانس ./ 222است .چولگی  ،2 /2۳۳کشیدگی نیز ./ 1595است .کمترین سن  99و بیشترین آن  32سال می باشد.
میانگین تعداد اعضای خانواده برابر است با تقریبا  5نفر ،میانه و شما نیز  5نفر است .انحراف معیار  1۳2و واریانس آن  122به
دست آمده مینیمم تعداد اعضای خانواده  1و ماکزیمم آن برابر  12بوده است.
آزمون فرضیات
در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از طریق آزمون آنها می پردازیم و برای هر کالس درس دانشجویان فرضیات را
جداگانه سنجیده ایم .فرضیه اول  :به نظر می رسد میزان یادگیری دان شجویان در روش های تدریس مدرن و نوین بیشتر است
.
آزمون  tدو گروه مستقل بین یادگیری در روش های تدریس سنتی ومدرن
آزمون T

سطح معنی داری sig

متغیر
روش تدریس

- 1 /۳۳2

0/000

میانگین و انحراف معیار یادگیری در روش های تدریس سنتی و نوین

یادگیری در روش های تدریس سنتی و
نوین

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سنتی

91

11/3۳5

62024

مدرن

91

13 /19۳

62204

با توجه به آزمون  tدو گروه مستقل بین یادگیری در روش های تدریس سنتی و نوین t =- 1 /۳۳2و سطح معناداری برابر
با  2 /2۳۳است که نشان می دهد  tبه دست آمده در این سطح معنی دار نیست زیرا  sigبیشتر از ./25است و مقدار  tمحاسبه
شده بزرگتر از  tجدول است ،جدول میانگین ها نیز ای ن عدم معناداری را نشان می دهد.

خالصه و نتیجه گیری
این پژوهش به مدت  9ماه به مدت  95دقیقه در هفته در دروس رشته های علوم انسانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی  2۳- 2۳انجام شد .نحوه انجام این تحقیق بدین صورت بوده که آزمودنیها به دو گروه
مساوی کنترل و آزمایش تقسیم شدند .گروه کنترل با روش تدریس سنتی آموزش دیدند و به گروه آموزش با روش های نوین
و فعال تدریس شد .به طور کلی مالحظ ه می شود که میان گروه کنترل که با روش سنتی درس را فراگرفته اند و گروه آزمایش
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که تحت تدریس با روش های نوین و فعال بوده اند تفاوت معنی دار در سطح  /25وجود دارد .این قضیه بیانگر این مسئله است
که تفاوت میان دو گروه ناشی از تصادف نبوده است .لذا می توان پیشنهاد کرد که روش نوین و فعال روش مناسب تری از
روش های سنتی رایج جهت تدریس است .البته با اخذ این نتایج نمی توان به جرات اظهار داشت که روش های نوین و فعال
برای بعضی از دانشجویان مناسب نیست .
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