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 چکیده

رانی نمایش علمی و سخن پرسش و پاسخ، های آموزشی مباحثه گروهی،این پژوهش بررسی تأثیر روش هدف

ستان البرز ا مراکز تربیت معلم جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.

 رد انتخاب ومتناسب  ایطبقه گیری تصادفیدانشجو به روش نمونه 011آزمایشی در یک طرح نیمه بودند.

های چهارگانه روش تدریس ز قرارگرفتن در گروهپس انمونه تحقیق انشجویان د شدند. قرارچهار گروه 

 به مدت یک ترم تحصیلی درس مشترکی (نمایش علمی و سخنرانی پرسش و پاسخ، )مباحثه گروهی،

شرفت در خاتمه ترم انگیزه پی گذراندند.صی گروه خود اهای تدریس اختصشناسی تربیتی(را با روش)روان

فت انگیزه پیشر لفه اصلیمؤ و با در نظر گرفتن چهار (7311) هرمنسوسیله پرسشنامه انگیزه پیشرفت هب هاگروه

 ها ازروشداده برای تحلیل .گیری شدکوشی اندازهسخت نگری وآینده پشتکار، هرمنس یعنی اعتماد به نفس،

ستفاده اوآزمون تعقیبی توکی  (اآنو) یک راهه(،تحلیل واریانس مانواچندمتغیری )تحلیل واریانس  آماری

مباحثه )تدریس  های مختلفروش باتوجه به نادانشجوی که میزان انگیزه پیشرفتنشان داد هایافته شد.

 ها نشان دادهمچنین نتایج تحلیل .متفاوت است (سخنرانی نمایش علمی و ،پاسخ وپرسش  ،گروهی

بر همین  هند.دبیشتری ازخود نشان می ه پیشرفتزبینند انگیآموزش می دانشجویانی که باروش مباحثه گروهی

 ؛ندبود ذارگتأثیرر انگیزه پیشرفت دانشجویان بپاسخ  پرسش و ،نمایش علمیهای ترتیب روشاساس به

 ابند.ییپیشرفت بیشتری دست مبینند به انگیزه های نوین آموزش میدانشجویانی که با شیوهبنابراین 

 روهی،مباحثه گسخنرانی،  ،آموزش روشانگیزه پیشرفت، پرسش و پاسخ،  کلیدی:گان واژ

 لمینمایش ع

                                                           
 )نویسنده مسئول( مدرس دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی .7

rahimi.maryam55@gmail. com 
  abbaspour1386@gmail.com یئدانشگاه عالمه طباطبامدیریت منابع انسانی  دانشیار .0
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 مقدمه

یکی از نیازهای جدی زندگی در دنیای پرشتاب امروز که حجم و سرعت تحوالت و 

 تحوالت و دادن بهسابقه است، شکلهای آن در تمام قرون و اعصار بشر بیدگرگونی

ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ ویژه در سطح آموزش دانشگاههای آموزشی بهنوآوری

ا سازد تا فاصله خود را بهایی است که ما را قادر میامر یکی از مؤثرترین زمینه چرا که این

ها ترتیب، الزم است مدرسان دانشگاهبدین. های جهانی کمتر کنیمتحوالت و دگرگونی

وزش ها آمهایی که خود آنهایی را به کار ببرند که ممکن است با روشتدریس روشبرای 

آیند ها باید دانشجویان را به صورت فعال و متفکر در فراند، بسیار متفاوت باشد؛ یعنی آندیده

رود، آور یپیش میدر عصر حاضر که تکنولوژی با سرعت سرسام یادگیری دخالت دهند.

شانس  انگیزه درحقیقت .است نوآور وانگیزه یگر نیازمند افرادی بازمان د جامعه ما بیش از هر

 (.7311 ،7اسکت) عامل اساسی در باروری استعدادهای بالقوه فرد است زندگی برای هرفرد و

 یژه دروی است که دارای انگیزه پیشرفت بهیکی از وظایف نظام آموزشی، پرورش افراد

ه لتوانایی حل مسأ افرادی کهباشند، می و فکری های علافزایش دانش و تواناییزمینه 

های یزهترین انگانگیزه پیشرفت یکی از مهم .باشندها و معضالت را داشتههوگشودن گر

فت عبارت انگیزه پیشر مطرح شد.موری بار توسط تسابی هر فرد است که برای نخستیناک

فظ ح های برتری ودستیابی به گونهاست ازگرایش فرد برای گذر از سدها، تالش برای 

ارکرد ک خواهندکامل شوند وکسانی که انگیزه پیشرفت باال دارند، می .معیارهای سطح باال

پیشرفت سبب ایجاد  یپرورش و تقویت انگیزه. (7311 ،0اتکینسون) خود را بهبود بخشند

ن معی اهداف ارزشمند وی نیازهای افراد در راستا دهی مناسب رفتار، عالیق وجهت انرژی و

 آینده نگری و پشتکار، نفس،. هرمنس چهار عنصر اعتمادبه(7313 ،9وینر) شودمی

 بری،اک) کوشی را برای انگیزه پیشرفت برشمرده است که ماهیت آموزشی دارندسخت

 صلی خودفت در ترکیب عناصر امرور تحقیقات نیز بیانگر آن است که انگیزه پیشر (.7916

 یابدایش میآموزش فعال افزثیرتأتحت (کوشیسخت نگری وآینده پشتکار، نفس،بهاعتماد)

                                                           
1. Sckett 

2. Atkinson 

3. Weiner 
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وزش ثر بودن آمبر انگیزه پیشرفت دانشجو میزان مؤثر ازعوامل مؤکی ی (.7939 عاشوری،)

های در این حوزه کارایی روش مراکز آموزش عالی است و ها وانشگاهو یادگیری در د

در این پژوهش تالش  رود.ی مهم هر نظام آموزشی به شمار میمعیارهاآموزشی یکی از 

و  فعال پرسش نوین و های نسبتاًروش (، باغیرفعال) های آموزشی سنتیشود تا روشمی

 مقایسه شوند. مشارکت گروهی، مباحثه و نمایش علمی، پاسخ،

س جو در کالشیوه سخنرانی است که استادمحور است و دانش منظور از شیوه سنتی،

مشارکت بسیار اندکی در امر  های استاد است و درگیری وشنونده محض صحبت درس،

پاسخ به روش تدریسی گفته  روش پرسش و .(7911 شعبانی،) و یادگیری دارد تدریس

اسخ سش استاد و پدانشجو از طریق پر –، استاد یادگیری -های یاددهیشود که فعالیتمی

زه آورد و همچنین انگیقادی را در دانشجویان به وجود میتفکر انت شود.دانشجو هدایت می

روش نمایش علمی  .(7911 ،7میلر) دهدنیز دانشجو و استاد را افزایش میارتباط دانشجویان و 

دادن کاربرد چیزی به دانشجویان، در مورد ریسی است که در آن مدرس ضمن نشانروش تد

 .(7910 صفوی،)دهد آن توضیح می

ای چند هتشکیل گروه عنوان یک شیوه فعال آموزشی،منظور از روش مباحثه گروهی به

شودکه اساس آن ارتباط متقابل ها ساختار اجتماعی خلق میدر این گروه نفره است.

های یادگیری ازطریق همیاری، ه گروهاین روش ب در .ستا دانشجویان از طریق گفتگو

ل دارد، تحلی که احتیاج به تجزیه و صحبت کردن عالوه بر و شودوظایف آموزشی داده می

 شودمی ها فراهمآن همراه مشارکت اجتماعی برای رشد شناختیمحرك شناختی به

مدارس شهر آستین تگزاس در  میالدی در 7311در اوایل  این روش .(7911 ،0)جویس

گردهمایی  کید برگرفت. دیوید وراجرجانسون با تأ استفاده قرار ایاالت متحده آمریکا مورد

یادگیری را معرفی -، اجزای اصلی این استراتژی یاددهیآموزانهای کوچک دانشگروه

ود. این ب کردند. الگوی این دو محقق حاوی پنج عنصر برای موفقیت یادگیری مشارکتی

                                                           
1. Miller 

2. Jois 
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های ت، مهارپذیری فردیتئولی، روابط مثبت میان اعضا، مسچهرهبهموارد شامل تعامل چهره

 اجتماعی مشارکتی هستند.

 ردد.گمنجر به افزایش انگیزه پیشرفت میاجتماعی درگروه  پیوند تعلق و احساس

 شده و ،تالش یادگیری رقابت و باعث افزایش گروه تعامل شناختی با وعضویت در گروه 

از سوی دیگر  .(7311 ،اسکات) است ثرمؤموفقیت تحصیلی  وافزایش انگیزه پیشرفت  بر

ای هافزایش میزان مهارت آموز باآن است که بین میزان موفقیت دانشها حاکی از پژوهش

ها رابطه همچنین پژوهش .(0170 ،7تینینان) انگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد ارتباط جمعی و

 .(0170 ،0سومیتا) نمایندیادگیری را تأیید می میزان موفقیت در رابطه بین انگیزه پیشرفت با

فاده است با فعال و شیوه نوین و است که آموزش با ها نشان دادهپژوهش طور خالصه،به

 کرمی،) دبخشمی را بهبود مشارکتی پیشرفت تحصیلی فراگیران های مباحثه واز گروه

دیور و ک یاریاری، (،7913) حقانییوسفی و  پور،یزدیان (،7937) افشاریمحمدزاده قصر و 

 5شاچر و فیشر (،0111) 1زاناتونو  افندی (،0170) 9ووكونو  الکساندر (،7911) میرزاخانی

 کوبرا سروت، (،0170) 6اکگونو  سویلو دارت،دون ،کورتوگ (،0119) جیلیس (،0111)

آن این روش باعث  افزون بر و (0115) 3یانگ (،0171) 1انووارو  زاهارا (،0179) 1ایسراو 

الکساندر و ؛ 7937 مصرآبادی،آزاد و غالمی )استوار، شودمیافزایش انگیزه پیشرفت 

زاهارا  ؛0179 ایسرا،کوبرا و  سروت، ؛0110 ،71نیکلز ؛0111 شاچر،فیشر و  ؛0170 ونووك،

پژوهشی رابطه  ( طی0111) 70لیپیماری لناو فبرای مثال  (.0110 ،77وینستون ؛0171 انووار،و 

 ان درآموزمیزان انگیزه و موفقیت دانش معلمان درکالس درس ریاضی وآموزش بین شیوه 

                                                           
1. Nanthini 

2. Sumita 

3. Alexander & Van Wyk 

4. Effandi & Zanaton 

5. Fischer & shachar 

6. Gokkurt, Dundart, Soylu & Akgun 

7. Servet, Kubra & Esra 

8. Zahara & Anowar 

9. Yang 

10. Nichols 

11. Winston 

12. Marilena & Philip 
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دبستان آموز پایه ششم دانش 907ار دادند.این پژوهش روی درس ریاضی را مورد مطالعه قر

ود که ها حاکی از آن بیافته و شامل سه مقیاس لیکرت انجام شد ،و با استفاده از پرسشنامه

 زان درآموموفقیت تحصیلی دانش اعث افزایش میزان انگیزه وهای آموزشی جدید بشیوه

 آموزدانش 631که روی  اساس پژوهشی بر (0113) 7رابرت و شود. گاردنرمی یدرس ریاض

فزایش میزان ا های نوین تدریس بامیزان استفاده معلم از استراتژی انجام دادند معتقدند که بین

 0یزردارنی و س آموز در یادگیری زبان دوم رابطه معناداری وجود دارد.انگیزه پیشرفت دانش

انگیزه  یزان( نیز معتقدند که پویایی در کالس درس و محیط یادگیری در افزایش م7331)

گرفته از اظهارات ( طی مطالعاتی بر0117) 9اسمیت ثر است.فراگیری در دانشجو مؤ

بر افزایش  توسط استاداستفاده از نوآوری در روش تدریس یان به این نتیجه رسید که دانشجو

طی پژوهشی که انجام داد به ( 0117) ژاك ثر است.ن انگیزه یادگیری در دانشجویان مؤمیزا

زشی های انگیهای جدید تدریس بر افزایش ویژگیین نتیجه رسید که استفاده از روشا

 973ای که روی ( براساس مطالعه0110) 1مادرید ثر است.ردو مؤآموزان هدانش معلمان و

معلم در هجده کالس درس پایه دبستان انجام داد به این نتیجه رسید که  71آموز و دانش

در  وثر بوده آموز مؤه در کالس روی میزان انگیزه دانشکار رفتهای بههاو روشاستراتژی

وهی و کار گر بصری -آموزشی از جمله منابع سمعیهای نوین این میان استفاده از فناوری

افزایش  فاکتورهای انگیزشی  ها درآموزان بیش از سایر روشو مشارکت فعال دانش

این نتیجه رسیدکه روش تدریس به  پژهش خود فاطمه بهرامی در ثر است.آموز مؤدانش

مام یری برای تتواند به ایجاد محیط فعال یادگهای کوچک میبحث گروهی از نوع گروه

این پژوهش مشخص شدکه  در .سطح ازهوش یا توانایی ذهنی، منجرشود هر دانشجویان، در

تدریس از نوع بحث گروهی که مستلزم مبادله دانش و اطالعات به صورت دوطرفه است، 

شده است که دانشجویان  گرچه در پژوهش مذکورتأیید برای دانشجویان مفیدتر است؛

نرانی صورت سخدهند تا تدریس بهروهی، ترجیح میتدریس از نوع بحث گرغم مزایای علی

                                                           
1. Gardner & Robert 

2. Dornyei & Csizer 

3. Smit 

4. Madrid 
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 .(7911 بهرامی،) فعال و توسط استاد متخصص و مسلط بر محتوای آموزشی صورت گیرد

های تدریس مشارکتی پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی روش (،7939) همکاران ملکی و

یس فعال رهای تدد، نتایج مبین آن بود که روشدادنو بارش مغزی بر کفایت اجتماعی انجام 

 در( 7930) شجاع نوری و شکری اثربخشی بیشتری بر کفایت اجتماعی فراگیران دارد.

محور را بر پژوهش -آموزش محور وپژوهش ،محورپژوهشی اثربخشی سه روش آموزش

 یجه رسیدندبه این نتهای علمیه خواهران مورد مطالعه قرار دادند و های حوزههای طلبهمهارت

 های فردی آموزشی وپژوهش محور در تقویت مهارت-آموزش که در این زمینه شیوه

ای سبک تدریس مرجح ( در مطالعه7930) خندقی و رجایی کند.تر عمل میاجتماعی موفق

دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 

ثیر ( تأ7939مؤمنی و جاللی ) دهند.ه سبک فعال گرایش بیشتری نشان میانشجویان بکه د

ایی در آموزان پسر سوم ابتدبر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش روش تدریس همیاری را

درس مطالعات اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدندکه روش تدریس 

ای مطالعه در( 7939) فاطمی ثیر مثبت دارد.شرفت تحصیلی تأانگیزه تحصیلی و پیهمیاری بر 

 های فعال تدریس و پیشرفتو روانی اجتماعی کالس را با بکارگیری روشرابطه بین ج

ا ز جو روانی کالس بتحصیلی مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که بین ادراك معلمان ا

لی رابطه مثبت وجود های فعال تدریس و پیشرفت تحصیمیزان به کارگیری روش

دند که میزان آگاهی معلمان در پژوهشی به این نتیجه رسی( 7939) دارد.کارشکی و همکاران

 گذار است.آموزان تأثیرین تدریس روی پیشرفت تحصیلی دانشهای نوازروش

( فرهپنج نهای کوچک )که یادگیری از طریق گروهکندبیان میاستیک دیبوراچی 

 .(7911 استیک دیبوراچی،) و انگیزشی است موزشیایدئولوژیکی، آمتأثرازاصول 

 اجتماعی برای استاد و دانشجو هر نظر دیویدکار معتقدندکه روش مذکور از ریچاردسون و

یشتر، قدرت نفس ببهیگراعتمادیکد طرف، دانشجویان از طریق تعامل با یک از است. مفید دو

یز روحیه ر استادان نطرف دیگر، د از کنند.پیدا میکمرویی کمتری  خجالت و بیان باالتر و

 شودیتر منقدپذیری و توان شنیدن نظرهای دیگران بیشتر و قوی، صدری همکاری، سعه
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ای هروش کلی طورارتوچی معتقدندکه به سیلور کالن و .(7911 همکاران،و  7)ریچاردسون

 است مدار مؤثرتر-های استادروشنفره در مقایسه با های پنجقبیل گروه مدار از-دانشجو

 .(7911 همکاران، و 0)سیلور

ن است که ایفته در زمینه روش سنتی نشان دادهگرهای صورتاز سوی دیگر پژوهش

 ادی،مصرآباستوار، غالمی آزاد و ) ثر بوده است، کمتر مؤهای فعالروش در مقایسه با روش

 ؛0111 ،9بک ؛7930 پور،سعدی ،جوزانی ؛7930 فاتحی،سعدی رضوانی و  ،المیاناس ؛7937

 (.0115 ،5نلسونو  لی ؛7336 ،1دنلاُو  هال

شت. توان انتظار داآموزشی مختلف نتایج گوناگونی می هایاز الگوهای تدریس و روش

ام چنین انج نظراست. ها بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دراین تحقیق مدثیر این روشتأ

-)دانشجو محوری( به-)استاد برای تغییر رویکرد آموزشی از ثریکمک مؤ تواندمی تحقیقی

 (درمؤسسات آموزش عالی ایران باشد.( و از )یاددهی استاد( به )یادگیری دانشجومحوری

 پژوهش روش

ف مختلدانشجویان  همه ،آماری جامعه .بودآزمایشی مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه روش

 متناسب، یاگیری تصادفی طبقهنمونههای با روش بودندکهالبرز  مراکز تربیت معلم استان

که از باتوجه به این عنوان نمونه انتخاب شدند.بهنفر جامعه اماری( 131)باتوجه به تعدادنفر

ها ریزش نداشته نمونه لذا تعداد های از دست رفته استفاده شده است،روش جایگزینی نمونه

گانه روش تدریس های چهارقرارگرفتن در گروه ه تحقیق پس ازدانشجویان نمون است.

 با استفاده از روش ،مباحثه و مشارکت گروهی( ،نمایش علمی ،پرسش شفاهی ،)سنتی

ی اند( به مدت یک ترم تحصیلکه براساس آن در گروه قرارگرفته )روشیتدریس مربوط 

 خودهای تدریس اختصاصی گروه شناسی تربیتی( را با روشرواندرس مشترکی )

 ند.دگذران

                                                           
1. Richardson 

2. Silver 

3. Beck 

4. Hall & O’Donnell 

5. Lee & Nelson 
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 رسشنامهپگیری انگیزه پیشرفت دانشجویان نمونه تحقیق ازبرای اندازه: ابزار پژوهش

اغذی برای های مداد و کترین پرسشنامهکه یکی از رایجانگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد

 توسط هرمنس طراحی شده است. فرم نهایی آن پرسشنامهاین .سنجش انگیزه پیشرفت است

به نقل از  ؛7311) گزینه دارد 1تمام است و هرماده داردکه به صورت جمالت نیمهماده  03

به منظور  .دست آمدبه 11/1پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  .(7910، نامدار و آبنیکی فرد

ا ههای حاصل از اجرای پرسشنامههای آماری پژوهش حاضر، ابتدا دادهتجزیه و تحلیل داده

 ستفاده از نرمدر جدول اطالعات کلی تنظیم شد؛ سپس تمامی اطالعات با ا استخراج و

در دو بخش  STATISTICA(8.0)و  SPSS(21.0)ویژه نرم افزارهای افزارهای آماری به

های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی روش

های پژوهش و نمرات خرده اجرای پرسشنامههای توصیفی نمرات حاصل از شاخص

منظور آزمون های استنباطی بهمحاسبه شده است. در بخش روش (آزمونپس)ها مقیاس

 دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش،هعبارتی تعمیم نتایج بهای تحقیق و بهفرضیه

راهه  (، تحلیل کوواریانس یکMANOVAتحلیل کوواریانس چند متغیری )از 

(ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج در جداول زیر به همراه ،)

 های آماری ارائه شده است.های انجام این آزمونمفروضه

ی پژوهشهایافته

و کمترین آن  (%0/06در رشته آموزش ابتدایی ) ،بیشترین تعداد دانشجویان نمونه تحقیق زن

همچنین بیشترین تعداد  بودند.مشغول به تحصیل (%7/7) در رشته هنرهای تجسمی

و کمترین آن نیز همانند  (%6/73در رشته آموزش ابتدایی )، دانشجویان نمونه تحقیق مرد

. در رشته بودندمشغول به تحصیل  (%0/7) گروه دانشجویان زن در رشته هنرهای تجسمی

 .نبود بدنی هیچ دانشجوی زن مشغول به تحصیلتربیت
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 فراوانی دانشجویان گروه نمونه تحقیق به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان. 1جدول 

 شاخص آماری

 

 

زن رشته تحصیلی
ن 

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

زن 
ن 

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

صد
در

 

رد
ن م

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

رد 
ن م

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

د 
رص

د
 

ونه
 نم

کل
 

صد
در

 

یی
دا

 ابت
ش

وز
آم

 

11 0/06% 5 1/5% 59 6/73% 

ش 
وز

آم
ضی

ریا
 

1 1/9% 1 6/1% 77 7/1% 

سی
فار

ت 
دبیا

ا
 

75 0/1% 1 6/1% 73 1% 

فن
 و 

رفه
ح

 

71 1/3% 71 1/01% 96 9/79% 

بی
عر

 و 
نی

دی
 

01 1/71% 1 6/1% 97 5/77% 

سی
گلی

ن ان
زبا

 

1 0/0% 5 1/5% 3 9/9% 

ت 
لعا

طا
م

عی
ما

جت
ا

 

06 0/71% 71 5/77% 96 9/79% 
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 شاخص آماری

 

 

زن رشته تحصیلی
ن 

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

زن 
ن 

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

صد
در

 

رد
ن م

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

رد 
ن م

ویا
شج

دان
ی 

وان
فرا

د 
رص

د
 

ونه
 نم

کل
 

صد
در

 

می
جس

ی ت
رها

هن
 

0 7/7% 7 0/7% 9 7/7% 

بی
جر

م ت
لو

ع
 

06 0/71% 5 1/5% 97 9/79% 

ره
شاو

و م
ی 

مای
اهن

ر
 

71 5/5% 5 1/5% 75 6/5% 

نی
بد

ت 
ربی

ت
 

1 1 06 3/03% 06 6/3% 

 %711 011 %711 11 %711 719 جمع

 هایمفروضه از یکی: کوواریانس-واریانس هایماتریس همسانی مفروضه( الف

 سکوواریان -واریانس هایماتریس همسانی بررسی متغیری، چند واریانس تحلیل آزمون

 زیر جدول در آن نتیجه که است شده استفاده 7باکس آزمون از منظور بدین که باشدمی

 :است شده آورده

 (باکس) هاکوواریانس ماتریس همسانی آزمون نتیجه .2 جدول

Box M معناداری آزادی درجه خی مجذور میزان (Sig.) 

61/711 13/711 71 117/1 

                                                           
1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
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 است 11/1 با برابر باکس آزمون معناداری میزان گرددمی مشاهده باال جدول در که همانطور

 - سواریان ماتریس که شودمی گرفته نتیجه لذا است بیشتر 15/1 از مقدار این چون که

 .7باشندمی همگن هاکوواریانس

 واریانس تحلیل هایمفروضه از دیگر یکی: هاواریانس تجانس مفروضه( ب

 که ستا شده برده بهره لوین آزمون از منظور بدین که است واریانسها همگنی چندمتغیری،

 .است شده ارائه آزمون این نتایج زیر جدول در

 هاواریانس تجانس مفروضه بررسی نتایج .3 جدول

 معناداری سطح F نسبت خطا مجذورات میانگین اثر مجذورات میانگین متغیر

 16/1 301/73 113/1 111/7 پیشرفت انگیزه آزمون

 116/1 116/70 113/1 607/1 خالقیت آزمون

 717/1 133/0 361/6 605/71 لیتحصی پیشرفت آزمون

درصد  35های تحلیل واریانس چند متغیری در سطح اطمینان که مفروضهبا توجه به این

(50/5=) ج این باشیم که نتایاین آزمون آماری می باشند، لذا مجاز به استفاده ازبرقرار می

 تحلیل در جدول زیر آورده شده است.
 یریمتغ چند انسیوار لیتحل جینتا .4جدول

 F مقادیر ها آزمون
درجه آزادی 

 اثر

درجه آزادی 

 خطا

معناداری 

(P) 

اندازه 

 اثر

 17/1p< 911/1** 065 0 03/7993 13/1 المبدای ویلکز

 17/1p< 903/1** 065 0 03/7993 37/1 اثر پیالیی

 17/1p< 951/1** 065 0 03/7993 77/71 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی
77/71 03/7993 0 065 **17/1p< 113/1 

** 10/1 P < 

                                                           
که کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزارهای آماری صورت گرفته است لذا این نرم افزارها به طور دقیق به . نظر به این7

در تمامی جداول نشان داده شده است. بدین ترتیب نیاز به مراجعه به  pپردازند. سطح خطا با محاسبه سطح خطا می

توان نتیجه گرفت که فرض صفر آماری در کوچکتر باشد، می 15/1محاسبه شده از  pباشد. چنانچه مقادیر بحرانی نمی

هم کوچکتر باشد فرض صفر در سطح اطمینان  17/1( از pگردد و چنانچه سطح خطا )درصد رد می 35سطح اطمینان 

 شود.فته میدرصد پذیر 35بیشتر باشد فرض صفر در سطح اطمینان  15/1از  pشود. اگر میزان درصد رد می 33
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چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، ی گردد هر چهار آمارههمانطور که مشاهده می

( =50/5)درصد  33در سطح اطمینان  روی،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه المبدای ویلکز، 

 گردد که متغیر وابستهترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میدار است. بدینمعنی

مایش های تدریس سنتی، پرسش شفاهی، نروشآزمون انگیزه پیشرفت از متغیر مستقل )پس

لفه هار مؤچ به اینکه پرسشنامه هرمنس باتوجه ( تأثیر پذیرفته است.علمی و مباحثه گروهی

سنجد وشی را میکسخت نگری وآینده پشتکار، نفس،لی انگیزه پیشرفت یعنی اعتماد بهاص

روش آموزشی  هر چهار ثیراین پژوهش تأ در لذا (،7916 اکبری،) و از آن اشباع شده است

د بررسی مور (مولفه های مربوط به هرعبارت)توسط  پیشرفت هلفه اصلی انگیزبر چهارمؤ

 . ه استقرار گرفت

ش پرس، )سخنرانی های تدریسروش توجه به دانشجویان با نفساعتماد به :1فرضیه 

 .استتفاوت ممشارکت گروهی(  مباحثه وو  نمایش علمی، شفاهی

 های تدریسدانشجویان با توجه به روش اعتماد به نفسمقایسه  ؛(ANOVAآزمون) .5جدول

 P اتیمحاسبF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییراتمنبع 

 171/195 9 150/7915 بین گروهی
 

067/01 **17/1p< 939/75 066 500/1131 درون گروهی 

 - 063 511/5933 کل

نشان  5ها و انجام آزمون تحلیل واریانس که نتایج آن در جدول با توجه به نتایج داده

توان ادعا کرد که با توجه به (، میα=17/1) درصد 33اطمینان داده شده است، در سطح 

(، p</17) متفاوت است، چرا که دانشجویان های تدریس، میزان اعتماد به نفسروش

 نفسمیزان اعتماد به توان ادعا کردمی درصد 33از نظر آماری و با اطمینان  بنابراین

 ،لمینمایش ع، پرسش شفاهی، سخنرانی) تدریس مختلف هایروش توجه به با دانشجویان

شان خواهد ن توکی تعقیبیلذا استفاده از آزمون  .استتفاوت م( مشارکت گروهی مباحثه و

 .اندرا بیشتر افزایش داده دانشجویان اعتماد به نفس های تدریس،داد که کدام روش
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 افزایش اعتماد به نفسهای تدریس در روش برترین شناسایی جهت توکی تعقیبی آزمون. 6جدول

 دانشجویان

 

 های تدریسروش

 

 تعداد

 α=17/1در سطح برترین روش ها 

 سوم دوم اول

 - - 69/96 61 مباحثه ومشارکت گروهی

 - 11/91 - 61 نمایش علمی

 - 61/99 - 61 پرسش شفاهی

 11/91 - - 31 )سنتی(سخنرانی

 مشارکت گروهی مباحثه وبا روش  دانشجویان نفسدهد اعتماد به، نشان می6جدول 

رسش پو  نمایش علمیهای ها افزایش یافته است. بر همین اساس روشبیشتر از سایر روش

 شجویاندان نفس( در مرتبه آخر بر اعتماد بهسخنرانی) در مرتبه دوم و روش سنتی شفاهی

 .اندتأثیرگذار بوده

، اهیپرسش شف، تدریس)سخنرانیهای روش توجه به دانشجویان با پشتکار :0فرضیه 

 .استتفاوت ممباحثه ومشارکت گروهی( و  نمایش علمی

 های تدریسدانشجویان با توجه به روش پشتکارمقایسه  ؛(ANOVAآزمون) .7جدول

 P یاتمحاسبF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییراتمنبع 

 139/571 9 61/7511 بین گروهی
 

111/07 **17/1p< 156/01 066 319/6931 درون گروهی 

 - 063 669/1319 کل

نشان داده 1ها و انجام آزمون تحلیل واریانس که نتایج آن در جدول ا توجه به نتایج دادهب

توان ادعا کرد که با توجه به (، میα=17/1) درصد 33شده است، در سطح اطمینان 

از  بنابراین(، p<7/1) متفاوت است، چرا که دانشجویان های تدریس، میزان پشتکارروش

 توجه به با دانشجویان میزان پشتکار توان ادعا کردمی درصد 33نظر آماری و با اطمینان 

ت مشارک مباحثه وو  نمایش علمی، پرسش شفاهی، سخنرانی) تدریس مختلف هایروش

نشان خواهد داد که کدام  توکی تعقیبیلذا استفاده از آزمون  .استتفاوت مگروهی( 

 اند.را بیشتر افزایش داده دانشجویان پشتکار های تدریس،روش
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 شجویاندانهای تدریس در افزایش پشتکارروش برترین شناسایی جهت توکی تعقیبی آزمون. 8جدول

 تعداد روش های تدریس
 α=17/1در سطح ها برترین روش

 سوم دوم اول

 - - 55/01 61 مباحثه ومشارکت گروهی

 - 31/01 - 61 نمایش علمی

 - 71/01 - 61 پرسش شفاهی

 79/07 - - 31 )سنتی(سخنرانی

شتر از بی مشارکت گروهی مباحثه وبا روش  دانشجویان دهد پشتکار، نشان می1جدول 

ر د پرسش شفاهیو  نمایش علمیهای اساس روشاست. بر همینها افزایش یافتهسایر روش

 اند.ذار بودهتأثیرگ دانشجویان در مرتبه آخر بر پشتکار (سخنرانی) مرتبه دوم و روش سنتی

، یپرسش شفاه، )سخنرانی های تدریسروش توجه به دانشجویان با نگریآینده: 9فرضیه 

 .استتفاوت ممشارکت گروهی(  مباحثه وو  نمایش علمی

 های تدریسدانشجویان با توجه به روش آینده نگریمقایسه  ؛(ANOVAآزمون) .9جدول

 P اتیمحاسبF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییراتمنبع 

 116/111 9 603/7919 بین گروهی
 

630/06 **17/1p< 113/76 066 031/1169 درون گروهی 

 - 063 309/5116 کل

نشان  ،3ها و انجام آزمون تحلیل واریانس که نتایج آن در جدول ا توجه به نتایج دادهب

توان ادعا کرد که با توجه به (، میα=17/1) درصد 33داده شده است، در سطح اطمینان 

(، α<1=P=17/1) متفاوت است، چرا که دانشجویان نگریهای تدریس، میزان آیندهروش

 دانشجویان نگریمیزان آینده توان ادعا کردمی درصد 33از نظر آماری و با اطمینان  بنابراین

 حثه ومباو  نمایش علمی، پرسش شفاهی، )سخنرانی تدریس مختلف هایروش توجه به با

د که نشان خواهد دا توکی تعقیبیلذا استفاده از آزمون  .استتفاوت ممشارکت گروهی( 

 اند.را بیشتر افزایش داده دانشجویان نگریآینده های تدریس،کدام روش
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 نگریهای تدریس در افزایش آیندهروش برترین شناسایی جهت توکی تعقیبی آزمون .11جدول

 دانشجویان

 روش های تدریس
 

 تعداد

 α=17/1در سطح برترین روش ها 

 سوم دوم اول

 - - 06/99 61 مباحثه ومشارکت گروهی

 - 11/91 - 61 نمایش علمی

 - 39/03 - 61 پرسش شفاهی

 06/01 - - 31 )سنتی(سخنرانی

یشتر ب مشارکت گروهی مباحثه وبا روش  دانشجویان نگریدهد آینده، نشان می71جدول 

 اهیپرسش شفو  نمایش علمیهای ها افزایش یافته است. بر همین اساس روشاز سایر روش

أثیرگذار ت دانشجویان نگریسخنرانی( در مرتبه آخر بر آینده) در مرتبه دوم و روش سنتی

 اند.بوده

، اهیپرسش شف، های تدریس)سخنرانیروش توجه به دانشجویان با سختکوشی: 1فرضیه 

 .استتفاوت ممباحثه ومشارکت گروهی( و  نمایش علمی
 های تدریسدانشجویان با توجه به روش کوشی سختمقایسه  ؛(ANOVAآزمون). 11جدول

 P اتیمحاسبF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییراتمنبع 

 116/917 9 903/315 بین گروهی
 

755/91 **17/1p< 111/71 066 106/0660 درون گروهی 

 - 063 955/9561 کل

نشان ، 77ها و انجام آزمون تحلیل واریانس که نتایج آن در جدول به نتایج دادها توجه ب

توان ادعا کرد که با توجه به ( میα=17/1) درصد 33داده شده است، در سطح اطمینان 

 بنابراین (،p<7/1) متفاوت است، چرا که دانشجویان سختکوشیهای تدریس، میزان روش

وجه ت با دانشجویان سختکوشیمیزان  توان ادعا کردمی درصد 33از نظر آماری و با اطمینان 

ت مباحثه ومشارکو  علمینمایش ، پرسش شفاهی، )سخنرانی تدریس مختلف هایروش به

نشان خواهد داد که کدام  توکی تعقیبیلذا استفاده از آزمون  .استتفاوت مگروهی( 

 اند.را بیشتر افزایش داده دانشجویان سختکوشی های تدریس،روش
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 سخت کوشیهای تدریس در افزایش روش برترین شناسایی جهت توکی تعقیبی آزمون.12جدول

 دانشجویان

 

 تدریسهای روش

 

 تعداد

 α=17/1در سطح ها برترین روش

 سوم دوم اول

 - - 15/00 61 مباحثه ومشارکت گروهی

 - 19/01 - 61 نمایش علمی

 - 17/01 - 61 پرسش شفاهی

 16/71 - - 31 )سنتی(سخنرانی

یشتر ب مشارکت گروهی مباحثه وبا روش  دانشجویان سختکوشیدهد ، نشان می70جدول

 اهیپرسش شفو  نمایش علمیهای ها افزایش یافته است. بر همین اساس روشاز سایر روش

یرگذار تأث دانشجویان سختکوشیدر مرتبه آخر بر  )سنتی( در مرتبه دوم و روش سنتی

 اند.بوده

پرسش ، ی)سخنران های تدریسروش توجه به دانشجویان با انگیزه پیشرفت: اصلیفرضیه 

 .استتفاوت ممشارکت گروهی(  مباحثه وو  نمایش علمی، شفاهی

 های تدریسدانشجویان با توجه به روش انگیزه پیشرفتمقایسه  ؛(ANOVAآزمون). 13جدول

 P اتیمحاسبF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییراتمنبع 

 71/6101 9 513/01710 بین گروهی
 

571/91 **17/1p< 530/711 066 117/16117 درون گروهی 

 - 063 37/66679 کل

نشان  79ها و انجام آزمون تحلیل واریانس که نتایج آن در جدول ا توجه به نتایج دادهب

توان ادعا کرد که با توجه به ( میα=17/1) درصد 33در سطح اطمینان  داده شده است

 (،p</17) متفاوت است، چرا که دانشجویان انگیزه پیشرفتهای تدریس، میزان روش

 انگیزه پیشرفتمیزان  توان ادعا کردمی درصد 33از نظر آماری و با اطمینان  بنابراین

و  لمینمایش ع، پرسش شفاهی، سخنرانی) تدریس مختلف هایروش توجه به با دانشجویان

شان خواهد ن توکی تعقیبیلذا استفاده از آزمون  .استتفاوت م( مشارکت گروهی مباحثه و

 ند.ارا بیشتر افزایش داده دانشجویان انگیزه پیشرفت تدریس، هایداد که کدام روش
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 رفتانگیزه پیشهای تدریس در افزایش نروش برتری شناسایی جهت توکی تعقیبی آزمون .14جدول

 دانشجویان

 

 روش های تدریس

 

 تعداد

 α=17/1در سطح ها برترین روش

 سوم دوم اول

 - - 73/701 61 مباحثه ومشارکت گروهی

 - 01/777 - 61 نمایش علمی

 - 11/711 - 61 پرسش شفاهی

 79/31 - - 31 )سنتی(سخنرانی

 روهیمشارکت گ مباحثه وبا روش  دانشجویان انگیزه پیشرفتدهد ، نشان می71جدول 

رسش پو  نمایش علمیهای است. بر همین اساس روشهها افزایش یافتبیشتر از سایر روش

 انشجویاند انگیزه پیشرفتدر مرتبه آخر بر  ()سخنرانی در مرتبه دوم و روش سنتی شفاهی

 .اندتأثیرگذار بوده

 گیرینتیجه بحث و

 و یادگیری فراگیران در جهت رشد محیط مناسب برای تعامل و ایجاد هسته اصلی آموزش،

ای هپژوهش در این زمینه روش ترین موضوعاتی از اساسییک پیشرفت روزافزون است.

ی این پژوهش با هدف مقایسه اثربخش دیگری انگیزه پیشرفت فراگیران است. آموزشی و

 سنتی نمایش علمی و پاسخ، پرسش و مشارکت گروهی، های آموزشی مباحثه وروش

 روشه های این پژوهش نشان داد کیافته بر انگیزه پیشرفت دانشجویان انجام شد. )سخنرانی(

نمایش  ،های آموزشی پرسش و پاسخمشارکت گروهی در مقایسه با روش مباحثه و آموزشی

 ین یافته باا گیزه پیشرفت دانشجویان داشته است کهداری با انرابطه معنیسخنرانی  وعلمی 

( 0111( فیشر و شاچر )0170وك ) ون و الکساندر، (،7937استوار و همکاران ) هاییافته

( 0110( و وینستون )0110نیکلز ) ،(0171(، زاهارا و انووار )0179سرا )ای سروت، کوبرا و

 در مقایسه با روشو نمایش علمی،  پاسخ و پرسشآموزشی آن، روش  عالوه بر بود. همسو

ست. اگیزه پیشرفت دانشجویان نشان دادهداری با انرابطه معنیدر مرتبه دوم  سخنرانی سنتی

در  وهی وو مشارکت گر مباحثه آموزشی انگیزه پیشرفت، روشبنابراین در بحث پیرامون 

ت رابطه خود را با انگیزه پیشرف نمایش علمی و و پاسخ پرسشآموزشی  هایمرتبه دوم روش
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ارکت مباحثه و مشآموزشی های رسد روشبا توجه به توصیف فوق، به نظر می اند.دادهنشان 

 جویانهای پیشرفت در دانشنگیزهمایالت و ابرای بروز ت را گروهی به حداکثر ممکن زمینه

که الگویی  مشارکت گروهی ومباحثه  آموزشی فراهم آورد. با توجه به ساختار روش

ر رود و بشمار میدانشجویان( از اصول آن بهمحور است و فعالیت یادگیرنده )فراگیر

ارکت ه و مشهمکاری و روابط گروهی قوی استوار است، این یافته که روش تدریس مباحث

گروهی بیشترین اثر را بر رشد انگیزه پیشرفت دانشجویان داشته است، تا حد زیادی تبیین 

رسد پایه و اساس روش مباحثه و مشارکت گروهی استفاده از انگیزه نماید. به نظر میمی

از آنجا که روش سخنرانی  باشد.پیشرفت برای ماندن در گروه، هدایت و رهبری گروه می

ست که در آن استاد نقش اساسی برعهده دارد و مطالب را غالباً به صورت شفاهی روشی ا

د، باشنکند و معموالً متکلم وحده است و دانشجویان صرفاً شنونده مطالب میبیان می

در  .های الزم برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان منجر گرددتواند به فقدان زمینهمی

ین دانشجویان و نیز ب زم برای مشارکت و کار گروهی میانهای الاین روش )سخنرانی( زمینه

ه استاد ت که آنچگردد. در روش سخنرانی فرض دانشجو بر این اسدانشجو و استاد ایجاد نمی

ر لذا ضرورتی برای درگی  ها و دیگر منابع علمی و اطالعاتی وجود دارد،گوید در کتابمی

 بیند. همچنین معیاریشود، نمیاستاد عنوان می کردن جریان تفکر خود با آنچه از طرف

نظر دیگر در روش سخنرانی دیده برای دانشجو جهت سنجش خود با استاد و یا هر صاحب

سخنرانی از قابلیت الزم برای  آموزشی رسد روشروست که به نظر میشود. از ایننمی

شفاهی برخوردار و پرسش علمی های مباحثه و مشارکت گروهی، نمایش رقابت با روش

 .نیست

داری انگیزه پیشرفت دانشجویان اثر معنینیز چنانچه گفته شد بر  پاسخ و روش پرسش

ری های یاددهی ـ یادگیتر اشاره شده است در این روش فعالیتنشان داده است. چنانچه پیش

 شود. در این روش)استاد ـ دانشجویان( از طریق پرسش استاد و پاسخ دانشجو هدایت می

نکات مهم و اصلی  از دانش و فهم دانشجویان درصد فرض برآن است که با این فرآیند

شود که آیا دانشجویان مفاهیم اولیه را به خوبی شود. در آن مشخص میدرس سنجیده می

عنوان یک هدف عالی در دانشجویان به وجود اند یا خیر؟ تفکر انتقادی را بهدرك کرده
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و انگیزه ارتباط دانشجویان با یکدیگر و نیز با استاد را افزایش  (7913 اصابت طبری،) آوردمی

 گفته شد این یافته که پاسخ و عنایت به آنچه از روش پرسشبا. (7915 آزادی،دهد )می

شود. داری بر رشد انگیزه پیشرفت داشته است، تبیین میاثر معنیپاسخ  وروش پرسش 

نظر و یه معیاری باال و البته در ارتباط با افراد صاحبچنانچه اشاره شد انگیزه پیشرفت بر پا

ائم دانشجو بطور د پاسخ و رسد چون در روش پرسشنظر میافتد. به علم اتفاق میصاحب

برای  دیکند، زمینه بسیار مساعدر ارتباط با استاد قرار گرفته و خود را ارزیابی و مقایسه می

 فراهم سازد. رشد انگیزه پیشرفت را در وی

مقدم های دیگر از جمله: سلیمانیهمخوان با پژوهش های این بخش از پژوهشیافته

، (7911آبادی )ابراهیم (،0119) 9شرکالو  تراور، 0همی لسکی، (7337)7منکلیگ(، 7911)

 (7331) 5لئونداری( و 7916) سیف ،(7911) البرز ،(7915محمدی )، (0111) 1میشل کوك

. باشدی پیشرفت فراگیران میهای نوین و فعال تدریس بر انگیزهاثربخشی روشحاکی از 

بنابراین باید برای استادان مراکز آموزش عالی )تربیت معلم( روشن شود که استفاده از 

ه حد تا چو نمایش مباحثه و مشارکت گروهی و نیز پرسش شفاهی  آموزشی فعال هایروش

 استادان مورد توجهآموزشی در رشد انگیزه پیشرفت دانشجویان اهمیت دارد و نیز روش 

ها در آموزش واقع شود و در صورت لزوم امکانات و شرایط الزم برای اجرای این روش

تادان شود که به اسعنوان یک توصیه و پیشنهاد مهم، اشاره میعالی فراهم گردد. همچنین به

یا  عنوان روش اصلیتأکید شود تا از روش سخنرانی بهش عالی )تربیت معلم( مراکز آموز

های شآشنایی اساتید با رو رسدوجه استفاده نکنند. به نظر میتنها روش در تدریس به هیچ

ها دوره ا وهری است. بنابراین برگزاری کارگاهنوین بسیار کم و محدود به مبانی نظآموزشی 

ها و آگاهی از میزان اثربخشی این ها و کاربرد علمی آناین روشبا  برای آشنایی اساتید

 ها ضروری است.روش
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 منابع

مقایسه تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش  .(7911) .سینح،آبادی ابراهیم

زان سال آمویادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش رب به روش سنتی )سخنرانی(

 .مفید تهراندوم دبیرستان 

های های تدریس در دانشجویان با سبکپیشرفت تحصیلی و روش (.7915. )هرانآزادی، م

 زمینه. شناخت مستقل وابسته به

شده بندیتاثیر آموزش طبقه (.7937. )وادج مصرآبادی،و  هیلس آزاد،؛ غالمیگارن استوار،

 های یادگیری دروس ریاضی.مهارت فراشناخت و بر شناخت،

مشهد:  زاده.ی رمضان حسن، ترجمهانگیزش برای یادگیری(. 7911) .دیبوراجی ،استیک

 دنیای پژوهش. 

های آموزشی مباحثه -(. مقایسه تأثیر روش7930) حمود.م ؛ سعیدی رضوانی،سنان،حاسالمی

 .آموزانیادگیری دانش گروهی وسخنرانی بر

فعال تدریس بر خالقیت فراگیران.  های(. بررسی تأثیر روش7913) .عصمت اصابت طبری،

 دانشگاه آزاد تهران مرکز.

 .شیراز دانشگاه پیشرفت تحصیلی. رابطه بین انگیزه پیشرفت و .(7911) .یرینالبرز، ش

(. مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس 7911. )اطمهبهرامی، ف

 فهان.دانشگاه اص دانشجویان.های ارتباطی ی و مهارتسخنرانی بر پیشرفت تحصیل

 سنتی های آموزش فعال وبررسی تأثیر روش (.7930) .سماعیلا پور،و سعدی مالک جوزانی،

 .دبیرستان در درس انگلیسیموزان پایه دوم آانگیزه دانش بر

وی یادگیری ابزارهایی برای الگ(. 7911) .یویدهاپکینز، دو  میلی؛ کالهون،اروسب جویس،

 تهران: سمت..محمودی و لطفعلی عابدی دکتر محمودترجمه . تدریس

نان. س مرجح آثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدری(. تأ7930. )قصودخندقی، م

 ،سال نهم.01شماره  شناسی تربیتی،فصلنامه روان

 هران:ت. ترجمه دکتر هاشم فردانش .های تدریس پیشرفتهروش (.7915) .یویدد ریچاردسون،

 سمت.  انتشارات
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 اانگیزشب گیروکاردرگیرردی وضعیت خود (. بررسی رابطه7911. )هرامقدم، زسلمانی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.پایانتحصیلی. پیشرفت و پیشرفت 

. های قدیم و جدیده یادگیری: روشسنجش فرآیند و فرآورد .(7916) .لی اکبرسیف، ع

 .تهران: نشر دوران

 نژاد.ی خویی. ترجمهبهتر ریزی درسی برای تدریس و یادگیریبرنامه( .7911). انج سیلور،

 .رضوی آستان قدس انتشارات

 محور،تأثیر آموزش پژوهش(. مقایسه 7930. )رزانهف شکری،و  روغشجاع نوری، ف

های علمیه های حوزههای طلبهمحور بر مهارتپژوهش-آموزش محوروآموزش

 ،سال نهم. 91، شماره شناسی تربیتیفصلنامه روان  خواهران.

 تهران: انتشارات سمت. .های آموزشیمهارت .(7911) .سنشعبانی، ح

 تهران: انتشارات سمت. .ها، فنون و الگوهای تدریسروش(. 7910. ) مان الهصفوی، ا

ال های فعنی اجتماعی کالس با بکارگیری روش(. رابطه بین جو روا7939. )حمدا فاطمی،

 ناسی.شین همایش ملی علوم تربیتی و روانمقاله نخست پیشرفت تحصیلی.تدریس و 

های نوین تدریس و انگیزش شغلی نقش آگاهی معلمان از روش (.7939. )سینح کارشکی،

در علوم  عه پایدارآموزان. اولین کنفرانس سراسری توسپیشرفت تحصیلی دانش بر

 شناسی.تربیتی و روان

ری تعاملی ثیر یادگیتأ (.7937) .عصومهم افشاری،و اعظم ؛ محمدزاده قصر، رتضیم کرمی،

 مشهد. آموزان دبیرستانیبر پیشرفت تحصیلی دانش

ردی در فرآیند آموزش های تدریس فعال و کاربنقش روش .(7915) .رزانهمحمدی، ف

 کالس آموزش و پرورش، زاهدان. روش مدیریتعنوان کارآمدترین به

های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر مقایسه اثربخشی روش (.7939) سن.ملکی، ح

 سال دهم. ،90شماره  شناسی تربیتی،فصلنامه روان اجتماعی. کفایت

بر انگیزش و پیشرفت  ثیر روش تدریس همیاریتأ(. 7939. )عیدجاللی، س ؛ سینح مومنی،

 اولین ابتدایی.درس مطالعات اجتماعی پایه سوم آموزان پسر در تحصیلی دانش

 شناسیکنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان
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تهران: انتشارات  ی ویدا میری.. ترجمههاراهنمای تدریس در دانشگاه .(7911). ماری میلر،

 سمت

س اعتمادبه نف برهای یادگیری تعاملی تأثیر روش (.7911. )روینپ کدیور،؛ ریدونف یاریاری،

شناسی دانشگاه مجله روانآموزان دبیرستانی. های اجتماعی دانش-مهارت و
 .71،شمارهتبریز

ثیرآموزش از طریق تعامل بر تأ (.7913. )ریباف حقانی،و علیرضا یوسفی،؛ دان پور،انییزد

انش و مجله ددر پایه سوم تجربی فوالدشهر.  آموزان دخترپیشرفت تحصیلی دانش
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