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 نقش الگوهاي تدريس بر پيشرفت خصوصهاي انجام يافته در فراتحليل پژوهش
  آموزانتحصيلي دانش

Meta-analysis of studies carried out regarding the role of teaching 
models in students' academic achievement   

  
  3كيا مهدي معيني و 2عادل زاهد بابالن، 1مسعود گنجي

M. Ganji1, A. Zahed-Babelan2 & M. MoeiniKia3  
 

اي انجام هاين پژوهش به منظور فراتحليل تحقيقات و پايان نامه :هچكيد
يافته در ارتباط با نقش الگوهاي تدريس بر پيشرفت تحصيلي  

 سند پژوهشي اعم از 851بدين منظور از بين . آموزان انجام گرفت دانش
ي كارشناسي ارشد و هاي انجام يافتههاي پژوهشي و پايان نامهطرح

ي معلم سازمان آموزش و پرورش استان دكتري موجود در پژوهشكده
 سند دريافتي از 513 )هاانجام يافته در استان اردبيل يا ساير استان(: اردبيل
هاي  اعم از طرح21/10/1390 تا تاريخ  مختلفهاي اينترنتيسايت

هاي دانشجويي با محوريت نقش الگوهاي تدريس نامهپژوهشي و يا پايان
.  فقره سند شناسايي گرديد30آموزان، تعداد  بر پيشرفت تحصيلي دانش

 درصد ويژگي ورود به 70 فقره سند معادل 21ين اين آثار تعداد از ب
نتايج حاصل از . فراتحليل را داشتند كه مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند

تركيب مطالعات و ضرايب اثر نشان داد كه ترتيب اثر بخشي الگوها به 
الگوي كاوشگري علمي، الگوي كاوشگري سازمان : شرح زير بوده است

پردازي، الگوي وي يادياري، الگوي همياري، الگوي بديعهيافته، الگ
سازماندهنده، الگوي دريافت مفهوم، الگوي تفكر استقرايي، الگوي پيش

   .يادگيري اجتماعي
  

فراتحليل، الگوي تدريس، پيشرفت تحصيلي،  :هاي كليدي واژه
  آموزدانش

  Abstract: and the purpose of the study was to 
conduct a meta-analysis on studies carried out on the 
role of teaching models in students’ academic 
achievement. A total of 30 theses were indentified 
from among 851 graduate program research theses 
available at the Teaching Research Institute of the 
Ministry of Education in Ardabil, and 513 papers 
obtained from the websites. All research studies were 
conducted before Jan 10, 2011, and included the 
research projects and/or student theses focusing on 
the role of teaching models in students’ academic 
achievement. Among these works, twenty one had 70 
percent of the features for entering the meta-analysis, 
so they were considered for further examination. The 
results of the studies and impact factors combination 
showed that the efficacy order of models had been as 
follows: Scientific Inquiry Model, Organized Inquiry 
Model, Mnemonic Model, Cooperative Learning, 
Synectics Model, Inductive Thinking Model, 
Advance Organizer Model, Attaining Concept, and 
Social Learning Model. 
 
Keywords: Meta-analysis, Teaching Models, 
academic achievement, student 
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  مقدمه 
از  ابتـــدايي، راهنمـايي،   ي درسي است و در تمام مقاطع آموزشي اعـم        كانون هـر برنـامه   1تدريس
گروهـي از   . ترين روش مورد استفاده معلمان و اسـتادان اسـت          رايج ، و حتي آموزش عـالي    متوسطه

  معتقدند كه تـدريس و يـادگيري         6ل و وي  5، جويس 4، آيزنر 3 گيلبرت  ،2انديشمندان همچون ديويي  
توان ادعا كرد تـدريس انجـام شـده اسـت            زماني مي  م و ملزوم همديگر هستند به عبارت ديگر،       الز

در اين رويكرد، مسئوليت يـادگيري بـر عهـده نـه فقـط      ). 1382 آذر،فتحي(كه يادگيري تحقق يابد    
بخشي تدريس و تحقـق يـادگيري از        عوامل متعددي در اثر   . يادگيرنده بلكه معلم و يادگيرنده است     

توان به نقش الگوهاي مورد اسـتفاده معلمـان         نمايند كه از آن جمله مي     طريق تدريس، نقش ايفا مي    
ي انجام تـدريس، اثـر بـسياري بـر          پردازان معتقدند نحوه  كه نظريه به طوري . در تدريس اشاره نمود   

دهنــدگان كاريزمــا و موفــق تنهــا ارائــهمعلمــان . هــاي شــاگردان در يــادگيري داردارتقــاي توانــايي
متقاعدگر نيستند بلكه آنان با كاربـست الگوهـايي، شـاگردان خـود را درگيـر تكـاليف شـناختي و                     

  ).1387بهرنگي، (دهند ي استفاده موثر از آن تكاليف را ياد مياجتماعي نموده و به آنان نحوه
كنـد و   يـادگيري را توصـيف مـي      الگوي تدريس محـيط     ) 2004 (7به نظر جويس، ويل و كالهون     

الگوها فوايد بسياري دارند كه در دامنه و حـوزه آن           . كندرفتار معلم، زمان استفاده از الگو را تعيين مي        
هـاي آموزشـي، واحـدهاي آموزشـي و دروس تـا            موارد زيادي از قبيل طراحـي برنامـه درسـي، دوره          

از آنجا كه الگوها براي يـادگيري       . قرار دارد اي  هاي چندرسانه تدوين مطالب آموزشي، از جمله برنامه     
ها به خـصوص بـراي شـاگرداني كـه سـوابق يـادگيري       آموزان هستند لذا براي رشد و نمو برنامه     دانش

معتقد است كه الگوي تدريس چهارچوب      ) 1390(شعباني  . باشندآنان نيازمند توجه است، مناسب مي     

                                                 
1. teaching 
2. Dewey 
3. Gilbert  
4. Eisner 
5. Joyce 
6. Weil 
7. Joyce, Weil & Calhoun  
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قابل مطالعه است و شناخت و آگـاهي از عناصـر و            اي است كه عناصر مهم تدريس در درون آن          ويژه
) 1382(آذر  فتحـي . هاي مناسب تدريس كمك نمايـد     تواند معلم را در اتخاذ روش     عوامل مذكور مي  

دانـد كـه تكرارپـذير بـوده، قابليـت اسـتفاده در تمـامي موضـوعات                 نيز آن را الگوي رفتاري معلم مي      
  .   رد و به امر يادگيري ارتباط دارددرسي را دارد، به بيش از يك معلم اختصاص دا

معروفترين و در عـين حـال       . هاي مختلفي صورت پذيرفته است    بندياز الگوهاي تدريس، طبقه   
بنـدي    طبقـه دهـد هـا را هـم پوشـش مـي    بنـدي بندي الگوهاي تدريس كه ساير طبقه     ترين طبقه جامع

 5نـدي الگوهـاي تـدريس در        در ايـن طبقـه ب     ). 1387 بهرنگـي،    به نقل از  (جويس وهمكاران است    
  :بندي شده استخانواده به شرح زير گروه

 الگوهاي اين خانواده، يادگيري را حاصـل فعاليـت          :خانواده الگوهاي اجتماعي يادگيري   ) الف
الگوهاي اجتماعي تدريس،   . داندافزايي مي ها و اجتماعات يادگيري و در كل از طريق هم         در گروه 

گونگي يادگيري اجتماعي و اينكه چگونه تعامل اجتمـاعي، يـادگيري           بر ماهيت اجتماعي انسان، چ    
ايــن خــانواده شــامل الگوهــاي ). 1388، بــدرخاني(دهــد، تأكيــد دارد آموزشــگاهي را افــزايش مــي

ي محكم  همياري، كاوشگري سازمان يافته، كاوشگري گروهي، ايفاي نقش، و كاوشگري به شيوه           
هـاي تـدريس مبتنـي بـر     ميـانگين انـدازه اثـر در شـيوه    دريافت كه ) 1987 (1هيالكس. قضايي است 

ميـانگين   )1999 (2جانـسون و جانـسون    .  است 67/0هاي كتاب محور    كاوشگري در مقايسه با شيوه    
  . اندكرده گزارش48/0اندازه اثر الگوي تدريس همياري را برابر 

كنجكـاوي درونـي    هاي مبتني بر     اين خانواده بر روش    :خانواده الگوهاي پردازش اطالعات   ) ب
ي انسان، براي درك جهان از طريق گردآوري و سازماندهي اطالعات اوليه، كشف مسائل و ارائـه               

ايـن  ). 1389 ،، عابـدي  مهـر محمـدي   (هاي آنها و ايجاد مفاهيم و انتقال آنهـا تأكيـد دارنـد              راه حل 
ي، الگـوي   خانواده شامل الگوي تفكر استقرايي، الگوي دريافت مفهـوم، الگـوي كاوشـگري علمـ              

                                                 
1. Hillocks 
2. Johnson & Johnson 
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. آمـوزي كاوشـگري اسـت     سازمانده، و الگوي مهـارت    پردازي، الگوي پيش  يادياري، الگوي بديعه  
 بدسـت   42/0سازماندهنده بر تفكر در سـطح بـاال را          ميانگين اندازه اثر الگوي پيش    ) 1986 (1راليسر

رايي در  ي استق نشان داده است كه تدريس خواندن و نوشتن به شيوه         ) 1987(هيالكس. آورده است 
 2نيوبـاي و ارتنـر  .  بـه وجـود آورده اسـت    6/0هـا، ميـانگين انـدازه اثـري برابـر            مقايسه با ساير روش   

  .  گزارش كرده است65/0ميانگين اندازه اثر براي توليد نظرات و حل مساله را ) 1994(
يـن خـانواده براسـاس نظريـات رشـد،          ا الگوهـاي    :خانواده الگوهاي رشـد عقلـي و سـازگاري        

هاي فردي آنان ترسـيم     هايي براي تفكر درباره شاگردان و سازگاري آموزشي با تفاوت         بچهارچو
  .هاي مفهومي، رشد شناختي و شرايط يادگيري استنمايد كه شامل الگوي سيستممي

 خانواده الگوهاي انفرادي بـر آن هـستند تـا آمـوزش را چنـان شـكل            :خانواده الگوهاي انفرادي  
ود را بهتر بشناسند، مسئوليت آموزشي خود را بر عهده بگيرنـد و بـه حـدي        دهند كه افراد بتوانند خ    

 خـانواده  ،بـه بيـان ديگـر   . باالتر از رشد خود دست يابند تا در جستجوي زندگي سطح باالتر باشـند             
الگوهاي انفرادي عالوه بر اين باور كه رشد شاگرد به عنوان يك فرد بـه لحـاظ آموزشـي بـه نوبـه                       

تـردر    تـر و خودشـكوفا      تـر، مثبـت     است، اعتقاد دارد كه فراگيـرانِ رشـد يافتـه         خود هدف با ارزشي     
آمـوزان موجـب      بنابراين، الگوهاي انفرادي بـا عطـف توجـه بـه روان دانـش             . يادگيري توانمندترند 

خانواده الگوهاي انفرادي در تركيـب      ). 1386مهرمحمدي،  (شود  افزايش پيشرفت تحصيلي آنها مي    
ايـن  . انند براي طرح درس مستقل، از جمله برنامه مبتني بر منـابع بكـار رونـد   توبا الگوهاي ديگر مي 

  ومهـر محمـدي  (خانواده شامل الگوي تدريس غير مـستقيم و الگـوي افـرايش عـزت نفـس اسـت             
  ).1389 عابدي،

هـاي مقابلـه پيـام بـا         اين الگوها بر پذيرش انسانها بـه عنـوان سيـستم           :هاي رفتاري خانواده سيستم 
. ي عملكرد اسـت ي رفتار ناشي از اطالعات دريافتي از نحوه    خود، تصحيح و تغيير دهنده     رفتارهاي

سازي ، يادگيري اجتماعي و آموزش      ياب، آموزش مستقيم، شبيه   اين خانواده شامل الگوهاي تسلط    
                                                 
1. Rolheiser  
2. Newby & Ertner 
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  . است) سازيشرطي(مدار تقويت
 پژوهشي آمـوزش و     ذكر اين نكته ضرورت دارد كه سيستم پژوهشي كشور و به تبع آن سيستم             

هـاي  نمايد و همـه سـاله پـژوهش       ها پرداخت مي  هاي هنگفتي را جهت انجام پژوهش     پرورش هزينه 
ها متعدد و در برخي مواقع بـا        هاي اين پژوهش  گيرد كه گاهي يافته   مختلفي در اين سيستم انجام مي     

آيـد و  بـه چـشم مـي   البته اين موضوع در كشورهاي توسعه يافته، حتي بيـشتر    . همديگر متضاد است  
بدون شك با توسعه سيستم نشر، ديجيتالي شدن ارتباطات نويسندگان و ناشران و پرورش محققان،               

-براي ادغام و تلفيـق يافتـه      . اي پيدا خواهد كرد   نرخ رشد پژوهش و ادبيات پژوهشي شتاب فزاينده       

پژوهشي، روشي وجـود    ها و نيز ارزيابي سيستم      هاي پژوهشي متعدد و تسهيل كارِ كاربرانِ پژوهش       
 يـك  سازد تا نتايج مطالعات مربوط به حوزه ي خـاص را در قالـب       ميدارد كه پژوهشگران را قادر      

هـاي انجـام يافتـه بپـردازد        و بـه ارزيـابي پـژوهش      ) 1390 ايزانلـو و حبيبـي،    (پژوهش تحليل نماينـد     
فاده از آن ايــن روش را فراتحليــل ناميــده و فوايــدي بــراي اســت     ). 1384 زاهــدي و محمــدي، (

- اوال ترديدي نيست كه خواندن يك پژوهش و يا مقاله مبتني بر فراتحليل كه پژوهش           :اند  برشمرده

 مطالعه انجام شـده     100 تا   50تر از خواندن    تر و بهينه   هاي زيادي را خالصه نموده است، خيلي ساده       
هـاي اصـلي    پـژوهش است و شايد پس از خواندن فراتحليل، نياز به خوانـدن برخـي از مقـاالت  يـا              

دهـد  و ثانيا فراتحيل به مديران و كارشناسان سيستم پژوهشي، اين امكان را مي            ) 1387هومن،  (باشد
جانسون، راجـر و  ). 1384زاهدي، محمدي؛ (كه وضعيت پژوهشي سازمان خود را ارزشيابي نمايند        

تـايج گروهـي از     دانند كه بـراي تلفيـق و تركيـب ن         فراتحليل را يك روش آماري مي     ) 2000(ماري
ي مـشترك پرداختـه و      هايي كه به آزمون فرضيه    پژوهش. رودهاي مستقل از هم به كار مي      پژوهش

ي زير تعريـف  فراتحليل را به گونه) 1387(هومن. اندگيري استفاده نمودهاز آمار استنباطي در نتيجه 
ور تركيب نتايج مطالعات    شود كه به منظ   هاي آماري گفته مي   فراتحليل به مجموعه روش   «: نمايدمي

ي يك موضوع واحـد     هاي پژوهشي يكساني درباره   مستقل آزمايشي و همبستگي كه داراي پرسش      
هـاي پـژوهش   فراتحليـل بـرخالف روش  . شودباشد، انجام و به يك برآورد و نتيجه واحد منجر مي         
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  )13ص(» .كند ميهاي پژوهشي استفاده هاي آماري مطالعات منفرد به عنوان دادهسنتي، از خالصه
دهد كـه در مقايـسه بـا انجـام          روش فراتحليل به پژوهشگر امكان مي     ) 1377(به اعتقاد شكركن    

ها برسـد، زيـرا بـا تركيـب مطالعـات انجـام شـده،               پژوهش با يك روش، به شناختي بيشتر از پديده        
وهش حاضر به   بر اين اساس و با توجه به موارد مطرح شده، در پژ           . شودگيري كلي حاصل مي   نتيجه

مـد نظـر بـوده و بـه         ) 2004(بندي الگوهاي تدريس جويس و همكاران       منظور انجام فراتحليل طبقه   
  :شودسئواالت زير پاسخ داده مي

آمـوزان  تعداد مطالعات در ارتباط با نقش الگوهاي تدريس بـر پيـشرفت تحـصيلي دانـش                •
  چقدر است؟ 

 ه نشده است، كدامها هستند؟ ها به آنها پرداخت الگوهاي تدريسي كه در  پژوهش •

 ان چگونه است؟آموز دانشنقش الگوهاي مختلف تدريس در پيشرفت تحصيلي  •

  روش
روزنتـال و    ي آمـاري بـر اسـاس اعتقـاد        انتخـاب جامعـه   . روش اين پژوهش از نوع فراتحليل اسـت       

ست دهـد   در اين ديدگاه پژوهشگر فراتحليل نبايستي اطالعات را از د         . بوده است ) 2001 (1ديماتئو
شـود كـه پژوهـشگر فراتحليـل نبايـد فقـط بـه بررسـي         و حتي در اهميـت ايـن موضـوع تأكيـد مـي            

 بلكه در صورت دسترسي و نيز اطالع از اعتبار سند، الزم است هاي منتشر شده اكتفا نمايد، پژوهش
وهشي اعم   سند پژ  851بدين منظور از بين     . ي خود بگنجاند  هاي انتشار نيافته را نيز در نمونه      پژوهش
ي كارشناســي ارشــد و دكتــري موجــود در ي انجــام يافتــههــا هــاي پژوهــشي و پايــان نامــهاز طــرح

انجام يافتـه در اسـتان اردبيـل يـا سـاير            : ي معلم سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل       پژوهشكده
هـاي   اعـم از طـرح     21/10/1390 تـا تـاريخ      2ي اينترنتـي  هـا    سـند دريـافتي از سـايت       513ها و   استان

هاي دانشجويي با محوريت نقش الگوهـاي تـدريس بـر پيـشرفت تحـصيلي               پژوهشي و يا پايان نامه    

                                                 
1. Rosenthal, & Dematteo  
2. Sid, Irandoc Magiran 
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 70 فقـره سـند معـادل        21از بين اين آثار تعـداد       .  فقره سند شناسايي گرديد    30آموزان، تعداد   دانش
 21ين   كه در مجموع ا     مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند     ودرصد ويژگي ورود به فراتحليل را داشتند        

 مورد تحليل در خصوص نقش الگوهاي تدريس بر پيـشرفت تحـصيلي انجـام گرفتـه        33فقزه سند،   
  . تحليل است33 فقره سندِ حاوي 21 ، محاسبات اين پژوهشمبنايبنابراين . است

ها و  محاسبه    شناسايي اسناد و اعتبار سنجي آنها، براي تحليل نتايج از روش تركيب آزمون            پس از   
  براسـاس فرمـول   هـا  tمجمـوع   1بدين منظـور بـا اسـتفاده از روش واينـر    .  استفاده شد  dگروه  اندازه اثر   

/
2

dft
df

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑ اين بود كه در تمامي مطالعـات       فوق  علت استفاده از روش     . دگرديمحاسبه  ∑

و بـا   . ود بـود  هاي الزم براي محاسـبه فرمـول موجـ         بوده است و تمامي شاخص     10درجه آزادي باالي    
ترين مفاهيم موجود در ادبيات فراتحليل مفهوم اندازه اثـر        توجه به اينكه در حال حاضر يكي از اساسي        

 بيـانگر تفـاوت     dانـدازه اثـر گـروه       . ي اثـر هـم اسـتفاده شـد        است، در اين پژوهش از شاخص انـدازه       
ي اثـر در گـروه      هاي اندازه از آنجا كه شاخص   . هاي دو گروه مستقل است    استاندارد شده بين ميانگين   

d     ي سنجش اثر يك كاربنـدي آزمايـشي بـر يـك متغيـر              هاي اثر نتيجه   موقعي مناسب است كه اندازه
اند لـذا  وارد تحليل شدهها  گونه طرح  اين باشد و در اين فراتحليل       t و   Fپاسخ و در مجموع آزمونهاي        

 Δ  هنجـر و     g كـاهن،    dتاً مـشابه يعنـي      ، سه عنـصر نـسب     dدر خانواده   . شود استفاده مي  شاخصاز اين   
 كـاهن پركـاربردتر و   d وجـود دارد كـه هـر كـدام كاربردهـاي خـاص خـود را دارنـد ولـي                     2گالس

  . كاهن استفاده شده استd در اين پژوهش از  لذابرپسندتر استركا

  نتايج 
د موجـود    سـن   851 سند پژوهشي به تفكيـك       1364نتايج بررسي و اعتبارسنجي نشان داد كه از بين          

ي هـا   سـند دريـافتي از  سـايت   513در پژوهشكده معلم اداره كل آموزش و پروش استان اردبيـل و     

                                                 
1. Winer 
2. Glass 
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ي دانشجويي با محوريـت    ها  ي پژوهشي و يا پايان نامه     ها   اعم از طرح   21/10/1390اينترنتي تا تاريخ    
يس بـر  ي نقـش الگوهـاي تـدر    فقره سند در زمينـه 21الگوهاي تدريس و پيشرفت تحصيلي، تعداد    

.  تحليل بودند  33آموزان قابليت ورود به فراتحليل را داشته است كه حاوي           پيشرفت تحصيلي دانش  
ي الزم به توضيح است كه اين اسناد وارده به فراتحليل از نظـر روش اجـراي پـژوهش، در خـانواده          

  . اندهاي آزمايشي بودهروش
  *الگوها  جدول فراواني مطالعات انجام يافته به تفكيك .1جدول 

  نام الگوخانواده الگوي تدريس

ده
ه ش

طالع
ي م

وان
فرا

 با   
ت
العا

مط
ي 

وان
فرا

به 
ار 
ي د

معن
ج 

نتاي
گو

ع ال
نف

  

 با 
ت
العا

مط
ي 

وان
فرا

دار
ي 

معن
غير

ج 
نتاي

 با   
ت
العا

مط
ي 

وان
فرا

به 
ار 
ي د

معن
ج 

نتاي
ب

رقي
ي 

شها
رو

ع 
نف

  الگوهاي اجتماعي  1  2  16 19  همياري  
      1  1  كاوشگري سازمان يافته

  1  2 17  20  جمع خانواده
      1  1  تفكر استقرايي

    2  4  6 الگوهاي دريافت مفهوم
    1 1الگوي كاوشگري علمي

      1  1  الگوي ياد ياري
      1  1  الگوي بديعه پردازي

 الگوهاي پردازش اطالعات

      2  2 دهنده ن سازما الگوي پيش
    2 10  12  جمع خانواده

      1  1  اعييادگيري اجتم  رفتاري الگوهاي
      1  1  جمع خانواده

 .اند الگوهايي كه در خصوص آنها طرح پژوهشي انجام نشده است در جدول وارد نشده*: 
 

هـاي انجـام يافتـه، در       دهـد بيـشترين تعـداد تحليـل        نـشان مـي    1ي جـدول    هـا   همانگونه كه داده  
ه نفع اين الگو بـوده    ها ب  مورد، يافته  16 مورد بوده است كه در       19خصوص روش همياري  به تعداد       

هـاي  هم در مقايسه همياري با كاوشگري سازمان يافته، نتايج بـه نفـع روش              و تنها در يك مورد آن     
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. تـر بـوده اسـت   به طوري كه كاوشـگري سـازمان يافتـه از هميـاري اثـربخش     . رقيب اين الگو است  
جتمـاعي، الگـوي    الگوهـاي ا  : ها بر حـسب خـانواده الگوهـا عبـارت اسـت از            ترتيب فراواني تحليل  

در خـصوص الگوهـاي خـانواده رشـد عقلـي و سـازگاري، و               . پردازش اطالعات و الگوي رفتاري    
  .الگوهاي خانواده انفرادي  هيچ پژوهشي صورت نگرفته است

دهد كه در خـصوص الگوهـاي زيـر هـيچ پژوهـشي       همچنين بررسي بر حسب الگوها نشان مي    
ي محـاكم قـضايي،      نقـش، كاوشـگري بـه شـيوه        كاوشـگري گروهـي، ايفـاي     : انجام نگرفته اسـت   

آمــوزي كاوشــگري، تــدريس هــاي مفهــومي، رشــد شــناختي، شــرايط يــادگيري، مهــارت  سيــستم
غيرمستقيم، افرايش عزت نفس، الگوي تـسلط يـاب، آمـوزش مـستقيم، شـبيه سـازي ، و آمـوزش                     

  ).شرطي سازي(مدار تقويت
 و بـراي  z = 34/3اي الگـوي هميـاري   دهـد كـه در تركيـب مقـادير بـر      نشان مي  2نتايج جدول   

دار  درصـد معنـي    99 بدست آمـد كـه در سـطح اطمينـان            z = 30/5يافته  الگوي كاوشگري سازمان  
 99 بدست آمد كه در سطح اطمينـان         z = 59/3در مجموع براي خانواده الگوهاي اجتماعي       . هستند

اد كه الگوي همياري و الگـوي       همچنين مقادير اندازه اثر نشان د     ). p >01/0(دار است   درصد معني 
 واحـد انحـراف     21/1 و   73/0يافته، هـر كـدام پيـشرفت تحـصيلي را بـه ترتيـب               كاوشگري سازمان 
 97/0بخشند و در مجمـوع خـانواده الگوهـاي اجتمـاعي، پيـشرفت تحـصيلي را                 استاندارد بهبود مي  

دهـد در الگـوي     ان مـي   نـش  2 نتـايج جـدول      ،به بيان ديگـر   . بخشدواحد انحراف استاندارد بهبود مي    
 76بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايـشي در نقطـه            ) شدت متوسط  (d= 73/0همياري مقدار   

هـاي  هاي گروه آزمايـشي و توزيـع نمـره    درصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره         
 d= 21/1تـه   يافدر الگـوي كاوشـگري سـازمان      .   درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد       43گروه كنتـرل،    

 درصـدي ميـانگين گـروه       88بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايشي در نقطـه           ) شدت بزرگ (
 درصد  2/62هاي گروه كنترل،    هاي گروه آزمايشي و توزيع نمره     كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره      

نگر اين  بيا) شدت بزرگ  (d= 97/0در مجموع خانواده الگوهاي اجتماعي،      . ناهمپوشي وجود دارد  
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 درصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيـع           83است كه ميانگين گروه آزمايشي در نقطه        
  . درصد ناهمپوشي وجود دارد53هاي گروه كنترل، هاي گروه آزمايشي و توزيع نمرهنمره

   و ميانگين ضرايب اثر به تفكيك الگوهاها  جدول تركيب آزمون.2جدول 

خانواده الگوي 
  نام الگو  تدريس

ون
آزم

ب 
ركي

ت
 (ها 

Z(   ار
قد

ي م
دار

ي 
معن

ح 
سط

Z 

ون
آزم

اد 
عد

ت
اثر  ها 

ب 
راي

 ض
ين

انگ
مي

اثر  
ب 

راي
 ض
يار

 مع
ف
حرا

ان
  

اثر
ب 

ضري
ت 

شد
*  
دي

رص
ه د

يگا
جا

شي  
مپو

ناه
د 
رص

د
  

تر
شي

بخ
ثر 

ه ا
ب

)
ن 

تري
بيش

از  ين
متر

ه ك
ب

(  

  الگوهاي اجتماعي چهار  43  76  م 41/0 73/0  19 000/0 34/3  همياري
 دو 2/62  88 ب  - 21/1  1 000/0 30/5 ازمان يافتهكاوشگري س

  -  53 83  ب 41/0 97/0  20 000/0  59/3  جمع خانواده
 شش  33  69  م  - 57/0  1 001/0 06/3  تفكر استقرايي

 هشت  0  50 ك 73/0 /035  6 125/0 15/1 الگوهاي دريافت مفهوم

 يك 82 98ب -80/2 000/01 7/6الگوي كاوشگري علمي

 سه 2/62  88 ب  - 20/1  1 000/0 20/5  الگوي ياد ياري

 پنج 2/38  73  م  - 63/0  1 024/0 98/1  الگوي بديعه پردازي

الگوهاي پردازش اطالعات

 هفت  33  69  م 13/0 49/0  2 001/0 07/3الگوي پيش سازماندهنده

  - 6/51 82  ب 75/0 95/0  11 000/0  69/3  جمع خانواده
  نه 3/21  62 ك  - 32/0  1 006/0 54/2  ييادگيري اجتماع  رفتاري الگوهاي

 جمع خانواده  - 3/21 62  ك  - 32/0  1 005/0  54/2  جمع خانواده
  كوچك: متوسط                  ك: بزرگ            م: ب* 

  
  دهـد كـه در تركيـب مقـادير بـراي الگـوي تفكـر اسـتقرايي                  نـشان مـي    2همچنين نتايج جدول    

06/3 =z   7/6 مي، الگوي كاوشگري عل =z    20/5، الگوي يادياري = z    سـازماندهنده  ، الگـوي پـيش
98/1 = z  07/3پردازي  ، الگوي بديعه = z          دار  درصـد معنـي    95، بدست آمد كه در سـطح اطمينـان

 بدسـت آمـد كـه در سـطح          z = 69/3در مجموع براي خانواده الگوهاي پردازش اطالعات        . هستند
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، در سطح z = 15/1اما  براي الگوي دريافت مفهوم  ،)p > 05/0(دار است    درصد معني  95اطمينان  
  ).p < 05/0(دار نيست  درصد معني95اطمينان 

همچنين مقادير اندازه اثر نشان داد كه الگوي تفكر استقرايي، الگوي دريافـت مفهـوم، الگـوي                 
سـازماندهنده هـر كـدام      پـردازي، و الگـوي پـيش      كاوشگري علمي، الگوي يادياري، الگوي بديعه     

 واحد انحراف اسـتاندارد     49/0، و   63/0،  20/1،  80/2،  035/0،  57/0رفت تحصيلي را به ترتيب      پيش
 69/3بخشند و در مجموع خـانواده الگوهـاي پـردازش اطالعـات ، پيـشرفت تحـصيلي را                   بهبود مي 

دهـد در الگـوي      نـشان مـي    2 نتـايج جـدول      ،به بيان ديگـر   . بخشدواحد انحراف استاندارد بهبود مي    
 69بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايـشي در نقطـه            ) شدت متوسط  (d= 57/0تقرايي  تفكر اس 

ي هـا  ي گروه آزمايـشي و توزيـع نمـره   ها  درصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره         
شـدت   (d = 035/0 در الگـوي دريافـت مفهـوم         . درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد       33ل،  گروه كنتر 
 درصدي ميـانگين گـروه كنتـرل        50 است كه ميانگين گروه آزمايشي در نقطه         بيانگر اين ) كوچك

ي گـروه كنتـرل، صـفر درصـد         هـا   هاي گـروه آزمايـشي و توزيـع نمـره         قرار دارد و بين توزيع نمره     
بيانگر اين است كه    ) شدت بزرگ  (d=80/2 مياما در الگوي كاوشگري عل    . ناهمپوشي وجود دارد  

 درصدي ميانگين گـروه كنتـرل قـرار دارد و بـين توزيـع               98ه باالي   ميانگين گروه آزمايشي در نقط    
 . درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد       82ي  هاي گروه كنترل، باال   هاي گروه آزمايشي و توزيع نمره     نمره

بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايشي  ) شدت بزرگ  (d=20/1همين طور در الگوي يادياري      
هاي گروه آزمايشي و توزيع     كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره       درصدي ميانگين گروه     88در نقطه   

  . درصد ناهمپوشي وجود دارد2/62هاي گروه كنترل، نمره
ــه ــاالخره در الگــوي بديع ــردازي و در الگــوي پــيشب ــه ترتيــب   ســازمانپ    و d= 63/0دهنــده ب

49/0 =d)    69 و 73نقطـه  بيانگر اين اسـت كـه ميـانگين گـروه آزمايـشي در              ) هر دو شدت متوسط 
هـاي  هاي گروه آزمايـشي و توزيـع نمـره    درصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره         

در مجمـوع خـانواده الگوهـاي پـردازش     . درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد      33 و   2/38گروه كنتـرل،    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...هاي انجام يافته در خصوص نقش الگوهاي تدريس بر فراتحليل پژوهش

 104

 82بيـانگر ايـن اسـت كـه ميـانگين گـروه آزمايـشي در نقطـه                  ) شدت بزرگ  (d= 95/0اطالعات،  
ي هـا  ي گروه آزمايـشي و توزيـع نمـره   ها  رصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره         د

  . درصد ناهمپوشي وجود دارد6/51گروه كنترل، 
هاي رفتاري، تنها در زمينه الگوي يادگيري اجتماعي        ي سيستم در بين الگوهاي تدريس خانواده    

شـدت   (d = 32/0 ايـن الگـو، مقـدار        در. اين خـانواده يـك فقـره پـژوهش صـورت گرفتـه اسـت              
 درصدي ميـانگين گـروه كنتـرل        62بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايشي در نقطه          ) كوچك

 درصـد   3/21ي گـروه كنتـرل،      هـا   ي گـروه آزمايـشي و توزيـع نمـره         ها  قرار دارد و بين توزيع نمره     
  .ناهمپوشي وجود دارد

 
  بحث و نتيجه گيري

شـدت   (d= 73/0لعات و ضرايب اثر نشان داد كـه در الگـوي هميـاري              نتايج حاصل از تركيب مطا    
بـوده  ) 1992( اين رقم ضريب اثر، بيشتر از مطالعه جانـسون و جانـسون           .محاسبه شده است  ) متوسط

علت تفاوت  .  گزارش كرده است   48/0است كه ميانگين اندازه اثر الگوي تدريس همياري را برابر           
 مطالعات مورد نظر اين پژوهش، الگـوي هميـاري بـا شـيوه مرسـوم                تواند اين باشد كه در اغلب      مي

) شدت بزرگ  (d= 21/1در الگوي كاوشگري سازمان يافته      . مقايسه شده است  ) سخنراني(آموزش
ي تدريس مبتني بر ايـن الگـو        ها  ، ميانگين اندازه اثر شيوه    )1987(محاسبه شد در حالي كه هيالكس     

البته مورد استناد اين پژوهش تنهـا       .  گزارش كرده است   67/0ا  ي كتاب محور ر   ها  در مقايسه با شيوه   
  .  يك سند بوده است و در مقايسه با منبع مذكور بايد جانب احتياط را در نظر گرفت

اي  محاسبه گرديد در حـالي كـه در مطالعـه         ) شدت متوسط  (d=57/0در الگوي تفكر استقرايي     
نـشان داد كـه تـدريس       ) 1987( هـيالكس    )ن مطالعـه  البته با متغير وابسته تا حدودي متفـاوت از ايـ          (

 بـه   6/0ها، ميانگين انـدازه اثـري برابـر        ي استقرايي در مقايسه با ساير روش      خواندن و نوشتن به شيوه    
ميانگين اندازه اثر بـراي توليـد نظـرات و حـل مـساله را               ) 1994(وجود آورده است و نيوباي و ارتنر      

در الگـوي دريافـت مفهـوم       .  موجـود اسـت    هـا   ين يافتـه   گزارش كرده است كه همسويي در ب       65/0
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035/0 =d)  درصـدي   50بيانگر اين است كـه ميـانگين گـروه آزمايـشي در نقطـه               ) شدت كوچك 
ي گـروه  هـا  ي گـروه آزمايـشي و توزيـع نمـره      هـا   ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيع نمـره         

شـدت   (d= 80/2 مـي اوشـگري عل  امـا در الگـوي ك     . كنترل، صـفر درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد         
 درصـدي ميـانگين گـروه       98بيانگر اين است كه ميانگين گروه آزمايـشي در نقطـه بـاالي              ) بزرگ

 82ي  ي گـروه كنتـرل، بـاال      هـا   ي گروه آزمايشي و توزيع نمره     ها  كنترل قرار دارد و بين توزيع نمره      
بيـانگر ايـن   ) ت بـزرگ شد (d=20/1 همين طور در الگوي ياد ياري       .درصد ناهمپوشي وجود دارد   

 درصدي ميانگين گروه كنترل قرار دارد و بين توزيـع           88است كه ميانگين گروه آزمايشي در نقطه        
.  درصـد ناهمپوشـي وجـود دارد       2/62ي گـروه كنتـرل،      هـا   ي گروه آزمايشي و توزيع نمـره      ها  نمره

 راليـسر   محاسـبه شـده اسـت كـه       ) شـدت متوسـط    (d=49/0دهنده   باالخره در الگوي پيش سازمان    
 بدسـت آورده    42/0دهنده بر تفكر در سطح بـاال را          ميانگين اندازه اثر الگوي پيش سازمان     ) 1986(

  .البته در اين مطالعه، متغير وابسته پيشرفت تحصيلي در معناي عام بوده است. است
الگـوي كاوشـگري   :  بررسي بيشتر نشان داد كه ترتيب اثر بخشي الگوها به شرح زير بوده است        

مي، الگوي كاوشگري سازمان يافته، الگوي ياد ياري، الگوي همياري، الگـوي بديعـه پـردازي،                عل
دهنـده، الگـوي دريافـت مفهـوم، الگـوي يـادگيري            الگوي تفكر استقرايي، الگـوي پـيش سـازمان        

تــوان نتيجــه گرفــت كــه الگوهــاي تــدريس در مقايــسه بــا روش تــدريس  بنــابراين مــي. اجتمــاعي
گردد نسبت به  ميبه مسئوالن پيشنهاد . يشرفت تحصيلي اثربخشي بيشتري دارند  بر پ ) سخنراني(سنتي

ترويج و كاربست الگوهاي مذكور در نزد معلمان و دبيـران در كالسـهاي درس بـه طـرق مقتـضي                     
در زمينه الگوهايي شامل الگوي كاوشگري گروهـي، الگـوي كاوشـگري بـه              . اقداماتي انجام دهند  

هـاي   آموزي كاوشگري، الگوي سيستم    ي ايفاي نقش،  الگوي مهارت     ي محاكم قضايي، الگو   شيوه
لگـوي  مفهومي، الگوي رشد شناختي، الگـوي شـرايط يـادگيري، الگـوي تـدريس غيـر مـستقيم، ا                  

ياب، الگـوي آمـوزش مـستقيم، الگـوي شـبيه سـازي، و الگـوي                 افرايش عزت نفس، الگوي تسلط    
تـه اسـت بـه مـسئوالن و كارشناسـي           پژوهـشي صـورت نگرف    ) شرطي سـازي  (آموزش تقويت مدار    
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اغلـب  . ي آتي، محققان را به اين سـمت و سـو سـوق دهنـد              ها  شود در پژوهش   ميتحقيقات توصيه   
گردد علل و    ميمطالعات انجام يافته در خصوص الگوي همياري بوده است به پژوهشگران پيشنهاد             

  .عوامل عدم تمايل محققان به مطالعه ساير الگوها بررسي شود
ي اين پژوهش نبود اسناد پژوهـشي بـا شـيوه فراتحليـل در ايـن حـوزه در                   ها   محدوديت يكي از 

ي موجـود التـين     هـا   داخل كشور جهت مقايسه نتايج بدست آمده بود كه به اجبار نتايج با پـژوهش              
  .مقايسه گرديد

ي انجـام يافتـه در زمينـه ي برخـي از الگوهـاي            ها  محدوديت ديگر اين پژوهش تعداد كم طرح      
طالعه بود كه البته در اغلب الگوها طرحـي هـم موجـود نبـود كـه در تفـسير نتـايج و تعمـيم                         مورد م 
، عليـرغم   هـا   محدوديت مهم بعدي مربوط به ادغام نتـايج پـژوهش         .  شرط احتياط الزم است    ها  يافته

 آوري  جمـع متفاوت بودن متغير وابسته از نظر سطوح شـناختي، رشـته ي مـورد مطالعـه و ابزارهـاي                    
  .نمايد ميبود كه مقايسه اثربخشي الگوها را دچار ترديد اطالعات 

ي مد نظر بـوده اسـت لـذا در تعمـيم            آموز  دانشدر اين پژوهش، مطالعات انجام يافته در جامعه         
والن و كارشناسـان تحقيقـات داره كـل         ؤاز مـس  . نتايج به جامعـه دانـشجويي بايـستي احتيـاط نمـود           

انجام اين پژوهش را فـراهم آورده انـد، سپاسـگزاري           آموزش و پرورش استان اردبيل كه موجبات        
  .   شود مي

  منابع
هـاي نـوين تـدريس بـر           روش تـأثير بررسي ديدگاه دبيران شـهر شـيراز در مـورد           ). 1388(، نسرين   بدرخاني

 دانـشگاه آزاد اسـالمي    ،  پايان نامه كارشناسي ارشد   . 1387-88كيفيت فرآيند تدريس در سال تحصيلي       
  .واحد شيراز

  .نشر كمال تربيت: تهران. الگوهاي تدريس). 1387(گي، محمد رضا بهرن
فراتحليل راهي به سوي شناسايي، ارزشيابي، تركيـب        ). 1384(زاهدي، شمس السادات؛ محمدي، ابوالفضل      

  .79-51 ،47ي مطالعات مديريت، فصلنامه. هاي گذشتهو تلخيص پژوهش

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   Journal of school psychology, Spring 2012                                                 1391 شناسي مدرسه رواني  مجله     
                  
 Vol.1, No.1/93-107                                                                               93-107 /1ي ، شماره1ي  دوره    

 107

). 1. ويـرايش سـوم، ج     ( روشـها و فنـون تـدريس       :مهارتهـاي آموزشـي و پرورشـي      ). 1390(شعباني، حسن   
  .سمت: تهران

 وزارت آمـوزش و     .هـا   مجموعـه مقالـه   . نـشريه پـژوهش در آمـوزش      . فراتحليـل ). 1377(شكركن، حـسين    
  . ي تعليم و تربيتپرورش پژوهشكده

  .انتشارات دانشگاه تبريز: تبريز.  و فنون تدريسها روش). 1382(فتحي آذر، اسكندر 
  .سمت: تهران . ي برنامه درسيها نظريه). 1386(حمود مهرمحمدي، م
). ويرايش اول  ( ابزارهايي براي تدريس  :الگوهاي يادگيري   ). 1389(، محمود؛ عابدي، لطفعلي     مهرمحمدي
  .سمت: تهران

  .سمت: تهران. راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش عملي). 1387(هومن، حيدر علي 
Glass, J. V. (2000). Meta Analysis at 25, Unpublished Ph.D. dissertation, College of 

Education, Arizona State University.  
Hillocks, G. (1987). Synthesis of research on teaching writing. Educational Leadership, 

44(8), 71-82. 
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Methods of cooperative learning: What can we 

prove works? Edina, Minn: Cooperative Learning Institue.  
Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2004). Models of teaching (7th ed.). Boston: Allyn & 

Bacon. 
Newby, T. J. & Ertner, P. A. (1994). Instructional analogies and the learning concept. 

Paper presented at the annual meeting of the American, Educational Research 
Association, New Orleans.  

Rolheiser-Bennett, C. (1986). Four models of teaching: A Meta analysis of student 
outcomes. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Oregon.  

Rosenthal, R. & Dematteo, R.M. (2001). Meta-Analysis: Recent developments in 
quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 52, 41-57. 

 
. 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

