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نهشتي مراحل نظارت باليني با آموزان ناشي از هم نشدا هاي يادگيري  كاهش ناهنجاري
)ها در دوره دوم مقطع متوسطه مبحث انرژي: مورد مطالعه( الگوي مديريت آموزش فيزيك مراحل

استاد مديريت آموزشي، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، ،محمدرضا بهرنگي
تهران، ايران

استاد مديريت آموزشي، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي،، اهيمعبدالرحيم نوه ابر
تهران،ايران

آموخته كارشناس ارشد مديريت آموزشي، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت و دانش، گر افسانه شيشه
.آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران اقتصاد، دانشگاه

چكيده
هدف اين پژوهش، سنجش نظر دو گروه دبيران فيزيك دربارة مناسبت سناريوي تدريس تدوين يافته براي آموزش

نهشتي مراحل الگوي نظارت كلينيكي و مراحل الگوي مديريت آموزش فيزيك دورة حاصل از هم 2صفحه فصل  31
شبه آزمايشي -وهش كاربردي، توصيفيهدف پژ. آموزان بوددوم مقطع متوسطه با كاهش ناهنجاري يادگيري دانش

مرحله نظارت كلينيكي در ده 10اي ماتريسي همنهشتي گويه  100ساخته محقق ها پرسشنامهابزار گردآوري داده. بود
اي حاصل از كار تيمي استاد درس دقيقه 90  جلسه10هفته متوالي و  5آموزش در خالل . گام مديريت آموزش بود

دبير 7ليماتي به عنوان استاد راهنماي دانشجو معلم؛ خود دانشجو معلم در نقش راهنما؛ و نظارت و راهنماي تع
نمونه(دبير ناآشنا به الگو در گروه گواه  7و) 1396آشنا با الگوي مديريت آموزش از سال (فيزيك در گروه آزمايش 

استعالم و توافق نظر استاد راهنما،روايي پرسشنامه با . انجام گرفت) 3در دسترس از معلمان گروه فيزيك منطقه
ها از  تأييد و در تحليل داده 82/0معلم آشنا به الگو و پايايي با ضريب آلفاي كرونباخ  7دانشجو معلم و نظر 

بر. استفاده شد) تي مستقل و تحليل كواريانس( و انحراف معيار و آمار استنباطي) ميانگين( هاي آمار توصيفي  شاخص
معنادار اجراي سناريوي مذكور در كاهش ناهنجاري تأثيرمشخص شد هر دو گروه به  373/0 تأثير اساس ضريب

تفاوت نظر گروه آزمايش با گروه گواه نيز به لحاظ. يادگيري شاگردان و افزايش پيشرفت تحصيلي آنها معتقدند
هاي يادگيري توصيههش ناهنجاريبنابراين كاربرد الگو براي افزايش پيشرفت تحصيلي وكا. آماري معنادار بود

.گرديد

هاي يادگيري نظارت باليني، الگوي مديريت آموزش فيزيك، كاهش ناهنجاري: واژگان كليدي
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Abstract 
The purpose of this research was to assess the view of physics teachers on the scenario 
made for replenishing of CS stages into MEMP for instructing 31 pages of chapter 2 
on energy academic subject on LAR. The research method was applied, descriptive 
and quasi-experimental. The data gathering tool was researchers’ made 100-item 
Likert 5 scale matrix questionnaire replenishing ten CL stages into MEMP. During the 
5 continues weeks 10 sessions of 90 minutes instruction occurred based on 
collaborative work of one university professor (teaching academic subject 
“Supervision, a Guide to Practice” who played the role of student teacher director), the 
student playing the role of teachers supervisor, seven teachers (in semi-experimental 
group) who had been familiar with the scenario during a year before, and 7 teachers 
no-familiar (all available in the Department of Physics, District 3) were collaborating 
member of research’s team. Inquiring supervisors’ authenticity agreement, the student-
teacher and the opinion of 7 teachers’ familiar with the model in which reliability with 
the Cronbach's alpha coefficient of 0.82 obtained verified validity of the questionnaire. 
In data analyzing descriptive statistics (M and SD) and inferential static (independent t 
and Cova) were employed. Based on the influence coefficient 0/373 in both groups, 
finding confirmed the implementation of the prepared scenario would decrease student 
ALR and increase their academic achievement. On this researched-based document the 
generic implementation of the replenishing stages of Clinical Supervision (CS) into 
stages of Management Education Model in Physics (MEMP) for (LAR) was 
recommended. 

Keywords: Clinical supervision (CS), management education model of physics 
(MEMP), learning abnormalities reduction (LAR) 
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 مقدمه 

گذشت هر لحظه از زمان عناصر آموزش و پرورش را در برابر انتظارات در سطح بسيار 
وسيع، نياز شديد به استفاده از تكنولوژي ارتباطات و اطالعات و كاهش منابع مالي مورد 

انتظار پايدار نگهداشتن سر جوان بر تن پير نياز . دهدنياز براي تغيير قرار داده و مي
معلمي است كه با بكار آوردن اصول تعليم و تربيت در آموزش ممكن اساسي حرفه 

با وجود ذكر اغلب اصول تعليم و تربيت در اسناد باالدستي و چندين كتاب به . شود مي
ي فراوان به زبان انگليسي در بارة آن هنوز مديران و معلمان و حتي ها كتابزبان فارسي و 

فاصله ژرفي بين نظر . اندراه همواري را نيافتهاستادان در شناخت و كاربرد اين اصول 
در سطوح سلسله ) معلمان و مديران(با عامالن ) صاحبنظران و رهبران(عالمان و آمران 

هدف اين پژوهش را كه  شود ميمراتبي وزارت آموزش وپرورش وجود دارد كه سبب 
ه فنون نظارت و اين هدف با استفاده از عالمان ب. كاهش اين فاصله است برجسته نمايد

راهنمايي كلينيكي در اجراي مراحل الگوي مديريت آموزش موضوعات و مباحث درسي 
هايي در اين حوزه علم انجام يافته كه فهرست منابع اين پژوهش پژوهش. يابدتحقق مي

در مباحث درسي  مديريت آموزشبه برخي از آنها اشاره دارد، اهميت استفاده از الگوي 
تحول، بسط و توسعه هر  اين الگو كه راهبرد جديدي را براي. استه را مستند ساخت

استفاده از هر نظريه مؤثر در  آموزش ويادگيري، استفاده از تكنولوژي آموزشي و الگوهاي 
گشايد شايسته پيشرفته و مناسب تدريس هر مبحث درسي، در كار مشاركتي مي

براي تصميم  . اي استسته وحرفهبرخورداري از توجه صاحبنظران عالم و عامالن شاي
اي منظم الگوي مديريت آموزش برنامهاجراي اين الگو به راهنمايي كلينيكي نياز دارد تا با 

بهبود شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه حائز اهميت  را كه براي
در ميان گروه " بيان مي دارند) 1390(رحيمي، اميرتاش و مظفري . اجرا نمايد بسيار است

روند و نقش اساسي  مديران آموزشي، راهنمايان آموزشي از عناصر بسيار مهم به شمار مي
 ].14[ كنند آموزشي ايفا مي ايهدر تحقق هدف
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پور انجام داد به آموزش ودر پژوهشي كه با همكاري عباسيان و ذوقي) 1394(بهرنگي 
رهنگ ساز براي آماده سازي افراد برايپرورش به عنوان ركن اصلي توسعه و نهادي ف

آموزان را دانش نگرد و رشد توسعه اي سالم و خودكفا ميزندگي آينده و ساختن جامعه
، آزادي داند كه بر بستر گوناگوني فرهنگ، آزادي بياندرس مي مبتني بر نوعي كالس

ت فراگيران در تهيه، تبادل آزادانه افكار و عقايد و مشارك هاي فرهنگي شركت در فعاليت
وي ضرورت تغييرات اصولي و سامان يافته در اين. و تدوين برنامه درسي استوار باشد

، نظام مديريتي و نظام اداري و استفاده از الگوي مديريت آموزش راه در نظام تربيت معلم
مديريت آموزش در مفهوم نوين]. 1[كند در شرايط كنوني تحوالت جامعه را توصيه مي

آموز به عنوان دانش بر نقش معلم به عنوان ارائه دهنده اطالعات و  تأكيدود به جاي خ
آموزان، توليد علم و دانش گيرنده اطالعات، بر رشد، توسعه و بهبود يادگيري، مشاركت 

آموز در بهبود يادگيري آنان از طريق كاربرد نظريه مديريت دانش استفاده از خالقيت 
.دارد تأكيد هاي علمي ليد دانش و در نتيجه درك مفاهيم پديدهآموزش علوم براي تو

گام  كه 10در مقدمه الگوهاي تدريس به مفهوم مديريت آموزش در ) 2015(بهرنگي 
هاي پشتيبان اعمال مديريت آموزش و بهبود يادگيري دربرگيرنده اصول آموزش و مؤلفه

د درباره مقايسه اثربخشيدر پژوهش خو) 1392(نفيسه وطن دوست. است اشاره دارد
آموزش ادراك ديداري و شنيداري بر توانايي خواندن كودكان نارسا خوان به اين شرح

:بيان مي دارد
در اغلبو نوشتن  به دليل داشتن اختالل خواندن  يادگيرياخـتالل مبتال به كودكان 

و مطلوبيتوانند پيشرفت تحصيلي بهنجار  و نمي شوند يدروس خود با مشكل روبرو م
، يا ترك تحصيلدهند ميهمين دليل يا به سختي بسيار به تحصيل ادامه  داشته باشند و به

رواني بسياري -كنند كه اين خود صدمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عاطفي  مي
]17. [براي فرد و جامعه درپي دارد
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نـدن است كه به و مشهورترين نوع ناتواني يادگيري، اخـتالل خوا نيتر ياز عموم
هاي درس  آموزان معموالً در كالس دانش اين . معناي اختالل در يادگيري خواندن است

ها محدود است، در تمركز مشكل دارند، معموالً در  مشكالت رفتاري دارند، دامنه توجه آن
 ها مسائل هيجاني دارند، احساس نااميدي و كم مدرسه افت تحصيلي دارند، اغلب آن

  . شوند ي، در خواندن شفاهي و كالمي ترديد دارند و گاهي دچار لكنت مكنند يجرأتي م
آموزان در سطوح  دانش  يريادگي يكه آموزش و پرورش برا ياژهيو تيبا توجه به اهم

باالبردن  كرديرا با رو يهاي سازمان ها و ساختار برنامه مي متفاوت در نظر گرفته و تما
 يستيبا د،ينما مي  يطراح نهيزم نيدر ا يهاي احتمال يو كاهش ناهنجار يريادگيسطوح 

فراهم و با  يريادگيباالبردن سطح  يدر راستا ازيهاي مورد ن رساختيز ابزار و  مي تما
و با دانش متناسب با  اينسل پو تيترب يها برا ساخت ريو ز ابزار نياز ا حياستفاده صح
در اجراي مراحل الگوي  ينيبال استفاده از نظارت .تالش نمود يالملل نيتحوالت ب

 مبرمِ ازين مديريت آموزش نوين در بكار بردن اصول تعليم و تربيت در مباحث درسي
آموزش و تحقق اهداف  مورد انتظار در هاي آموزش نديها و فرا تيفعال يبهبود خروج
  .پرورش است

را  گريهمددو  نيا. افتد ياتفاق م معلم و ناظر نياست كه ب ينديفرا ينيبال نظارت
، به بحث معلم يا تكامل حرفه يبرا يا موضوعات حرفه نهيمالقات نموده و در زم

، كمك به رشد و  آن ياصل تيو چهره به چهره است و فعال كي، نزد ارتباط. پردازند يم
 يبرا ضروريهاي  ازينبه نسبت  ينمودن خود و اريهش قيمعلم از طر يا حرفه يتعال

 يآموزش مباحث بعد ياساس ازين شيدوم پ هيدر پا يحث انرژبام]. 16[باشد يبهبود م
و  يريادگيبهبود سطح  ياي برا فه هاي حر تالش ديرو با نيباشد از ا مي  كيزيدرس ف
 ينينظارت بال يطراح و دريهاي آموزش صورت گ تيدانش محور نمودن فعال نيهمچن

  .ديتحول نمابخش را م نيهاي آموزش در ا تيفعال يتواند خروج مي متناسب 
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هاي آن در گرو عملكرد هاي نظارت و راهنمايي باليني و نيل به هدف برنامه موفقيت
هاي رفتاري نظير تدريس و يادگيري و مديريت آموزشي است و بدون مؤثر ديگر نظام

.رسد ها بعيد به نظر مي آگاهي از نحوه فعاليت اينگونه نظامهاي رفتاري موفقيت اين برنامه
هاي نظارت و راهنمايي آموزش باليني نه تنها به ارتباط و  ت ديگر اثر بخشي برنامهبه عبار

،است تعامل منظم و هماهنگ و مستمر راهنماي آموزشي با ديگر نظامهاي رفتاري مدرسه
هايي كه به نحوي از انحاء در اجراي مؤثر بلكه به آگاهي آنان از نحوه عملكرد تمام نظام

تحقيقات انجام گرفته در خصوص نظارت. دارد تگيرسانند بس مي   اريوظايفشان به آنها ي
و راهنمايي آموزش باليني مؤيد آن است كه اين روش در حال حاضر مورد پذيرش
عمومي قرارگرفته و روشي است كه با همكاري و مساعدت و همفكري معلمان در جوي

ركالسي به منظو عاري از تهديد بصورت مطلوب در جهت حل مشكالت آموزشي و
].11[ مي شود   اصالح عملكرد آموزشي استفاده

اي مابين فه توان بعنوان يك همكاري بسيار حر مي  را نظارت باليني در مدارس كشور
تواند به عنوان مي جهت نظارت اين از  راهنمايان و معلمان دانست وعالم و عامل يا 

با برگزاري و برپايي اينگونه جلسات .آيددر نظر مكمل طرح تعالي مديريت در مدارس 
هاي الزم رشد را پيدا نموده تا مهارت شود مي به معلمان كمك  با كمك مديريت آموزش

اي معلمان در آموزش و فه ها براي تغيير نگرش و رشد حر و با استفاده الزم از اين مهارت
موزش و پرورش منجر بهاصوال نظارت در آ .مؤثر و اثرگذار باشند يلمپيشبرد اهداف ع

لذا اصالح فرآيند تدريس و ،شود مي آموزان  دانش بهبود آموزش و يادگيري معلمان و 
هاي درسي و ارت باليني است و منتج به ارتقاي كيفيت برنامهظيادگيري از اهداف ن

.آموزان خواهد شد دانش پيشرفت مطلوب 
تهيه و اجراي سناريوهاي مربوط بهاز جمله اي با هر وسيله ردبنابراين بايد تالش ك

تا آنها بتوانند ردبتوان به همكاران و فرهنگيان كمك كمديريت آموزش هر مبحث درسي 
آموزش  وظايف خويش را بهتر انجام دهند و به نتايج خوب و قابل قبولي در نظام علمي
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جاديند كه با اواقع شو ديتوانند مف مي  يموارد در صورت نيا مي تما. دست يابندو پرورش 
آموزش و يها ياستراتژ يطراح در ريو تعاب ميمفاه نياز ا افتهيارتباط مؤثر و ساختار 

معتبر بكارگرفته ينظر و  علمي يمبان يهاي مدون و دارا پرورش با استفاده از پژوهش
.باشد مي  نهيزم نيپژوهش در ا ژهيو تيكننده اهم نييموضوع تع نيا .شوند

:داردر پژوهشي كه با نصيري و زبرجدي انجام داد بيان ميد) 1394(بهرنگي 
با اين الگو. دارد تأكيدالگوي مديريت آموزش بر استفاده يادگيري مشاركتي 

آموزان در بخشي از موضوعات درسي كه موظف به يادگيري آن هستند، مهارت دانش
گروه خودهاي خود را به ساير اعضاي  آورند و سپس آموخته مي كامل به دست 

آموز با دانش مزيت اين الگو در اين است كه اگرچه نتايج حاصل از تالش هر . آموزند مي
هاي متفاوت به طور آموزان با توانايي دانش ، ولي به همه  آموزان ديگر متفاوت است دانش

آموزان براي مطالعه يك دانش ، معموال  در اين الگو. شود مي يكسان مسئوليت الزم اعطا 
ها يك پس از آن هر كدام از اعضا گروه. شوند مي فصل از كتاب درسي گروه بندي 

كند و مسئول آموزش آن قسمت به ساير اعضا گروه مي قسمت از اين فصل را مطالعه 
].3[ است

يسنت يالگوها اغلب مشترك يژگيو: آموزش مديريت يالگو -مديريت آموزش
تأكيد آموز، دانش  با معلم هيكسوي ارتباط ،يرمحو معلمي عني  رسمي  وپرورش آموزش
نيب يارتباط يها كانال جاديا از غفلت شاگردان، انفعال ،يدرس يها كتاب يمحتوا بر معلم

از يابيارزش و يدرس مطالب فهم در مناظره و مفاهمه مباحثه، مذاكره، يبرا شاگردان
از استفاده و يروند ارتباط فرصت شاگردان به يسنت وپرورش آموزش در. آنهاست

].2[ شود مي داده كمتر تيخالق و يفرد ياستعدادها
شاگرد، شناخت ساخت ارتباط، نيا فرصت ،)آموزش تيريمد يالگو( مراحل بر يمبتن
،يعلمهاي  هديپد نييتب يبرا مرتبط مطالب خلق و يريادگي يبرا نهيزم از استفاده
حل يبرا يعقل يمهارتها و علمي تفكر ،يقادانت تفكر ،يمنطق تفكر ،يتدبر تفكر يمهارتها
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. رديگ يم قرار توجه مورد مسائل حل يبرا اهم و نيجانش يهاراه خلق و افتني مشكالت،
 :شود مي توجه ريز مراحل به آموزش تيريمد يالگو در ن،يبنابرا

 نيب ونديپ نمودار خلق براساس يدرس مبحث ليتحل يبرا شاگردان يسازآماده.  1
 .عمده ميمفاه

تهيه نمودار پيوند مفاهيم و تصويرسازي مفاهيم قسمت محول شده به دانش آموزان .  2
 .جهت ايجاد آمادگي قبل از شروع تدريس

 هنگام در شاگردان يذهن ميمفاه از شدهساخته ريتصاو و داتيتول كنترل و يابيارز. 3 
 .آنها به يده نمره و ابيغ و حضور

 پس را خود انتقاد شاگرد. معلم يابيارزش ينمره نقد يراب شاگردان به دادن فرصت.  4
 .سازديم منعكس معلم به او قيطر از و خود يهمتا با مشورت از

 طور به شاگردان توسط يدرس مبحث نيرعناويز و نيعناو نيب ونديپ نمودار ميترس.  5
 .بسته جزوه و بر از مستقل،

 و شده هيته نمودار با شاگرد يميترس نمودار يسهيمقا با ياصالح بازخورد افتيدر.  6
 توسط نيعناو نيب ونديپ يكل شكل بر شتريب افتني تسلط جهت او ياصلده ش كامل
 .شاگرد خود

 تيريمد يالگو كاربرد هاي شاخص محور بر )مطلوب نمودار( ديجد نمودار هيته.  7
 در دموجو مباحث مكمل و ديجد مباحث به توجه با نيعناو به يده نظم آموزش،
 آموزش مناسب يتكنولوژ از استفاده و نيعناو سيتدري  ريالگوپذ ،يدرس كتاب
  .شاگردان توسط يدرس مبحث

 يريادگي ينمودها به توجه با )سيتدر ويسنار( سيتدر تيروا ياجرا برنامه خلق. 8
 شامل سيتدر عناصر همه ي،هماهنگ يدرس مباحث يمحتوا زمان، ،يفراشناخت

 نكات از برگرفته يمحتوا مناسب،رسانه  ،يرفتار هاي هدف شاگردان، يآمادگ
 .بازخورد و يابيارزش ،يديكل
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يالگوها اطالعات، پردازش يالگوها قالب در افتهي نيتدو سيتدر تيروا ياجرا.  9
.يفرد و يرفتار ،يريادگي ياجتماع

دانشاگر يليتحص شرفتيپ و يپرورش آموزش، آثار از يكينيكل نوع از يابيارزش.  10
]3.[  
امكان حد تا معلم آموزش، تيريمد الگوي در گرفت جهينت توان يم يكل يبررس كي با
ريدرگ كار نيا در را آموز دانش  و دارد يم نگه دور رييادگي نديفرا تيمحور از را خود
در. است نينو الگوهاي اغلب توجه مورد موضوع همان قيدق گونه به امر نيا و كند مي
براي آموزان دانش  و شود مي  شناخته علم و دانش منبع عنوان به معلم ،يسنتهاي   ستميس

به را خودهاي   دانسته ها، داده مرور با معلم و ننديبنش معلم محضر در ديبا يآگاه كسب
خود ديبا درس كالس در معلم ،آموزش تيريمد نينو الگوي در يول،  كند منتقل شاگردان

ها،داده انتقال جاي به و بداند رييادگي مطلوب طيشرا كننده دجايا و راهنما عنوان به را
تيريمد الگوي گام 10 نيا خالصه طور به. اموزديب آموزان دانش  به را تجربه كسب روش

توسعه و تحقق بمنظور آموزش امور به دنيبخش انسجام براي مناسب بستري آموزش،
].3[ سازد مي  فراهم آموزان، دانش  و معلمان لهيوس به آموزان دانش  خودراهبري مهارت
خود توسط رييادگي نديفرا گرفتن عهده به رييادگي ياثربخش ارهاييمع از يكي
توانند يم معلمان. كنند تيهدا و رهبري را آن بتوانند واقع در تا است رانيفراگ

در آموزش، از شيپ ييهافرصت هيارا با را آموزان دانش ي شخص ياثربخش و خودراهبري
1مسترايه. دهند رشد ها،آن رييادگي بر نظارت اعمال براي آموزش از پس اي و آن خالل

هاي  تيفعال تيمسئول معلمان و شاگردان ري،يادگي نوع نيا در كه است باور نيا بر
نظارت همه معلم نه خودراهبر،ي كالس در نيبنابرا و كنند مي  ميتقس گريكدي با را يكالس
آموزان دانش  به رييادگي نديفرا دربارهها  ميتصم همه نه و دارد دهعه به را كالس در

1. Hiemstra
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 با متناسب راهبردهاي افتني وها  ضعف يبررس معلم ياصل فهيوظ بلكه شود مي ضيتفو
 ].6[است آموزان دانش  رييادگي سبك

 فراهم ن،يچن هم و دنيپرس پژوهش، مطالعه،هاي   مهارت از تيحما با توانند مي  معلمان
 خودراهبري اتيخصوص ري،يادگي نديفرا اشتباهات حيتصح و رشيپذ براي يطيمح دنكر

 فراهم ي لهيوس به را خودراهبر رييادگي توانند يم ، نيچن هم. كنند تيتقو را آموزان دانش 
 روشهاي يبررس و خود كار مرور و ينيبازب منظور به آموزان دانش  براي ييفرصتها كردن
 ].4[ندينما تيقوت خود، رييادگي و تفكر

 رييادگي ن،يچن هم. كنند ليتكم را كار نيا توانند يم يپژوهش و يمطالعات هايگروه
 كار كنار در خودراهبر رييادگي در قوي عناصر عنوان به ديبا محور پروژه و محور مسئله
 از معلمان شود مي سبب ن،يچن هم خودراهبر رييادگي. گيرد قرار يمشاركت و يگروه

  كنند تالش آن رفع جهت در و كرده دايپ يآگاه شان آموزان دانش  و خود آموزش ازهايين
محيط يادگيري، كه گاهي از آن در متون مختلف،  -يادگيري و اختالالت يادگيري

، يك اصطالح كلي شود مي نيز ياد  "زمينه يادگيري"يا "موقعيت يادگيري"تحت عنوان
را به صورت  2محيط يادگيري )1998( 1فراسر. هاي مختلف اشاره دارد است و به جنبه

نگرشها و  بر دهد و مي آنها رخ  بافتهاي اجتماعي، روان شناختي و آموزش، كه يادگيري در
  ].5[ه استگذارد، تعريف كرد مي  تأثيرآموز  دانش پيشرفت 

، بر اهميت و نقش محيط در تشكيل دانش و  ، فيلسوف و متفكر انگليسي جان الك
وي معتقد است كه ذهن به منزله لوح يا صفحه سپيدي است  .كرد تأكيدانسان تجربيات 

در واقع احساس نقطه عزيمت براي پيدايش  پذيرد و مي كه با تماس با دنياي خارج نقش 
بنابراين اگر كودك تجربيات مناسبي را دريافت دارد، قادر . هرگونه تصوير ذهني است

                                                 
1. Fraser 
2. Learning environment 
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ط يادگيري از عوامل بسيار مؤثر در يادگيريموقعيت و محي. است خويشتن را بسازد
طبيعي است هرچه امكانات... محيط مانند نور، هوا، تجهيزات و امكانات آموزش و. است

تر و بيشتر باشد، يادگيري شاگردان درمناسب آموزش، كتابخانه و منابع مختلف علمي
و در آن جز كتاباي كه داراي فضاي مناسب نيست مقايسه با يادگيري شاگردان مدرسه

محيط ممكن است عاطفي. بسيار متفاوت خواهد بود شود ميدرسي منابع ديگري يافت ن
باشد، رابطه معلم و شاگرد، رابطه شاگردان با هم، رابطه والدين با هم و نگرش والدين و

تواند در ميزان يادگيري شاگردان مؤثر مي مربيان در زمينه تربيت كودكان، همگي 
هاي خشك يت آموزش منظم همراه با محبت و احترام متقابل، نسبت به محيطموقع.باشد

].18[بيشتري در يادگيري خواهد داشت تأثيرو تهي از عواطف، 
نقش اختالل«در پژوهشي با عنوان ) 1395( نيا، حيدري، ميراحمدي و كلهر جعفري

نقش اختالل و با هدف بررسي» آموزان ابتدائي دانش خواندن در پيشرفت تحصيلي 
آموزان ابتدائي دريافتند بين اختالل خواندن و معدل دانش خواندن در پيشرفت تحصيلي 

آموزان همبستگي منفي وجود دارد و اختالل خواندن در پيشرفت تحصيلي دانش كل 
].8[منفي دارد  تأثيرآموزان  دانش

مرتبه باالتر تفكر برقصه گويي و بازگويي و  تأثير«در پژوهشي با عنوان ) 2016(پانگ 
و» آموزان ابتدايي در برنامه زبان خارجي انگليسي در چين و تايوان دانش عملكرد شفاهي 
هفته اي از 6داستان گويي در تسلط بر زبان انگليسي و با مداخله  تأثيربا هدف بررسي 

علمانطريق آموزش واژگان بطور مستقيم، مدلسازي خواندن و ايجاد سؤال و استفاده از م
عمال دريافتند داستان گويي و بازگويي آن در تسلط مي انگليسي خبره در مدارس عمو

].12[قابل توجهي داشته است  تأثيرشفاهي زبان انگليسي هردو گروه 
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مداخله موسيقي درماني كوبه اي در«در پايان نامه دكتراي خود با عنوان ) 2015( 1هانت
موسيقي درماني در تأثيرو با هدف بررسي » ان رشديآموزان  نارساخو دانش حمايت از 

آموزان  نشان داد ضربه زدن با درام نيازهاي يادگيري دانش درمان نارساخواني رشدي در 
هايي همچون ريتم، دهد زيرا جنبه مي آموزان  مبتال به نارساخواني را مورد توجه قرار  دانش

همچنين. ، ادراك موسيقي و زبان هستندهاي مشترك موسيقي درام ساختار، توالي مؤلفه
آموزان  نارساخوان با تشويق به بيان و رهايي دانش موسيقي درام به نيازهاي روان شناختي 

اين مداخله تعامل اجتماعي را تشويق نموده و به. دهد مي هيجاني و جسماني پاسخ 
وشياري دروني برسند ودهد تا خودشان ارتباط برقرار كنند، به ه مي آموزان  فرصت  دانش
].7[هايي بياموزند به اين اميد كه بتوانند به زندگي روزانه خود انتقال دهند  مهارت

روش پژوهش
.بودطرح پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل 

آموزش و 3منطقه  دوره دوم متوسطهنفر از دبيران فيزيك دبيرستان  14موارد پژوهش 
با اجراي 97و  96 يليتحص هايدر سالنفر از آنها كه  7بودند كه  تهران شهر پرورش

نفر ديگر گروه كنترل 7الگوي مديريت آموزش آشنا شده بودند به عنوان گروه آزمايش و 
.انتخاب شدند گيري داوطلبانه و در دسترس دبيران مذكور به روش نمونه. را تشكيل دادند

10نهشتي  ساخته كه مبتني بر هماي ليكرت محققرتبه 5اي گويه  100 مهاز  پرسشنا
مرحله نظارت كلينيكي در ده گام مديريت آموزش به شكل ماتريسي تهيه شده بود به

ها در پيش آزمون و پس آزمون هر دو گروه آزمايش و كنترلعنوان ابزار گردآوري داده
آشنايي گروه. دربارة اختالل يادگيري استفاده شدگيري متغير وابسته پژوهش براي اندازه

1. Hunte، G. A.
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بعد از اتمام آموزش از هر دو . آزمايش با الگوي مديريت آموزش تنها تفاوت دو گروه بود
 .گروه با همان پرسشنامه پس آزمون گرفته شد

با توجه  .شداستفاده  SPSSها از نرم افزارجهت تجزيه و تحليل داده ،در اين پژوهش
هاي آمار توصيفي از روش ،هاتجزيه و تحليل داده حاضر جهت هيت پژوهشِبه نوع و ما

 نظرات معلمان دو گروه آزمايش و كنترل، ميانگين و انحراف استاندارد يجهت محاسبه
هاي آمار استنباطي با توجه به اينكه طرح و از روشاي ليكرت رتبه 5طيف در مقياس 

، براي سنجش اثر باشدا گروه كنترل ميآزمون بپس -پژوهش حاضر طرح پيش آزمون
تعيين اندازه اثر، آزمون از روش بخشي مداخله در گروه آزمايش و مقايسه با گروه كنترل 

  .استفاده شد ،تحليل كواريانستي و 
 

  ها يافته
 براي بررسي رابطه با معلم جاديا تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به  1جدول شماره

  يريادگيهاي  يكاهش ناهنجار به منظورها  يزش مبحث انرژآمو تيريمد ياجرا
منبع 

  تغييرات
مجموع

  مجذورات
درجه
  آزادي

ميانگين
  F  مجذورات

سطح معني 
  Pداري 

مجذور 
  اتا

توان 
  آماري

  00/1  434/0  000/0  661/43  351/7  1  351/7  پيش آزمون
  868/0  437/0  003/0  793/9  649/1  1  649/1  گروه
  -  -  -  -  168/0  12   597/9  خطا

  -  -  -  -  -  14   214/887  مجموع

  
فرضيه اول ) =05/0p< ،793/9F( تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه به

نهشتي مراحل نظارت هم تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . پژوهش را تأييد نمود
هاي  نجاريها در كاهش ناه كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي

تفاوت دو گروه ) 437/0(تأثيرهمچنين محاسبه ضريب . آموزان، معنادار بود دانش يادگيري 
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درصد تغييرات موجود در نمرات پس 7/43آزمايش و كنترل نشان داد كه به طور معنادار 
توان آماري اين آزمون. آزمون با استفاده از متغير كمكي پيش آزمون قابل تبيين است

.صد بدست آمد كه بسيار مناسب بوددر 8/86

يريزي با معلم در اجرا برنامه تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به  2جدول شماره
آموزان دانش  يريادگي هاي يكاهش ناهنجار به منظور هايآموزش مبحث انرژ تيريمد
منبع

تغييرات
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

سطح معني 
  P داري

مجذور اتا
توان

آماري
00/1  418/0  000/0  016/41  020/10  1  020/10  پيش آزمون

513/0  398/0  023/0  423/5  325/1  1  325/1  گروه
-  -  -  -  244/0  12   925/13  خطا

-  -  -  -  -  14   27/25  مجموع

فرضيه دوم) =05/0p< ،423/5F( تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه به
هم نهشتي مراحل نظارت تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . وهش را تائيد نمودپژ

كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي
تفاوت دو) 398/0( تأثيرهمچنين محاسبه ضريب . يادگيري دانش آموزان، معنادار بود
درصد تغييرات موجود در 8/39ه به طور معنادار گروه آزمايش و كنترل نشان داد ك

توان آماري اين. نمرات پس آزمون با استفاده از متغير كمكي پيش آزمون قابل تبيين است
باشد درصد بدست آمد كه مناسب مي 3/51آزمون 
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ريزي روش مشاهده در  برنامه  تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به 3جدول شماره
 يريادگي يهايكاهش ناهنجاربه منظورها  يآموزش مبحث انرژ تيريمد ياجرا

  آموزان دانش 
منبع 

  تغييرات
مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

سطح معني 
  Pداري 

مجذور 
  اتا

توان 
  آماري

  00/1  418/0  000/0  016/41  020/10  1  020/10  پيش آزمون

  15/0 6  342/0  023/0  423/5  325/1  1  325/1  گروه
  -  -  -  -  244/0  12   925/13  خطا

  -  -  -  -  -  14   72/50  مجموع

  
فرضيه سوم ) =05/0p< ،423/5F( تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه به

هم نهشتي مراحل نظارت  تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . پژوهش را تأييد نمود
انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث 

تفاوت دو ) 342/0( تأثيرهمچنين محاسبه ضريب . يادگيري دانش آموزان، معنادار بود
درصد تغييرات موجود در  2/34گروه آزمايش و كنترل نشان داد كه به طور معنادار 

ري اين توان آما. نمرات پس آزمون با استفاده از متغير كمكي پيش آزمون قابل تبيين است
  .باشد درصد بدست آمد كه مناسب مي6/15آزمون 
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استفاده از نظارت باليني در اجراي تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به . 4جدول شماره
آموزان دانش هاي يادگيري  ها به منظور كاهش ناهنجاري مديريت آموزش مبحث انرژي

منبع
تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

نميانگي
Fمجذورات

سطح معني
Pداري 

مجذور اتا
توان
آماري

00/1  112/0  225/0  43/1  08/10  1  08/10  پيش آزمون

  0../  0../  065/0  423/5  30/3  1  30/3گروه
-  -  -  -  244/0  12   587/13  خطا

-  -  -  -  -  14   96/26  مجموع

فرضيه چهارم) =p ،423/5F<05/0( تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه به
هم نهشتي مراحل نظارت كلينيكي تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . پژوهش را رد نمود

با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري
.دانش آموزان، معنادار نبود

ياجرا شاهده درم ليتحل تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به  5جدول شماره
آموزان دانش  يريادگيهاي  يكاهش ناهنجار به منظورها  يآموزش مبحث انرژ تيريمد
منبع

تغييرات
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

سطح معني
Pداري 

مجذور
اتا

توان
آماري

00/1  508/0  000/0  24/1  01/32  1  05/96  پيش آزمون

556/0  413/0  043/0  423/5  97/31  1  97/31  گروه
-  -  -  -  25/0  12   75/69  خطا

-  -  -  -  -  14   102÷/72  مجموع
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فرضيه پنجم را) =05/0p< ،423/5F( تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه به
هم نهشتي مراحل نظارت كلينيكي با مراحل تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . تأييد نمود

آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري دانش آموزان، الگوي مديريت
تفاوت دو گروه آزمايش و كنترل) 413/0( تأثيرهمچنين محاسبه ضريب . معنادار بود

درصد تغييرات موجود در نمرات پس آزمون با استفاده 3/41نشان داد كه به طور معنادار 
درصد بدست 6/55ست توان آماري اين آزمون از متغير كمكي پيش آزمون قابل تبيين ا

.باشد آمد كه مناسب مي

ريزي در در برنامه يبازنگر تأثيرنتايج تحليل كوواريانس مربوط به  6جدول شماره
يريادگيهاي  يكاهش ناهنجار به منظور ها يآموزش مبحث انرژ تيريمد ياجرا

آموزان دانش
منبع

تغييرات
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

سطح معني
Pداري 

مجذور اتا
توان

آماري
00/1  418/0  000/0  67/0  53/18  1  59/55  پيش آزمون

00/0  00/0  055/0           69/2  53/18  1  73/70  گروه
-  -  -  -  13/0   12   21/70  خطا

-  -  -  -  -  14   94/140  مجموع

فرضيه ششم) =p ،69/2 F<05/0( هتحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون با توجه ب
هم نهشتي مراحل نظارت كلينيكي تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك . پژوهش را رد نمود

با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري
.دانش آموزان، معنادار نبود
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  نتيجه گيريبحث و 
-لحاظ آماري معنادار بود بنابراين، از نظر دبيران فيزيك هم آزمون فرضيه اول پژوهش به

ها در  نهشتي مراحل نظارت كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي
اين نتيجه، با نتايج بهرنگي و . آموزان مؤثر بود دانش هاي يادگيري  كاهش ناهنجاري

 ، لووت]15) [2009( و توبندر سؤاالو ا] 13) [2010( ، پيك ]3)[2014( نصيري
دربارة آموزش علوم با الگوي مديريت ] 19) [2006( و يانگ و همكاران] 10) [2008(

  .آموزش همسو است
آموزان هدف مهم آموزش پرورش است و  دانش هاي  يادگيري براي افزايش مهارت 

ندمحور به تحقّق آن مستلزم تعريف نقشي جديد براي معلم؛ يعني تدريس فعال و فرآي
الگوي مديريت آموزش مهارت يادگيري . جاي انتقال دهندة صرف اطالعات است

دهد؛ الگوي مديريت  مي آموزان را در ابعاد آموزشي و پرورشي تقويت نموده و رشد دانش 
آموزش در مبحث انرژي در مقابل روش تدريسِ سنتي، بر رشد يادگيري و كاهش 

موزان در هر دو حيطة آموزشي و پرورشي تأثير مثبت آ دانش هاي يادگيري در  ناهنجاري
تواند در تحقق اين  مي از اين رو استفاده از الگوي مديريت آموزش در مبحث انرژي. دارد

   .هدف مهم، مؤثر باشد
تأييد معنادار بودن آزمون فرضيه دوم پژوهش به لحاظ آماري اين نتيجه بدست آمد كه 

راحل نظارت كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش از نظر دبيران فيزيك هم نهشتي م
 اين نتيجه، با. مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري دانش آموزان مؤثر است

) 2009( توب و ندرسؤاالا و] 13) [2010(  پيك ،]3[ )2014( نصيري و بهرنگي نتايج
 با علوم آموزش ارةدرب] 19) [2006( همكاران و يانگ و] 10) [2008( لووت ،]15[

  .است همسو آموزش مديريت الگوي
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هاي اين پژوهش با شواهد پژوهشي جويس و همكاران در كتاب همچنين، يافته
دارند الگوهاي تدريس با ايجاد مي آنها بيان ]. 9[همسو است 2015الگوهاي تدريس 
اري اطالعاتآموزان روشي براي سريعتر و مؤثرتر يادگرفتن، نگهد دانش مشاركت در بين 

الگوي مديريت. آموزان درباره تجارب يادگيري است دانش بيشتر و احساس مثبت بيشتر 
هاي مثبت الگوهاي تدريس اصوالً مبتني بر كار گروهي وآموزش عالوه بر داشتن ويژگي

آموزان به صورت دانش چرا كه در فرايند به كارگيري اين الگو . يادگيري مشاركتي است
هاي كالسي با هم در ارتباط هستند و تجارب يادگيري مشتركي وص بحثمستمر درخص

.كنند را با هم تجربه مي
كه از نظر دبيران فيزيك هم شود ميبا تأييد فرضيه سوم پژوهش اين نتيجه گرفته 

نهشتي مراحل نظارت كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي ها در
اين تجارب به معلم كمك. ي دانش آموزان، معنادار استكاهش ناهنجاري هاي يادگير

.آموزان را به خوبي مورد شناسايي قرار دهد دانش هاي يادگيري در  كند تا ضعف مي
هاي ها و همكاري در فعاليت بنابراين الگوي مديريت آموزش، مشاركت فعال در بحث

نمايد كه رشد و جلب مي كند و از سوي ديگر توجه را به شرايطي يادگيري را تشويق مي
فراگيران شود ميآموزان را در كالس درس تسهيل كرده و موجب  دانش توسعه يادگيري 

يادگيرندگان مستقلي شوند و يادگيري شان را در جهت اهداف تعيين شده خود، هدايت،
مكانآموزان دارد و به فرد ا دانش مثبتي بر يادگيري  تأثيراين الگو . نظارت و اصالح كنند

انتخاب، به كارگيري، كنترل، نظارت، مديريت و در نتيجه بهبود فرآيندهاي يادگيري و
.دهدكاهش ناهنجاري در خواندن و نوشتن را مي

هاي مختلف در مقاطع تحصيلي و در مورد جوامع  بنابراين با توجه به انجام پژوهش
نظارت نهشتي مراحل هم توان استفاده از ات مثبت همگي آنها ميتأثيرمختلف و تأييد 

هاي يادگيري با هدف رشد مهارت آموزش فيزيك را مديريت با مراحل الگوي باليني
هاي يادگيري به معلمان و همه دست اندركاران آموزشآموزان و كاهش ناهنجاري دانش
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توانند به فراگيران كمك نمايند آنها در صورت اعمال اين توصيه مي. وپرورش توصيه كرد
ها، خالقيت و نوآوري در   هاي حل مسئله، كنجكاوي ه خود در پرورش مطلوب مهارتتا ب

   .هاي كالسي كمك نمايند تمام فعاليت
معنادار استفاده از الگوي تركيبي مراحل  تأثيرنتايج حاصل از پژوهش حاضر حاكي از 

ف ، بر كش نظارت باليني و گام هاي مديريت آموزش در تدريس و آموزش مبحث انرژي
به عبارت ديگر در فرايند . آموزان و كاهش آن است دانش هاي يادگيري در  ناهنجاري

آموزان آموزش ديده با الگوي مديريت آموزش، نسبت  دانش يادگيري و آموزش، يادگيري 
اين نتيجه، با . هاي مرسوم، بيشتر است آموزان آموزش ديده با استفاده از روش دانش به 

 ، لووت)2009( ندر و توبسؤاالو ا) 2010(، پيك ]3)[2014( نتيجه بهرنگي و نصيري
  . همسو است] 19)[2006( و يانگ و همكاران]10) [2008(

هم نهشتي مراحل  تأثيرفرضيه چهارم پژوهش داير بر اين كه از نظر دبيران فيزيك 
مبحث انرژي ها در كاهش  نظارت كلينيكي با مراحل الگوي مديريت آموزش

  .هاي يادگيري دانش آموزان، معنادار است، رد شد جاريناهن
، ]15[ ندر و توبسؤاالوا] 13[ ، پيك وميلر]3[ اين نتيجه، با نتيجه بهرنگي و نصيري

بهرنگي و نصيري در اين پژوهش به  .مغاير است) 2006( و يانگ و همكاران] 10[ لووت
از الگوي مديريت آموزش بر خودراهبري اين نتيجه رسيدند كه آموزش دروس با استفاده 

نيز معتقد است هرچه فراگيران از اين ] 13[پيك . مثبت دارد تأثيرآموزان در يادگيري  دانش 
كنند و موفقيت  نوع آموزش بيشتر استفاده كنند در اجراي وظيفه خود بهتر عمل مي

ن زمينه نشان داده در اي]15[ ندر و توبسؤاالهاي ا بررسي. آورند مي بيشتري به دست 
گيرند، به مراتب  مي ها را به كار است فراگيراني كه بيشتر از اين الگوها آگاهند و آن

انگيزش تحصيلي و باورهاي انگيزشي مانند احساس خودكارآمدي، ارزش گذاري دروني 
باالتر، اضطراب شركت در آزمون كمتر و موفقيت تحصيلي باالتري نسبت به ديگر 

  .ندفراگيران دار
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هاي رفتاري به عنوان ميزان ناسازگاري رفتاري يك فرد با  از آن جا كه ناهنجاري
هاي سنتي تدريس و  ؛ نتايج اين تحقيق، ضعف روششود مي هاي اجتماعي تعريف   ارزش

تأثير موفقيت آميز استفاده از الگوي مديريت آموزش را در برنامه مندي يادگيرندگان،
آموزان، استقالل در يادگيري تحليلي، مهارت دانش و دانش در قابليت يادگيري مهارت 

تعامل با نگرش مثبت، مسئوليت پذيري يادگيري، انگيزش و عالقه به يادگيري، عادت به
)نظم( ارزيابي و تفكر انتقادي، شكوفايي استعدادهاي خالقانه و عادت به خودتنظيمي

.دهد مي نشان
استفاده از الگوي مديريت آموزش را به تفكيك بر تأثيرهاي پژوهش،  همچنين يافته

- ريزي روش مشاهده، برنامه هريك از ابعاد بازنگري، تحليل مشاهده، مشاهده اجرا، برنامه

سازد و به كارگيري اين الگو را موجب مي ريزي با معلم و ايجاد رابطه با معلم را مدلّل 
كارگيري الگوي مديريت آموزش موجب به. داند مي آموزان  دانش افزايش مهارت يادگيري 

گيري ساختار مفهومي، آموزان، شكل دانش تقويت و توسعه ساخت منظم دانش در ذهن 
درون سازي معنادار اطالعات، تسلط بر محتوا، استحكام ساخت شناختي و تسهيل كسب

.فرضيه پنجم نيز به لحاظ آماري تأييد شد. شود مي آموز  دانش اطالعات جديد براي 
هم نهشتي مراحل نظارت كلينيكي با مراحل الگوي تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك 

مديريت آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري دانش آموزان،
ندر و توبسؤاالو ا] 13[ ، پيك ]3[ اين نتيجه، با نتيجه بهرنگي و نصيري. معنادار بود

توان گفت مي در تبيين اين يافته  .همسو است] 19[ و يانگ و همكاران ]10[ ، لووت]15[
هاي هاي يادگيري؛ عوامل محيطي و فرايند بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي و ناهنجاري

همچنين بر اساس نظريه كفايت. كنند دروني بطور مشترك رفتارهاي انسان را كنترل مي
هاي شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي مهارتاجتماعي رفتارهاي هر فرد معطوف به 

در واقع رفتار فرد تابعي از تعامل او و. هاي زندگي به دست آورده است است كه از محيط
الگوي مديريت آموزش با بهره مندي از ده گام كليديِ خود و با در. محيط پيرامون است
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هاي  ؛ با تقويت شناسه)اينهكنترل زمي( مديريت عوامل بيروني -1: نظر گرفتن سه بعد
برنامه مندي يادگيرنده، قابليت يادگيري مهارت و دانش، مهارت تعامل با نگرش مثبت،

هاي  ؛ با تقويت شناسه)شناختي-مسئوليت ( كنترل دروني-2) خودتنظيمي( عادت به نظم
وارد شدن( انگيزش -3مسئوليت پذيري يادگيرنده، عادت به تفكر انتقادي در يادگيري، 

هاي انگيزش و عالقه به يادگيري و ايجاد خالقيت حل مسائل در  ؛ با تقويت شناسه)به كار
آموزان را تقويت كرده، رشد دانش زمينة آموزش مباحث فيزيك توانست مهارت يادگيري 

فرضيه ششم پژوهش. گذار باشدتأثيرآموزان  دانش داده و در كاهش ناهنجاري يادگيري در 
هم نهشتي مراحل نظارت كلينيكي با مراحل تأثيربنابراين از نظر دبيران فيزيك  .رد شد

الگوي مديريت آموزش مبحث انرژي ها در كاهش ناهنجاري هاي يادگيري دانش آموزان،
ندر و توبسؤاالو ا] 13[ ، پيك ]3[  اين نتيجه، با نتيجه بهرنگي و نصيري. معنادار نبود

ريزي در ارتباط با بعد برنامه. مغايرت دارد] 19[ و يانگ و همكاران] 10[ ، لووت]15[
ريزي روش معتقدند، برنامه) 1996( روش مشاهده فرايند نظم دهي زيمرمن بونر و كواچ

اين. باشد مي مشاهده روشهاي مشخصي هستند كه هدف آنها دستيابي به دانش و مهارت 
براي يادگيري و پيشرفت تحصيلي است، زيرا به اينريزي، ديدگاه نسبتاً جديدي  برنامه

آموزان شخصاً، فرآيند يادگيري خود را فعال كرده، دانش اند كه چگونه  نكته توجه نموده
هاي ريزي روش مشاهده به معني مديريت فعاليت برنامه. نمايند مي دهند و تنظيم  مي تغيير 

هاي ي فراشناختي دارد به طوركلي يافتهيادگيري ارتباط نزديك با تعيين هدف و راهبردها
و] 13)[2010( ، پيك ]3) [2014( هاي بهرنگي و نصيري اين پژوهش، همسو با پژوهش

]19) [2006( و يانگ و همكاران] 10) [2008( ، لووت]15) [2009( ندر و توبسؤاالا
آموزان دانش ري است كه حاكي از ارتباط ضمني كاربرد الگوي تدريس مناسب با يادگي

ها گوياي آن هستند كه تقويت ابعاد يادگيري فراگيران با استفاده از الگوي اين يافته. است
به. برد مي مديريت آموزش عملكرد و موفقيت تحصيلي آنان را در دروس مختلف باال 

همين خاطر الزم است، يادگيرندگان براي دستيابي به موفقيت تحصيلي باال ياد بگيرند



 گر بهرنگي،نوه ابراهيم، شيشه. . . .     هاي يادگيري كاهش ناهنجاري

 

135 

 

هاي خود را بشناسند، تنظيم و پيگيري كنند و عملكرد و كارايي تحصيلي  ونه هدفچگ
  .خود را به رغم دشواربودن تكاليف درسي حفظ نمايند

  
  هاي پژوهش  محدوديت

 3با توجه به اينكه جامعه آماري اين پژوهش محدود به معلمان دوره دوم متوسطه منطقه  
استفاده از  ها سازمانعميم نتايج به ساير مناطق و شهر تهران بود لذا شرط احتياط براي ت

  .باشدروال اين پژوهش در آنها مي
هاي توانست ناهنجاري مي باشد و ناهنجارهاي يادگيري محدود به موارد اين پژوهش نمي

 .ديگري نيز مورد بررسي قرار گيرد

تمر با در اين پژوهش از تجارب معلمي، اسناد علمي مرتبط، مذاكره و گفتگوي مس
ساخته  به  عنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات استفاده -معلمان، و نيز از پرسشنامه محقق

 . شد

ها، همان تعداد هاي پژوهش محدود به همان جلسات آموزش مبحث انرژي يافته
ها بود و بنابراين اعتبار آن نيز به همان دوره  ها در مدت زمان جمع آوري داده پژوهش

 .باشد مي محدود  زماني كوتاه مدت
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