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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to determine the difference between 

learning of students trained by the management model method and 

students trained in the second language teaching method (Case study: 

students of North Tehran and Tehran Science and Research Branches). 

Statistical population including students of North Tehran And science and 

research in the academic year of 2019-2020. The sample size was 

consisting of 285 students based on Krejcie Morgan (1970) table. The 

teaching management model based on teaching in the second language 

course was used for the experimental group, and the common and 
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traditional teaching method was used for the control group. The test of 

academic achievement of the second language course was performed 

Before the implementation of the educational scenario, and the post-test 

was performed in both groups after the implementation of the mentioned 

model for the experimental group. Data collected from paired t-test 

showed that the mean in the post-test of the experimental group was 

higher than the post-test of the control group (P <0.05); As a result, the 

level of learning of students trained in the management model method 

differs from that of students trained in the second language course. Also 

including the education management model in the second language 

curriculum to the skills of listening, speaking, reading and writing is 

suggested to make the student more familiar. 

Introduction 

Language refers to the systematic and conventional use of sounds, 

signs, or symbols written in a human society for communication and 

expression (Wright, 2010). The second language has emerged as a 

language that is mostly used for international and intercultural 

communication (Ibrahim & Ibrahim, 2017) which has changed into the 

dominant international language during the process of globalization 

(Shulgina & Sagaran, 2017). Second language teaching has long been 

under consideration of Iranian education experts (Ahmadi, et al., 2020) 

and significant changes in language teaching have occurred in the last few 

decades (Hinkel, 2012). However, despite the high cost of educating 

teachers and instructors in the preparation of second language textbooks 

at schools and universities, the results are not very satisfactory (Phish 

gadam & Rostami Sarabi, 2015). Learning a second language, like any 

other learning, seems to require proper teaching methods and effective 

strategies. A group of curriculum designers and implementers believe that 

the poor thinking of students is the result of the dominance of traditional 
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methods in schools. They suggest that educators need to rethink their role 

and focus on the teaching skills and strategies that students need 

(Behrangi, 2010). There are many patterns for teaching and learning. In 

the present study, Behrangi (2010) education management model has 

been investigated. This model is designed to ensure the improvement of 

learning quality and the effects of education on learners' behavior based 

on scientific achievements in the field of education, learning psychology 

and educational management (Kordloo & Behrangi, 2020). In the field of 

theory, this model receives the theoretical and operational heritage of 

more than 216 studies conducted from 1995 to 2010 in relation to 

improving education (Behrangi, et al., 2018) and now citing research 

results to confirm of the power of this pattern is far greater. In the model 

of education management, the following steps have been considered: 1) 

structuring the main concepts and topics of the lesson in the form of 

drawing maps and diagrams, 2) illustrating general and detailed topics of 

the course, 3) formative assessment of student readiness based on the 

lesson plan, 4) mastery Finding and its role in assessing the amount of 

students' mental mastery through homework, 5) Redrawing the diagram 

of the connection between the topics and sub-topics of the course 

independently, 6) Grouping and self-assessment and its role in 

strengthening student self-confidence, 7 Jurchin and the beginning of 

students' creativity in learning (preparation of optimal diagrams), 8) 

Development of teaching scenario of lesson content (teaching narration), 

9) Education (implementation of the prepared program) and 10) 

Final evaluation and its effect on identifying learning problems ( 

Behrangi, et al., 2015). Considering the importance of the second 

language course and its role in most aspects of life, including education, 

job, social life and etc., we can see that unfortunately in our country the 

importance of learning is still not understood as expected and this subject 

might require adopting a special teaching style and pattern. Therefore, the 
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question can be asked whether there is a difference between learning 

students trained in the management model method and students trained in 

the second language course. 

Case study 

In this study, students of foreign languages in North Tehran and 

science and research studying in the academic year 2019-2020 have been 

studied as a case study. 

Theoretical framework 

A review of theoretical foundations and research shows the 

importance of removing barriers in learning a second language and 

adapting new learning strategies. In a study entitled "the limit of the effect 

of rational framework of education management in applying new 

educational technology on motivation and academic achievement of the 

science course of female students in the fifth grade of elementary school 

", Kordloo & Behrangi, (2020) showed that the rational framework of 

education management in the use of new educational technologies is 

effective on motivation and academic achievement in students' science 

course (Kordloo & Behrangi, 2020). "Assessment of the needs of teachers 

working in exceptional education in Tabriz for appropriate education and 

evaluation of its effects in implementation" was conducted on teachers 

working in exceptional education in Tabriz, showed that the model of 

educational management is effective on teachers' attitudes and reducing 

developmental educational needs, complementary and Problem solving of 

exceptional school teachers, and it is better to be included it in the 

curriculum of exceptional school teacher training course in order to 

familiarizing the teachers as much as possible (Azimi, 2020). 
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Methodology 

The research method was quasi-experimental with pre-test and post-

test design with control group. The statistical population included 

students of foreign languages in North Tehran and science and research 

students studying in 2019-2020. The sample was selected by cluster 

sampling. The sample size was selected based on Krejcie & Morgan 

(Krejcie, & Morgan, 1970) table. Out of 1099 students studying foreign 

languages, 285 students were selected, of which 143 were included in the 

experimental group and 142 in the control group. The criteria for placing 

individuals in experimental and sample groups were that students who 

were selected from the University of North Tehran Branch were in the 

experimental group and students who were selected from the Science and 

Research Branch were in the control group. 

Discussion and Results 

In order to test the research hypothesis in both experimental and 

control groups, paired t-test was used. Samples were selected in the post-

test of the control group and in the post-test of the experimental group by 

the academic achievement test and the difference between the mean of the 

two groups was shown to be 1.28378, and because the significance level 

is less than 0.05, the hypothesis of inequality between the mean of two 

groups is acceptable.  In other words, the average of the two groups is not 

equal and due to the negative upper and lower bound, the average in the 

post-test of the experimental group was higher than the post-test of the 

control group. As a result, the learning level of students trained in the 

management model method is different from the students trained in the 

method used in the second language lesson is different. 
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Conclusion 

The aim of this study was to determine the difference between 

learning of students trained in the management model method with 

students trained in the second language course. This finding is consistent 

with this study (Sanginabadi, 2016; Heidari, et al., 2010) which showed 

that the active teaching model is more effective in learning than the 

traditional teaching model. Also, the model of education management 

with its significant educational, upbringing and curricular effects has led 

to an increase in group and group work among students and obliges each 

student to teach his / her subject to his / her peers and learn from them. 

Explaining this finding, it can be said that the education management 

model emphasizes participatory learning and as Asadian et al. (Asadian, 

et al., 2015) showed in their study, learning and teaching in a 

participatory method promotes the students' performance in second 

language lessons more than in the current teaching method. Explaining 

the findings, we can also say that second language learning skills include 

listening, speaking, reading and writing skills, which are an effective 

cognitive process for learning. After receiving the learned information, 

students need constructive techniques to practice the material so that they 

can memorize it, and in fact, they need to learn better, and if they have the 

appropriate and desired techniques to control, it will lead to progress in 

learning. In this respect, this finding is consistent with the study of 

Behrangi and Kordlo (Behrangi & Kordlo, 2017) which showed that the 

model of education management is effective on metacognitive learning. It 

is also consistent with the study of Al-Kahtani (Al-Kahtani, 2006) and Al-

Kahtani (2001) that learning a second language with the educational 

technologies' help increases the learning of this course. At the end of this 

research report, it should be mentioned that one of the limitations of this 

study is the limitation of the two universities, which should be considered 

in generalizing the results. It is also suggested that the education 
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management model be included in the second language curriculum to the 

skills of listening, speaking, reading and writing to make the student more 

familiar. 

Keywords: Education management model, second language teaching, 

learning. 
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با  تیریمد یبه روش الگو دهیآموزش د جویاندانش یریادگی مقایسه

 در تدریس زبان دوم موجود وهیبه ش دهید آموزشجویان دانش

 1لیال پلوئی

  دهیچک

 تیریمد یبه روش الگو دهیدانشجویان آموزش د یریادگپژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت ی

 واحدهای ندانشجویا: موردی در تدریس زبان دوم )مطالعه موجود وهیبه ش دهیبا دانشجویان آموزش د

تهران شمال  آماری شامل دانشجویان واحدهایتهران( انجام شد.جامعه تحقیقات و علوم و شمال تهران

 جدول اساس بر نمونه جمحبوده است.  1398-1399و علوم و تحقیقات مشعول به تحصیل  در سال 

رس در دتدریس الگوی مدیریت آموزش بر اساس شد.  تعیین دانشجو 285(، 1970مورگان ) کرجسی

ل قبکار گرفته شد.  برای گروه کنترل به و سنتی وش تدریس متداولبرای گروه آزمایش و ر زبان دوم

ی الگوی و پس از اجرا شد اجرا پیشرفت تحصیلی درس زبان دوم آزمون از اجرای سناریوی آموزشی،

آوری شده از های جمعداده .عمل آمده دو گروه ب پس آزمون از هرمذکور برای گروه آزمایش، 

آزمون گروه کنترل بوده آزمون گروه آزمایش باالتر از پسیانگین در پسزوجی نشان دادند م tآزمون 

 با مدیریت الگوی روش به دیده آموزش دانشجویان یادگیری (؛ در نتیجه سطحP <05/0است )

ی شود مهمچنین پیشنهاد  .دارد تفاوت موجود در درس زبان دوم شیوه به دیده آموزش دانشجویان

های گوش کردن، صحبت کردن،  مهارتزبان دوم  به در برنامه درسی  ی مدیریت آموزشالگو

 گنجانده شود.دانشجو برای آشنایی هرچه بیشتر  خواندن و نوشتن

 مدیریت آموزش، تدریس زبان دوم، یادگیری. الگوی: یدیکل کلمات

                                                 

 . های خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، ایرانعلمی گروه آموزشی زبانتئعضو هی استادیار، . 1

lei_pol@yahoo.com 
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 مقدمه

 جامعه یک در شده نوشته نمادهای یا هانشانه صداها، متعارف و سیستماتیک استفادة به زبان

 بیشتر که زبانی عنوانبه دوم زبان (. ,2010Wright) دارد اشاره خود بیان و ارتباط برای بشری

 ,Ibrahim & Ibrahim) است آمده پدید ،شودمی استفاده فرهنگی بین و المللیبین ارتباط برای

 & Shulgina) است شده غالب المللیبین زبان به تبدیل شدنجهانی فرایند با که( 2017

2017Sagaran,  .)ایران در تربیت و تعلیم نظرانصاحب توجه مورد دیرباز از دوم زبان آموزش 

 دهه چند در زبان تدریس در چشمگیری تغییرات و ( ,.2020Ahmadi, et al) است بوده

 و تعلیم به که باال هایهزینه صرف وجود با ،حالبااین(.  ,2012Hinkel) است دادهرخ گذشته

 هایدانشگاه و مدارس در دوم زبان درسی هایکتاب تألیف و تهیه و مدرسان و معلمان تربیت

 Phish gadam & Rostami) نیست بخشرضایت چنانآن حاصله نتایج ،یابدمی اختصاص

2015Sarabi, .) کشورمان در متوسطه دوره درسی برنامه مطالعه به که متعددی هایپژوهش 

 را آن دلیل و گذاشته صحه دوره این در دوم زبان هایآموزش ناکارآمدی بر ،اندپرداخته

 عوامل ازجمله( 2013) زاده قلی (. ,.2019Khezri, et al) انددانسته درسی برنامه سنتی رویکرد

 مراکز در دوم زبان معلمان تربیت نامناسب هایروش را خارجی زبان آموزشی نظام در ناکامی

 انگیزه ایجاد عدم قدیمی، و غیرفعال تدریس هایروش نامناسب، آموزشی محتوای ،معلمتربیت

 زندگی در آن کاربرد عدم و انگلیسی زبان آموزش شدن شروع دیر دانشجویان، در کافی

 کتاب ارزیابی در( 2018) همکاران و صفا احمدی. (,2013Gholizadeh) شمردبرمی روزمره

 و طرح از معلمان که رسیدند نتیجه این به اول متوسطه دوره اول پایه انگلیسی زبان آموزش

 میان توازن ایجاد لحاظ به کتاب محتوای کتاب، هایتمرین و فعالیت کتاب، ظاهری قالب

 انواع و واژگان زبان، دستور معلم، راهنمای و درسیکمک مطالب عملکرد زبانی، مهارت چهار

 ,.Ahmadi Safa, et al) ندارند را الزم رضایت مناسب، تدریس روش ارائه و زبانی هاینقش

 نبوده برخوردار الزم مطلوبیت از نیز متوسطه دوره دوم زبان درس هایارزیابی. (2018

(2009Afshar,  )و تهیه دانشجویان زندگی و نیازها با متناسب زبان آموزش درسی هایبرنامه و 
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 دوم زبان یادگیری رسدمی نظر به بنابراین. ( ,2015Mahmoodi & Moradi) اندنشدهتنظیم

 از گروهی. است مؤثر راهبردهای و مناسب تدریس روش نیازمند دیگری یادگیری هر همانند

 هایروش حاکمیت نتیجه دانشجویان تفکر فقر معتقدند درسی هایبرنامه مجریان و طراحان

 کنند فکر دوباره خود نقش درباره باید مربیان که کنندمی پیشنهاد آنان. است مدارس در سنتی

 دارند احتیاج بدان دانشجویان که دهند قرار موردتوجه تدریس در را راهبردهایی و هامهارت و

(2010Behrangi,  .)دوم زبان آموزش در شکوفا فکری چارچوب که است معتقد( 2017) نستر 

 چارچوب خود که دوم زبان معلمان گویدمی( 2018) فرانک. (,2017Nestor) است مؤثر بسیار

 پویا ذهنی چارچوب فراگیران، ذهن درون که کنندمی تدریس را راهبردهایی دارند پویا ذهنی

 کردن، فکر مثبت خود فراگیران از معلمان، این که کندمی تأکید همچنین او. کند پیدا رشد

 باور( 2018) فیرث و اسمیت (.,2018Frank) دارند انتظار را ایستادگی و کردن باور را خود

 کنند تجهیز الزم هایمهارت با مؤثر یادگیری برای را فراگیران بایستی زبان معلمانِ دارند

(2018Smith & Firth,). در. دارد وجود تدریس و آموزش جهت زیادی بسیار الگوهای 

 الگو این. است قرارگرفته موردبررسی( 2010) بهرنگی آموزش مدیریت الگوی حاضر مطالعه

 رفتار بر پرورشی و آموزشی تأثیرات و یادگیری کیفیت بهبود به بخشیدن اطمینان برای

 مدیریت و یادگیری روانشناسی وپرورش،آموزش حوزه علمی دستاوردهای اساس بر فراگیران

 نظری، حوزه در الگو این (. ,2020Kordloo & Behrangi) است شده نهاده بنا آموزشی

 با رابطه در 2010 تا 1995 سال از یافته انجام پژوهش 216 از بیش عملیاتی و تئوری میراث

 نتایج به استناد اکنون و(  ,.2018Behrangi, et al) است داده جای خود در را آموزش بهبود

 به آموزش مدیریت الگوی در. است شده بیشتر مراتببه الگو این توان تثبیت برای هاپژوهش

 نقشه رسم قالب در درس اصلی عناوین و مفاهیم ساختاربندی( 1: است شده توجه زیر مراحل

 آمادگی تکوینی ارزیابی( 3 درسی، مبحث جزئی و کلی عناوین از تصویرسازی( 2 نمودار، و

 ذهنی تسلط مقدار از ارزیابی در آن نقش و یابی تسلط( 4 درس، نقشه بر اساس شاگرد

 عناوین زیر و عناوین بین پیوند نمودار مجدد ترسیم( 5 درسی، تکالیف راه از شاگردان
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 نفساعتمادبه تقویت در آن نقش و خودارزیابی و یبندگروه( 6 مستقل، طوربه درسی مبحث

(، مطلوب نمودار یه)ته یادگیری در شاگردان خالقیت از استفاده آغاز و جورچین( 7 شاگرد،

 برنامه ی)اجرا آموزش( 9(، تدریس یت)روا درس محتوای تدریس سناریوی تدوین( 8

 ,.Behrangi, et al) یادگیری مشکالت شناسایی بر آن تأثیر و پایانی ارزیابی( 10 و( شدهیهته

2015.) 

خود راهبر  یادگیریآموزش در  یریتمد یمؤثر الگو یرتأث یانگرشده تاکنون ب انجام مطالعات

)2017; Behrangi & Seidi, 2017Behrangi, M., Nasiri,  ،)تحصیلی پیشرفت 

(; 2013; Zabarjadi Ashti, A. 2019; Mesbah, Z., Behrangi, 2012 Zoghipoor,

)2020Kordloo & Behrangi, ، فراگیران خودکارآمدی رشد (2017Behrangi, et al.,  ،)

 است بوده فراشناختی یادگیری و(  ,.2018Effati Kalaateh, et al) زبانی هایمهارت رشد

(2017 Behrangi & Kordlo,.) 

 یاستثنائ وپرورشآموزشمعلمان شاغل  یازسنجین» عنوان با ایمطالعه در( 2020) عظیمی

نفر از معلمان شاغل  20 یکه بر رو «آثار آن در اجرا یابیبه آموزش مناسب و ارزش یزشهر تبر

بر نگرش  یآموزش یریتمد یانجام شد، نشان داد الگو یزشهر تبر یاستثنائ وپرورشآموزشدر 

 یرتأث ی، مکمل و حل مسئله معلمان مدارس استثنائیاتوسعه یآموزش یازهایمعلمان و کاهش ن

 یشترهرچه ب ییآشنا یبرا ییمدارس استثنا معلمیتتربدوره  یبهتر است در برنامه درس و دارد

 (.,2020Azimiشود )معلمان گنجانده 

آموزش  یریتمد یاندازه اثر داربست عقل» عنوان با ایمطالعه در( 2020) بهرنگی و کردلو

در درس علومِ  یلیتحص یشرفتو پ یزشبر انگ یآموزش یننو هاییدر کاربرد تکنولوژ

 ابتدایی پنجم پایه دختر دانشجویاننفر از  297 یکه بر رو «ییپنجم ابتدا یهآموزان دختر پادانش

آموزش در کاربرد  یریتمد یشهر تهران انجام شد، نشان دادند داربست عقل 2و  1منطقه 

 مؤثر یانرس علومِ دانشجودر د یلیتحص یشرفتو پ یزشبر انگ یآموزش یننو هاییتکنولوژ

 (. ,2020Kordloo & Behrangiاست )

http://www.jmep.ir/article_106990_963d92d280bb17fe582566ce57647ef6.pdf
http://www.jmep.ir/article_106990_963d92d280bb17fe582566ce57647ef6.pdf
http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
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 یهابا مهارت یادگیری یهاسبک ینرابطه ب» عنوان با ایمطالعه در( 2019) سلیمانپور

 هاییرستاندب دانشجویاننفر از  154 یبر رو که «دوره متوسطه آموزاندانش یآموززبان

 یآموززبان یهابا مهارت یادگیری یهاسبک یهشهرستان چالوس انجام شد، نشان داد کل

 (.,2019Solleymanpoorدارد )ارتباط 

 «و فعال یتسن یستدر یالگو یسهو مقا یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2016) یآباد ینسنگ

وش ر یقو تطب یسهو در مقام مقا است یبیمعا یدارا یسنت یسروش تدر یعنوان کرد الگو

 یسنت یسروش تدر هاییو کاست یبمعا توانیم ید،فعال و جد یسبا روش تدر یسنت یستدر

اوت در ، تفیانچون تفاوت در نقش معلم، تفاوت در نقش دانشجوهم یرا برشمارد و به موارد

 (.,2016Sanginabadi) نمود اشاره یستفاوت در نوع تدر ی،اهداف آموزش

زبان  یستدر یرتأث یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2015) یسوهان و پور کومله یمابراه

که  «ییسال اول راهنما یاندانشجو یتفکر انتقاد یتآموزش بر تقو یریتمد یبا الگو انگلیسی

 یریتمد یبا استفاده از الگو انگلیسیانجام شد، نشان دادند آموزش زبان  یآزمودن 40 یبر رو

 Ebrahimpourدارد )مثبت  یرتأث یادگیریدر  یاندانشجو یتفکر انتقاد یتآموزش، بر تقو

2015Koumle, & Sohani,). 

 یسروش تدر یاثربخش ینب یسهمقا» عنوان با ایمطالعه در( 2015) همکاران و اسدیان

 « انگلیسیآموزان اول متوسطه در درس زبان دانش یلیتحص یشرفتدر پ یو انفراد یمشارکت

شهرستان مهاباد انجام شد، نشان  ستانیردختر کالس اول دب آموزاندانشنفر از  52 یکه بر رو

 یسبا روش تدر یسهدر مقا یمشارکت یسبه روش تدر انگلیسیآموزش درس زبان  ندداد

 .(,.2015Asadian, et alدارد) یدر پ یشتری،ب یلیتحص یشرفتپ آموزاندانش یبرا ی،انفراد

 یزیکف رفتیششده بر پ یتکشف هدا یرتأث» با عنوان یا( در مطالعه2012) گتاینت و ابدیسا

ا بر ر یرتأث یشترینب، یسخنرانبا روش  یسهمقادر  یکاوشگر روشنشان دادند  «دانشجویان

 .(,2012Abdisa, & Getinetاست )داشته  یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

http://www.jmep.ir/article_100583_5fbd5fc725b6f3578aaf80da58e36e41.pdf
http://www.jmep.ir/article_100583_5fbd5fc725b6f3578aaf80da58e36e41.pdf
https://jte.sru.ac.ir/article_378_4c609e500227b53320cbb1d00e0111ee.pdf
https://jte.sru.ac.ir/article_378_4c609e500227b53320cbb1d00e0111ee.pdf
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 با گلیسیان زبان تدریس تأثیر مقایسه»با عنوان  یادر مطالعه (2010) همکاران و حیدری

 از نفر 479 روی بر که «دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر سنتی شیوه و آموزشی افزارنرم

 از استفاده تنهانه دادند نشان شد، انجام ساری یک ناحیه راهنمایی دوره پسر دانشجویان

 مؤثر دوم نزبا درس در دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر تدریس در آموزشی افزارهاینرم

 تدریس ینهمچن. است بیشتر سنتی شیوه از دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر آن تأثیر بلکه است،

 دوم زبان یادگیری به تنسب دانشجویان انگیزه در آموزشی افزارهاینرم از استفاده با دوم زبان

 .(,.2015Heidari, et al) بود مؤثر

 و پیشرفت رب رایانه کمک به زبان یادگیری تأثیر»با عنوان  یادر مطالعه (2006) المخالفی

 متحده امارات در که «دوم زبان عنوانبه انگلیسی زبان درس در دبستانی دانشجویان انگیزش

 کنترل گروه هک گرفتند قرار کنترل و آزمایشی گروه دو در آموزدانش 83 گرفت، انجام عربی

 نتایج. رداختندپ دوم زبان یادگیری به آن از استفاده با آزمایش گروه و رایانه از استفاده بدون

. است هبـود آزمایشی گروه سود به و گروه دو این میان معنادار تفاوت دهنده نشان تحقیق

 نسبت دوم انزب یادگیری برای بیشتری انگیزه آزمایش گروه که دادند نشان نتایج این بر عالوه

 .(,2006Almekhlafi) داشتند کنترل گروه به

 و کامپیوتر از استفاده تأثیر داد انجام عربستان دانشگاه در که خود تحقیق در( 2001) الکاتین

 و قرارداد موردبررسی ومد زبان آموزش در کمکی ابزار یک عنوانبه را آموزشی افزارهاینرم

 فـزایشا و تـدریس زمان در جوییصرفه موجب ابزارها این که کرد عنوان خود نتایج در

 .(2001ni,Kahta-Al) اندشده دانشجویان در درس ایـن یـادگیری

 زبان درس یادگیری موانع حذف اهمیت بیانگر شده انجام هایپژوهش و نظری مبانی مرور

 و دارد دوم زبان درس که اهمیتی به توجه با. است جدید یادگیری راهبردهای اتحاد و دوم

 شاهد هااین مانند و اجتماعی زندگی شغل، تحصیل، ازجمله زندگی هایجنبه بیشتر در آن نقش

 نشده درک بایدوشاید که طورآن هنوز آن یادگیری اهمیت ما کشور در متأسفانه که هستیم این

 پرسش این روازاین. است خاصی تدریس الگوی و سبک اتخاذ نیازمند درسی موضوع این و
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 با مدیریت الگوی روش به دیدهآموزش دانشجویان یادگیری بین آیا که است طرحقابل

 دارد؟ وجود تفاوت دوم زبان درس در موجود شیوه به دیدهآموزش دانشجویان

 پژوهش روش

. بود کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشی، نیمه نوع از پژوهش روش

 و علوم و شمال تهران یواحدها خارجه زبان یهارشته انیدانشجو شامل یآمار جامعه

 شیوه به مونهن انتخاب. بودند تحصیل به مشغول 1398-99 تحصیلی سال در قاتیتحق

 مورگان و کرجسی جدول اساس بر نمونه حجم. گرفت صورت ایخوشه گیرینمونه

(1970Krejcie, & Morgan, )هایزبان رشته در تحصیل به مشغول دانشجو 1099 بین از 

 ترلکن گروه در نفر 142 و آزمایش گروه در نفر 143 که شد انتخاب دانشجو 285 خارجی،

 که بود صورتبدین نمونه و آزمایش هایگروه در افراد قرارگیری مالک. شدند گنجانده

 و شآزمای گروه در بودند شدهانتخاب شمال تهران واحد دانشگاه از که دانشجویانی

. گرفتند رارق کنترل گروه در بودند شدهانتخاب تحقیقات و علوم واحد و از که دانشجویانی

 تحصیلی پیشرفت گیریاندازه برای. بود تصادفی کنترل و آزمایش هایگروه توزیع انتخاب

 الگوی سپس. شد استفاده دوم زبان درس در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی از دانشجویان

 در. دش اجرا آزمایش گروه دانشجویان برای جلسه، 10 مدت به گام ده طی آموزشی، مدیریت

 و ردبحثمو و شد داده آموزش مدرس به خالصه طوربه قبل جلسه تکالیف و محتوا جلسه هر

 جلسات تمامی در. شدمی داده آموزش جدید جلسه محتوای سپس و گرفتمی قرار بررسی

 و گرفتمی صورت آموزش مدرس، و گروه اعضای بین دوطرفه و متقابل حسنه ارتباط ضمن

 آزمونپس ها،زشآمو اتمام از پس درنهایت و گردیدمی تعیین آینده جلسه برای نیز تمریناتی

 به مدو زبان درس در آموزش مدیریت سناریوی. گردید اجرا کنترل و آزمایش گروه روی بر

 :بودند زیر شرح
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 دهایفرآین تحلیل عمده، مفاهیم بین پیوند خلق اساس بر درسی مبحث تحلیل :اول جلسه

 بانز درس یادگیری در مؤثرتر راهبردهای تدوین جهت در آنان به کمک و دانشجویان تفکر

 .دوم

 جزئی و کلی عناوین از تصویرسازی یادگیری و خلق برای آمادگی ایجاد :دوم جلسه

 درس رگرام و لغات مفاهیم، با مرتبط تصاویر از استفاده و پاورپوینت ساخت ،درسی مبحث

 .شود درس عمیق درک برای ایزمینه و دانشجویان ذهن در تصاویر ثبت سبب که دوم زبان

 ،شاگردان ذهنیات و تولیدات کنترل و شاگردان آمادگی تکوینی ارزیابی :سوم جلسه

 هاییلمف نمایش با دوم زبان درس یادگیری به دانشجویان رغبت افزایش و هاگروه همکاری

 .مرتبط هایکارت فلش و اصلی زبان به آموزشی

 قطری از شاگردان ذهنی تسلط مقدار ارزیابی در آن نقش و یابی تسلط :چهارم جلسه

 تکالیف

 طتوس درسی مبحث عناوین زیر و عناوین بین پیوند نمودار مجدد ترسیم :پنجم جلسه

 دانشجویان ذهنی تسلط میزان ارزیابی مستقل، طوربه دانشجو

 و دانشجو گرایی تعمق و نفره 4 هایگروه در دانشجویان خودارزیابی :ششم جلسه

 .نظرتبادل از استفاده با دوم زبان درس در قواعد و لغات کردن حفظ از پیشگیری

 نوآوری، که گیرندمی یاد دانشجویان شاگردان، توسط مطلوب نمودار تهیه :هفتم جلسه

 درس از بامعناتری و ترمنسجم ساختار درباره و کارگیرندبه را خود خالقیت و ابتکار

 اساس بر یادگیری به منجر و است تفکر در شدن مستقل برای خودآغازی گام این. بیندیشند

 .شودمی دوم زبان درس عمیق درک و مطالب تفهیم

 بهبود برای دانشجویان از مدرس درس، محتوای تدریس سناریوی تدوین :هشتم جلسه

 و گرفته کمک دیداری، تدریس روش بر استناد به و دوم زبان درس در شانمفهومی یادگیری

 .کندمی واگذاری هاآن به کار و کرده تشویق را هاآن



 
 1400شمارة یک )پیاپی هفتم(، بهار  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        46 

 

 این رد مدرس ،(دانشجویان و مدرس توسط شدهتهیه برنامه اجرای) آموزش :نهم جلسه

 عناصر و درس کالس بر حاکم شرایط برحسب را دیداری آموزش مناسب الگوهای مرحله

 ،آورددرمی اجرا به تکنولوژی از مناسب استفاده با را خود درس طرح و انتخاب تدریس

 .انگیزدبرمی آموزش هنگام در را دانشجویان فعال یادگیری

 دوم، نزبا درس تحصیلی پیشرفت آزمون از استفاده با مدرس پایانی، ارزیابی :دهم جلسه

 .نمایدمی ارزشیابی را حاصل نتیجه

 .شد انجام زوجی t آزمون از استفاده با شدهآوریجمع هایداده وتحلیلتجزیه

 پژوهش یهاافتهی

. شد ستفادها اسمیرنوف -کولموگروف روش از ،متغیرها بودن نرمال آزمون منظوربه

 توزیع از هاادهد آمد، دست به 05/0 از بیشتر متغیرها برای داریمعنی سطح اینکه به باتوجه

 .بودند برخوردار نرمال

 بانز رشته پنج تفکیک به کنترل و آزمایش گروه در تحصیلی پیشرفت متغیر میانگین

 .است شده داده نشان 1 جدول در دوم

 کنترل و آزمایش هایگروه در تحصیلی پیشرفت آزمون میانگین .1 جدول

 زبان رشته
 کنترل گروه شیآزما گروه

 آزمونپس آزمونشیپ آزمونپس آزمونشیپ

37/15 کی  95/16  93/15  98/15  

33/15 دو  84/16  65/15  65/15  

42/15 سه  93/16  17/15  19/15  

43/15 چهار  23/16  68/15  72/15  

6/15 پنج  83/16  2/15  29/15  

43/15 کل  76/16  52/15  56/15  
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 بعد و قبل در تحصیلی پیشرفت آزمون نمرات کل میانگین ،1 جدول به توجه با 

 افزایش هدهند نشان که است 76/16 و 43/15 با برابر ترتیب به آزمایش گروه در الگو اجرای

 میانگین ن،همچنی .است دانشجویان یادگیری سطح بر الگو تأثیر و آموزدانش یادگیری سطح

 فتهگر صورت تدریس سنتی روشبه که کنترل گروه در تحصیلی پیشرفت آزمون نمرات کل

 دگیرییا سطح ناچیز بسیار تغییر دهنده نشان که است 56/15 و 52/15 با برابر ترتیب به

 .است دانشجویان

 با مدیریت الگوی روش به دیدهآموزش دانشجویان یادگیری سطح: پژوهش فرضیه

 .دارد تفاوت دوم زبان درس در موجود شیوه به دیدهآموزش دانشجویان

 استفاده یزوج t آزمون از کنترل و آزمایش گروه دو در پژوهش فرضیه بررسی منظوربه

 .شد
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 آزمون از استفاده با آزمونپس وضعیت در کنترل و آزمایش گروه دو در زوجی t آزمون نتیجه .2 جدول

 تحصیلی پیشرفت

 
 نیانگیم

 تفاضل

 انحراف

 اریمع

 یخطا

 استاندارد

 نیانگیم

 t df آماره باال کران نییپا کران
 سطح

 یمعنادار

 شرفتیپ آزمون

 یلیتحص
28378/1-  87238/2  23611/0  75039/1-  81718/0-  437/5-  142 0001/0  

 توسط آزمایش گروه آزمونپس در و کنترل گروه آزمونپس در نمونه باال، جدول در

 داده نشان 28378/1 برابر گروه دو میانگین اختالف و اندشده انتخاب تحصیلی پیشرفت آزمون

 میانگین ابریبر عدم فرضیه است 05/0 از کمتر داریمعنی سطح اینکه به توجه با و است شده

 منفی به توجه با و نیست برابر باهم گروه دو میانگین دیگربیانبه و شودمی پذیرفته گروه دو

 کنترل گروه آزمونپس از باالتر آزمایش گروه آزمونپس در میانگین پایین، و باال کران بودن

 اب مدیریت الگوی روش به دیدهآموزش دانشجویان یادگیری سطح درنتیجه است بوده

 .دارد تفاوت دوم زبان درس در موجود شیوه به دیدهآموزش دانشجویان

 گیری نتیجه و بحث

 الگوی روش به دیدهآموزش دانشجویان یادگیری تفاوت تعیین باهدف حاضر مطالعه

 یافته این. شد انجام دوم زبان درس در موجود شیوه به دیدهآموزش دانشجویان با مدیریت

 یالگو دادند نشان که است ( ,.2010Heidari, et al؛,2016Sanginabadi) بامطالعه همسو

 مدیریت الگوی ین،است. همچن مؤثرتر یادگیریدر  یسنت یستدر یفعال از الگو یستدر

 افزایش سبب دارد، همراه به که گیریچشم درسی و پرورشی آموزشی، آثار با آموزش

 به مربوط موضوع یاددادن به موظف را دانشجو هر و شده دانشجویان در جمعی و کارگروهی

 گفت توانمی یافته این تبیین در. شودمی آنان از دیگر مطالب آموختن و خود همتایان به خود
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 همکاران و اسدیان چنانکه و دارد تأکید مشارکتی یادگیری بر آموزش مدیریت الگوی

(2015Asadian, et al., ،در مطالعه خود نشان دادند )مشارکتی شیوه به تدریس و یادگیری 

 در. دهدمی ارتقاء دوم زبان درس در را دانشجویان عملکرد معمول، تدریس روش از بیشتر

 به را خود جای منفی، رقابت و شوندمی بیشتر تعامل به وادار دانشجویان مشارکتی یادگیری

 گروه اعضای از عضوی هر موفقیت. نیست مطرح ایبازنده و برنده و دهدمی صمیمانه همکاری

 اعضا همه تشویق و تقدیر جزئی، هرچند فرد، هر موفقیت و است گروه کامل موفقیت مبنای بر

 و شده بیشتر مطالب یادگیری به دانشجویان عالقه و انگیزه است منطقی لذا دارد؛ دنبال به را

 این از یافته این. کنندمی بیشتری مسئولیت احساس گروه اعضای سایر و خود یادگیری به نسبت

  &,Kordloo؛ 2013Ashti,Zabarjadi) مطالعه با همسو نظر

2020Behrangi,2012؛Zoghipoor,2019  ؛Mesbah,&Behrangi ) اثربخشی بیانگر که بود 

 یرانفراگ یلیتحص پیشرفت بر( ,2010Behrangi) بهرنگی آموزش مدیریت تدریس الگوی

 از یرسازیتصوآموزش، بر استفاده از نمودار و  یریتمد یدر الگو یگر،د یی. از سواندبوده

 (,2019Solleymanpoor) سلیمانپور مطالعه با همسو یافته ایندارد.  یدتأک یدرس مبحث ینعناو

مطالعه و  یموردپسند فرد برا یهاراه یادگیری( عنوان کرد سبک 2001) یفکه به نقل از س بود

تنها  جایبه  یگرانکتاب و کار کردن با د یار، به جادومو ن یرمانند استفاده از تصاو یادگیری

آموزان دوره دانش یآموززبان یهابا مهارت یادگیری یهاسبک ینبو  استکار کردن 

ان دوم زب یادگیری یهامهارتگفت  توانیم یافته ینا یینتب دررابطه وجود دارد.  متوسطه

 یشناخت یندفرا یگوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است که نوع یهامهارتشامل 

شده، به فنون  یادگرفته اطالعات یافتبعد از در یان. دانشجورودیمشمار  به یادگیری یر براثمؤ

به  هاآنارند و درواقع پدارند تا بتوانند آن را به خاطر بس یازمطالب ن ینتمر یبرا یاسازنده

کنترل داشته باشند منجر  یدارند و اگر فنون مناسب و مورد دلخواه خود برا یازبهتر ن یادگرفتن

 & Behrangi) کردلو و بهرنگی مطالعه با نظر این از یافته این. شودیم یادگیریدر  پیشرفتبه 

2017Kordlo,یادگیری بر آموزش مدیریت الگویهمخوان است که نشان دادند  یز( ن 

http://www.jmep.ir/article_100583_5fbd5fc725b6f3578aaf80da58e36e41.pdf
http://www.jmep.ir/article_100583_5fbd5fc725b6f3578aaf80da58e36e41.pdf
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 الکاتین و( ,2006Almekhlafi) المخالفیمطالعه  یدر راستا یناست. همچن مؤثر یفراشناخت

(2001Kahtani,-Al )آموزشی هایتکنولوژی کمک با دوم زبان یادگیری اینکه بر مبنی است 

 است ذکر به الزم تحقیق گزارش این انتهای در. شودمی درس این یادگیری افـزایش موجب

 در که دانست دانشگاه دو حوزه محدودیت به توانمی مطالعه این هایمحدودیت ازجمله که

 برنامه در آموزش مدیریت الگوی شودمی پیشنهاد همچنین. شود لحاظ بایستی نتایج تعمیم

 آشنایی برای گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن یهامهارت به دوم زبان درسی

 .شود گنجانده دانشجو بیشتر هرچه
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