
 

 

 
در  1(MAT–4)بررسی میزان اثربخشی سبک آموزشی مک کارتی

 ی سنتی آموزشهاسبکمقایسه با 
 *جمال سلیمی

 **محمدی رضا
 چکیده

اساس دیدگاه سنتی، اغلب این  فرضیه مطرح است که همۀ  ۀ آموزش برئطراحی و ارا در
ی بر آموزش و چنین دیدگاهحاکمیت  گیرند.هم یاد می ۀمشاب یادگیرندگان به شیوۀ یکسان و

شناختی . سبكگیردمیی شناختی را نادیده هاسبكدر  هاتفاوتوجود موضوع مهم  ،یادگیری
یادگیری عادتاً  که اطالعات در ضمن تفکر و ایشیوهبر  ایمالحظهیك فرد به شکل قابل

خود  ۀپردازش اطالعات به نوب ۀشیوشناختی بر . تأثیر سبكگذاردمی، اثر شودمیپردازش 
 این، . با وجودگذاردی آموزش برجای ایی و کاراثرات وسیع و بسزایی بر اثربخش تواندیم

؛ زیرا او سبك فرد دیگری لی به درستی اطالع و آگاهی نداردشناختی خود خیشخص از سبك
شناختی در آموزش، رویکردی  ـی یادگیری هاسبكرا تجربه نکرده است. رویکرد استفاده از 

. دانش در این زمینه به معلمان کندمیی فردی در آموزش تأکید هاتفاوتبه است که بر توجه 
 «مك کارتی»کار گیرند.  هکالس بی انفرادی را در هاآموزش ،تا با روشی منظم کندمیکمك 

را  دهیآموزشاز  اینحوه ،آنهای یادگیری و تغییر دادن هاسبك( با استفاده از تعریف 9110)
دهی مك به مقایسۀ سیستم آموزش ،. پژوهش حاضرمشهور است  MAT-4طراحی کرد که به 

بیشتر » ۀبا روش سنتی به منظور آزمون دو فرضی (MAT-4)کارتی با چهار نوع یادگیرنده 
از میزان یادگیری بر اساس  MAT-4))میزان یادگیری براساس شیوۀ « پایدار بودن»و « بودن

آزمون با گروه پس ـآزمون پیش»ربی و از نوع تجروش سنتی پرداخته است. طرح تحقیق نیمه
دختر سال سوم علوم انسانی شهر سنندج  آموزدانشنفر  931آماری شامل  ۀ. جامعاست« گواه
. عنوان نمونه انتخاب شده است هه بنفر 20کالس  2 ایخوشهطور  هب ناآنکه از میان  است
. نتایج پژوهش نشان داد که با است ایگزینه 4سؤالی  920شامل یك آزمون  گیریاندازهابزار 

 مقدار پایدار است و با همین MAT -4اساس سیستم  میزان یادگیری بر درصد 19اطمینان 
میزان یادگیری بر اساس  ،در نتیجه ؛اساس روش سنتی پایدار نیست اطمینان میزان یادگیری بر

 .است تراز میزان یادگیری براساس روش سنتی پایدار MAT -4 سیستم
 

  کارتیهای سنتی، روش مك یادگیری، سبك یادگیری، سبك آموزش، روش کلیدی: واژگان

(4–MAT) 

                                                                                                                 
1 . MC carthies active teaching  (with for styles of Learner) 

 ت علمی دانشگاه کردستانئدانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هی ریزی درسیی برنامهادانشجوی دکتر *
 کشور آموزش سنجش سازمان علمی تئهی عضوی مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و ادانشجوی دکتر **



651 

 
 

 
 

 های آموزشی پژوهش در نظام
 

 

 

 مقدمه
عنوان یکی از  هنه تنها در آموختن مهارتی خاص یا مطالب درسی بلکه ب 9یادگیری

رشد هیجانی و تکامل اجتماعی هایی همچون حوزهشناسی در ها در روانترین زمینهمهم
 «American Heritage» در فرهنگ لغت .د شخصیت نیز دخالت داردحتی در رشو 

یابی از راه تجربه یا تسلط کسب دانش، فهمیدن، تعریف شده است: گونهیادگیری این
( اما 9334سیف  ۀترجم ،9002، 3و السون 2هرگنهان مطالعه )به نقل از یا

( پیشنهاد 9119) 4کیمبل وسیلۀ بهترین تعریف از یادگیری تعریفی است که معروف
( یادگیری 9334سیف، ۀترجم ،2009 شده است. کیمبل )به نقل از هرگنهان والسون،

تمرین  ۀعنوان تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری )رفتار بالقوه( که در نتیج هرا ب
 تعریف کرده است. ،شودمیشده حاصل تقویت

 هافراد را در یادگیری ب ۀی عمدهاتفاوت (9391فراهانی،  ۀ، ترجم9131) 5مایر
 :ه تقسیم کرده استطور کلی به پنج دست

  ،تفاوت در توانایی عمومی یادگیری .9
 ،دانش قبلی در قلمرو خاص(تفاوت در دانش اختصاصی ) .2
 ،تفاوت در انگیزش .3
سیت، سن، نام، موقعیت شناختی نظیر جنی جمعیتهاویژگیتفاوت در  .4

 ،و مذهب، قومیت اجتماعی، اقتصادی
 ی یادگیری.هاسبكتفاوت در  .5

ی یادگیری را که در هاسبكتفاوت در توانایی عمومی یادگیری و تفاوت در 
تفاوت در »تحت یك عنوان کلی  توانمی ،اندشدهبندی باال جداگانه در نظر گرفته تقسیم

در توانایی یی مانند تفاوت هاتفاوتبه  تواندمیتفاوت در یادگیری نیز  آورد. «یادگیری
ی یادگیری، هاسبكعمومی یادگیری که بیشتر تحت تأثیر هوش قرار دارد، تفاوت در 

 ی شود.بندتقسیمتفاوت در استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و غیره 

                                                                                                                 
1. Learning  
2. Hergenhan 
3. Olson 
4. Kimble 
5. Mayer  
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شناخت را شامل  (0939 براهنی، ۀترجم ،9133) 2و هیلگارد 9اتکینسون
دانند که شخص به کمك آن به زی میفرایندهای ذهنی ادراک، حافظه و خبرپردا

اصطالح »کشد. یا برای آینده نقشه می کندمیله حل ئ، مسپردازدمیکسب دانش 
، گفته شوندمیاطالعات پردازش  اهآنیی که در هاراهبه فرایندهای ذهنی یا  ،شناخت

 را اآنه، دهیممیاطالعات را مورد توجه قرار  هاآنوسیلۀ هیی که بهاراه ؛شودمی
و هر وقت که  سازیمآوریم و در حافظه ذخیره میو به رمز در می دهیممیتشخیص 

و  3)بایلر« دهیممیخوانیم و مورد استفاده قرار نیاز داشته باشیم از حافظه فرا می
فراشناخت آگاهی از تفکر سیستماتیك »اما،  (.9391 به نقل سیف 9113:031 4اسنومن
تسهیل یادگیری با اعمال کنترل و هدایت بر فرایندهای  بارۀ یادگیری و توانایی فرد در

( و شامل هرگونه دانش 9393 به نقل از رضایی، 292 :9119، 5)لرنر «استفکری فرد 
های مهارت و فعالیتی است که هدف آن شناخت و تنظیم اقدام شناختی است.

دن ی شناختی از جمله رد و بدل کرهافعالیتشناختی نقش مهمی در انواع فرا
 ،فراگیری نوشتن، ،شدهفهم و درک مطلب نوشته صورت ترغیب کالمی، هاطالعات ب

اشکال مختلف  له، شناخت اجتماعی وئحل مس حافظه، توجه، ،ادراک ،زبان
 ،به نقل از رضایی 9399، ماهر ؛9199، فالول) کندمیبازی  یکنترلخودموزی و آخود

( اصطالح فراشناخت، 9339از سیف،  ، به نقل9113(. از نظر بایلر واسنومن ) 9393
برای  آنهابهینه از  ۀخودمان و چگونگی استفاد بارۀ فرایندهای شناختی به دانش ما در

 .شودمیی یادگیری گفته هاهدفرسیدن به 
 

  6سبک
 هتوان سبك یادگیری را به عنوان روشی که یادگیرنده در یادگیری خود آن را بمی

به همین سبب  (.9339:253تعریف کرد )سیف،  ،دهدهای دیگر ترجیح میروش
( اصطالح ترجیح 2004« )وول فولك»پرورشی از جمله شناسان برخی از روان

و  9رایدینگ. (9339:253د )به نقل از سیف، ندانیادگیری را بهتر از سبك یادگیری می

                                                                                                                 
1. Atkinson  
2. Hilgard  
3. Bieler  
4. Snowman  
5. Lerner  
6. Style  
7. Riding  
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ای در نوشته 4الپورت :گویند( می9115) 3و استرنبرگ2( و گریگورنکو 9119) 9شیما
را در « سبك» ۀساز احتماالً اولین محققی بوده است که به عمد« هاسبك»در مورد 

شناختی را حالت ( سبك9119و رایدینگ  5مورد شناخت به کار برده است. رینر )رینر
له، تفکر، ادراک و یادآوری توصیف کرده است. از ئنوعی یا عادتی فرد برای حل مس

( سبك را ترجیح فرد در 9111) «استرنبرگ»ما سبك یك توانایی است. ا ،این نظر
گفت سبك ترجیح استفاده از  توانمیها. داند نه خود تواناییها میتواناییاستفاده از 

امکانات است. این امکانات ممکن است امکانات درونی فرد باشند یا امکانات بیرونی 
  و خارج از فرد و یا هر دو.

 
  6ی یادگیریهاسبک

الگوی ثابتی در  ( سبك یادگیری،9334 پور،سعدیبه نقل از  0911) 9ته بِنتبر اساس گف 
یابد. در موزشی الزم دست می، فرد به تجارب آآن وسیلۀ بهرفتار و عملکرد است که 

عنوان  هو فیزیولوژیکی است که ب ی رفتارهای شناختی، عاطفیهاویژگی، ترکیبی از واقع
کنند که یك یادگیرنده، محیط یادگیری را مینه عمل میی نسبتاً ثابتی در این زهاشاخص

با  .دهدمیو نسبت به آن واکنش نشان  پردازدمی، با آن به تعامل کندمیچگونه ادراک 
شویم که تعاریف متعددی از سبك یادگیری مرور ادبیات مربوط به یادگیری متوجه می

 ارائه شده است، از جمله: 
افراد، مفاهیم،  اآنهکه در  شوندمییی گفته هاروشی به ی یادگیرهاسبك 3ازنظر کلب»

ی جدید هاموقعیتآورند که آنان را در برخورد با می وجود بهقوانین و اصولی را 
 .(9391حسینی لرگانی از ، به نقل 42 :، 9111، 1)بُزینلُس کندمیهدایت 

( 1491:913معتقدند که سبك یادگیری عبارت است از: )« 99کرافورد»و « 90دکو»
یادگیرنده برای پردازش اطالعات در یادگیری  ۀی شخصی مورد استفادهاروش»

  .«مفاهیم تازه
                                                                                                                 
1. Cheema  
2. Gregorenco  
3. Sternberg  
4. Alport  
5. Rayner  
6. Learning styles  
7. Bent  
8. kolb 
9. Bozionelos  
10. Dececco  
11. Crawford  
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ی فردی که در هاتفاوت»گوید: سبك یادگیری میدر تعریف « دیبللو»همچنین 
 .(0911، 9دیبللو« )دهدمیی کالس درس، یادگیری را تحت تأثیر قرار هاموقعیت

 
  3و فراشناخت 2شناخت

ندهای شناخت را شامل فرای (0939 براهنی، ۀترجم ،9133) 5و هیلگارد 4نسوناتکی
که شخص به کمك آن به کسب دانش  دانندمیپردازی ذهنی ادراک، حافظه و خبر

اصطالح شناخت به »کشد. یا برای آینده نقشه می کندمیله حل ئ، مسپردازدمی
، شودمی، گفته شوندمیازش اطالعات پرد آنهایی که در هاراهفرایندهای ذهنی یا 

را تشخیص  آنها، دهیممیاطالعات را مورد توجه قرار  آنها وسیلۀ بهیی که هاراه
و هر وقت که نیاز داشته  سازیمآوریم و در حافظه ذخیره میو به رمز در می دهیممی

 9اسنومنو  1)بایلر« دهیممیخوانیم و مورد استفاده قرار را از حافظه فرا می آنهاباشیم 
به نقل  9399 ترجمۀ ماهر، ،9199) 3«لوفال»به باور  (.9391 به نقل سیف 9113:031

( شناخت عالوه بر فرایندها و تولیدات هوشی و دقیق ذهنی آدمی که 9393 از رضایی
هوش، تفکر،  آگاهی،شناختی سطح باالیی همچون دانش، خودهای روانشامل ماهیت
یا ؤپردازی و شاید تخیل و رنماد دهی،، ربطیبندهطبقمفهومی کردن،  تصور، خلق،

ویژه در نوزادان( هیافته )بی حرکتی سازمانهاجنبش، شامل مفاهیم جدیدی مانند است
و امکان  شودمی، توجه و یادگیری را هم شامل ادراک، تصویرسازی ذهنی، حافظه

 آن مستتر بدانند. شناختی دیگری را دری اجتماعی و روانهاویژگیدارد گروهی دیگر 
بارۀ یادگیری و توانایی تسهیل  فراشناخت آگاهی از تفکر سیستماتیك فرد در»

 292:، 9119، )لرنر «استیادگیری با اعمال کنترل و هدایت بر فرایندهای فکری فرد 
گونه دانش و فعالیتی است که هدف آن شناخت ( و شامل هر9393 به نقل از رضایی

ی هافعالیتی فراشناختی نقش مهمی در انواع هامهارت است.و تنظیم اقدام شناختی 
فهم و درک  صورت ترغیب کالمی، هشناختی از جمله رد و بدل کردن اطالعات ب

                                                                                                                 
1. DeBello  
2. Cognitive  
3. Meta - Cognitive 
4. Atkinson  
5. Hilgard  
6. Bieler  
7. Snowman  
8. Fllavel  
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له، شناخت ئحل مس حافظه، توجه، ادراک، ،زبان فراگیری، نوشتن، ،شدهمطلب نوشته
، 9199، ولفال) کندمی بازی یکنترلخودآموزی و اشکال مختلف خود اجتماعی و

، به نقل از سیف، 9113(. از نظر بایلر واسنومن ) 9393به نقل از رضایی  9399ماهر، 
بارۀ فرایندهای شناختی خودمان و  ( اصطالح فراشناخت، به دانش ما در9391

 .شودمیی یادگیری گفته هاهدفبرای رسیدن به  آنهابهینه از  ۀچگونگی استفاد
بارۀ دانستن  از نظام شناختی خود او یا دانستن در فرا شناخت دانش یا آگاهی فرد»

دانستن امور،  و نگام یادگیریه تا به دهدمیدانش فرا شناختی ما را یاری  است.
تا نتایج  کندمیپیشرفت خود را زیر نظر بگیریم. همچنین این دانش به ما کمك 

« بسنجیم ،ایمواندهیمان را ارزیابی کنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خهاتالش
  .(431-433: ،9391، )سیف

( بین دانش فراشناخت و فعالیت فراشناختی تمایز قائل شده 4002) 9سانتروک
گانۀ مربوط به های سهاست. منظور وی از دانش فراشناخت همان دانش

یادگیری و راهبردهای یادگیری است، از نظر او فعالیت خودیادگیرنده، تکالیف 
پیوندد که یادگیرنده به طور آگاهانه راهبردهای یادگیری نی به وقوع میفراشناخت زما

خود را ضمن حل مسئله و تفکر هدفمند، تحت نظارت و هدایت قرار دهد )به نقل از 
( در پژوهشی نشان داده است 9393به نقل از رضایی ) حجازی( 253: 9339سیف، 

ثیر را در پیشرفت تحصیلی بارۀ راهبردهای شناختی بیشترین تأ که دانش شخص در
  .دارد
 

  2راهبردهای شناختی و فراشناختی
ی ذهنی است که اهمیت مخصوصی در یادگیری هامهارتراهبردهای شناختی یکی از »

تا اطالعات تازه را  کنندمیراهبردهای شناختی به ما کمك  ،طور کلیه ب و تفکر دارد.
 آمادهدر حافظه درازمدت  آنهاسازی یرهشده و ذخبرای ترکیب با اطالعات قبالً آموخته

(. بنا 410: 9391 )سیف، «هستند یادگیری ابزارهای شناختی بنابراین، راهبردهای ؛کنیم
از: راهبردهای  ندا( راهبردهای یادگیری عبارت391: 9131) «مایر»و  «واینستین»به نظر 

                                                                                                                 
1. santrock  
2. Cognitive  and  Meta – Cognitive strategies  
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جامع راهبردهای  ،3اندهیسازم، راهبردهای 2معنایی راهبردهای بسط ،9تکرار یا مرور
 .5راهبردهای عاطفی و 4نظارتی

ی موضوع بندطبقهو  بینیپیش، ، ارزیابیراهبردهای فراشناختی عبارت از بازبینی»
گفت راهبردهای شناختی  توانمی .(9111، 1کاربو و همکاران« )استمورد مطالعه 

ی آن مورد استفاده برای ایجاد پیشرفت شناختی و راهبردهای فراشناختی برای بازبین
  (.9113، 9دککو) گیردمیقرار 

 : در سه دسته قرار داد توانمیشناختی عمده را راهبردهای فرا
 ،ریزیراهبردهای برنامه .9
  ،راهبردهای کنترل و نظارت. 2
 .(219: 9339 راهبردهای نظم دهی )سیف، .3
 

 4ـ  MATسیستم 
، آنهای یادگیری و تغییر دادن اهسبك( با استفاده از تعریف 9110) مك کارتی»
های درس کالسی برای تهیۀ طرح را ابداع کرد که در طراحی و 3«4ـ  MATسیستم »

، چهار کلبمدل . او از مطالعۀ گیردمیساله مورد استفاده قرار  99تا  5ان آموزدانش
 که به شرح زیر است: نوع یادگیرنده و هشت جنبۀ طرح درس را استخراج کرد

 

 طرح درس ۀجنب نوع یادگیرنده  مدل کلب

 تجربه عینی

 بـه اطالعات را  آموزدانشتخیلی: ـ   ابتکاری
ــیلۀ ــاس و وس ــت   احس ــود دریاف ادراک خ

ند در زمینۀ تجربیـات  ااین افراد مایل .کندمی
 .های خود به تأمل بپردازندو یاد گیری

 انگیزش
 الف( خلق تجربه

ــرروی آن  ــل بــ ب( تأمــ
 تجربه

                                                                                                                 
1. Rehearsal strategies 
2. Elaboration strategies 
3. Organizational strategies 
4. Comprehension monitoring  strategies 
5. Affective strategies 
6. Carbo et all  
7. DeCecoo  
8. MC carthy active teaching  
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 طرح درس ۀجنب نوع یادگیرنده  مدل کلب

 تأملی ۀمشاهد
، اطالعات را با مشاهده و آموزدانشلیلی: تح

و سپس به تدوین  کندمیفکر کردن پردازش 
 .پردازدمیهایی نظریه

 مفهوم ۀتوسع
 جانبههای همهالف( تأمل
 هاهنظری ۀتوسع ب( ارائه و

سازی مفهوم
 انتزاعی

بنـدی و  ها را قالبعقل سلیم: فرد ابتدا نظریه
ند که آیا  سپس مایل است بدا ،کندمی تدوین

 یی دارند یا خیر؟اها در عمل کاراین نظریه

 تمرین
ــف ( تمــرین و ــت  ال تقوی

 اطالعات
 ب( شخصی کردن تجربه

 گری فعالآزمایش

وسـیلۀ حـس کـردن و     بـه  آمـوز دانـش پویا: 
آزمـودن   وسـیلۀ  بـه سـپس   احساس کردن و

ایـن اطالعـات را بـه     توانـد مـی یی که هاراه
 آموزد.کارگیرد، می

 

 دکاربر
طرحی برای بـه   ۀالف( تهی

 کارگیری مفاهیم جدید
ســـهیم  ب( اجـــرای آن و

 کردن  دیگران در آن

 
دهی است که دارای مراحل زیر ای از آموزشنحوه ۀکنندکارتی ارائهمك سیستم

 است: 
نیاز  که شودآموزانی مربوط میدانشاز آن دسته  به این جنبه از درس، انگیزش: .9
گونه این .کنند مشارکت کالسی یهافعالیت در و درس شوند درگیر فعاالنه ،دارند
مناسب است و با تجارب  و کافی شدهآیا اطالعات داده ند بدانند کهاآموزان مایلدانش
به دو بخش تقسیم  تواندمیجنبۀ انگیزشی درس  .کندمیچگونه ارتباط پیدا  ناآنفعلی 

  ؛کردن روی آن تجربهب( تأمل و  شود: الف( خلق تجربه
 شودمیانی مربوط آموزدانشاین جنبه از درس به آن دسته از  :توسعۀ مفهومی .2

گویند یا متون که دوست دارند اطالعات به همان صورتی که افراد متخصص می
به دو  توانمیارائه شود. بخش توسعۀ مفهوم درس را  نآناکنند، به درسی بیان می

و  هاهب( ارائه و توسعۀ نظری و جانبه در مفاهیمتأمالت همهبخش تقسیم کرد: الف( 
 ؛مفاهیم

که اطالعات  دهدمیان این امکان را آموزدانشاین جنبه از درس به : تمرین .3 
را درک  آنهای عملی یاد بگیرند و هافعالیت ها وقبلی را با تمرین ۀشده در مرحلارائه
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: الف( تمرین کردن و تقویت شودمیم کنند. این جنبه از درس به دو بخش تقسی
 ؛ب( شخصی کردن تجربهو  اطالعات جدید

یی را پیدا کنند هاراهتا  سازدمیان را وادار آموزدانشاین جنبه از درس، : کاربرد .4
ی جدید به کار ببرند. این جنبه از هاموقعیتشده را در که بتوانند اطالعات یادگرفته

کارگیری ه طرحی برای ب ۀالف( تهی بخش تقسیم کرد:به دو  توانمیدرس را نیز 
 ن به نقل از، سوزام)بنتها ب( اجرای آن و سهیم کردن دیگران در آنو  مفاهیم جدید

 .(9333 ،پورسعدی
 

  ی تحقیقهافرضیه
دهی انی که بر اساس سیستم آموزشآموزدانشمیزان یادگیری فرضیۀ اول:  ◘

بر اساس روش سنتی آموزش  که کسانی اند از( آموزش دیدهMAT–4کارتی )مك
  اند بیشتر است.دیده

 ((MAT–4 یکه بر اساس سیستم آموزش انیآموزدانشمیزان یادگیری فرضیۀ دوم:  ◘
 پایدارتر است. ،اندبر اساس روش سنتی آموزش دیده کهکسانیاند از آموزش دیده

 
 متغیرهای پژوهش

 متغیر مستقل : شیوۀ آموزش.
 ی آزمایشی و گواه.هاگروهی نهایی در هاآزموننتایج متغیر وابسته: 

 .انتخاب یك درس در میان سایر دروس .تحصیلی ۀمتغیر کنترل: جنس، پای
 

 و حجم نمونه  گیرینمونهآماری، روش  ۀجامع
 سنندجشهر ان دختر سال سوم علوم انسانی آموزدانشکلیۀ  :ند ازاآماری عبارت ۀجامع
ده است. حجم شانجام  ایخوشهصورت  هب گیرینمونهروش  .دهستننفر  931که 

ی آزمایش و هاگروهنفره که هر کدام در یکی از  23کالس  2نمونه عبارت است از 
 .اندگرفتهگواه جای 
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 گیریاندازهابزار 
آزمون  یك از بودندعبارت  هادادهگردآوری و  گیریاندازهابزارهای  ،در این پژوهش

 دوسال سوم که در  شناسیرواندوم کتاب  ۀمحتوای نیم اخته ازسمعلم ایگزینه چهار
ی هاالؤساند. پایایی آزمون از طریق دو نیمه کردن دهشنهایی اجراء  آزمون وپیش ۀمرحل
بین  دست آمده است که در هی مشابه بهاگروهشده بر روی ءاجرا ایگزینه 4تایی  10
دست آمده  هب درصد 91مون همبستگی سؤال اول آز 10ی فرد و زوج آزمون هانیمه

 :دشبه نحو زیر محاسبه  (براون ـاز طریق فرمول )اسپیرمن  آنهااست و پایایی 

tt

/
r /

/


 



2 0 78
0 87

1 0 78
 

 درصد 91سؤال دوم آزمون همبستگی  10ی فرد و زوج آزمون  هانیمهدر بین  و
 :است درصد 34براون  ـطبق فرمول اسپیرمن  آنهاپایایی  دست آمده است وهب

tt

/
r /

/


 



2 0 71
0 84

1 0 71
 

باید بکوشیم تا  ،های پیشرفت تحصیلی روابرای ساختن آزمون»از آنجا که 
 ،جدول مشخصات ،و محتوای درس باشند هاهدفکاملی از  ۀی آزمون نمونهاالؤس

در بر این اساس،  ؛(9335 ،)سیف« ش برای انجام دادن چنین کاری استبهترین رو
یك جدول  را در ی مورد نظرهاهدفکاملی از محتوا و  ۀنمون ،ابتدا پژوهشگر

 سپس عوامل زیر را برای باال بردن روایی آزمون لحاظ کرد: مشخصات گردآوری و
 ؛راهنمای آزمون دقیقی نوشته شد .9
مندرج در ) ایگزینهی چندهاالؤس ۀی آزمون مطابق با قواعد تهیهاالؤس .2

، سنجش و ارزشیابی آموزشی، گیریاندازه کبر؛سیف علی ا :239تا  222 صفحات
 ؛( نوشته شد9335
 ؛دشاز آسان به دشوار، با دشواری متنوع ارائه  هاالسؤترتیب قرار گرفتن . 3
با  2پایایی و 9چون روایی ؛سؤال در نظر گرفته شد 01 ،ی آزمونهاالسؤتعداد  .4

  .(9335 ) سیف، یابدمیی آزمون افزایش هاالسؤافزایش 

                                                                                                                 
1. Validity   
2. Reliability   
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سپس آزمون مذکور برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی در اختیار دبیران 
آزمون مذکور از  ه،عمل آمد شناسی و متخصصان قرار گرفت و پس از بررسی بهروان

 یید قرار گرفت.أمحتوایی مورد تروایی لحاظ روایی صوری و 
 

  هادادهگردآوری تحقیق و روش 
حقیقی که بر بنیاد کنترل شدید تمام عوامل ناخواسته و  های تجربیکه اجرای طرح زمانی

تجربی امکان ندارد استفاده از روش تحقیق نیمه ،نامربوط در موقعیت تجربی استوار است
پذیری در اغلب موارد تنها و بهترین روش تحقیق در تحقیقات علوم با شرایط انعطاف

 .(9391 ،انسانی و تربیتی است )سیف نراقی و نادری
آزمایشی از روش تحقیق نیمه هافرضیهبا توجه به موضوع و  ،این پژوهش رد

بیست  و آزمون از هر دو گروه یك آزمون صدپیش ۀابتدا در مرحل استفاده شده است.
سوم  ۀپای شناسیروانیی از محتوای جدید درس هاالؤسحاوی  ایگزینهسؤالی چهار

ر مستقل در هر دو گروه مشخص در نیم سال دوم به عمل آمد تا سطح صفر متغی
یك و نیم  ۀجلس 1دوم کتاب در  ۀتقل، نیماجرای متغیر مس ۀسپس در مرحل ؛دشو

یعنی ابتدا  ؛شدمیآموزش داده   MAT – 4ساعته به صورت هفتگی بر اساس سیستم
تازه )در اختیار قرار دادن  ۀبسته به موضوع درس فرصت یك تجرب ،در هر جلسه

در اختیار ( های طبیعی، استفاده از نمونهها، استفاده از ماکتهامجلهها، روزنامه ۀبرید
یی تقسیم هاگروهکه به  شدمیآموزان خواسته سپس از دانش ؛شدمیقرار داده  نآنا

آن تجربه بپردازند و نتایج در هر  ۀبار های خود درد و دیدگاهیعقا ۀشوند و به مقایس
بحث و  ۀجلس ،د. پس از انجام این کارشوته یکی از اعضای گروه نوش از سویگروه 

تا میان نتایج و شد میخواسته  نآناو از  شدمیتبادل نظر عمومی در کالس تشکیل 
مشخص  نآنانظرهای و نقطه هاتفاوتند تا اشتراکات و کنعقاید خود پیوند برقرار 

موضوع  ،بحث و تبادل نظر عمومی و مشخص شدن پیوندها ۀجلسپس از  .دشو
د و درستی و شید درس با در نظر گرفتن نتایج بحث و تبادل نظر عمومی ارائه میجد

. پس از شدمیدرس بیان  ۀان در حین ارائآموزدانشیا نادرستی نتایج و عقاید مختلف 
ی مربوط هاتمرینای شامل مطالب جالب مربوط به موضوع درس و درس، برگه ۀارائ
 ی مربوط بپردازند.هاتمرینتا مطالب را بخوانند و به انجام  شدمیارائه  آنهابه 

دست آمده پس از تدریس  و مطالب به منظور تقویت اطالعات جدید به هاتمرین
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مجدداً به  شدمیان خواسته آموزدانش. پس از انجام مرحلۀ باال از شدمیمطرح 
س در زندگی شخصی آنچه که از موضوع جدید در ۀبار هایی تقسیم شوند و درگروه

به بحث بپردازند و با یکدیگر تبادل نظر کنند  اندکردهخودشان اتفاق افتاده و یا تجربه 
هایی را برای کاربردی کردن زمینه شدمیخواسته  نآناو پس از انجام تبادل نظر از 

ند و پس از کندیگر کالس حاضر  جلسۀشده شناسایی و با خود در مطالب آموخته
و  شدمیارائه  هاگروه ۀهم ۀشدیهای شناسایزمینه ،دیگر ۀجلسآن در حاضر کردن 

 پرداختند.به ارائه نظر می آنهادر مورد  هاگروه
دوم کتاب از هر دو گروه آزمایشی و گواه ۀ جلسه و تدریس کل نیم 1 پس از طی

اول  ۀزمون فرضیآتا برای  به عمل آمد ایگزینهسؤالی چهار  920یك آزمون نهایی 
نتایج به دست آمده از آن با نتایج به دست آمده از پیش آزمون در هر دو گروه با استفاده 

یك  زمون فرضیه دوم پس از گذشت یك ماه،آ. سپس برای شودمقایسه  Tاز آزمون 
ن با نتایج ازمون آمده از آدست  هتا نتایج ب دش ءدر هر دو گروه اجرا 9زمون تعقیبیآ

 و از هر گروه سه بار آزمون صد ،بنابراین ؛دوشمقایسه  Tون زمآنهایی با استفاده از 
 و ، نهاییآزمونپیش ۀده است که در سه مرحلعمل آم به ایگزینهالی چهار ؤبیست س

 .آزمون یکسان بوده است ۀر سه مرحلده است که در هش ءتعقیبی اجرا
 

 طرح پژوهش 
 ایی با گروه گواهنه آزمون وطرح پیش

 T2             T9               X          گروه آزمایش    
 -                T2  T9            گروه گواه                  

 
  هادادهروش تجزیه و تحلیل 

ها درجهو انحراف استاندارد  ،از آمار توصیفی به منظور محاسبۀ میانگین ،در این پژوهش
ان در دو گروه کنترل آموزدانشایسۀ عملکرد منظور مق هب T) آزمون)و از آمار استنباطی 

 و گواه استفاده شده است.
 

                                                                                                                 
1. Follow up 
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  هادادهتجزیه و تحلیل 
 بیان شده است. هافرضیهبه ترتیب و بر مبنای  هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

 دهی مك کارتیاساس سیستم آموزش که برانیآموزدانش: میزان یادگیری (9فرضیه )
(4-MRT)  بیشتر  ،اندبر اساس روش سنتی آموزش دیده که کسانیاز  ،انددیدهآموزش

 است.
 آزمون در دو گروه آزمایش و گواهسآزمون و پیش( مقایسۀ نتایج پ1)جدول 

 آماری شاخص
 هاگروه

 تعداد
-ی پیشهامیانگینتفاوت 

 آزمونآزمون و پس
تفاوت اختالف 

 T d.f Sig هامیانگین

   0  -35/6 28 گواه

 0002/0 55 0/9 00/05 -99/20 28 مایشآز

 
و که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش  شودمیمشاهده باال نتایج جدول  از
 بیش از مقدار 54با درجات آزادی  00/1محاسبه شده  Tوجود دارد که مقدار گواه 

T  ی ما مبن ۀیم بگوییم که فرضیتوانمی درصد 11پس با اطمینان  ؛است 529/2بحرانی
 شودمی( از روش سنتی تأیید MAT-4بر مؤثرتر بودن روش آموزش مك کارتی )

(005/0  ›p). 
 

 کارتی دهی مكانی که بر اساس سیستم آموزشآموزدانشفرضیۀ دوم: میزان یادگیری 
(4-MAT) است. ترپایدار ،انداساس روش سنتی آموزش دیده بر که کسانیاند از آموزش دیده 

 آزمون و تعقیبی در گروه آزمایشسنتایج پ (2)جدول
 ماریآی هاشاخص        

  هاآزمون
 ندارداانحراف است میانگین تعداد

 آزمونپس
 تعقیبی

28 
28 

90/23 
09/25 

2/6 
05/5 

 
 آزمون و آزمون تعقیبی برای گروه آزمایشجدول مقایسۀ پس (3ل)جدو
 ی آماریهاشاخص     

  هاآزمون
 T D .f Sig هامیانگینتفاوت 

 آزمونپس
 تعقیبی

 
30/0 

 
655/0 

 
22 

 
50/0 
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که تفاوت معناداری بین دو آزمون نهائی و تعقیبی  شودمیاز نتایج جدول مشاهده 
 Tکوچکتر از مقدار  29با درجۀ آزادی  155/0شده محاسبه Tیعنی مقدار ؛وجود ندارد

که نتایج یادگیری  توانیم بگوییممی 15/0با اطمینان  ،بنابراین است؛ 209/2بحرانی 
 .( P‹ 025/0پایدار مانده است ) (MAT-4کارتی )دهی مكشیوۀ آموزش حاصل از

 
 آزمون و تعقیبی در گروه گواهنتایج پس (4جدول)

 آماری هایشاخص            
 هاآزمون 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد

 پس آزمون
 تعقیبی

28 
28 

89/00 
05/8 

09/5 
98/5 

 
 

 آزمون و تعقیبی در گروه گواهپس ۀمقایس (5)جدول
 ی آماریهاشاخص        

 هاآزمون 
 T d.f sig هاتفاوت میانگین

 آزمونپس
 تعقیبی

22/3 08/2 22 
 

055/0 

 
تعقیبی در  آزمون وداری بین پسکه تفاوت معنا شودمیاز نتایج جدول مشاهده 

بیشتر  29آزادی  ۀبا درج 93/2ه شدمحاسبه T یعنی مقدار ؛شودمیگروه گواه مشاهده 
یم بگوییم که نتایج توانمی 15/0ان ینبا اطم ،بنابراین ؛است 099/2بحرانی  Tاز مقدار

 .( P›  025/0یادگیری حاصل از شیوۀ آموزش سنتی پایدار نمانده است )
مبنی بر عدم وجود تفاوت بین آزمون  (5( و )3)جدول  ۀرفته از مقایس هم روی

آزمون آزمون در گروه آزمایش و وجود تفاوت بین آزمون تعقیبی و پسستعقیبی و پ
دوم مبنی بر پایدار بودن نتایج یادگیری  ۀگیریم که فرضیدر گروه گواه نتیجه می

 .شودمی( تأیید MAT-4دهی مك کارتی )آموزشۀ حاصل از شیو
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  گیرینتیجه
چنین پژوهش این هایاز یافته توانمیقبلی،  ۀشدی انجامهاپژوهشبا توجه به نتایج 

 :کرد گیرینتیجه
دهی که بر اساس سیستم آموزش انیآموزدانش: میزان یادگیری فرضیۀ اول

اساس روش سنتی آموزش  بر که کسانیاز  ،انددیدهآموزش ( MAT-4کارتی )مك
ذیل این با توجه به آنچه که در  11/0اثبات فرضیۀ باال با اطمینان  .بیشتر است ،انددیده

پژوهش  ۀتأییدی است بر نتیج ،گفته شد هادادهفرضیه در بخش تجزیه و تحلیل 
ی هاتفاوتگروه آزمایشی و گواه دو های کلی در ( که نشان داد در نمره9113باهلر)

. همچنین اثبات مفید بودن و سودمند یافت شد MAT-4سیستم  در اثربخشیمعناداری 
 ،و از این نظر دهدمیان بخوبی نشان آموزدانشم برای را هم برای معلمان و ه بودن آن

همخوانی دارد که با انجام پرسشنامه و  (9133با پژوهش سنگتر و شولمن )
را مفید  MAT-4ان و هم معلمان آموزدانششده نشان دادند که هم های انجاممصاحبه

 و سودمند یافتند.
متناسب با سبك یادگیری  ( معتقد است که اگر معلمی دقیقا9113ًو9113)9فلدر

ان او مهارت ذهنی آموزدانش ،ممکن است ،ان به تدریس بپردازدآموزدانشترجیحی 
خود برای پیشرفت در مدرسه یا  ۀهای بالقوالزم را که برای دستیابی به قابلیت

یی در شیوۀ هاموقعیتنیاز دارند و باید در چنین  آنهاهای مختلف به حرفه
ق ئبر این مشکل فا MAT-4کسب نکنند. سیستم  ،پذیر باشندشان انعطافیادگیری

یك سبك با چرا که هر گام از آن اختصاص و همخوانی بیشتری را  ؛آمده است
 وجود بهان آموزدانشپذیری الزم را در و انعطاف دهدمییادگیری خاص نشان 

رۀ ( در پژوهشی نشان داده است که دانش شخصی در با9393جازی )ح  آورد.می
 راهبردهای شناختی بیشترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی دارد. از آنجا که سیستم

 4-MAT  است، متضمن استفاده از راهبردهای شناختی بسیار متنوع در حین آموزش
را در فراهم آوردن موقعیت مناسب برای اطالع شخص از  مؤثر بودن آن توانمی

 .کردراهبردهای شناختی مختلف تبیین 
های اساسی ( معتقد است که آموزش اثربخش نیازمند توجه به گام9334اده )اسدز

ی شناختی هاسبكی فردی از جمله تفاوت در هاتفاوتبرای یادگیری مؤثر در بستر 
                                                                                                                 
1. Felder 
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این است که این شیوۀ  MAT-4یکی از دالیل اثربخش بودن سیستم  یادگیرنده است.
یعنی تدریس را  ؛س توجه داردی فردی در کالهاتفاوتتدریس در سطح مطلوبی به 

ترین ی یادگیری موجود در کالس قرار داده است و یکی از مهمهاسبكبر اساس 
ی یادگیری افراد با هاسبكی فردی در محیط یادگیری تفاوت هاتفاوتهای جلوه

 یکدیگر است. 
های منابع، رویکردها و محیط ن( باور دارد که با فراهم کرد9115) دان وان و

های پیشرفت تحصیلی و نگرشی نمره توانمی هماهنگی با سبك شناختی()ده پاسخ
ناهماهنگ  آنهاانی که همین عوامل با سبك شناختی آموزدانشان را نسبت به آموزدانش
 نقاطبگیرند تا از  ند یادتوانمیان آموزدانشداری افزایش داد و اغلب طور معنی هب ؛است

برداری کنند. تمرکز بر مطالب درسی تازه یا مشکل بهرهشان هنگام قوت سبك یادگیری
فراهم است، ی یادگیری مختلف هاسبكمتضمن تطابق با  MAT-4از آنجا که سیستم 

( در این شیوه شناختیده )هماهنگ با سبكهای پاسخع، رویکردها و محیطکردن مناب
ی یادگیری هاسبك مطالب درسی متناسب با ۀناگزیر است و همچنین در اثر تکرار ارائ

های قوت یادگیری خود فراهم ان از نکتهآموزدانشخوبی برای آگاهی  ۀمختلف زمین
. هنگام مواجهه به یك مطلب درسی تازه بهره خواهند جست نآناکه از  شودمی

 ۀمنظور ارائ همعتقد است که استفاده از راهبردهای آموزشی مختلف ب (9334) بیابانگرد
هایی خواهد حلیکی از راه نآنای یادگیری هاسبكان به تناسب وزآمدانشآموزش به 

تفاوت  ،بر مشکل ضرورت تدریس برای کل گروه و از طرف دیگر توانمیبود که 
طرحی برای  MAT-4ق آمد. از آنجا که سیستم ئی یادگیری در میان افراد گروه فاهاسبك

اثربخشی آن نشان  است،ری ی یادگیهاسبكتدریس به کل گروه با تفاوت افراد در 
یکی  ،بنابراین ؛آن تعبییه شده است که استفاده از راهبردهای آموزشی مختلف در دهدمی

 با توجه به مطالب باال تبیین کرد. توانمیرا  MAT-4دیگر از دالیل مؤثر بودن 
دهی انی که بر اساس سیستم آموزشآموزدانشفرضیه دوم: میزان یادگیری 

اساس روش سنتی آموزش  بر که کسانیاز  انددیدهآموزش ( MAT-4)کارتی مك
 پایدارتر است. ،انددیده

بخش تجزیه و تحلیل  باال با توجه به آنچه در ذیل این فرضیه در ۀاثبات فرضی
رد شده در موعالوه بر همخوانی و قابل تأیید بودن مطالب مشروح و تبیین ،گفته شد
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مطالب تبیینی و تفسیری این  توانمی ،دوم( ۀفرضیاین فرضیه ) ۀبار در ،فرضیۀ اول
 کرد:را نیز لحاظ زیر  هویژ

سبك یادگیری، الگوی ثابتی در رفتار و عملکرد  (9114) اسنایدر ۀبر اساس گفت
ترکیبی از  ،و در واقع یابدمیآن فرد به تجارب آموزشی الزم دست  وسیلۀ بهاست که 

سبتاً ی نهاشاخصعنوان  هکی است که بی شناختی، عاطفی و فیزیولوژیهاویژگی
، محیط یادگیری را چگونه ادراک کنند که یك یادگیرندهثابتی در این زمینه عمل می

و از آنجا که در  دهدمیو نسبت به آن واکنش نشان  پردازدمی، با آن به تعامل کندمی
ثبات نسبی »وان لویحاً به عنعمل آمده از سبك یادگیری آشکار یا ت ههای بتعریف ۀهم

پایدار بودن نتایج  توانمی ،است شدهتأکید « تجارب آموزشیالگوی فراگیری 
د که این سیستم در کرگونه تبیین را این MAY-4یادگیری بر اساس شیوۀ آموزشی 

ویژگی ثبات نسبی  ی یادگیری افراد توانا بوده است.هاسبكاستفادۀ مطلوب از 
« میزان یادگیری»یادگیری باعث خواهد شد که ی هاسبكتجارب آموزشی  فراگیری

نیز از  ،ی یادگیریهاسبكدر صورت ثبات نسبی درجۀ همخوانی شیوۀ آموزش با 
ی بسیار مشخص و یدارای روا MAT-4از آنجا که شیوۀ  .ثبات نسبی برخوردار باشد

( دشومیکه ایجاد  ایی یادگیری )هر اندازههاسبكدرجۀ همخوانی آن با  است،ثابت 
 ماند.ثابت می

 
 های پژوهشمحدودیت

گروه آزمایشی و گواه، پژوهشگر  دوبه جهت عدم امکان گزینش تصادفی افراد در 
تجربی را مورد استفاده قرار داده است اما این طرح دارای  ۀیك طرح نتیج

 :استکنندۀ روایی بیرونی سازی عوامل تهدیدهای زیر در زمینۀ خنثیمحدودیت
 ،ش متقابل حاصل از تعصب و تمایل گزینش و متغیر مستقلالف( اثر کن

  ،ب( اثر آزمون مقدماتی بر متغیر مستقل
  ،ی تجربی بر متغیر مستقلهاروشاثر  ج(

  ،د( مصنوعی بودن موقعیت و شرایط تجربی
 ،ه( تداخل چند متغیر مستقل

 .و( بلوغ
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ت که برای گیر بودن آن نوعی محدودیت اسوقت ،«MAT-4»رغم اثربخشی به 
در برای رفع این محدویت،  .شیمی بیشتر مشهود است و فیزیك ،ی ریاضیهادرس

  .حل ارائه خواهد شدبخش پیشنهادها راه
 

 پیشنهادهای پژوهش
سطوح از  ۀهمدر  (در زیربخش خلق تجربه)شود که در مرحلۀ انگیزش پیشنهاد می

د و در صورت شواستفاده ، اجتماعی ویژۀ منطقه بیشتر ، فرهنگیهای محیطیتجربه
یابی از نحوۀ نگرش ی جدید حداکثر تالش برای اطالعهاتجربه ۀناگزیر بودن برای ارائ

ویژه برای تدریس دروسی  هعمل آید. این پیشنهاد ب هجدید ب ۀاز تجرب آنهاو تلقی 
 .شودمیشناسی مطرح انوادبیات و ر مانند، اجتماعی، تاریخ،

سطوح بهتر  ۀهم در یك منطقه و در MAT-4سیستم  یدر صورت اجرای آزمایش
 ۀدارند MAT-4از آنجا که سیستم  ،ابعاد مختلف اثرگذاری آن را ارزیابی کرد توانمی

دلیل نشدۀ آن بیبینیپیشاعتمادی از نتایج بیاست، ارکان یك تدریس مؤثر در کالس 
 خواهد بود.

؛ گیر خواهد بودمی وقتشی و فیزیك ،ی ریاضیهادرساجرای این سیستم برای 
و  «انگیزش»که برای مطالب سادۀ این دروس از زمان بخش  شودمیپیشنهاد بنابراین، 

ه ی بعدی آن افزودهابخشو دیگر « ارائه و توسعه»کاسته و به زمان « جانبهتأمل همه»
 ؛ی یادگیری مختلف نخواهد بودهاسبكمطلوب از  ۀاثرکنندۀ استفادبی ،این اقدام شود.

ی یادگیری مختلف هاسبكچون تخصیص زمان مناسب و الزم برای فعال نگهداشتن 
 خواهد بود. آموزدانشای برای جلوگیری از خستگی و یا نارضایتی اقدام شایسته

اقدامی است که معلم باید بـا   هابخشدهی مناسب و مقتضی به گیری برای زمانتصمیم
 ریس بـه آن مبـادرت   موضوع مورد تداز  آموزشدانپیشینۀ آگاهی  و توجه به محتوای کتاب

 .های مختلف دوری شوددر جلسه هابخشدهی ثابت به که از زمان شودتوصیه می ورزد.
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 ۀزمین .(9390ر ) س و هیلگارد، ارنست، اتکینسون ریتال؛ اتکنسون ریچارد،

تاریخ  ،رشد :تهران محمد نقی براهنی و دیگران( ۀجلد دوم )ترجم .شناسیوانر
 .9133انتشار به زبان اصلی 

 هوکسما، ، داریل ج.بم ،. اسمیت، ادوارد ایریچاردسی ،ل. اتکینسوناتکینسون، ریتا
)محمد نقی براهنی و دیگران  .شناسی هیلگاردروان ۀزمین .(9332سوزان نولن )

 .شدرتهران: انتشارات  (ممترج
ان و آموزدانشفکر در ی تهاسبكبررسی تحولی  .(9339، سوزان )پورامامی 

. نشدهی چاپادکتر ۀرسال .آن با خالقیت و پیشرفت تحصیلی ۀدانشجویان و رابط
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

، علی نعمتی اسماعیل بیابانگردترجمۀ  تربیتی شناسیروان .(9333)سوزان بنتهام 
 .رشدانتشارات تهران: 

ی یادگیری دانشجویان کارشناسی هاسبك ۀمقایس .(9399، سیده مریم )حسینی لرگانی
 علوم انسانی، پزشکی و فنی ۀو کارشناسی ارشد زن و مرد قوی و ضعیف سه رشت

نشده. دانشگاه کارشناسی ارشد چاپ ۀنامهای تهران. پایانمهندسی دانشگاه ـ
 عالمه طباطبایی.
ده مترجم( تهران: )حسن اسدزا آموختن و سبك شناختی .(9334رایدینگ، ریچارد )

 عابد.
ی یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه هاسبك ۀمقایس .(9393رضایی ، اکبر )

های ی علوم انسانی و ریاضی مدارس و دانشگاههاگروهان و دانشجویان آموزدانش
نشده. کارشناسی ارشد چاپ ۀنامپایان .9399-9393تهران در سال تحصیلی 

 ی.یاطبادانشگاه عالمه طب
 نشر روان. :تهران .ی یادگیری و مطالعههاروش .(9391سیف، علی اکبر )
ویرایش دوم  .شیابی آموزشیو ارز گیریاندازهی هاروش .(9393) سیف، علی اکبر

 .: نشر  دورانتهران
انتشارات تهران:  ، سنجش و ارزشیابی آموزشی.گیریاندازه .(9335سیف، علی اکبر )

 .دوران
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ی تحقیق و چگونگی ارزشیابی هاروش .(9332، عزت اهلل )مریم. نادری ،سیف نراقی
 دفتر تحقیقات و انتشارات بدر. :تهران آن در علوم انسانی.

شناسی یادگیری و آموزش(، شناسی پرورشی )روان. روان(9339سیف، علی اکبر )
 . دورانویرایش ششم، چاپ دوم، تهران: انتشارات 

 پرایس دان و ی یادگیری دان،هاسبك ۀهنجاریابی سیاه .(9333، خدیجه )آبادیعلی
 ۀان پایآموزدانش پنجم ابتدایی و ۀان پایآموزدانشی یادگیری هاسبك ۀمقایس و
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