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 چیییه

 الگوی کاربست از ناشی اثربخشی ارزشیابی حاضر، پژوهش هدف

. است معلمان خدمت ضمن آموزش در گرا سازنده محور مسأله طراحی

 متغیر سنجش منظور به. بود آزمایشی شبه نوع از پژوهش این روش

 سنجش برای و گواه گروه با آزمون ـ پس طرح از رضایت و نگرش

 استفاده گواه گروه با آزمون پس ـ آزمون پیش طرح از یادگیری متغیر

 دوره در کننده شرکت معلمان گروه دو از متشکل آماری، نمونه. شد

 از استفاده با که بود المرد شهرستان توصیفی ارزشیابی خدمت ضمن

 گروه عنوان به ها گروه این از یکی دسترس، در گیری نمونه شیوه

 در فراگیران تعداد. شد انتخاب گواه گروه عنوان به دیگری و آزمایش

 جهت پرسشنامه دو شامل پژوهش ابزارهای. بود نفر 86 ها گروه این

 جهت تحصیلی پیشرفت آزمون و فراگیران رضایت و نگرش سنجش

 ابزارها کلیه روایی تعیین جهت. بود فراگیران یادگیری میزان سنجش

 و نگرش پرسشنامه دو پایایی جهت و شد استفاده محتوایی روایی از

 ترتیب به که گرفت قرار استفاده مورد کرونباخ آلفای روش از رضایت

 از استفاده با شده، تدوین آزمون پایایی. شد محاسبه 69/0و68/0معادل

 و تجزیه منظور به. گردید محاسبه 68/0 معادل ریچاردسون کودر روش

 تک های آزمون متغیری، چند واریانس تحلیل روش از ها داده تحلیل

 نتایج. شد استفاده متغیری تک کوواریانس و واریانس، تحلیل متغیری

 سازنده محور مسأله طراحی الگوی کارگیری به که داد نشان پژوهش

 این اثربخشی افزایش موجب معلمان خدمت ضمن آموزش در گرا

 پیرامون نتایج، همچنین(. ) شود می آموزشی های دوره

 گروه در فراگیران که داد نشان اثربخشی دهنده تشکیل های مؤلفه

 تر مثبت نگرش( ) بیشتر رضایت گرا سازنده محور مساله

 گروه فراگیران به نسبت( ) بهتر یادگیری و( )

.داشتند محور ـ موضوع و سنتی

آموزش اثربخشی محوری، مسأله آموزشی، طراحی :کلیدی واژگان

 

 

 زهرا فیروزی  :نویسنده مسؤول *

 72/8/67 پذیرش:  8/00/60وصول: 



 73 / بر ... مبتنی یادگیری در جاناسن الگوی کاربست تأثیر

مقیمه
 سرمایه، جمله از مهمی ارکان از امروزی های سازمان

 زعم به که اند یافته تشکیل مدیریت و فناوری انسانی، نیروی

 در رکن مهمترین انسانی نیروی نظران، صاحب از بسیاری

 وظایف انجام به منوط ها سازمان کارایی زیرا. است میان این

 سرمایه این تأمین لذا .است نیروها این صحیح و درست

 همه در منظم آموزشی های فعالیت انجام مستلزم انسانی

 ارتباط در امر این .() است سازمانی سطوح

 اجتماعی های سرمایه مهمترین از یکی عنوان به معلمان با

 های آموزش ساله هر لذا. کند می جلوه تر پررنگ جامعه هر

 برگزار انسانی نیروهای از گروه این برای خدمت ضمن

 (. )شود می

 انجام های پژوهش برخی نتایج اساس بر ما، کشور در

 خدمت ضمن آموزش اثربخشی سنجش پیرامون شده

 بودن، فراگیر و زیاد مصروفه های هزینه رغم علی معلمان،

 و ها روش از اندک استفاده جمله از هایی ضعف با ها دوره این

 عدم و خدمت ضمن فعلی نظام در آموزش جدید الگوهای

 با ها آموزش این در شده کارگرفته به های روش تناسب

 با محتوا تناسب عدم نبودن، مدروزآ فراگیران، نیازهای

) فراگیران نیازهای

 محتوا نبودن کاربردی ،(

 بهبود در ها دوره مثبت تأثیر عدم ،()

. است بوده مواجه ،() معلمان عملکرد

 های آموزش کردن اثربخش بهبود شواهد، این به توجه با

 عوامل. رسد می نظر به الزامی معلمان خدمت ضمن

 مناسب تدریس های روش از استفاده مانند متعددی

 های شیوه از استفاده ،()

) طراحی مناسب

 فرایند انتخاب ،(

) محتوا ارائه و انتخاب در اصولی و اساسی

 به. دارد تأثیر آموزش اثربخشی روی بر( 

 بزرگسال افراد با خدمت ضمن آموزش در که این دلیل

 خودکنترلی همچون هایی ویژگی به توجه با هستیم، رو روبه

 یادگیری در شدن درگیر فعال صورت به یادگیری، روی بر

 زمینه در مناسب بازخورد دریافت ،()

 که تدریس های روش انتخاب ،() یادگیریشان

 باشد، سازگار ها دوره این در کنندگان شرکت های ویژگی با

 این کردن اثربخش برای مناسب راهکار عنوان به تواند می

 هایی روش از یکی(. ) آید شمار به ها دوره

 قرار تأیید مورد آن اثربخش متعدد های پژوهش در که

 در روش این برای. است محوری مسأله روش است، گرفته

 یادگیری ایجاد همچون هایی ویژگی متعدد، های پژوهش

 در فراگیر بودن فعال ،() عمیق

) دهی نظم خود و دانش ساخت

 مداوم، یادگیری ) مستقل دگیرییا ،(

( ) را ارتباطی های مهارت بهبود

 به پزشکی آموزش در بار اولین برای روش این. اند برشمرده

 در 0628 سال در باروز، هاوارد وسیله به و شد گرفته کار

)) شد اجرا کانادا( ) مستر مک دانشگاه

 پاسخ در دانش فعال ساختن روش، این اساس و مبنا. 

)است واقعی زندگی مشکالت به

 یادگیری آغاز که است این آن اصلی ایده( . 

 یادگیری به گیرنده آموزش تا باشد مسأله یک با باید

)  یابد دست تر عمیق

 و مسأله بر مبتنی رویکرد پایه بر آموزش طراحی با(. 

 این یادگیرنده، نیاز بر مبنی انتخاب، های فرصت ایجاد

 دانش، ساخت در یادگیرنده که آید می وجود به امکان

 به رسیدن برای ریزی برنامه و زمان تنظیم هدف، انتخاب

)کند عمل فعال صورت به دهی نظم خود

 آموزشی طراحی های نظریه که آنجایی از(. 

 برای هایی راهنمایی و است تدریس چگونگی با ارتباط در

 انتخاب و( ) کند می ارائه مؤثر تدریس

 مواد کارآمد و مؤثر کارگیری به باعث طراحی، مناسب شیوه

 آموزش مطلوبیت افزایش به منجر نتیجه در و آموزشی

) شود می

 از استفاده لذا( 

 موجب محوری مسأله زمینه در طراحی مناسب های شیوه

 از یکی. شود می مسأله بر مبتنی آموزش شدن تر اثربخش

 از متعدد های پژوهش در که محوری مسأله طراحی الگوهای

 ، ، جمله؛
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 الگوی گرفته، قرار تأیید مورد آن اثربخشی ،(

 مشهورترین الگو این. است جاناسن گرای سازنده های محیط

)  است آموزش طراحی گرایی سازنده الگوی

 یا سؤال مسأله، یک بر مشتمل و( 

 و ذهنی پشتیبانی های نظام و آموزش محور عنوان به پروژه

 معتقد جاناسن. شود می است، آن برگیرنده در که تفسیری

 فراگیران به ابزارهایی، گذاشتن اختیار در با باید که است

 شامل ابزارها این. کنند حل را مسأله خود که داد فرصت

 ابزار شناختی، ابزارهای اطالعاتی، منابع مربوط، موارد

( ) است پشتیبانی ابزار همکاری، و مباحثه

 پرداخته آنها از یک هر توضیح به 0 شماره جدول در که

 .است شده

 گوناگون های زمینه در محوری مسأله اهمیت رغم علی

 های بررسی در عالی، آموزش و صنعت پزشکی، جمله از

 با ارتباط در اندکی های پژوهش پژوهشگر، توسط شده انجام

 معلمان خدمت ضمن آموزش در روش این کاربست

 ها پژوهش این از برخی نتایج ادامه، در که شد شناسایی

 .است شده گزارش

 تأثیر میزان تعیین به پژوهشی در آبادی عمرو اکبری

 افزایش در سخنرانی و پروژه مسأله، حل تدریس شیوه سه

 شیمی دبیران خدمت ضمن آموزش های دوره کیفیت

 این از حاصل نتایج. پرداختند اصفهان شهر متوسطه

 پروژه و مسأله حل های روش که بود این از حاکی پژوهش

 سطح از کمتر سخنرانی روش ولی متوسط، سطح از بیش

 خدمت ضمن آموزش های دوره کیفیت افزایش در متوسط

 سخنرانی روش کارگیری به و بوده مؤثر شیمی دبیران

) است نداشته ها دوره این کیفیت افزایش در تأثیری

.) 

 یادگیری تأثیر بررسی به پژوهشی طی دوسیمون

. پرداخت معلمان مسأله حل های مهارت بر مسأله بر مبتنی

 قابل نحو به آزمایش گروه که داد نشان تحقیق نتایج

 راه ایجاد و مشکل توضیح مسأله، حل زمینه در توجهی

)  بود کنترل گروه از تر اثربخش مشکل برای هایی حل

.) 

 عنوان با پژوهشی در محمدی و یزدانی خامی، جعفری،

 بر کارگاهی صورت به نگر جامعه دندانپزشکی درس ارائه»

 با آن مقایسه و مسأله حل بر مبتنی آموزشی روش اساس

 آموزش گروه در نگرش بهبود که دریافتند «سخنرانی شیوه

. بود معنادار سنتی آموزش گروه برخالف مسأله، بر مبتنی

 شرکت گروه نگرش و دانش امتیاز میانگین آزمون، پس در

 اختالف اما بود باالتر سنتی آموزش از کارگاه، در کننده

 مفاهیم انتقال و رضایتمندی امتیاز میانگین. نبود معنادار

 معنادار طور به کارگاه در کننده شرکت گروه در آموزشی

 دوره برگزاری روش از کنندگان شرکت درصد 60. بود باالتر

) بودند کرده رضایت ابراز

. ) 

 کاربست تأثیر بررسی» عنوان با پژوهشی در کرمی،

 اپراتورهای تخصصی آموزش در محور مسأله درسی برنامه

 کاربست اثربخشی بررسی به «سازی خودرو صنعت تولید

 این نتایج. پرداخت صنعتی های آموزش در محوری مسأله

 درسی برنامه رویکرد کارگیری به که داد نشان پژوهش

 افزایش موجب صنعتی های آموزش در محور مسأله

 پیرامون همچنین. شود می آموزشی های دوره اثربخشی

 که داد نشان نتایج اثربخشی، دهنده تشکیل های مؤلفه

 نگرش و بیشتر رضایت محور مسأله گروه در فراگیران

 در تری شایسته عملکرد تغییر و بهتر یادگیری تر، مثبت

() داشتند محور موضوع فراگیران با قیاس

 مقایسه» عنوان با پژوهشی به هانکوک، و رینولد

 میان در سخنرانی و «محور مسأله یادگیری روش اثربخشی

 پژوهش نتایج. پرداختند زیست فناوری درس دانشجویان

 سه زمینه در محور مسأله گروه دانشجویان که داد نشان

 و نگرش تحصیلی، پیشرفت) پژوهش وابسته متغیر

 کسب سخنرانی گروه به نسبت( مسأله حل های مهارت

 نادری، نامور،(.) نمودند

 یادگیری تأثیر بررسی، به پژوهشی در نراقی و شریعتمداری

 منطقی تفکر رشد بر مسأله، حل رویکرد با وب بر مبتنی

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه انگلیسی زبان رشته دانشجویان

 دو بین که داد نشان پژوهش این نتایج. پرداختند اردبیل

 تفکر سطح نظر از معناداری تفاوت کنترل و آزمایش گروه

 انتقادی تفکر و تفکر و تأمل فهم، و درک مقوله سه در
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 به وب بر مبتنی یادگیری تأثیر نمایانگر نتایج این و دارد وجود

است آموزان دانش منطقی تفکر رشد بر مسأله حل شیوه
 (

.)

 (های اصلی الگوی جاناسن ) ـ مؤلفه 0جدول 

 نقش آن در فرایند یادگیری ها مؤلفه

 رسند. ای که فراگیران از طریق حل آن به یادگیری می محور برنامه درسی است. به گونه مسأله

 زمینه مسأله
زمینه مسأله، زمینه است که مسأله در آن رخ داده است و محیط عملکرد شامل محیط فیزیکی، اجتماعی ـ 

 محاط بر مسأله تشریح شود.فرهنگی و سازمانی 

 بازنمایی مسأله
توان از ویدئو یا متن در قالب داستان استفاده نمود.  غرض از بازنمایی مسأله، شیوه ارائه مسأله است که می

 بازنمایی مسأله در جلب عالقه فراگیر به مسأله نقش اساسی دارد.

 فضای کار روی مسأله
کند. به  ها و ابزار الزم برای دستکاری محیط به وسیله شاگرد را ارائه می فضای کار روی مسأله، اشیاء، عالمت

 ای که فراگیر بتواند جهت حل مسأله، فرضیه سازی کند. گونه

 موارد مربوط

اند،  درک مسأله مستلزم تجربه مسأله و ساختن یک الگوی ذهنی است. از آن جایی که شاگردان مبتدی، کم تجربه

ارب مرتبط برای استفاده در اختیارشان قرارگیرد. هدف اصلی از موارد مربوط، کمک به ای از تج باید مجموعه

 شاگرد برای درک موضوعی است که در بازنمایی مسأله نهفته است.

 منابع اطالعاتی
شاگردان برای تفحص درباره مسائل، نیازمند اطالعات در مورد آنهاست تا بتوانند الگوی ذهنی خود را بسازند و 

 ها را شکل دهند. منابع غنی اطالعاتی، یک جزء اساسی در برنامه درسی مسأله محور است. فرضیه

 ابزارهای شناختی
هایی که  هایی نیاز دارد و برای مهارت در این جا باید مشخص شود که فراگیر برای حل مسأله به چه مهارت

 عملکرد آنها ارائه شود.شاگردان فاقد آن هستند ابزارهای شناختی الزم برای پشتیبانی 

 ابزار مباحثه/ همکاری

هایی که افراد باهم برای مسأله گشایی کار  افتد. بلکه در گروه یادگیری به طور طبیعی و در انزوا اتفاق نمی

دهد. برنامه درسی مسأله محور باید همکاری درون مجموعه شرکت کنندگان را با تصمیم سازی  کنند، رخ می می

تفسیرهای مختلف از موضوعات و مسائل، به تصویر کشیدن نظرات شاگردان و تأمل در مورد مشترک، ارائه 

 فرایندهای این امور حمایت کند.

 گری بهبود یابد. نقش مربی، دادن انگیزه، تحلیل عملکرد و ارائه بازخورد است. باید عملکرد فرد با مربی گری مربی

 نظام پشتیبانی

حمایت از شاگرد، با تمرکز بر کار، محیط، معلم و شاگرد است. مفهوم پشتیبانی پشتیبانی یک رویکرد برای 

های شناختی است که یک بزرگسال به یک شاگرد هنگام کار مشترک  مشتمل بر تمام انواع حمایت از فعالیت

ادن دهد. تنظیم دشواری کار، تجدید ساختار کار برای جبران نقص دانش و انجام د روی یک موضوع ارائه می

 شود. هایی است که در اینجا انجام می های متناوب، از جمله مهمترین فعالیت سنجش
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جاناسن الگوی اساس بر توصیفی ارزشیابی دوره طراحی ـ 7 جدول

ان امر و مدرس دوره، ارزشیابی و مصاحبه با متخصص از بررسی مسائل موجود در زمینه پس

 در قالب داستان تدوین شد. مسائل مربوط
 مسأله

 مسأله

محیط ارزشیابی توصیفی، محیط عملکرد ) ، در ارتباط بامسألهبا توجه به اهمیت این جزء 

در آن رخ داده است،  مسألهای که  مسأله، یعنی زمینهفیزیکی، اجتماعی، سازمانی و... ( در 

زمانی )دبستان ناحیه چهار  بدین ترتیب بیان شد که مسأله کجا و در چه برههتشریح گردید. 

شیراز و روز چهارشنبه( اتفاق افتاده است، کدام منابع فیزیکی )کالس درس و محیط مدرسه( 

 بستان فاطمهن اتفاق افتاده است )ددر آ مسألهای که  را احاطه کرده است، ماهیت مؤسسه آن

ها و باورهای افراد درگیر  سال سابقه تدریس معلم(، ارزش 02قه مهارت )الزهرا شیراز(، ساب

 ، در مسائل مطرح شده بیان شد.مسألهبا 

 مسأله زمینه

، مسائل مطرح شده در قالب داستان همراه با تصاویر مربوطه ارائه مسألهمنظور بازنمایی به 

 شد.
 مسألهبازنمایی 

هایی  ران خواسته شد که پس از بیان راه حل، از فراگیمسألهکارگیری این جزء به منظور به 

های خود  های منسجم، به پشتیبانی از راه حل مطرح شده، از طریق بیان استدالل برای مسائل

 بپردازند.

فضای کار روی 

 مسأله

 .شدرائه ها تدوین و امسأله اصلی همراه با چگونگی حل آنچهار مورد شبیه 

موارد 

 مربوط

ارزشیابی توصیفی منابع اطالعاتی زیر در اختیار فراگیران قرار گرفته  منابع اطالعاتی مناسب در زمینه منظور تهیهه ب

 شد.

د و برای فراگیران مشخص شد که به منظور شش بروشور در ارتباط با ارزشیابی توصیفی تهیه ش .1

 کنند.ال به کدام بروشور مراجعه پاسخ به هر سؤ

صت داده شد که با مراجعه به شد، به فراگیران فر که کالس در سه روز برگزار می با توجه به این .0

 ؛جملههای معرفی شده از  سایت

http://akt1388.persianblog.ir/  وhttp://tosifi2001.mihanblog.com/post/51 

 آوری کنند. مطالب مورد نیاز به منظور حل مسأله را جمع

 کتاب ارزشیابی توصیفی که به وسیله مدرس دوره تهیه شده بود. .3

منابع 

 اطالعاتی

 

http://akt1388.persianblog.ir/
http://tosifi2001.mihanblog.com/post/51
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ابزارهای شناختی به منظور کاستن از بار شناختی و پشتیبانی از عملکرد فراگیران در این پژوهش اقدامات زیر در راستای تهیه 

 صورت گرفت:

های اطالعاتی مناسب برای دسترسی به  ابزارهایی )کاغذ و خودکار( به منظور یادداشت برداری و همچنین معرفی پایگاه

 گرفته شد. اطالعات مربوط به ارزشیابی توصیفی در نظر

 قرار دادن مسأله در قالب داستان و ارائه تصاویر مرتبط در مسأله به منظور  بازنمایی مسأله و موضوع.

ابزارهای 

 شناختی

نفره قرار گرفتند و بدین وسیله زمینه برای مباحثه  5و  4های  به منظور فراهم کردن ابزار مباحثه و همکاری، فراگیران را در گروه

 فراگیران فراهم شد. و همکاری بین

ابزارهای 

مباحثه و 

 همکاری

منظور الگوهای  شناختی، مدرس از ی موارد مربوط، الگوهای رفتاری برای فراگیران فراهم شد و بهاز طریق ارائه

 های خود را مکتوب کنند.فراگیران خواست که استدالل
 الگوسازی

ابزار 

پشنیبانی 

اجتماعی/ 

 ای زمینه

های  طریق بیان اهمیت و ضرورت مسائل مطرح شده، ترغیب فراگیران به انجام فعالیت مدرس طی دوره از

هایی که فراگیران ارائه  گروهی، ارائه بازخورد، به چالش کشیدن فراگیران از طریق سؤال در ارتباط با فرضیه

فاده از موارد مربوط، های مختلف از جمله؛ چگونگی است های مختلف به فراگیران در زمینه دادند و راهنمایی می

 پرداخت. منابع اطالعاتی و ... به پشتیبانی و حمایت از فراگیران می

 گری مربی

مدرس از طریق برانگیختن عالقه فراگیران، تنظیم دشواری کار، ساده سازی موضوع، انگیزه دادن به شاگرد و 

 پرداخت. نمایش عملکرد صحیح، به پشتیبانی از عملکرد فراگیران می
 تیبانیپش

 

 های توصیفی رضایت فراگیران از دوره ـ شاخص 8جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیر وابسته

 رضایت

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 25/3 33/53 53/1 39/73 محتوا

 39/41 33/32 79/44 19/449 استاد

 31/7 23/43 11/5 21/54 سازماندهی
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 کشور در پژوهشی طی وادستون، و برگستوم  استاون،

 و پرستاری دانشجویان و پرسنل ادراک مورد در سوئد،

 نشان مسأله، بر مبتنی یادگیری روش با آموزش از رضایت

 رضایت احساس روش این از پرسنل و دانشجویان که دادند

 شان بالینی آموزش زمان از که داشتند را احساس این کرده،

) اند برده بهره خوبی به

  .) 

 اسالمی و مجدیان فردانش، حاتمی، طباطبایی، قاضی

 آموزشی طراحی اثربخشی مقایسه» عنوان با پژوهشی در

 گرایی ساخت و گرایی شناخت رفتارگرایی، نظریه سه از ملهم

 یک هر مقایسه دفه با که «اجتماعی های نگرش تغییر در

 نگرش تغییر و گیری شکل بر مذکور رویکردهای از

 تأثیر: یافتند دست زیر نتایج به دادند، انجام آموزان دانش

 شکل بر گرایی ساخت رویکرد بر مبتنی آموزشی طراحی

 شناخت رویکرد از بیش آموزان دانش نگرش تغییر و گیری

 از اخیر رویکرد دو بین و است رفتارگرایی رویکرد و گرایی

 مشاهده معناداری تفاوت آموزان دانش در نگرش تغییر لحاظ

) نکردند

.)

 ـ زیست های آموزش مورد در پژوهشی طی سو و کوین

 از جغرافیا رشته ارشد دانشجویان گروه یک به محیطی

 دانشجویان که دادند نشان مسأله، بر مبتنی یادگیری طریق

 را عمیقی دانش مسأله بر مبتنی رویکرد در کننده شرکت

 تفکر به مربوط های مهارت بودند قادر و آورده دست به

 مشکالتی با آنها که مواقعی در را مسأله حل و انتقادی

 (.) دهند انجام شدند، می مواجه

 های محیط طراحی مدل اجرای به پژوهشی در معلم

 داد نشان پژوهش این نتایج. پرداخت جاناسن گرای سازنده

. نمودند کسب را دوره اهداف دانشجویان اکثریت که

 که داد نشان نیز دوره به نسبت فراگیران نگرش سنجش

) داشتند دوره به نسبت مثبتی بسیار نگرش آنها

.) 

 های محیط رابطه عنوان با پژوهشی در دتالفس

 درس در تحصیلی پیشرفت و نگرش با گرا سازنده یادگیری

 محیط رایطه بررسی به متوسطه مدارس ریاضیات و علوم

. پرداخت فراگیران نگرش و تحصیلی پیشرفت بر گرا سازنده

 بین مستقیمی رابطه وجود از حاکی پژوهش نتایج

 رابطه عدم و نگرش و گرا سازنده یادگیری های محیط

 بود تحصیلی پیشرفت با گرا سازنده محیط بین مستقیمی

(.) 

 ضمن های آموزش کردن تر اثربخش لزوم به توجه با

 مسأله الگوی اثربخشی تأیید و سو یک از معلمان خدمت

 که است آن پژوهش این اصلی هدف دیگر، سوی از محوری

 الگوی نام به گرایی سازنده مدل مشهورترین گیری کار به با

 بر مبتنی الگویی که جاناسن از گرا سازنده های محیط

 به معلمان خدمت ضمن آموزش های دوره در است مسأله

 پیوستار نظریه اساس بر. کند کمک ها آموزش این اثربخشی

 توان می را مرحله 8 همکاران، و جاناسن از دانش کسب

 سمت به نادانی از را فرد که شد متصور یادگیری برای

 دانش رشد با یادگیری مراحل. کند می هدایت تخصص

 از معتقدند ایشان. است متخصص و پیشرفته مبتدی، شامل؛

 از خاصی نوع دانش کسب مراحل از یک هر که جایی آن

 دانش لذا کند، می اقتضا را خاص رویکرد با یادگیری

 های مدل بر مبتنی آموزشی فنون وسیله به مقدماتی

 آموزشی های محیط و شود می انجام بهتر سنتی، آموزشی

 مؤثرترند پیشرفته دانش کسب مرحله برای گرا سازنده

 توجه با معموالً معلمان که جایی آن از(. )

 قرار پیشرفته دانش سطح در کاری سابقه و تحصیالت به

 محوری مسأله الگوی از استفاده که رسد می نظر به دارند،

 منظور به گراست، سازنده الگوهای زمره در که جاناسن

. بود خواهد تر مناسب فراگیران این برای آموزشی طراحی

 پژوهش اصلی فرضیه پژوهش ادبیات به توجه با بنابراین

 محوری مسأله الگوی کارگیری به: از است عبارت حاضر

 به منجر معلمان خدمت ضمن آموزش در گرا سازنده

 .شود می آموزش اثربخشی

 جمله؛ از متعددی الگوها اثربخشی، سنجش منظور به

 روش دفیلیپس، روش ادیورنه، روش تایلر، مدار هدف الگوی

...  پاتریک کرک الگوی اجتماعی، آزمایش الگوی سیپ،

 الگوهای از پژوهش، این در(. ) دارد وجود

 های مدل بیشتر که پاتریک کرک اثربخشی ارزشیابی

) است شده ساخته آن اساس بر مشهور ارزشیابی

 است بزرگساالن آموزش با متناسب و( 
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 استفاده مورد( )

 رضایت، و نگرش سطح؛ 9 دارای الگو این. گرفت قرار

 به پژوهش این در که است نتایج و رفتار تغییر یادگیری،

 سطح از اثربخشی سنجش منظور به زمانی محدودیت دلیل

. شد استفاده یادگیری و رضایت و نگرش یعنی دو و یک

 :از است عبارت پژوهش این فرعی های فرضیه بنابراین

 در گرا سازنده محوری مسأله الگوی کارگیری به

 رضایت افزایش به منجر معلمان خدمت ضمن آموزش

 .شود می فراگیران

 در گرا سازنده محوری مسأله الگوی کارگیری به

 فراگیران بهتر نگرش به منجر معلمان خدمت ضمن آموزش

 .شود می

 در گرا سازنده محوری مسأله الگوی کارگیری به

 بیشتر یادگیری به منجر معلمان خدمت ضمن آموزش

 .شود می فراگیران

 پژوهش روش

 اهداف به توجه با تحقیق هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 شیوه نظر از. است کاربردی های پژوهش جزو پژوهش،

 شبه تحقیقات مجموعه در اپژوهش ها،  داده گردآوری

 منظور به. گیرد می قرار( نامتعادل های گروه) آزمایشی

 با آزمون پس طرح از نگرش و رضایت متغیرهای سنجش

 یادگیری متغیر سنجش منظور به و شد استفاده گواه گروه

 . شد استفاده گواه گروه با آزمون پس ـ آزمون پیش طرح از

 ضمن آموزش های دوره کلیه پژوهش آماری جامعه

 تصادف حسب بر که است المرد شهرستان معلمان خدمت

 پنج برای دوره این. شد انتخاب توصیفی ارزشیابی دوره

 روش از استفاده با که شد می اجرا معلمان از گروه

 برای که دوره دو( ) دسترس در گیری نمونه

. گردید انتخاب شد می برگزار 0860 مهرماه در معلمان

 تعداد با گروه یک که بود نفر 86 ها گروه این در افراد تعداد

 اساس بر شده طراحی آموزش تحت نفر، 76 فراگیران

 فراگیران تعداد با دیگر گروه و گرفتند قرار جاناسن الگوی

 .دیدند آموزش سنتی شیوه به نفر، 90

 از دوره، به نسبت فراگیران نگرش سنجش منظور به      

 تدوین( 7006) کرمی و فردانش توسط که ای پرسشنامه

 از پرسشنامه این تدوین برای ایشان. شد استفاده بود شده

( 0667) بورگ و اینی توسط که زندگی کیفیت پرسشنامه

 پرسشنامه(. )  کردند استفاده بود، شده تهیه

 نسبت شاگرد احساس بررسی به مدرسه در زندگی کیفیت

 انجام با(7006) کرمی و فردانش که پرداخت می مدرسه به

 احساس سنجش جهت ای پرسشنامه به را آن اصالحاتی

. کرد تبدیل کارکنان آموزشی های دوره به نسبت فراگیران

 موافق،) ارزشی 9 پاسخ بسته گویه 86 شامل پرسشنامه این

 شاخص 2 که است( مخالف مخالف، تقریباً موافق، تقریباً

 اجتماعی، همبستگی مدرس، منفی، عاطفه کلی، رضایت)

 . دهد می قرار سنجش مورد را( ماجرا و موفقیت فرصت،

 دوره، به نسبت فراگیران رضایت سنجش جهت

( 7006) کرمی و فردانش توسط که رضایت پرسشنامه

 را پرسشنامه این وی. گرفت قرار استفاده مورد شد، ساخته

 تدوین( 7000،7002،7008) پاتریک کرک نظریه اساس بر

 ارزشی 2 پاسخ بسته سؤال 78 شامل پرسشنامه این. کرد

 به اول سؤال 6. بود(( بیشترین) 2 تا( کمترین) 0 از)

 میزان بعد سؤال 6 محتوا، از فراگیران رضایت سنجش

 رضایت بررسی به بعدی سؤال 2 و دوره مدرس از رضایت

 سؤال نهایت در و دوره امکانات و سازماندهی از فراگیران

 کلی طور به دوره از فراگیر رضایت میزان به پایانی

 .پردازد می

 آزمون فراگیران یادگیری میزان سنجش منظور به

 و اهداف به توجه با و مدرس کمک به که تحصیلی پیشرفت

 مورد شد، ساخته متخصصان، نظر و آموزشی دوره محتوای

 عینی سؤال 70 از متشکل آزمون این. گرفت قرار استفاده

 .بود ای چهارگزینه

 محتوایی روایی از ابزارها کلیه روایی تعیین جهت

 رضایت و نگرش پرسشنامه دو پایایی جهت و شد استفاده

 به که گرفت قرار استفاده مورد کرونباخ آلفای روش سنج

 آزمون پایایی. شد محاسبه 69/0و  68/0معادل ترتیب

 معادل ریچاردسون کودر روش از استفاده با شده، تدوین

 .گردید محاسبه 68/0

 کاربست از ناشی اثربخشی بررسی هدف با پژوهش این

 طراحی الگوی از استفاده با گرا، سازنده محوری همسأل

 شد انجام مرحله 8 طی جاناسن، از گرا سازنده های محیط
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 شده پرداخته مراحل این از کدام هر شرح به ذیل در که

 .است

 ارزشیابی دوره ابتدا پژوهش انجام منظور به: طراحی

 بر سپس و انتخاب خدمت ضمن آموزش جهت، توصیفی

 های محیط الگوی یعنی پژوهش نظر مورد الگوی اساس

 از پس. شد طراحی جاناسن دیوید از گرا سازنده آموزشی

 با زمینه، این در محتوا متخصصان با جلساتی برگزاری

 سازنده های محیط الگوی در مندرج اصول دادن قرار مدنظر

 7 شماره جدول در که ای شیوه به دوره این جاناسن گرای

.گردید طراحی است آمده

 برحسب ها گروه ابتدا پژوهش، هدف به توجه با: اجرا

 از یکی. یافتند انتساب گواه و آزمایش به تصادف

 برخوردار آن از باید آزمایشی های طرح که هایی ویژگی

 زمانی ویژه به امر این. است آزمایش عمل به وفاداری باشند،

 حساسیت از نیستند واحدی فرد آزمایشگر و پژوهشگر که

 آموزش طریق از توان می را امر این. است برخوردار بیشتری

 رساند حداکثر به هستند آن مجری که افرادی به صحیح

 آشنا جهت حاضر، پژوهش در(. 0866 گال، بورگ، گال،)

 اقدام زیر صورت به دوره در هایش نقش با مدرس نمودن

 :شد

 با دوره مدرس آشنایی جهت راهنما فرم تهیه( الف

 دوره برگزاری از قبل فرم این. الگو اجرای طی هایش نقش

 .شد داده قرار مدرس اختیار در

 بیان و دوره هر شروع از پیش ای جلسه برگزاری( ب

 .ایشان به ها نقش دوباره

 الزم بازخوردهای دادن و کالس در پژوهشگر حضور( ج

 که است ذکر به الزم. الگو بهتر هرچه اجرای جهت

 کالس در مزاحم غیر و رسمی غیر صورت به پژوهشگر

 یک عنوان به را وی فراگیران که ای گونه به داشت حضور

 کالس جریان در ای مداخله گونه هیچ پنداشتندو می فراگیر

 را نکاتی کالس دو بین استراحت فاصله در صرفاً و نداشت

 .نمود می گوشزد مدرس به

 سنجش منظور به آزمونی پیش دوره دو هر آغاز در

 مدرس آزمایش، گروه در. شد اخذ فراگیران از یادگیری

 برگزاری نحوه درباره مقدماتی توضیحات بیان از پس دوره،

 و کرد تقسیم نفره 2 الی 9 های گروه به را فراگیران کالس،

 جاناسن الگوی اساس بر پیش از که آموزشی های بسته

 به اقدام و داد قرار گروه هر اختیار در بود، شده دیده تدارک

 این. نمود ها بسته محتوای مورد در توضیحاتی انجام

 قبالً که راهنمایی طریق از نیز مکتوب صورت به توضیحات

 کالس این. شد داده قرار فراگیران اختیار در بود شده تهیه

 به اول روز. شد برگزار( ساعت 2 هرروز) متوالی روز 8 در

 مطالعه را مسأله مجزا صورت به تا شد داده فرصت فراگیران

 بسته در موجود اطالعاتی منابع مطالعه از پس و کنند

 در کالس حین که توصیفی ارزشیابی کتاب و آموزشی

. بپردازند برداری یادداشت به شد، داده قرار فراگیران اختیار

 و بررسی و بحث به ها گروه قالب در فراگیران دوم روز در

 فرایند طی مدرس. نمودند اقدام شده مطرح مسائل حل

 ها گروه به راهنما و مربی کننده، تسهیل عنوان به کالس،

 ترغیب و تشویق طریق از را ها نقش این وی. نمود می کمک

 از گروهی مباحث در شرکت و مشترک فعالیت به ها گروه

 فراگیران از متعدد سؤاالت پرسیدن ها، گروه بر نظارت طریق

 ایشان، به بازخورد ارائه آنها، ذهن کشیدن چالش به و

 منابع مربوط، موارد از استفاده زمینه در آنها راهنمایی

 و صحیح عملکرد نمایش موضوع، سازی ساده اطالعاتی،

  برگزاری روز آخرین در. داد انجام برداری یادداشت بر تأکید

 روش از پژوهش 7 و 0 فرضیات آزمون و ها داده حلیلت

 در. شد استفاده(. )  متغیری چند واریانس تحلیل

 مختلفی معنادار های آزمون متغیری چند واریانس تحلیل

 آزمون پیالپی، اثر آزمون: از است عبارت که دارد وجود

 اختصاصی ریشه آزمون و هتلینگ اثر آزمون ویلکز، المبدای

 است بوده تر رایج ویلکز المبدای آزمون آنها میان از که روی

 این از نیز پژوهش این در که(. )

 تحلیل متغیری تک های آزمون سپس. شد استفاده آزمون

 برای آید، می متغیری چند های آزمون ادامه در که واریانس

 منظور به کار این. شد استفاده وابسته متغیرهای تک تک

 جهت در بیشتر معناداری که است مطلب این دادن نشان

) است وابسته متغییرهای از یک کدام

 اثربخشی به که سوم فرضیه آزمون جهت(. 

 از آزمون پیش و پردازد می یادگیری میزان لحاظ از ها دوره

 متغیری تک کوواریانس روش از گردید، اخذ فراگیران

 عنوان به آزمون پیش جا این در. شد استفاده( )
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 قرار استفاده مورد تصادفی متغیر حذف جهت کنترل متغیر

  افزار نرم از استفاده با آماری عملیات تمامی. گرفت

 . شد انجام

 پژوهش های یافته

 بر حاضر پژوهش اصلی فرضیه شد، بیان که گونه همان

 گرا سازنده محوری مسأله الگوی کارگیری به که است آن

 آموزش اثربخشی به منجر معلمان خدمت ضمن آموزش در

 یادگیری و نگرش رضایت، یعنی آن فرعی های مؤلفه و

 هرمؤلفه به مربوط های یافته ابتدا در بنابراین. شود می

 مربوط های یافته نهایت در شده، بیان تفکیک به اثربخشی

 .شود می ذکر کلی طور به اثربخشی به

 بر جاناسن مسأله بر مبتنی الگوی کارگیری به تأثیر

 : معلمان خدمت ضمن آموزش در فراگیران رضایت میزان

 آن های مؤلفه زیر تفکیک به دوره از فراگیران رضایت

 مسأله) آزمایش گروه در سازماندهی و مدرس محتوا، یعنی

 قرار سنجش مورد( موجود آموزشی های دوره) گواه و( محور

 اطالعات توصیفی آمار دهنده نشان 8 شماره جدول. گرفت

 گواه و آزمایش گروه دو در رضایت پرسشنامه از حاصل

.است

 گرفت نتیجه توان می 8 شماره جدول نتایج به توجه با

 گروه میانگین رضایت، های مقیاس خرده همه در که

 بررسی منظور به. است بیشتر گواه گروه به نسبت آزمایش

 دو رضایت های مقیاس خرده بین میانگین تفاوت معناداری

 شد استفاده چندمتغیری واریانس تحلیل های آزمون از گروه

 شده ارائه 9 شماره جدول در ویلکز المبدای آزمون نتایج که

.است

 با برابر ،9 شماره جدول ویلکزدر المبدای آزمون نتایج

 و( ) است معنادار 886/0

 بودن مشابه فرضیه توان می که است امر این دهنده نشان

 دو برای وابسته متغیرهای اساس بر جامعه های میانگین

. است 88/0 برابر متغیره چند اتا مجذور. کرد رد را گروه

 متغرهای متغیره چند تغییرات درصد 88 که معنی بدین

 تحلیل آزمون نتایج. است گروه عامل به مربوط وابسته

 و آزمایش های گروه بین که داد نشان متغیری چند واریانس

 تفاوت رضایت های مقیاس خرده همه لحاظ از گواه

(.2 شماره جدول) دارد وجود معناداری

 نگرش بر جاناسن محور مسأله الگوی کارگیری به تأثیر

 : معلمان خدمت ضمن آموزش در فراگیران

 اطالعات توصیفی آمار دهنده نشان 8 شماره جدول

. است گواه و آزمایش گروه دو در نگرش پرسشنامه از حاصل

 همه میانگین شود، می مشاهده جدول این در که طور همان

 باالتر آزمایش گروه در منفی عاطفه جز به نگرش های مؤلفه

.است گواه گروه گروه از

 های مقیاس خرده بین آیا که سؤال این به پاسخ برای

 بین از خیر، یا دارد وجود معناداری تفاوت گروه دو نگرش

 المبدای آزمون از متغیری، چند واریانس تحلیل های آزمون

.شد استفاده ویلکز

 با برابر 2 شماره جدول در ویلکز المبدای آزمون نتایج

 که( ) است معنادار 880/0

 بودن مشابه فرضیه توان می که است امر این دهنده نشان

 دو برای وابسته متغیرهای اساس بر جامعه های میانگین

. است 89/0 با برابر متغیره چند اتا مجذور. کرد رد را گروه

 متغرهای متغیره چند تغییرات درصد 89 که معنی بدین

 تحلیل آزمون نتایج. است گروه عامل به مربوط وابسته

 و آزمایش های گروه بین که داد نشان متغیری چند واریانس

 تفاوت نگرش های مقیاس خرده همه لحاظ از گواه گروه

(.6 شماره جدول) دارد وجود معناداری

 بر جاناسن محور مسأله الگوی کارگیری به تأثیر   

 : معلمان خدمت ضمن آموزش در فراگیران یادگیری میزان

 از یک کدام در یادگیری که این بررسی منظور به

 فراگیران عملکرد بررسی به است، یافته تحقق بیشتر ها گروه

 آمارهای. شد پرداخته دوره پایان آزمون در گروه دو

 دوره در پژوهش های آزمودنی نمرات به مربوط توصیفی

 شماره جدول در آزمون پیش مرحله در توصیفی ارزشیابی

.است شده ارائه 6

 شود، می مشاهده 6 شماره جدول در که طور همان

 توصیفی ارزشیابی درس نمره استاندارد انحراف و میانگین

 برابر ترتیب به آزمون پیش مرحله در آزمایش گروه اعضای

 استاندارد انحراف و میانگین همچنین. 22/0 و 88/9 با است

 مرحله در گواه گروه اعضای توصیفی ارزشیابی درس نمره

 همان. است 67/0 و 97/9 با برابر ترتیب به آزمون پیش

 نمرات میانگین نظر از گروه دو شود، می مالحظه که گونه
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 مشابه حدی تا آزمون پیش مرحله در توصیفی ارزشیابی درس

 .هستند

 توصیفی ارزشیابی درس نمره استاندارد انحراف و میانگین

 برابر ترتیب به آزمون پیش مرحله در آزمایش گروه اعضای

 استاندارد انحراف و میانگین همچنین. 62/0 و 20/02 با است

 مرحله در گواه گروه اعضای توصیفی ارزشیابی درس نمره

 گروه دو بین. است 60/0 20/02 با برابر ترتیب به آزمون پیش

 پس مرحله در توصیفی ارزشیابی درس نمرات میانگین نظر از

 گروه اعضای و دارند یکدیگر با محسوسی تقریباً تفاوت آزمون

 جهت. داشتند گواه گروه به نسبت باالتری نمرات آزمایش

 برابری منظور به لوین آزمون ابتدا استنباطی تحلیل و تجزیه

 این از حاکی آزمون این از حاصل نتایج. شد گرفته ها واریانس

 برابر یادگیری مقیاس کل در گروه دو واریانس که بود امر

 بنابراین بود، 02/0 از تر بزرگ آمده دست به  چون. است

 هستند، برابر هم با ها واریانس دارد می بیان که صفر فرض

 متغیری، تک کوواریانس روش از استفاده با سپس. شد تأیید

 مرحله در گواه و آزمایش گروه های آزمودنی نمرات میانگین

 هم عنوان به آزمون پیش اثرات کردن کنترل با آزمون پس

 جدول در آزمون این نتایج. گرفت قرار مقایسه مورد متغیر

.است شده ارائه 00 شماره

 از آمده دست به  میزان ،00 شماره جدول اساس بر

 اتا مجذور و 807/06با است برابر گروه دو آزمون پس مقایسه

 که گرفت نتیجه توان می  با لذا. است 77/0معادل

 پس گواه و آزمایش گروه های آزمودنی یادگیری میزان نمرات

 گرا سازنده محور مسأله طراحی یعنی مستقل متغیر اجرای از

 مداخله، اجرای از پیش ها آزمودنی نمرات داشتن نگه ثابت با

 از ناشی آنها تغییرات درصد 77 و دارد معناداری تفاوت

 فرضیه لذا. است گرایی سازنده محور مسأله دوره در شرکت

 . شود می تأیید پژوهش سوم

 تحلیل آزمون پژوهش اصلی فرضیه تأیید برای ادامه در

 و نگرش رضایت، وابسته متغیر سه با متغیری چند واریانس

 00 شماره جدول در آن نتیجه که گرفت انجام یادگیری

.است شده گزارش

 که شد محاسبه 000/0 آن ویلکز أالمبد آزمون نتیجه

 00/0 سطح در ها گروه میانگین تفاوت که است آن نشانگر

 این بر(. ) است معنادار

 کلیه احتساب با که گرفت نتیجه گونه این توان می اساس

 گرا سازنده یادگیری محیط اثربخشی، کننده تعیین متغیرهای

 معلمان خدمت ضمن های دوره اثربخشی افزایش موجب

 مورد نیز نیز پژوهش اصلی فرضیه دیگر، عبارت به. شود می

 برای را واریانس تحلیل 07 شماره جدول. گیرد می قرار تأیید

 .دهد می نشان اثربخشی کننده تعیین های مؤلفه از یک هر

  
 ـ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره 9جدول

 مجذوراتای سهمی سطح معناداری خطا df فرضیهdf  مقدار F آزمون

 97/2 **224/2 91 7 793/2 342/79 ویلکز المبدأ

p<0/01** 
 

 های رضایت ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بر اساس گروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس 2جدول

 
متغیرهای 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 معناداری Fمقدار

 گروه

 221/2 599/32 739/4339 4 739/4339 محتوا

 221/2 414/94 139/44273 4 139/44273 استاد

 221/2 312/33 454/332 4 454/332 سازماندهی
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 های توصیفی نگرش فراگیران از دوره ـ شاخص 8جدول

 گروه گواه گروه آزمایش متغیر وابسته

 نگرش

 72/7 37/43 7 94/57 رضایت

 33/4 35/3 93/5 53/9 عاطفه منفی

 33/5 33/47 19/4 39/43 مدرس

 74/1 35/54 13/7 29/53 همبستگی اجتماعی

 79/5 33/42 5 45/41 موفقیت

 11/7 23/49 34/5 35/54 فرصت

 99/5 32/45 73/5 73/43 ماجرا

 
 ـ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره 2جدول

 سطح معناداری خطا df فرضیه df مقدار F ها آزمون
مجذور اتای 

 سهمی

 91/2 **224/2 92 3 792/2 55/43 ویلکز المبدأ

p< 0/01** 
 

 های نگرش ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بر اساس گروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس 6جدول

 متغیرهای وابسته
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 

 نگرش

 224/2 732/31 991/332 4 991/332 رضایت

 224/2 373/71 144/435 4 144/435 عاطفه منفی

 224/2 377/37 347/119 4 347/119 مدرس

همبستگی 

 اجتماعی
332/397 4 332/397 732/31 224/2 

 224/2 231/77 974/495 4 974/495 موفقیت

 224/2 343/39 337/317 4 337/317 فرصت

 224/2 323/92 723/731 4 723/731 ماجرا
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 های توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیش آزمون و پس آزمون ـ شاخص 6جدول

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین فراوانی گروه متغیر

 پیش آزمون
 3 5 33/4 79/1 53 گروه آزمایش

 3 5 35/4 15/1 12 گروه گواه

 پس آزمون
 52 41 33/4 32/43 53 گروه آزمایش

 43 45 32/4 32/43 12 گروه گواه

 

 ـ مقایسه میزان یادگیری دو گروه در مرحله پس آزمون با کنترل اثر پیش آزمون 00جدول 

 مجذور اتا df F P ها شاخص

 225/2 341/2 473/2 4 متغیرهم 

 55/2 224/2 745/43 4 عامل

 * * * 93 خطا

 * * * 93 کل اصالح شده

 

 ـ نتایج تحلیل واریانس چند متغیره 00جدول

 داریسطح معنا خطا df فرضیه df مقدار F آزمون

مجذور 

اتای 

 سهمی

 91/2 **224/2 91 7 791/2 593/73 ویلکز المبدأ
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گیری نتیجه و بحث

 از گزافی بخش ساله هر که هایی زمینه از یکی

 های آموزش دهد، می اختصاص خود به را ملی های هزینه

 بر شد، اشاره که طور همان و است معلمان خدمت ضمن

 صورت زمینه این در که متعددی های پژوهش نتایج اساس

 اثربخش چندان انتظار برخالف ها آموزش این است، گرفته

 منظور به هایی تکنیک گیری کار به بنابراین. است نبوده

 که جایی آن از. است الزامی ها آموزش این کردن تر اثربخش

 کارگیری به آموزش کردن تر اثربخش های تکنیک از

 مسأله رویکرد کارگیری به نیز و آموزشی طراحی الگوهای

 دادن قرار نظر مد با پژوهش این. است آموزش در محوری

  برجسته الگوهای از یکی اجرای و طراحی با تکنیک، دو این

 الگوی نام به آموزشی طراحی در محور مسأله

 این اثربخشی بررسی به جاناسن، از گرا سازنده های محیط

 منظور به. پرداخت معلمان خدمت ضمن آموزش در الگو

 و نگرش رضایت های مؤلفه از آن، اثربخشی سنجش

 نتایج رضایت، متغیر با ارتباط در. شد استفاده یادگیری

 مسأله الگوی کارگیری به که بود امر این از حاکی پژوهش

 متغیر این بر مثبت گذاری تأثیر موجب جاناسن محوری

 های مؤلفه همه در شد، اشاره که گونه همان. شود می

 میانگین کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه رضایت،

 از حاکی متغیر این تحلیل نتایج و نمودند کسب باالتری

 از قسمت این. بود گروه دو های تفاوت بودن معنادار

 و استاون های پژوهش نتایج با همسو پژوهش های یافته

 کرمی و فردانش( 7000) کرمی ،(7000) همکاران

 و جعفری( 7000) همکاران و عمروآبادی ،(7006)

 رضایت مؤلفه از نیز پژوهشگران این. بود( 7006) همکاران

 به نسبت محور مسأله رویکرد اثربخشی مقایسه منظور به

 ها پژوهش این های یافته و کردند استفاده سنتی رویکردهای

 افزایش در محوری مسأله الگوی موفقیت از حاکی نیز

 از فراگیران رضایت تبیین پیرامون. بود فراگیران رضایت

 گرا، سازنده محور مسأله الگوی اساس بر شده طراحی دوره

 در که جا آن از گفت توان می پژوهش ادبیات به توجه با

 طراحی به گرا سازنده محور مسأله آموزش طراحی

 سریع، بازخورد تعاملی، یادگیری جذاب، و جالب های محیط

 فراگیر، توسط یادگیری فرایند کنترل فراگیر، فعال حضور

 بیشتری توجه فراگیر، توسط متعدد منابع از استفاده

 رضایت آموزش نوع این از فراگیران نتیجه در شود، می

. دارند بیشتری

 در محور مسأله فراگیران نگرش، متغیر با ارتباط در

 همبستگی، مدرس، کلی، رضایت) نگرش های مؤلفه همه

 بهتری نگرش منفی، عاطفه جز به( ماجرا و فرصت موفقیت،

 از تفاوت این که داشتند محور موضوع های دوره به نسبت

 از قسمت این به مربوط نتایج. بود معنادار نیز آماری لحاظ

 ،(7000) هانکوک و رینولد های پژوهش با راستا هم پژوهش

 کرمی ،(7007) دتالفس ،(7000) همکاران و طباطبایی

 همکاران و جعفری( 7006)  کرمی و فردانش( 7000)

 مشابهی های پژوهش در ایشان. دبو( 7008) معلم ،(7000)

 ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تأثیر کاربست نظریه سازنده گرا بر اثربخشی آموزش 07جدول 

 منبع
متغیرهای 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مجذور اتا معناداری Fمقدار

 

 اثربخشی

 33/2 224/2 335/33 714/44133 4 714/44133 رضایت

 13/2 224/2 335/33 243/45133 4 243/45133 نگرش

 55/2 224/2 327/43 335/99 4 335/99 یادگیری

p< 0/01** 
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 پیامدهای بر گرا سازنده یادگیری های محیط تأثیر به

 فراگیران انگیزه و نگرش که دریافتند و پرداختند یادگیری

.یابد می بهبود معناداری طور به ها محیط این در

 سازنده های محیط در فراگیران نگرش بهبود تبیین در

 تغییر اثر بر فراگیر به توجه علت به گفت توان می گرا،

 بین تعامل داشتن محوری، فراگیر به محوری معلم پارادایم

 های بحث از استفاده یکدیگر، با فراگیران و فراگیر و معلم

 حفظ به اجبار عدم و فعال یادگیری مباحثه، و گروهی

 بیشتری لذت و آرامش احساس فراگیر مطالب، وار طوطی

. داشت خواهد نیز تری مثبت نگرش نتیجه در دارد،

 نیز یادگیری یعنی دیگر وابسته متغیر با ارتباط در

 مسأله گروه فراگیرا که بود امر این نشانگر تحقیق نتایج

 میانگین محور موضوع گروه فراگیران به نسبت محور

 از امر این که کردند کسب دوره پایان آزمون در باالتری

 متغیر این به مربوط های یافته. بود معنادار نیز آماری لحاظ

 و رینولد های پژوهش نتایج با همسو( یادگیری) وابسته

 و( 7006) سو و کوین ،(7000) کرمی ،(7000) هانکوک

 یادگیری مؤید نیز ها پژوهش این نتایج. است( 7008) معلم

 یادگیری افزایش تبیین در. بود محوری مسأله طریق از بهتر

 به که گفت توان می محور مسأله های محیط در فراگیران

 از استفاده تدریس، حین در فراگیر فعالیت همچون دالیلی

 حل منظور به گروهی مباحث در شرکت متعدد، منابع

 یادگیری واقعی، های زمینه در یادگیری دادن قرار مسأله،

 دانش کسب پیوستار از ها یافته این. شود می ایجاد تر عمیق

 یادگیری های محیط دارد می بیان که( 0666) جاناسن

 تر اثربخش تر پیشرفته دانش کسب مرحله برای گرا سازنده

. کند می حمایت است

 در بازنگری نماید، می ضروری آنچه اساس این بر

 ها آموزش این هدایت و خدمت ضمن های آموزش طراحی

 الزم اول وهله در بنابراین. است محوری مسأله سمت به

 رویکرد به نسبت مدرسان و فراگیران نگرش که است

 یابد بهبود محوری مسأله الگوی از استفاده و گرایی سازنده

 با متناسب امکانات و کافی فرصت دادن قرار اختیار در با و

.شود کمک الگو این بهتر هرچه اجرای به الگو، این

 با پژوهش این که کرد اشاره امر این به باید نهایت در

 جهت معلمان تصادفی انتخاب عدم جمله از هایی محدودیت

 منظور به پرسشنامه از صرف استفاده آزمایش، اجرای

 مانند ها روش دیگر از استفاده عدم و اطالعات آوری جمع

 عدم و پژوهش زمانی محدودیت دلیل به مشاهده و مصاحبه

 بهتر هرچه اجرای منظور به طراح و مدرس بودن یکسان

 در که رود می آن امید و بود رو روبه محوری، مسأله الگوی

 آموزش در محوری مسأله زمینه در هایی پژوهش آینده

 کنترل را شده بیان های محدودیت بتواند که خدمت ضمن

.شود انجام کند،

منابع

 

.

.

.
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