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 مقدمه

 مشاغل براي را جديدي آموزشي نيازهاي تكنولوژي، و دانش يزمينه در فزاينده تحوالت

ها ي آنپاسخگو تنهايي به دانشگاهي و رسمي تحصيالت كه آوردمي وجود به مختلف
 نيازمورد  1خدمت ضمن هايآموزش جمله از هاآموزش ديگر انواعاستفاده از   و نبوده

 يتوسعه زيربناي كه مهم سازمان يك عنوان به نيز شرپرو و آموزش) 2011(ايساكا،  تاس
 تنيس مستثني امر اين از شودمي محسوب جامعه هر سياسي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي،

 كننده تعيين عاملي معلمان پرورش، و آموزش سيستم در). 1388(سعاتمند و سينايي فر، 

كه براي دستيابي به تغييرات  )2004(واك واي،  باشندمي آموزشي تغييرات در موفقيت براي
ها، ارتقاء معلمان از طريق آموزش ضمن آميز آموزشي، يكي از شيوهمطلوب و موفقيت

 خدمت ضمن آموزش عنوان تحت متعددي هايدوره ساله هرمنظور  باشد. بدينخدمت مي
گردد( جميل، آتا، مي برگزار ايشان دانش افزايش و شغلي مهارتهاي ارتقاء و بهبود در جهت

هاي ضمن خدمت آموزش وسيع پوشش و گستردگي به توجه ). با2011آلي، بالوچ و اياز، 
 از آن فعاليتهاي اجراي و طراحي در كه است الزم ،هامنظور باال بردن كيفيت آنو به

 آموزش پيرامون شده انجام هايپژوهش برخي . نتايجگردد استفاده هاشيوه ترينمطلوب

 يمصروفه هايهزينه عليرغم كه است امر اين از حاكي ما كشور در معلمان خدمت ضمن
 عدم و  جديد الگوهاي و روشها از اندك ياستفاده قبيل؛ از هايي ضعف با هادوره اين زياد،

، زفرقندي سميعي( نفراگيرا نيازهاي با آموزش نوع اين در شده كارگرفته به روشهاي تناسب
 شهامت قلتاش، اورنگي، ( ي فراگيراننيازها با محتوا تناسب عدم و نبودن روزآمد ،)1390

 مواجه) 1382، پورحسين( محتوا نبودن كاربردي ،)1390فر، ؛ سميعي1390، يوسلياني و

 ها آموزش اين كردن تراثربخش منظوربه مختلف هايشيوه از استفاده . بنابرايناست بوده

. دارد وجود هاشآموزاين  اثربخشي ارتقاء جهت مختلفي هايشيوه. رسدمي نظربه الزامي
ب؛ لي، 1387( فردانش، است آموزشي طراحي مناسب اصول از استفاده هاشيوه اين از يكي

 طراحي براي).  2005؛ كاركيوگي و سايمئو، 2005؛ ديك، لو و جيمز، 2006
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 آموزشي طراحي گفت توانمي كلي طور به است شده بيان مختلفي تعاريف2آموزشي

ي هاي معيني براي دستيابي به اهداف خاص به وسيلهاست كه در آن روش فعاليتي
بر اين  .)140الف،1387شود(فردانش،بيني ميشاگردان خاص در شرايط مشخص پيش

 يك ارزشيابي و توسعه ، طراحي تحليل، و تجزيه آموزشي شامل:   نظام طراحي اساس

 ). 1387كرمي،  و (فردانش باشدمي يادگيري تسهيل منظور به آموزشي كامل سيستم

بوده  روانشناسي و فلسفي مختلف رويكردهاي از متاثر كنون تا آغاز از آموزشي طراحي 
 وجود به آموزشي طراحي يزمينه در مختلفي الگوهاي رويكردها، اين اساس بر و است

 تقسيم 4گراسازنده و 3سيستمي  يدسته دو به كلي طور به ت. اين رويكردهااس آمده

 كاربردهاي و سيستمي نگرش از متاثر كه سيستمي الگوهاي الف). 1387(فردانش، شوند مي

. دنشومي داده نشان برونداد و فرايند درونداد، مدل با و هستند تربيت و تعليم يزمينه در آن
 سيستمي الگوي ذيل ). در2007(چن،است آنها بودن خطي الگوها، اين مهم ويژگي

 رايگلوث، بسط و شرح الگوي بريگز، و گانيه آموزشي رويدادهاي الگوي قبيل از الگوهايي

 الگوهاي ).1387،كرمي (فردانش ودارد وجود مريل اجزاء نمايش الگوي و ADDIE الگوي

 و طراحي ليل،تح مختلف مراحل آن در كه است گراييسازنده پارادايم از متاثر گراسازنده
 فراگير يوسيلهبه دانش يفعاالنه ساخت بر روشها اين تمركز و دارد همپوشاني ارزشيابي

 از مختلفي الگوهاي رويكرد اين ذيل ). در2002؛ هانافين و هيل، 2001(جاناسن، است

 ينظريه براون، موقعيتي يادگيري الگوي باروز، مساله بر مبتني يادگيري الگوي جمله

 هايمحيط الگوي و هانافين آزاد يادگيري هايمحيط اسپيرو، شناختي پذيريانعطاف

 طراحي مختلف الگوهاي در تامل با). 1390(كرمي، دارد وجود جاناسن از گراسازنده

 . اينهستند مشتركي اصول داراي الگوها اين اكثر كه بريممي پي مطلب اين به آموزشي

 طراحي مختلف تئوريهاي و الگوها بررسي از پس ) نيز2002، 2007مريل( ديويد را مطلب

 آموزشي، طراحي مختلف الگوهاي و هاتئوري بررسي از پس . ويداردمي بيان آموزشي

 در اصول اين كه داردمي بيان و كندمي استخراج آموزش عمومي اصول عنوان به را اصولي

. نهد مي 5آموزش اوليه اصول را آن نام لذا است مشترك آموزشي طراحي الگوهاي يهمه
 :از نداعبارت اصول اين



 .شوند درگير واقعي جهان مسائل حل در يادگيرندگان كه دافتمي اتفاق زماني يادگيري •

 جديد دانش براي مبنايي و اساس عنوان به موجود دانش كه افتدمي اتفاق زماني يادگيري •

 .شود فعال

 .شود داده نمايش فراگير به جديد دانش كه افتدمي اتفاق زماني يادگيري •

 .شود گرفته كاربه فراگير توسط جديد دانش كه افتدمي اتفاق زماني يادگيري •

 .شود ادغام فراگير يروزمره هايفعاليت در جديد دانش كه افتدمي اتفاق زماني يادگيري •

. 1 شامل؛ كه كرد شناسايي را آموزش از ايمرحله چهار ايچرخه اصول، اين اساس بر وي
 به رسيدن براي كه داردمي بيان و باشدمي تلفيق. 4 و كاربرد. 3؛ نمايش .2؛ فعالسازي

. شود گرفته كاربه پي درپي و مستمر صورت به بايد مرحله چهار اين موثر، آموزش
  .است شده بيان 1جدول  در الگو اين اصلي هاي مولفه

  
 مريل ديويد از آموزش ياوليه اصول الگوي اساس بر توصيفي ارزشيابي يدوره طراحي :1جدول

  طراحي در گرفته صورت هاي فعاليت عناصر

 مساله

 كه جلساتي طي بود، شده بيان مساله باب در مريل الگوي در كه ويژگيهايي دادن قرار مدنظر با

 طرح زمينه اين در مسائلي شد برگزار دوره يخبره مدرس و توصيفي ارزشيابي متخصصان با

 .شد

 فعال

 سازي

 تجارب

 پيشين

 ارزشيابي با ارتباط در قبل از كهرا  مطالبي شد كمك فراگير به پيشين، دانش فعالسازي منظوربه

 ارزشيابي، با ارتباط در سواالتي پرسيدن طريق از را كار اين مدرس .بياورد ياد به ،دانستمي

 .داد انجام آنها معايب و مزايا ها،ارزشيابي از كدام هر انجام ينحوه ها،ارزشيابي انواع

 ارزشيابي، با ارتباط در مطالبي مناسب، و يافته سازمان پيشين دانش ايجاد منظور به دوره مدرس

 .داد ارائه فراگيران به )جدول قالب در(ساختارمند صورت به ...و آن انواع

 ارزشيابي ي زمينه در كه را تجاربي شد خواسته فراگيران از پيشين، تجارب فعالسازي منظوربه

 با خود درس هايكالس در زمينه اين در كه مشكالتي و مسائل كنند، بيان ،اندداشته كالس در

 تجربه، مورد چند فراگيران، براي مناسب تجارب ايجاد منظور ه. بكنند بيان را اندبوده مواجه آن

 .شد بيان فراگيران براي ،درس كالس در شده مطرح مسائل به شبيه

  
  

 نمايش

 

 نظر با توصيفي ارزشيابي يزمينه در يادگيري تكاليف انواع مريل، ينظريه به توجه با ابتدا در

 شد؛ مشخص زير صورت به متخصصان

 افتدمي اتفاقي چه و چگونگي ،...انواع ،...اجزاء ،...يدرباره اطالعات يادگيري؛ تكاليف انواع 

   ...اگر
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  طراحي در گرفته صورت هاي فعاليت عناصر
 .شد تعيين نيز آنها از كدام هر يارائه ينحوه سپس و

 اهداف دبستان، دوره اهداف همچون مطالبي متخصصان، نظر به توجه با :... يدرباره اطالعات

 كه شدند گرفته قرار محتوا از بخش اين در دوره اين هاينامهوآيين توصيفي ارزشيابي يدوره

 .شد داده ارائه فراگيران به پاورپوينت طريق از و شفاهي صورت به

 هدف،( درسي يبرنامه اصلي هاي مولفه همچون؛ مطالبي متخصصان، نظر به توجه با :اجزاء

 نمايش و ارائه منظوربه و شد گرفته قرار محتوا از بخش اين در )ارزشيابي ي شيوه روش، محتوا،

 آن در كه جايگاهي و موقعيت توصيف اجزاء، از يك هر بيان به يادگيري، تكاليف از بخش اين

 .شد پرداخته داشتند قرار

 مفاهيم توصيفي، ارزشيابي آن، انواع ارزشيابي، مانند؛ مطالبي متخصصان نظر به توجه با :...انواع

 سنجي، همساالن خودسنجي، تكاليف، آزمون، كار،پوشه جمله؛ از توصيفي ارزشيابي در موجود

 ابتدا بخش، اين نمايش و ارائه منظوربه مدرس .گرفت قرار محتوا از بخش اين در ...و كارنامه

 .پرداخت آنها از مثالهايي غير و مثالها يارائه و مفاهيم تعريف به

 توصيفي، ارزشيابي انجام چگونگي قبيل؛ از مطالبي متخصصان نظر به توجه با :چگونه

 انجام براي اطالعات آوريجمع چگونگي توصيفي، ارزشيابي ابزارهاي يتهيه چگونگي

 كار،پوشه همچون؛ توصيفي ارزشيابي گوناگون ابزارهاي ساخت چگونگي و توصيفي ارزشيابي

 يارائه منظوربه و شد گرفته قرار محتوا از بخش اين در ...و مشاهدات فهرست آزمون، ،سياهه
-هب آنها، از يك هر انجام يشيوه بيان و آنها، توالي كار، مراحل از يك هر توصيف از پس آنها،

 كالس در نمونه يك انجام طريق از فراگيران، براي ذهني بازنمايي يزمينه كردن فراهم منظور

 .شد داده نمايش فراگيران به آنها انجام چگونگي و توالي مراحل، درس

  : ...اگر افتدمي اتفاقي چه

 دنبال به كمي ارزشيابي از صرف ياستفاده كه؛ نتايجي و اثرات امر، متخصصان نظر به توجه با

 توصيفي ارزشيابي يزمينه در اطالعات كمبود دارد، دنبال به توصيفي ارزشيابي كه اثراتي دارد،

 بخش، اين يارائه منظوربه .شد گرفته قرار يادگيري تكاليف از بخش اين در ... و دارد، وجود

 دارند دنبال به خاص هاي موقعيت در فرايندها از يك هر كه نتايجي بيان و فرايندها توصيف به

  .شد پرداخته



  طراحي در گرفته صورت هاي فعاليت عناصر

 كاربرد

 و  گيري كاربه فرصت فراگيران به توصيفي، ارزشيابي يدوره در اصل اين كارگيريبه منظوربه
 هر آموزش از بعد كه شيوه بدين .شد داده جديدشان يكارگرفتهبه مهارت يا دانش تمرين

 گوناگون ابزارهاي كنند، بيان را مطلب آن از جديد مثالهايي شد خواسته فراگيران از مطلب

 اصالحي بازخوردهاي تمرين هر انجام از بعد .كنند تهيه را توصيفي ارزشيابي در استفاده مورد

 .شد داده فراگيران به

 تلفيق

 شرايطي مطلب، هر يارائه از بعد توصيفي، ارزشيابي ي دوره در اصل اين كارگيريبه منظوربه

 با جديدشان، دانش از كردن دفاع يا كردن بحث ، كردن منعكس منظوربه فراگيران كه شد فراهم

 طي كه مطالبي شد خواسته فراگيران از گفتگوها و بحث اين طي .بپردازند گفتگو به يكديگر

 ينحوه و توصيفي ارزشيابي مورد در را نظراتشان كنند، خالصه را انديادگرفته دوره اين
- به ايه شيوه اگر نيز و  بپردازند زميه اين در خود نظرات از دفاع به و كنند بيان آن كارگيري به

 .كنند بيان ،كندمي خطور ذهنشان به ارزشيابي نوع اين بهبود منظور

بريم كه استفاده از ي طراحي آموزشي پي ميهاي انجام شده در زمينهبا مرور پژوهش
شود. مي هاي مختلفالگوهاي مناسب طراحي آموزشي منجر به اثربخشي آموزش در زمينه

ي استفاده از مدل ايسمان (مدلي كه تاكيد اصلي آن ) در زمينه2012پژوهش آليز و سيرج (
هاي يادگيري و ) در ايجاد مدلي فيزيكي بر اساس سبكاستبر آموزش از ديد يادگيرنده 

ي تاثيرگذاري تكنولوژي مناسب در محيط آموزشي دبيرستان در مالزي، كه نشان دهنده
، پژوهش استهاي يادگيري بر ايجاد مدل فيزيكي مناسب بر اساس سبك مثبت اين مدل

ي تاثير گذاري ) كه نشان دهنده1391زاده، سرمدي و رضايي (عمراني، فردانش، ابراهيم
مثبت الگوي طراحي آموزشي رايگلوث و مريل بر انگيزش پزشكان است، پژوهش 

 تحليل، آموزشي الگويذاري مثبت ) كه تاثير گ1388رستگارپور، بيرانوند و كاووسيان (

و عملكرد بهتر افراد با  رياضي درس تحصيلي پيشرفت بر ارزشيابي و اجرا توليد، طراحي،
) كه حاكي از مطلوبيت 1387توجه به اين الگو را نشان داد،  پژوهش فردانش و كرمي (

) 2003ن (هاي صنعتي بود و همچنين پژوهش مكليگرا در محيطاستفاده از الگوي سازنده
هاي حل مساله در اثر استفاده از الگوي ي بهبود ارزيابي اطالعات و مهارتكه نشان دهنده

 .استها طراحي آموزشي جاناسن بود، چند نمونه از اين پژوهش

 الگوهاي از استفاده طريق از خدمت ضمن آموزشهاي 6اثربخشي بهبود لزوم به توجه با

 توجه در سعي كه آموزش اوليه اصول الگوي جامعيت و سو يك از آموزشي طراحي مناسب
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 هدف ديگر، سوي از ،دارد آموزشي طراحي هاي مدل كليه توافق مورد مبنايي اصول به

را  هاي ضمن خدمت مبتني بر الگوي مريلبود كه كارايي برنامه اين حاضر پژوهش اصلي
مورد بررسي قرار دهد. از آنجايي كه امكان سنجش اثربخشي آموزش مطابق مدل مريل 

آيد كه اجراي آن در حوزه يا دوره خاص مدنظر قرار بگيرد و با توجه به زماني فراهم مي
ي ارزشيابي توصيفي هاي مطرح در آموزش ضمن خدمت معلمان دورهكه يكي از دورهاين
اثربخشي اين دوره مدنظر قرار گرفت. عالوه بر اين به منظور باشد در اين پژوهش مي

 پس ارزشيابي از الگوي ارزشيابي كرك پاتريك استفاده شد. بنابراين استاندارد كردن فرايند

) 1(جدول آموزش اوليه اصول الگوي اساس بر توصيفي ارزشيابي آموزشي دوره طراحي از
  .شد پرداخته آموزشي يدوره اين در الگو اين اثربخشي ارزيابي به

كارگيري الگوي اصول ي اصلي پژوهش حاضر عبارت است از: بهبر اين اساس فرضيه
شود. ي آموزش در آموزش ضمن خدمت معلمان منجر به بهبود اثربخشي آموزش مياوليه

اثربخشي يعني رضايت، نگرش و يادگيري، اين فرضيه شامل سه  هايبا توجه به مولفه
  باشد.) مي9و يادگيري8، نگرش 7فرضيه فرعي ( بهبود رضايت

  
 پژوهش روش

 آزمايشيشبه هاي پژوهش مجموعه در ها،داده گردآوري ينحوه منظر از حاضر پژوهش
  گيرد.ميه گواه قرار گرو با آزمونپس  -آزمونپيش طرح) نامعادل گروههاي(
  

  شركت كنندگان پژوهش
در  91ي معلمان شهرستان المرد است كه در سال ي آماري اين پژوهش شامل كليهجامعه

نفر از شركت  75گان پژوهش شامل كنند شركت اند.آموزش ضمن خدمت شركت كرده
نفر  40نفر از معلمان در گروه آزمايش و  35ت بودند. مكنندگان در آموزشهاي ضمن خد

هاي جمعيت شناختي دو گروه شركت كنندگان در  در گروه كنترل قرار گرفتند. ويژگي
  آورده شده است. 2جدول شماره 

  



  ها در دو گروه از لحاظ متغيرهاي جنسيت، سن و تحصيالت: توزيع آزمودني2شماره  جدول
  
  گروه

  تحصيالت  سن  جنسيت
  ليسانس  ديپلم  سال 40-30  سال 30 -20  مرد  زن

  14  21  16  19  14  21  آزمايش

  22  18  14  26  15  25  كنترل

  36  39  30  45  19  46  كل

 

  ابزارهاي پژوهش
 گيري اندازه جهت تحصيلي پيشرفت آزمون يك و پرسشنامه دو ازدر اين پژوهش 

  . شد استفاده وابسته متغيرهاي
  در مدرسه زندگي كيفيت يپرسشنامه

) 1389( كرمي توسط كه ايپرسشنامه از دوره، به نسبت فراگيران نگرش سنجش منظوربه
 زندگي كيفيت يپرسشنامه از پرسشنامه اين تدوين براي ايشان د.ش استفاده بود شده تدوين

. كردند استفاده ،)1386(سيف،  بود شده هيهت1992در سال بورگ و ايني توسط كه
 مدرسه به نسبت شاگرد احساس بررسي به مدرسه در زندگي كيفيت يپرسشنامه

 به نسبت فراگيران احساس سنجش جهت ايپرسشنامه به اصالحاتي انجام با كه پرداخت مي

 چهار پاسخ بسته يگويه 39 شامل پرسشنامه اينشد.  تبديل كاركنان آموزشي هايدوره

 رضايت( شاخص هفت كه است)مخالف مخالف، تقريبا موافق، تقريبا موافق،( ارزشي

(احساس كلي منفي  منفي عاطفه ،(به معناي احساس كلي در ارتباط با آرامش در دوره)كلي
( احساس مربوط به درستي رابطه متقابل بين فراگيران و مدرس مدرس ،ي دوره)درباره
( احساس تعلق داشتن، ارزشمندي و توانايي كنار آمدن با اجتماعي همبستگي ،دوره)
 ،( شاخص مربوط به آينده در رابطه با باور فرد نسبت به مفيد بودن دوره)فرصت ،ان)ديگر
 و ت( احساس اطمينان به توانايي براي كسب توفيق در انجام كارهاي دوره)موفقي

ي يادگيري و اين باور كه يادگيري به خودي خود (احساس خودانگيختگي دربارهماجرا
منظور سنجش روايي اين پرسشنامه از به .دهدمي قرار سنجش مورد رالذت بخش است)) 

 زمينه اين در متخصصين و اساتيد تن از 5ات نظرروايي محتوايي استفاده شد. براي اين امر 
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 طيف دررا  آن تناسب ميزان گويه، هم هر مورد در . از ايشان خواسته شدگرديد اخذ

 گويه، در ابهام وجود صورت درهم  و نمايند مشخص نامناسب و مناسب حدي تا ،مناسب

 تاييد به دوباره پرسشنامه الزم اصالحات اعمال و نظرات اخذ از پس. نمايند مشخص را آن

. جهت سنجش پايايي اين پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد دهيرسان ايشان
  محاسبه شد. 96/0شد. ميزان پايايي با استفاده از اين روش 

  دوره به نسبت فراگيران رضايت يپرسشنامه
 بر كه رضايت سنجش يپرسشنامه از دوره، به نسبت فراگيران رضايت سنجش جهت 

 اينگرديد.  استفاده بود، شده تدوين) 1389ك توسط كرمي (پاتري كرك مدل اساس

 مورد) 1391اسفندياري ( و) 1391(ابراهيمي توسط مشابه هاي پژوهش در كه پرسشنامه

) بيشترين 5تا  كمترين 1( از ارزشي پنج پاسخ بسته سوال 22 شامل بود گرفته قرار استفاده
سه شاخص (محتوا( ميزان رضايت فراگيران از محتوا)، استاد( ميزان رضايت  كه بود

فراگيران از مدرس دوره) و امكانات و سازماندهي( ميزان رضايت فراگيران از امكانات 
هر  ن فراگير ميزان رضايت خود را در مورد دهد.كه در آدوره)) را مورد سنجش قرار مي

-نمايد. بهترين) مشخص مي(بيش 5ترين) و (كم 1ها با انتخاب عددي بين يك از گويه

 5ات نظرمنظور سنجش روايي اين پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده شد. براي اين امر 
 هر مورد در خواسته شد. از ايشان گرديد اخذ زمينه اين در متخصصين و اساتيد تن از

 نمايند مشخص نامناسب و مناسب حدي تا ،مناسب طيف دررا  آن تناسب ميزان گويه،  هم

 اعمال و نظرات اخذ از پس. نمايند مشخص را آن گويه، در ابهام وجود صورت درهم  و

اين  . جهت سنجش پاياييشد دهيرسان ايشان تاييد به دوباره پرسشنامه الزم اصالحات
 94/0پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. ميزان پايايي با استفاده از اين روش 

  محاسبه شد.
  ارزيابي عملكرد يپرسشنامه

با  ي استفاده شد. اين آزمونتحصيل پيشرفت آزمون از فراگيران يادگيري ميزان سنجش رايب
 ساخته متخصصان، نظر و آموزشي دوره محتواي و اهداف به توجه با و مدرس كمك

. اين آزمون بيست نمره بود ايچهارگزينه عيني سوال بيست از متشكل آزمون .اينشد
ي صحيح به هر سوال يك نمره را به خود اختصاص داشت كه فراگير با انتخاب گزينه



براي انجام روايي آزمون ارزيابي عملكرد، از روايي محتوايي استفاده گرديد. بدين  داد. مي
ي ارزشيابي نفر از متخصصان حوزه 5منظور پس از تدوين، آزمون ساخته شده به تاييد 

 KR20توصيفي رسيد. و پايايي آن نيز با استفاده از روش كورد ريچاردسون و فرمول 
  بود. 83/0سنجيده شد كه مقدار اين پايايي  معادل 

 پژوهشطرح 

 در موجود اصول دادن قرار مدنظر با نخست گام در: شد انجام مرحله سه طي پژوهش اين

. شد پرداخته آموزشي ارزشيابي دوره طراحي به مريل، آموزش ياوليه اصول طراحي الگوي
 گام در، بيان شده است. 2 جدول در دوره اين طراحي جهت گرفته صورت هاي فعاليت

  گواه و آزمايش گروه به تصادف برحسب ها گروه ابتدا پژوهش، هدف به توجه با دوم

 صورت متنوعي هاي فعاليت وي،  هاينقش با مدرس نمودن آشنا جهت. يافتند انتساب

 طي هايشنقش با دوره مدرس آشنايي جهت راهنما فرم يتهيه ):الف ه:ازجمل گرفت

 ): برگزاريب .شد داده قرار مدرس اختيار در دوره برگزاري از قبل فرم اين كه الگو اجراي

 در پژوهشگر حضور): ج. ايشان به هانقش يدوباره بيان و دوره  شروع از قبل ايجلسه

 در. الزم به ذكر است كه الگو بهتر هرچه اجراي جهت الزم بازخوردهاي دادن و كالس

 در كه هاييشيوه به هادوره از كدام هر و شد اخذ فراگيران از آزمونيپيش ، دور دو هر آغاز

 .شد اجرا است، شده بيان ادامه

  آزمايش: گروه در آموزشي دوره اجراي 
 توضيحات با را درس مدرس اول روز در. شد برگزار روز سه مدت به آموزشي يدوره اين 

 شده تدوين يمساله و كرد آغاز توصيفي ارزشيابي آموزشي يدوره اهداف يدرباره كوتاهي

 و داستان قالب در مساله فراگيران، توجه جلب منظور به. داد ارائه فراگيران به را زمينه اين در
 هايشيوه به آموزشي مواد يارائه با مدرس سپس. شد ارائه مربوط تصاوير با همراه

 و مزايا ارزشيابي، كنوني يشيوه ارزشيابي، با رابطه در سواالتي پرسيدن جمله؛ از گوناگون
 از فراگيران كردمي احساس كه جايي در. كرد فعال را فراگير پيشين دانش  ...و  آن معايب

 به و جدول قالب در توضيحاتي يارائه با نيستند برخوردار زمينه اين در كافي پيشين دانش

 جديد، مطالب يادگيري براي نياز مورد پيشين دانش ساخت به اقدام يافته، سازمان صورت

 شده مطرح مسائل با مشابه ايتجربه چنانچهكه  كرد ترغيب را فراگيران همچنين . وينمود
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 دو فراگيران براي مناسب هايتجربه ساخت منظور به نيز مدرس خود. كنند بيان ،اندداشته

 از پس. داد ارائه فراگيران به آنها حل چگونگي همراه به شده مطرح مسائل به شبيه نمونه

 آموزشي محتواي يارائه منظوربه مدرس، دوم روز در فراگيران، پيشين دانش فراخواندن

 مطابق(بود شده طراحي قبل از كه ييهاهشيو به را مطالب) توصيفي ارزشيابي( جديد

 فراگرفته مطالب كاربست منظوربه آخر روز در در نهايت،  .داد ارائه فراگيران به ،)جدول

 فراگيران از مدرس محتوا، هايقسمت از كدام هر يارائه از بعد فراگيران، توسط شده

- چك كار،پوشه يتهيه همچون، كارهايينمونه يتهيه جديد، مثالهاي يارائه به كه خواست

 به گروهي، مباحث دادن ترتيب با سرانجام د.بپردازن ...و آزمون نوع چند ساخت ليست،

 مطالب به توجه با و كرد بيان دوباره را شده مطرح مسائل فراگيران، ذهن كشيدن چالش

 .كرد اقدام شده مطرح مسائل حل به نسبت حلهاييراه يارائه با جديد،

  :گواه گروه در آموزشي يدوره اجراي
 سخنراني نيز مدرس اصلي تدريس روش و محوري موضوع كالس اين بر حاكم گويال 

 در . ويداد ارائه فراگيران به پاورپوينت از استفاده با را مطالب ، دوره اين در د. مدرسبو

 كه را مهمي نكات خواست فراگيران از و كرد استفاده متعدد هاي مثال از خود تدريس حين

 ،داده اختصاص پاسخ و پرسش به زماني مطلب، هر بيان د. بعد ازكنن يادداشت، شودمي بيان
 تدريس آموزشي محتواي يزمينه در تكاليفي فراگيران به تدريس، از جلسه هر پايان در

 اين . مدرسكنند آماده بعد يجلسه براي را آن بودند ملزم فراگيران كه شد ارائه شده،

. در دادمي ارائه فراگيران به عدد و نمره صورت به راآن بازخورد و كرده تصحيح را تكاليف
   شد. سنجيده آنها يادگيري ميزان عيني آزمون طريق از نيز دوره پايان
 يمقايسه و شده برگزار توصيفي ارزشيابي هايدوره اثربخشي سنجش منظوربه سوم گام در
 در آن كاربرد و سادگي )، 2010ن(كمينگ،بود جامع جمله؛ از داليلي به يكديگر، با آنها

(كافمن و كلر، آن اساس بر ارزشيابي هاي مدل بيشتر شدن ساخته و گوناگون هايزمينه
(نولز، هالتن و  بزرگساالن آموزش با تناسب و) 2001افت و پريسكيل، -؛ راس1995

 مشهورترين و ترينمهم از يكي كه پاتريك كرك ارزشيابي الگوي ) از2005سوانسنز، 

 اين دو و يك سطح از پژوهش اين . در شد استفاده باشدمي ارزشيابي يزمينه در الگوها

 متغيرهاي از استفاده با سطح دو اين گيرياندازه كه شد استفاده يادگيري و واكنش يعني الگو



 آمار از پژوهش، هايداده تحليل و تجزيه منظوربه  .شد سنجيده يادگيري و نگرش رضايت،

 استفاده ها،گروه براي تفكيك بهمعيار)  انحراف و ميانگين فراواني، شاخصهاي( توصيفي

 واريانس تحليل روش از پژوهش 2و  1فرضيات فرعي  آزمون و يلحلت منظوربه شد. 

 . تماميشد استفاده متغيريتك كوواريانس روش از  3 يفرضيه آزمون وجهت چندمتغيري

  .شد انجام  SPSS 16 افزارنرم از استفاده با آماري عمليات

  هايافته
شاخصهاي توصيفي مربوط به تمامي متغيرهاي پژوهش در دو گروه  3در جدول شماره 

  آزمايش و گواه آورده شده است.

  : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش3جدول شماره 

  
 

  
  متغير وابسته

  گروه آموزش مريل  گروه گواه
انحراف ميانگين

 معيار
حداقل
 نمره

حداكثر 
  نمره

انحراف   ميانگين
  معيار

حداقل 
  نمره

حداكثر 
  نمره

  26  15  44/2 23/20  26 9 30/3 83/17 رضايت
  15  4  45/2 11/9  13 5 55/1 82/9 منفي عاطفه

  24  10  56/2 77/15  20 7 57/2 75/13 مدرس
  36  16  91/3 23/24  32 14 31/4 82/21 اجتماعي همبستگي

  16  8  11/2 31/12  16 4 36/2 97/10 موفقيت
  27  13  96/2 87/18  23 6 44/3 08/16 فرصت
  21  8  73/2 24/14  19 7 66/2 50/12  ماجرا

  157  82  55/9 49/84  139 63 64/12 60/70 نگرش كل
  40  24  32/4 43/30  34 15 02/5 55/25  محتوا
  40  33  64/4 37/36  30 28 44/4 95/29  استاد

  23  8  55/3 70/17  25 8 54/3 05/15 سازماندهي
  103  66  49/13 74/113  96 36 99/6 32/102 رضايت كل

  7  2  36/1 82/4  9 2 92/1 42/4 پيش آزمون نمره
  20  11  01/2 94/15  19 12 90/1 20/15 نمره پس آزمون
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هاي پژوهش نمرات دو گروه(آموزش سنتي و آموزش به شيوه مريل) فرضيه آزمون براي
در شاخصهاي اثر بخشي مورد مقايسه قرار گرفت در ادامه نتايج به تفكيك آورده شده 

  است.
  :معلمان نگرش بر آموزش اوليه اصول كاربست تاثير
و گروه ي آن براي دهاهاي توصيفي نگرش فراگيران از دوره به تفكيك زير مولفهيافته

  آمده است. 4آزمايش و گواه در جدول 
  دوره از فراگيران نگرش توصيفي هايشاخص:  4جدول

      گروه كنترل آزمايش گروه وابسته متغير
 انحراف ميانگين 

 معيار

 انحراف ميانگين

 معيار

درجه 
  آزادي

سطح   tمقدار 
معني 
  داري

 رضايت

 منفي عاطفه

 مدرس

 اجتماعي همبستگي

 موفقيت

 فرصت

 ماجرا

 نگرش كل

23/20 44/2 83/17 30/3 74  899/51 001/0  
11/9 

77/15 

45/2 

56/2 

82/9 

75/13 

55/1 

57/2 

72  
74  

050/39 
267/46 

001/0  
001/0  

23/24 91/3 82/21 31/4 73  721/45 001/0  
31/12 

87/18 

11/2 

96/2 

97/10 

08/16 

36/2 

44/3 

74  
73  

916/42 
300/42 

001/0  
001/0  

24/14 

49/84 

73/2 

55/9 

50/12 

60/70 

66/2 

64/12 

73  

74  

309/40 

594/58 

001/0  

001/0  
هاي نگرش هاي توصيفي مولفهي شاخصكه نشان دهنده 4با توجه به نتايج جدول 

هاي نگرش، ميانگين گروه ي خرده مقياستوان نتيجه گرفت كه در همهباشد، مي مي
  تر است.طور معناداري بيشآزمايش نسبت به گروه كنترل به

 تاثير كاربست اصول اوليه آموزش بر رضايت معلمان:

 ايه  گروه در آن هايمولفه زير تفكيك به دوره از فراگيران رضايت توصيفي هاي يافته

  .است آمده 5ول جد در گواه و  آزمايش
  



 دوره از فراگيران رضايت توصيفي هايشاخص :5جدول

 وابسته متغير
 كنترل گروه آزمايش گروه

 معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين

 رضايت

  02/5  55/25  32/4 43/30  محتوا
  44/4  00/3  64/4  37/36  استاد

 54/3 05/15 55/3 70/17 سازماندهي

 99/6 32/102 49/13 74/113  رضايت كل
  

 گروه در رضايت هايمولفه يهمه ميانگين دهد،مي نشان 5 جدولنتايج  كه همانطور

  .باشدمي كنترل گروه گروه از باالتر آزمايش

  :معلمان يادگيري بر آموزش اوليه اصول كاربست  تاثير
 عملكرد ت،اس يافته تحقق بيشتر هاگروه از يك كدام در يادگيري اينكه بررسي براي 

اندازه گيري شد و با استفاده از  آزمون آزمون و پسدو مرحله پيش در گروه دو فراگيران
آزمون با كنترل نتايج پيش آزمون به عنوان متغير همپراش مورد تحليل كوواريانس نتايج پس

 6در جدول شماره  انسيكووار ليتحل  جينتا. شد پرداخته دوره پايان مقايسه قرار گرفت
  است. شدهآورده 

  
 آزمونپيش اثر كنترل با آزمون پس مرحله در گروه دو يادگيري ميزان مقايسه :6ول شماره جد

 اتا مجذور Df F P شاخصها

  021/0  214/0  572/1  1 آزمونپيش
 009/0 413/0  677/0 1 آزمونپس

     72 خطا

    74 شده اصالح كل

  
ها، حاكي از آن بود كه آزمون گروهآزمون دو گروه با كنترل نمرات پيشنتايج مقايسه پس
مجذور اتا  )P˂ ، 67/0= F 41/0(يادگيري، تفاوت معناداري با هم ندارنددو گروه از نظر 

 يادگيري ميزان نمرات كه گرفت نتيجهتوان مي لذا . )=Eta 009/0(نيز مويد اين نتيجه بود
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 محورمساله طراحي يعني مستقل متغير اجراي از بعد كنترل و آزمايش گروه هاي آزمودني

 معناداري تفاوت مداخله، اجراي از قبل هاآزمودني نمرات داشتن نگه ثابت با سيستمي

  . گرددمربوط به مالك يادگيري تاييد نمي فرضيه لذا شودنمي مشاهده
  

  گيرينتيجه و بحث
ن، معلماهاي ضمن خدمت ي آموزشدر زمينه شده انجام هايپژوهشنتايج  به توجه با

. نبودند اثربخش چندان انتظار برخالف هاگيري كرد كه اين آموزشگونه نتيجهتوان اين مي
 . استالزامي  آموزشها اين كردن تراثربخش منظوربه هاييتكنيك گيري كاربهبنابراين 

 الگو اين اثربخشي بررسي به آموزش، اوليه اصول الگوي اجراي و طراحي با حاضر پژوهش

 از ،هااين آموزش اثربخشي سنجش منظورپرداخت. به معلمان خدمت ضمن آموزش در

  د.ش استفاده يادگيري و نگرش  ت،رضاي  هايمولفه
 اصول الگوي كارگيريبه كه، بود امر اين از حاكي پژوهش نتايج رضايت، متغير با ارتباط در

 در شد اشاره كه گونههمان. شودمي متغير اين بر مثبت گذاري تاثير موجب آموزش اوليه

 كسب باالتري ميانگين كنترل گروه به نسبت آزمايش گروه رضايت، هايمولفه يهمه

 خصوص در د. بو گروه دو تفاوتهاي بودن معنادار از حاكي متغير اين تحليل نتايج و نمودند

 آموزش، اوليه اصول الگوي اساس بر شده طراحي يدوره از فراگيرانتر بيش رضايت تبيين

 امكان مدرس به كلي طور به آموزشي طراحي الگوهاي از استفاده كه؛ كرد بيان توانمي

اين امر  كه دهد ارائه فراگيران به بهتر قالب در و بيشتر انسجام با را خود مطالب كه دهد مي
 و در نتيجه كندكمك مي مدرس سوي از نامرتبط و پراكنده مطالب بيان از به جلوگيري 

 شده ارائه مطالب از هم و دوره مدرس از هم فراگيران بيشتر رضايت به منجر

 به ، كرد بيان توانمي همچنين).  1387، استيون و گري، كمپ و 1384 شعباني،(شود مي

 در دباي مي و لذا مدرس باشدمي مساله بر مبتني آموزش ياوليه اصول الگوي اينكه دليل

واقعي، بپردازد و با پرسيدن سواالت ذهن  زندگي با مرتبط مسائل به بيان درس ارائه خالل
 احساس آموزش جريان در را خود حضور و نقش فراگيرانفراگير را به چالش بكشد، 

 پژوهش نتايج از قسمت اين د.آورنمي دستبه آموزشي دوره از بيشتري رضايت لذا كنند مي

هاي خود به  . ايشان نيز در پژوهشاست )2006(نيل مك و )1387( رضواني نظر با همسو



 به جوابگويي و اجتماعي تاييد مداوم، چالش كه آموزشي هايفعاليت اين نتيجه رسيدند كه

 آموزشي فعاليت آن از فراگيران بيشتر رضايت به منجر ،دهد قرار نظر مد را روزمره نيازهاي

 باشد، مي فراگيران انتظارات شدن برآورده ميزان بيانگر كه رضايت بر عالوه. شودمي

ت. گرف قرار بررسي مورد نگرش متغير طريق از نيز آموزشي برنامه به نسبت آنها احساسات
 هايمولفه يهمه در محورمساله فراگيران باالتر ميانگين بيانگردر اين زمينه نيز  نتايج. 

 نيز آماري لحاظ از تفاوت اين كه بود سنتي هايدوره به نسبت منفي عاطفه جزء به نگرش

 اصول الگوي اساس بر شده طراحي يدوره در فراگيران نگرش بهبود تبيين در .بود معنادار

- دانستهپيش بر آموزش ي اوليه اصول الگوي فراوان تاكيد كه گفت توانمي آموزش، اوليه

 ارائه مطالب وارطوطي حفظ جاي به هادانسته نمايش وي، در آمادگي ايجاد فراگير، هاي

 چالش به و مختلف سوالهاي پرسيدن متنوع، مثالهاي طريق از آموزش كردن ملموس شده،

 اساس بر شده طراحي يدوره به نسبت فراگيران بهتر نگرش به منجر، فراگيران ذهن كشيدن

ك من و كينگ ولشين، وود، رسلي،پ قبيل؛ از يامشابه هايپژوهش نتايج .شد الگو اين
 فراگيران در آمادگي ايجاد كه بود امر اين مبين نيز) 1388( آقايي ) و 1380( مبيني )،1992(

. همچنين شودمي آنها نگرش بهبود نتيجه در و فراگير رواني تعادل و آرامش به منجر
ي بهبود نگرش در نتيجه نشان دهنده  كه )2009كلر ( و )1386(خانيفضلي پژوهش

قرار پژوهش  همين يراستا دربود نيز  هامثال در آنها كاربست و مطالب نمايش استفاده از
 از استفاده هاي خود نشان دادند كهنيز در پژوهش ) 2007(كينگ) و2003(استيپك. داشت

 به نسبت فراگيران بهتر نگرش به منجر علمي مفاهيم آموزش در محورمساله رويكرد

 نشانگر پژوهش نتايج ،يادگيري يعني ديگر يوابسته متغير با ارتباط در  .شودمي آموزش

 و آموزش اوليه اصول الگوي اساس بر ديده آموزش گروه فراگيران بين كه بود امر اين
 مشاهده چنداني ميانگين اختالف سنتي هايروش ر اساسب ديده آموزش گروه فراگيران

 با توانمي را حاضر نتيجه توجيه نبود. معنادار آماري لحاظ از شده مشاهده اختالف و نشد

 صورت به يا ،فعال تدريس الگوهاي در ارزشيابي كرد. استنباط ارزشيابي روشهاي به توجه

 يادگيري موقعيت در آنها بودن فعال ميزان و فراگيران فعاليت اساس بر يا است خودارزيابي

 بر توجه با است حالي در ). اين165-161: 1384همكاران،  و پذيرد(جويسمي صورت

 شود مي استفاده يادگيري ارزيابي جهت عيني كتبي آزمون از ارزشيابي، نظام حاكم شرايط
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 نتايج دهند. مي قرار آزمون مورد را شناختي حيطه پايين سطوحماهيتاً، ها آزمون نوع اين كه

 داده نشان مشاركتي يادگيري مانند محور -فراگير يادگيريهاي هاي روش زمينه در پژوهشها

 به نسبت شناختي حيطه پايين سطوح به مربوط مطالب يادگيري جهت رويكردها اين كه

  ). 1385ساماني، و رحيمي( ندارند محسوسي برتري سنتي رويكردهاي
 نگرش و رضايت بهبود از حاكي حاضر پژوهش توان گفت كه نتايجطور كلي ميبه

 .بود معلمان خدمت ضمن هايآموزش در ياوليه اصول الگوي كاربست اثر بر فراگيران

 برنامه از فراگيران منديرضايت ميزان ايجاد در مهمي عنصر يادگيري تجارب ترديد بدون

 بايستي تجارب اين طراحي لذا باشد. مي ها برنامه اين به نسبت آنها نگرش و آموزشي هاي

 و آموزشي برنامه ماهيت گرفتن نظر در با آموزش متخصصين توسط هدفمند صورت هب
 فرصتهاي خلق موجود وضعيت در دهد مي نشان تجارب شود. انجام فراگيران سطح

 دهستن محتوا متخصصين نخست وهله در كه مدرسين وسيله هب صرفا يادگيري-ياددهي
 آموزشي هايموقعيت در آموزش اوليه اصول اشاعه عدم اساس اين بر و پذيرد مي صورت

 اصول كاربست ماندن فروگذارده فرجام است. نابجا اختيار تفويض اين انتظار مورد نتيجه

 با رودمي انتظار بنابراين گردد. مي يادگيري محيط و شدن غيرانگيزشي موجب آموزش اوليه

 و خاص طور به معلمان خدمت ضمن آموزش در الگو اين از پژوهش، اين نتايج به توجه
 بر مدل كارگيري هب كه داد نشان نتايج البته شود. استفاده، عام طور به آموزشها يكليه

 موضوع اين شد بيان يافته اين تبيين در كه طورهمان .است نداشته تاثيري فراگيران يادگيري

 اساس اين بر باشد. آموزشي برنامه اين در شده كارگرفته هب هايآزمون نوع خاطر هب تواند مي

 الگوي اين باشد آموزشي برنامه هدف درك و دانش مانند يادگيري پايين سطوح كههنگامي

 حيطه باالي سطوح چنانچه اما ندارد سنتي رايج هاي روش به نسبت مزيتي طراحي،

 ،شود استفاده ارزشيابي جهت سطوح اين مناسب هايآزمون از و گيرد قرار هدف شناختي
  گردد.  هويدا الگو نسبي مزيت رسد مي نظر هب

هايي نيز بوده است. با توجه به داراي محدوديت پژوهش اين كه كرد اشاره بايد نهايتدر 
باشد و اين امر به هاي آزمايشي وفاداري به عمل آزمايش مياين كه يكي از ويژگي طرح 

تري برخوردار ويژه زماني كه پژوهشگر و آزمايشگر فرد واحدي نيستند از حساسيت بيش
ز با باشد. اين پژوهش نيشود لذا واحد بودن پژوهشگر و آزمايشگر  الزامي ميمي



محدوديت عدم يكسان بودن آزمايشگر و پژوهشگر مواجه بود كه از طرق مختلفي از 
ايي با مدرس و حضور پژوهشگر در كالس به هاي راهنما، برگزاري جلسهجمله: تهيه فرم

هايش طي اجراي الگوي مريل، سعي در كنترل اين منظور آشنايي مدرس با نقش
يگر اين پژوهش عبارت بود از: از عدم انتخاب هاي دمحدوديت شد. از جمله محدوديت

عدم سنجش سطح سه و چهار الگوي ارزشيابي كرك پاتريك و عدم  ها، تصادفي آزمودني
ها از طريق آوري صرف دادههاي تحقيق از جمله تحقيق كيفي و جمعاستفاده از ساير روش

شود كه توجه پيشنهاد مي پرسشنامه و آزمون. با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش
هاي ضمن خدمت به امر طراحي آموزشي و رويكردهاي علمي بيشتر شده مسئولين آموزش

محوري و برگزاري وهاي مسالهمنظور اجراي الگو با فراهم كردن محيط مناسب به
هاي ضمن ي طراحي آموزشي براي مدرسان و مربيان  آموزشهاي آموزشي در زمينه دوره

ي طراحي و اجراي الگوها، به بهبود ها با نحوهتر آنظور آشنايي هرچه بيشمنخدمت به
شود كه هاي آموزشي كمك كنند. از لحاظ پژوهشي هم توصيه مياثربخشي دوره

هايي شبيه پژوهش حاضر به روش تمام آزمايشي و كيفي و  همچنين پژوهشي كه  پژوهش
هاي آموزش ضمن خدمت در سطح سه و چهار الگوي كرك به سنجش اثربخشي دوره

 پاتريك (رفتار و پيامد) بپردازد، انجام گردد.
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