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ومي دانشگاهـأثير تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمــررسي تــب
فرهنگيان در داربست مراحل الگوي رهبري و مديريت آموزش بر يادگيري

و موفقيت تحصيلي دانشجويان

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

دكتري فلسفه تعليم و تربيت، گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشكده روانشناسي و علومآموخته  دانشر مرادي، ـيما
.تربيتي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

اسي وـــدكتري فلسفه تعليم و تربيت، گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشكده روانشنآموخته  دانش محسن كردلو،
.ه خوارزمي، تهران، ايرانعلوم تربيتي، دانشگا

چكيده
آموزش بر يادگيري و موفقيت تحصيلي مديريت  و  رهبري پژوهش با هدف بررسي تأثير تدريس در داربست الگوي

با روش شبه آزمايشي و با استفاده از طرح دو گروهي "تربيت رسمي و عمومي  فلسفه"دانشجويان در درس 
راهنمايي و دانشجويان كارشناسي مشاوره 170  جامعه آماري كليه. انجام شد پس آزمون با گروه كنترل-آزمون پيش

.بودند 1398-99تربيت رسمي و عمومي ترم اول سال تحصيلي   دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه درس انتخابي فلسفه
آزمايش ازدر گروه . گيري در دسترس در دو كالس مجزا بمدت شش هفته آموزش ديدنداين نمونه با روش نمونه

آوري اطالعاتابزار جمع. سخنراني استفاده شد/آموزش و در گروه گواه از تدريس سنتي  و مديريت  الگوي رهبري
و پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي اثربخشي الگوي رهبري و مديريت) 2008(پرسشنامه اثربخشي يادگيري كيم 

 مستقل، فرمول اندازه Tهاي آزمون از آماري هايداده در تحليل. بود) 1992(آموزش بر اساس مدل كرك پاتريك 
رسمي و عمومي در داربست مراحل رهبري  ها نشان داد تدريس فلسفه يافته. شد اثر و تحليل كواريانس استفاده

مندي دانشجويان الگوي مديريت آموزش منجر به تفاوت معنادار و مثبت سطح يادگيري، موفقيت تحصيلي و رضايت
تربيت رسمي و  مثبت و معنادار تدريس فلسفه تأثير توان بهبنابراين مي. شوددر مقايسه با گروه گواه مي از استاد

و مديريت آموزش بر افزايش يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان و ادامه و عمومي در داربست الگوي رهبري
.گسترش استفاده از آن در كل سال و آموزش مباحث ديگر اميدوار بود

.تربيت رسمي و عمومي  الگوي مديريت آموزش، موفقيت كالسي، يادگيري اثربخش، فلسفه: كليدي واژگان
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Abstract 
The study performed to investigate the effect of teaching the course of Formal and 
Public Education Philosophy (FPEP) within the scaffolding of Leadership and 
Management Education Model (LMEM) on university students’ learning and 
academic achievement at Farhangian University (UT) using quasi-experimental 
method with two-groups pre-test and post-test design with control group. The 
statistical population was all 170 under-graduate students in general psychology at 
(UT) that selected the course of FPEP in the first semester of the academic year 2019-
2020. The samples were taught for six weeks using the available sampling method in 
two separate classes. The scaffolding of LMEM was used in the experimental group 
and in the control group the traditional teaching and lecture was used. The data 
gathering tools were Kim's Learning Effectiveness Questionnaire (2008) and the 
Researcher-Made Questionnaire for assessing the effectiveness of the training model 
which was based on the Kirkpatrick’s model (1992). For analysing the data from 
independent variables, T-test, effect size formula and analysis of covariance were 
used. Findings showed; teaching FPEP within LMEM's scaffolding has a significant 
and positive difference in the level of learning, participation and satisfaction of 
students from the course professor in comparison with the control group. Therefore, 
the positive and significant effect of teaching FPEP within the LMEM’s scaffolding 
on increasing the participation of the classroom and the effectiveness of student 
learning provide promise of usefulness of continuing and expanding the use of 
LMEM in teaching other topics and in the whole year. 

Key words: Leadership Management Education Model (LMEM), Academic 
Achievement, Scaffolding Model, Formal Public Education Philosophy.
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 مقدمه

سرعت در حال افزايش است و تعليم و تربيت بايد بطور مؤثر از در قرن حاضر دانش و اطالعات به 
افزايش دانش، مشكالت. اين افزايش حجم وسيع دانش در تحقق اهداف خود استفاده نمايد

هاي اولين مشكل اين است كه نظام. متعددي را براي بسياري از كشورها به وجود آورده است
توانند به تدريس همه موضوعات بپردازند و دانشجويان بتوانند به يادگيري اين حجم موزشي نميآ

اعتماد و ها صحيح، قابل دانش  دومين مشكل پاسخ به اين سوال است كه، كدام. از دانش بپردازند
هاي هاي درسي خود و تدريس مهارت موردنياز است؟ بنابراين بسياري از كشورها به تغيير برنامه

.]17[اند تفكر پرداخته
عالي از  هاي درسي به عنوان موتور محركه نظام آموزشي توان اذعان داشت كه برنامه مي

هاي درسي مورد توجه اغلب ترين عناصر برنامه تدريس از مهم. اهميت چشمگيري برخوردار است
دريس همواره يكي از وظايفريزي اتفاقات ت در واقع طراحي و برنامه. پردازان اين حوزه است نظريه

تدريس از جمله موضوعاتي است") 1396(به زعم فتحي آذر. كار متخصصان برنامه درسي است
پردازان تعليم و تربيت در هاي اساسي پژوهشگران و نظريه كه از گذشته تا به امروز از دغدغه

آيد، به ميان ميوپرورش يا آموزش عالي  كه سخن از آموزش هنگامي. سرتاسر جهان بوده است
مراتب بيشتر از ساير متغيرهاي مربوط نمايان ويژه تدريس به  مفاهيمي همچون معلم و به 

 .]19[ "اند وپرورش تلقي كرده اي تدريس را مترادف با آموزش شوند تا آنجا كه حتي عده مي
ديگر اگر عبارت به. هاي تربيتي، محصول تدريس است ترين هدف عنوان يكي از مهم يادگيري به

.توان ادعا نمود كه اصالً تدريسي نيز صورت نگرفته است تدريس منجر به يادگيري نگردد، مي
پژوهش درباره تدريس در دانشگاه از جمله مسائلي است كه از "دارد، بيان مي)1375(ذوالفقار 

هاي اساسي و گيري و تحليل مسائل آموزشي، تصميم  سو بازخورد مناسب براي تجزيه يك
دهد و از سوي هاي راهبردي در اختيار مسئوالن و متصديان آموزش عالي قرار مي ريزي برنامه

ديگر مدرسان با آگاهي از كيفيت عملكرد خود در جريان تدريس قادر خواهند بود به اصالح
تدريس در دانشگاه .]39[ "هاي آموزشي و افزايش كيفيت تدريس خود بپردازند ها و روش شيوه

ربخش نبوده، گرچه استادان معموالً از نظر دانش محتوايي مرتبط با رشته خودشان قويهميشه اث
.]23[ها و الگوهاي تدريس دارند ها دانش محدودي درباره نظريه هستند، اما بسياري از آن

هاي متعددي در مورد متغيرهاي الگوي مديريت آموزش، يادگيري اثربخش و موفقيت پژوهش
هاي انجام شده پژوهش پيشينه  با بررسي ققان صورت گرفته است، امامح تحصيلي به وسيله
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مشخص گرديد كه اين براي نخستين بار است كه الگوي مديريت آموزش در دانشگاه فرهنگيان
از سوي. گيرد مورد بررسي و سنجش قرار مي) پردازد كه به تربيت معلمان به صورت تخصصي مي(

الگوي  جام شده، به صورت كلي و تنها بر يكي از مفاهيمهاي مشابهي هم كه ان ديگر پژوهش
خودراهبري متمركز بوده است، اما در اين پژوهش همهمديريت آموزش، يادگيري اثربخش و 

مثالً؛ بهرنگي. گيرد مفاهيم و متغيرهاي مذكور در يك طرح جامع مورد كنكاش و بررسي قرار مي
وي تدريس مديريت بر آموزش از منظر خالقيت درالگ در پژوهش خود با عنوان؛ بررسي) 1389(

آموزش با استفاده از الگوي مديريت بر يادگيريگيرد كه  يادگيري و يادگيري خالقيت نتيجه مي
آموزش بدون يادگيري آموزش نيست و يادگيري بدون استفاده از خالقيتخالقيت مؤثر است و 

.]3[دهد رخ نمي
مند ها و عواملي كه براي سنجش نظام اربردي حيطهدر پژوهشي ك) 1992( 1راسل و پتري

هدف آنان اين بود كه. نقاط قوت و ضعف دانشجويان نياز بود را در قالب يك مدل ارائه كردند
بتوانند يك سنجش كامل براي ابعاد متغيرهاي اثربخش بر يادگيري دانشجويان ايجاد كنند كه در

سه دسته كلي را شناسايي كردند كه شامل عامل ها آن. اي قابل استفاده باشد امور مشاوره
عامل اجتماعي2تحصيلي در مدل راسل و پتري، عامل. بود4و عامل شخصيتي3محيطي/ ،

هاي مطالعه، اضطراب تحصيلي شامل استعداد و توانايي تحصيلي، انگيزش تحصيلي، مهارت
يطي شامل استرس زندگي،مح/ عامل اجتماعي. امتحان، اهداف پيشرفت و اسنادهاي تحصيلي بود

مندي حمايت اجتماعي و عوامل مربوط به خانواده بود و عامل شخصيتي نيز شامل انگيزش، هدف
.]33[اعتماد به نفس، خودكارآمدي بود 

متغيرهاي اثرگذار بر موفقيت) 2010( 5پيرو كارهاي راسل و پتري، كيم، نيوتن، دوني و بنتون
ها را در سه دسته كلي استعداد تحصيلي، قرار داده و آن تحصيلي دانشجويان را مورد بررسي
هاي موفقيت بين ها بهترين پيش به نظر آن. اند بندي كرده متغيرهاي محيطي و فردي طبقه

آيا اين منبع مورداستفاده مستقيم شما. شود گيري استعداد تحصيلي مشخص مي تحصيلي با اندازه
.]27[د؟ بوده يا از منبع ديگري انتقال داده اي

1. Russel & Petrie
2. Academic factor
3. Social/environmental factor
4. Personality factor
5. Kim, Newton, Downey & Benton
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 مطالب، مناسب ارائة درس، كالس كه سازماندهي معتقدند ،)2005(1برايتمن، اليوت و بادا 

 موضوعاتي از جمله دانشجويان، موفقيت احساس و امتحان در انصاف تكاليف، رعايت تعامل،

 .]13[گيرند قرار عنايت مورد آن و ارزيابي آموزش اثربخشي در بايد كه هستند

كه ايـن   توان دريافت انجام شده مرتبط با الگوي مديريت آموزش ميهاي  از مجموع پژوهش 
الگـوي   چـرا كـه  . تواند اثرگذار باشد الگو بر اثربخشي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي

ترين تحقيقات بـه   كه در تازه بسياري است تجربي نيمه هاي پژوهش مديريت بر آموزش مستند به
از جملـه  . اند قرار گرفته تأييدثربخشي خود را در دستاوردها نشان داده و مورد اند و ا كار گرفته شده

بـا عنـوان تـأثير تـدريس علـوم      ) 1396(بهرنگي و كردلو : هاي ذيل اشاره كرد توان به پژوهش مي
با عنـوان  ) 1395(؛ بهرنگي و نصيري ]9[تجربي بر يادگيري فراشناختي با الگوي مديريت آموزش 

آموزان سال سـوم   لوم تجربي با الگوي مديريت آموزش بر يادگيري خودراهبر دانشتأثير تدريس ع
با عنوان مستندسـازي الگـوي مـديريت بـر     ) 1394(پور  ؛ بهرنگي، عباسيان و ذوقي]10[راهنمايي 

؛ بهرنگي، عمـوزاد  ]5[آموزان و سالمت سازماني كالس درس  آموزش در پيشرفت تحصيلي دانش
با عنوان توسعه يادگيري اتحادهاي جبري پايه اول متوسطه بـا  ) 1393( مهديرجي و عرب خابوري

بـا  ) 1393(زاده انـدواري   ؛ بهرنگي، نوه ابراهيم و يوسـف ]7[كاريرد الگوي ده گام مديريت آموزش 
عنوان ذهنيت فلسفي مديران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحيه دبيـران در پـذيرش الگـوي    

با عنوان بررسي مشـكالت تـدريس كتـاب    ) 1392(؛ بهرنگي و كريمي ]11[مديريت آموزش علوم 
تاريخ هنر جهان و مقدار اثرگـذاري هفـت گـام الگـوي تـدريس مـديريت بـر آمـوزش از ديـدگاه          

گيري از الگوي مديريت  با عنوان بهره) 1388(؛ بهرنگي و صفايي فخري ]8[هنرآموزان اين درس 
تحول مبتنـي  با عنوان ) 1383(؛ بهرنگي و آقاياري ]12[دانش در توسعه فرهنگ دانشگاه اسالمي 

هـا و   نتـايج ايـن پـژوهش    در مجمـوع  .و غيـره اشـاره كـرد   ] 6[سـاو  بر الگـوي مشـاركتي جيـگ   
تأثيرات معنـادار   در علمي هاي مشابه ديگر كه در حال انجام هستند، همگي دال بر شواهد پژوهش

  .سازد آموزش و تدريس جاري را برجسته مي رد تحول برنامه در الگو به لحاظ آماري اولويت
كارگيري آن در تدريس معرفي و در ادامه  در ادامه، ابتدا الگوي مديريت آموزش و سناريوي به

مفهوم اثربخشي يادگيري تشريح خواهد شد تا زمينه بررسـي تـأثير الگـوي مـديريت آمـوزش بـر       
تأثير الگوي مديريت  پژوهش بررسي لذا هدف. اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي فراهم گردد

                                                 
1. Brightman, Elliott & Bhada 
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تربيـت رسـمي و  آموزش بر اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصـيلي دانشـجويان در درس فلسـفه   
.در دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه است عمومي

هاي الگوي مديريت آموزشيافته با گام سناريوي تدريس تطبيق
ويژگي مشترك: نمايدبيان مي» خالقيتالگوي مديريت آموزش «بهرنگي در مقاله خود با عنوان 

- محوري، ارتباط يكسويه معلم با دانشاغلب الگوهاي سنتي آموزش و پرورش رسمي يعني معلم

هاي ارتباطيهاي درسي، انفعال شاگردان، غفلت از ايجاد كانالمعلم بر محتواي كتاب تأكيدآموز، 
.ر فهم مطالب درسي و ارزشيابي از آنهاستبين شاگردان براي مذاكره، مباحثه، مفاهمه و مناظره د

در آموزش و پرورش سنتي به شاگردان فرصت ارتباط دروني و استفاده از استعدادهاي فردي و
خالقيت كمتر داده شده است، اما در الگوي مديريت بر آموزش كه نوع خاصي از تدريس مشاركتي

رصت ارتباط، ساخت شناخت شاگردكند و توسط پروفسور بهرنگي مطرح گرديده ف را معرفي مي
توسط شاگرد، استفاده از زمينه براي يادگيري و خلق مطالب مرتبط براي تبيين يك پديدة علمي،

هاي عقلي براي حل مهارتهاي تفكر تدبري، تفكر منطقي، تفكر انتقادي، تفكر علمي و مهارت
آموزشائل كه كمتر توسط حل اهم براي حل مسهاي جانشين و راه مشكالت و يافتن و خلق راه

الگو اين اساسي محور ].4[سنتي مورد توجه قرار گرفته است، در محيط كالس فراهم شده است 
بيان گام يا مرحله ده در مربيان توسط آن مشترك كاربرد براي كه است از مراحلي مركب

ت رسمي وتربي  كارگيري الگوي مديريت آموزش در آموزش فلسفه سناريوي نحوه به. شود مي
:عمومي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان شهرستان كرمانشاه به شرح ذيل است

سازي دانشجويان براي تحليل مبحث درسي بر اساس خلق نمودار پيوند بين آماده: گام اول
در اين گام از دانشجويان خواسته شد براي جلسه بعدي فصل اول از بخش دوم :مفاهيم عمده

كتاب مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت) رسمي و عموميمباني اساسي تربيت (
را به دقت مطالعه و نمودار و چارت كلي آن را تهيه كنند به1رسمي و عمومي اي كه مفاهيم گونه ،

.و شماي كلي فصل را نشان دهد  عمده

توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي ايران مي جمهوري اسالميرسمي عمو مباني نظري سند تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيتكتاب  .1
.تاليف شده است) 1390(
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.نفر بود 20الس كل دانشجويان ك: بندي فراگيران با توجه به تعداد صفحات گروه: دوم گام
بندي شدند و صفحات اين فصل بين اين پنج چهار نفره گروه  دانشجويان در پنج گروه اين گام در

نحوه تقسيم شاگردان در شش گروه كامالً تصادفي و از روي ليست دانشجويان و. گروه تقسيم شد
م جهت عضويتتاحدودي هم سعي شد نظر خود دانشجويان ه. بر طبق جنسيت و حروف الفبا بود

.انگيزگي به وجود نيايد شان مدنظر قرار گيرد تا بي در گروه دلخواه
ايجاد آمادگي براي خلق و يادگيري تصويرسازي از عناوين كلي و جزيي مبحث: سوم گام

مشخص گرديد و به هر ها گروه بين در و در داخل شاگردان مشاركت نحوه در اين گام،: درسي
و به ديگر اعضاي گروه خود مطالب بيان اول داده شد؛ وظيفه دو گروه در دانشجويان از يك

زمان بيان در ديگران به بازخورد دوم؛ دادن و علمي مشاور عنوان به ها آن از بازخورد گرفتن
روي بر هر عنوان را از برگرفته هاي مفهومي شناسه. توسط آنان خود اصلي صفحات نكات
ه شمار شد و منعكس ياقوت توسط شاگردان 26و با فونت  A4ذ كاغ 8/1اندازه  به هايي كارت

.صفحه كتاب مرتبط با آن شناسه در پشت كارت نوشته شد
به خود مبحث آموزش براي ها گروه اعضاي از يك هر: گروهي بين مشاركت :چهارم گام

ده شدهمباحث صفحات اختصاص دا آموزش هاي خود و از بيان شناسه و پس ديگر برود هاي گروه
و برگردد گروه اوليه خود به ديگر هاي گروه مباحث هاي مفهومي و شناسه يادگيري و ها به آن

.شان بياموزد ديگر اعضاي گروه به را خود رهاوردهاي
:طور مستقل ترسيم نمودار پيوند بين عناوين و زير عناوين توسط دانشجويان به: پنجم گام

درسي، از مبحث از كلي تصوير يا بينش بر اندانشجوي يابي تسلط اكنون جهت سنجش
ترسيم را عمده فصل اول مطالب بين پيوند نمودار امتحاني شرايط در دانشجويان خواسته شد

لذا هر دانشجو پس از. نمايند ذكر را زيرعناوين و عناوين از هاي مفهومي هر يك شناسه و كنند
اين نمودار. ناوين و زير عناوين فصل اول كردهاي قبلي شروع به ترسيم نمودار پيوند ع مرور گام

.گرفت هاي مفهومي فصل را در بر مي ها، مفاهيم و شناسه اي قلمرو، مقوله گونه به
شدند در اين گام دانشجويان تشويق : مطلوب درسي برنامه تدوين در مشاركت: ششم گام

تجارب و مطالب يافتن و فصل، زماني را صرف تفكر، جستجو عناوين و زير عناوين اساس بر
نكات علمي جديد مرتبط با آوردن به لذا دانشجويان .نمايند  درسي مبحث با مرتبط شخصي

از. شدند  اينترنتي تشويق هاي ها و پايگاه از ساير كتب، مقاالت، سايت برداري خود مبحث يادداشت
درسي مباحث با رتبطهاي مفهومي م و شناسه كرده مراجعه منابع دانشجويان خواسته شد به اين
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ديگر رنگي با هايي با همان اندازه اما كارت بر و يافته را) هاي مفهومي قبلي عالوه بر شناسه( خود
.آورند  كالس به خود با و نوشته )مثالً قرمز(

و تجارب از استفاده با مناسب آموزشي تكنولوژي و تدريس الگوهاي تعيين :هفتم گام
گام الگوهاي مناسب تدريس و تكنولوژي مناسب با توجه به اين در: بيمر و شاگردان مندي عالقه

سناريوي تدريس با توجه به يا روايت لذا. شد تجارب و عالقمندي دانشجويان و استاد انتخاب 
پس از. شد دانشجويان تهيه و خلق و مشاركت استاد زمان، محتوي و همه عناصر تدريس با

.اتر كالسي فراهم گرديدسناريو نويسي، مقدمات اجراي تئ
نكات به توجه با زير عناوين و عناوين بين مطلوب پيوند نمودار تدوين و تهيه :هشتم گام
مشاركت درسي با موضوع با مرتبط جديد منابع از برگرفته نكات و جاري محتواي در كليدي

با ناوين فصلزير ع و عناوين بين مطلوب پيوند نمودار دانشجويان مشاركت كليه با: شاگردان
منابع از برگرفته هاي شناسه نيز و جاري كتاب محتواي در هاي مفهومي اخذ شده شناسه به توجه
مطابق شيوه كار، هر يك از. شد  تدوين و تهيه) هاي رنگي كارت(درسي  موضوع با مرتبط جديد
لي فصل چهارمها كه بخشي از فصل چهارم را مطالعه كرده بودند پس از رسم اوليه چارت ك گروه

در گام نخست، اصالح آن در گام پنجم، در اين گام پس از مباحثه درون گروهي و بين گروهي،
.تري را بين عناوين و زيرعناوين فصل برقرار كردند تر و منطقي تر و پيوند مطلوب نمودار را كامل

در اصالحي دبازخور دريافت و نو درسي برنامه اجراي در استاد -دانشجو مشاركت :نهم گام
در الگوي تدريس مبحث مورد تدريس با قبلي هاي همه گام: آموزشي پرورشي و نگرشي، تأثيرات

پرورشي تأثيرات توسعه براي تدريس متنوع كارگيري الگوهاي مشاركت استاد و دانشجويان و با به
.گردد بازگويي مي و مرور طور خالصه مفاهيم به دريافت و

از برگرفته پرورشي و آموزشي تأثيرات ميزان جهت ارزشيابي :ميليتك ارزشيابي :دهم گام
خانواده تأثيرات مبناي بر كه اي شده چهل گويه نامه استاندارد پرسش آموزش از الگوي مديريت

هر براي شخصي يادگيري مشاركتي و الگوهاي يادگيري اطالعات، الگوهاي پردازش الگوهاي
.است، استفاده گرديد يافته دوينت عمل آموزش در مديريت نظريه گام

.در جلسات بعدي تدريس همين ده گام براي ساير فصول در پنج جلسه باقيمانده اجرا گرديد
اي براي جذب نكات است و توان ويژه يادگيري در مجموع الگوي مديريت آموزش، مديريت

.اساسي و با اهميت همه الگوهاي مطالعه و تدريس شناخته شده را دارد
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  هاي محيط يادگيري اثربخش  مؤلفه
محيط . آميز، محيط يادگيري است ترين عوامل توسعه برنامه تحصيلي موفقيت يكي از مهم

يادگيري مثبت و اثربخش منجر به ايجاد يكپارچگي، پيشرفت تحصيلي باال و اثربخشي يادگيري 
رخي پژوهشگران بر اين ب. ]26[نمايد  فقدان اين محيط رسيدن به اين اهداف را سخت مي. شود مي

بخشد و شرايط بهتري را براي  باورند كه محيط يادگيري غني، تدريس مدرسان را بهبود مي
هاي يادگيري آموزش را تشكيل  تعامل دانشجويان، مدرسان و محيط]. 22[آورد  يادگيري فراهم مي

كنند و  ا ميهاي پيشين دانشجويان در امر يادگيري نقش اصلي را ايف برخالف دهه. دهد مي
يادگيري آزادي عمل بيتشري دارند، مسئوليت و تعهد بيشتري را  -دانشجوياني كه در فرايندآموزش

توان در موارد  هاي مهم محيط يادگيري اثربخش را مي ويژگي. ]30[كنند  در يادگيري احساس مي
  : زير خالصه كرد

  .منظور ارتقاي توان بحث ارائه تكليف قدري پيچيده به  -
  .هاي خود گذاري دانش خود و استدالل در بحث ها براي به اشتراك شويق همكالسيت -
   .]15[ها، عقايد و آراي خود  آزادي عمل دانشجو در كالس درس و دفاع از ايده -
  .شده شامل تفكر سطح باال و حل مسأله هاي يادگيري تعريف داشتن هدف -
  .ها ف هدفدرگير كردن دانشجو در نيازهاي يادگيري و تعري -
  .]1[هاي واقعي  درگير كردن دانشجو در فعاليت -
  .هاي مشاركتي براي تعامل اجتماعي يادگيرندگان درگيركردن فعاليت -
  .هاي متفاوت هاي درسي از ديدگاه كاركردن با موضوع -
  .]21[آوردن راهنمايي موردنياز  گر و فراهم درگيركردن مدرس در نقش تسهيل -
و تأثير  ]18[اند  ها رابطه قوي و مثبتي را با پيشرفت دانشجو نشان داده طدر مجموع اين محي 

هايي براي  كردن انتخاب و فرصت ها با فراهم اين محيط .]24[هاي تحصيلي دارند  قوي بر انتخاب
دهند و انگيزه دروني را به ارمغان  دهي دانشجويان، خودمختاري را در كالس ارتقا مي خود جهت

  .]38[ آورند مي
توان گفت كه تدريس  از سوي ديگر، با توجه به مطالب مذكور و ديدگاه متخصصان مي 

هاي اثربخشي يادگيري است كه در نهايت منجر به يادگيري بهتر و  مؤلفهاثربخش استادان يكي از 
هاي  هاي اخير كاوش پژوهشگران در سال. ]34؛ 31؛ 25[شود  موفقيت تحصيلي دانشجويان مي

. اند هاي مختلفي در اين مورد به كار برده اند و واژه باط با تدريس اثربخش انجام دادهزيادي در ارت
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و تدريس با3، تدريس موفق]37[ 2تدريس اثربخش ،]36[  1تدريس خوب: براي مثال
هاي به كار برده شده به توصيف مشابه يك خصيصه رسد تمام واژه به نظر مي .]16[ 4كيفيت

هاي تدريس اثربخش و مؤثر يكي از شاخص. اند تدريس بكار برده شدهموردنظر از بهترين نوع 
هاي خاصي اساتيد براي ايجاد يك تدريس اثربخش از راه و روش. باشد و پرورش پويا مي آموزش 

استاداني موفق هستند كه به. جويند ها بهره مي استفاده كرده و با توجه به موضوعات درسي از آن
كارگيري مؤثر از دارند و نحوه به خوبي عرضه مي ختي و اجتماعي را به شاگردان خود مطالب شنا

آموزند؛ استادان خوب با آمادگي از نظر جسمي، روحي، رواني و علمي وارد كالس ها را مي آن
كنند و از دانشجويان در فرايند يادگيري ها براي تدريس از طرح درس استفاده مي آن. شوند مي

ها مديريت اومي بر كالس و بر مطالب تدريس تسلط دارند؛ آنكمك گرفته و نظارت مد
يك. كنند رويي با فراگيران برخورد مي باشند و با خوش اي در كالس داشته و بانظم مي شايسته

نكته از تدريس اثربخش و باكيفيت اين است كه استادان اثربخش بيشتر از ماهيت وظايف و
ها افزايش يادگيري و پرورش تفكر منطقي و اصلي آن كنند اما مشغله هايشان كار مي فعاليت

توان گفت كه تدريس اثربخش بايد فعاليتي منظم و بنابراين مي .]14[انتقادي در دانشجويان است 
دار باشد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري باشد و استاد و دانشجو بر هم تأثير مرتب و هدف

ين است كه استاد بايد داراي يك سري توانايي براي يادگيرينكته مهم در اين فرايند ا. بگذارند
بر اين باور است كه چهار عامل عمده در يك تدريس خوب) 2003(5روبين. بهتر فراگيران باشد

مطرح است كه شامل احساس استاد در مورد اهداف، ادراك استاد در مورد دانشجو، دانش استاد در
.]2[باشد  توسط استاد مي ها كارگيري روش زمينه موضوع و به

اي تدريس در آموزش عالي براي اعضاي نيز صالحيت حرفه) 2010(6تايلور و فرانسيس
پايه، آگاهي از فرايند تدريس و درك آن، داشتن مهارت در داشتن دانش: علمي را شامل هيئت

همكاران وبرقراري ارتباط، داشتن مهارت در سنجش و ارزشيابي، همياري و همفكري با ساير 
دانند و همچنين كارآموزي را عامل مهمي در ارتقاي تر شدن مي اي تدارك شرايطي براي حرفه

1. Good teaching
2. Effective teaching
3. Highly accomplished teaching
4. Qualified teaching
5. Rubin
6. Taylor & Francis
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توان اذعان داشت تدريس  لذا مي. نمايد اي تدريس در آموزش عالي معرفي مي هاي حرفه شايستگي
 .]35[هاست  اي معطوف به دانشجويان و يادگيري آن طور گسترده اثربخش در آموزش عالي به

هاي علمي تعليم و تربيت  معتقد است كه تدريسي اثربخش است كه متناسب با زمينه) 1376(گيچ 
هاي خالق، فعال و آخرين  يك معلم برجسته شدن، مستلزم استفاده از روش. شناسي باشد و روان
هاي  هاي علمي و تجربي در خصوص تدريس و يادگيري، حداكثر استفاده را در موقعيت يافته
  .]20[ي به عمل آورد آموزش

 
ها را بر اساس مفاهيم اين تفسير آثار گام 1مدل ارزيابي اثربخشي كرك پاتريك

  دركدام گام چه مفهومي از مدل پياده شده است؟. مدل الزم است
در اين پژوهش جهت بررسي ميزان تأثير الگوي مديريت آموزش بر اثربخشي يادگيري و موفقيت 

كرك پاتريك . بهره گرفته شده است) 1998(ارزيابي كرك پاتريك تحصيلي دانشجويان از مدل 
و فرايند ارزشيابي را  ]29[ارزشيابي را به عنوان تعيين اثربخشي در يك برنامه آموزش تعريف كرده 

 :كند مي به چهار سطح يا گام تقسيم

ميزان واكنشي است كه فراگيران به عوامل موثر در اجراي يك دوره : سطح واكنش -1
كنندگان را در مورد برنامه واكنش، چگونگي احساس شركت. دهندموزشي از خود نشان ميآ

كنندگان نسبت به ها به دنبال دريافت نظرات شركتاين پيمايش.  كند گيري ميآموزشي اندازه
- آموزش، برنامه درسي، تكاليف درسي، مواد و تجهيزات آموزشي، كالس يا وسايل، محتواي دوره

 .]28[و موارد اين چنيني هستند  هاي آموزشي

ها و حقايقي كه ها، تكنيكعبارت است از تعيين ميزان فراگيري مهارت: سطح يادگيري -2
توان از راه مقايسه كنندگان آموخته و براي آنان روشن شده است و ميدر دوره آموزشي به شركت

پاتريك راهبردهايي مانند  كرك .بردها پيآموزشي به آن پيشين، ضمن و بعد از شركت در دوره
در صورت (كارگيري گروه كنترل  ، به)قبل و بعد از آموزش(سنجش مهارت، دانش و نگرش 

كارگيري نتايج  و به) به منظور ربط دادن يادگيري و آموزش(، تجزيه و تحليل آماري نتايج )امكان
پاتريك اگر  به اعتقاد كرك. تبراي انجام رفتار مناسب را براي ارزشيابي يادگيري معرفي نموده اس

                                                 
1. Kirk Patrick 
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توان به وسيله مقايسه ها داراي روايي و پايايي باشند، در آن صورت اثربخشي آموزش را مي آزمون
.]28[آزمون تعيين كرد  آزمون و پس نتايج پيش

كنندگان دردر برگيرنده چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت: سطح رفتار -3
توان با ادامه ارزيابي در محيط واقعيشود و آن را ميهاي آموزشي حاصل ميرهاثر شركت در دو
برانگيز است، چرا كه در وهله اين سطح نسبت به سطوح پيشين بسيار چالش. كار روشن ساخت
.]28[ كنندگان بايد فرصتي را براي تغيير در رفتارشان به دست آورندنخست، شركت

طور مستقيم بههايي را مدنظر دارد كه بهزان تحقق هدفسطح نتايج مي: سطح نتايج -4
گيري اين سطح بسيار مشكل بوده و در آن شواهدي از نتايج ازاندازه. سازمان آموزشي ارتباط دارد

شودها، افزايش كيفيت توليدات، سود و فروش بررسي ميكاري ها، دوبارهقبيل كاهش هزينه
]28[.

هاي مشترك اجراي ارزيابي در هر چهار سطح و نيز تعيينمدر همين مورد، شناسايي گا
در مجموع خالصه. سطح مورد نياز به ارزيابي، نقش مهمي در بهبود عملكرد تيم تحقيق دارد

.سطوح چهارگانه اين مدل ارزيابي در جدول شماره يك بيان شده است

سطوح چهارگانه مدل پاتريك: 1جدول شماره 
ابزار گردآوري اطالعات سطحنتايج هر انواع سطوح
نظرسنجيواكنشسطح اول
آزمون آزمون و پس استفاده از پيش يادگيري سطح دوم
بررسي تغييرات در كار و رفتار رفتار سطح سوم
بررسي اسناد، مدارك و اثرات در كالس نتايج سطح چهارم

شي در سه سطح اول صورت، بايد گفت در اين پژوهش ارزيابي اثربخ1با توجه به جدول شماره 
.گيرد گيرد و در سطح چهارم ارزشيابي صورت نمي مي

شناسي پژوهش روش
آزمون با گروه پس -آزمون از نوع پيش) يا شبه آزمايشي(پژوهش حاضر به صورت نيمه آزمايشي 

ايينفره از دانشجويان رشته مشاوره و راهنم 20ها شامل دو گروه  آزمودني. كنترل انجام شده است
طور تصادفي دانشجو لذا به. دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه بودند و در دو كالس حضور داشتند

معلمان به عنوان گروه آزمايشي با الگوي مديريت آموزش مورد تدريس قرار گرفتند و كالس ديگر
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سعي شد همه موارد در . اي در آن صورت نگرفت به عنوان گروه گواه انتخاب شد و هيچ مداخله
اين دو گروه به جز شيوه تدريس با الگوي مديريت آموزش يكسان باشد تا اين اطمينان حاصل 

هايي در ميزان اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان  شود كه اگر تفاوت يا تفاوت
  .ناشي از تأثير الگوي مديريت آموزش باشد شود، اين تفاوتمشاهده مي

وهش حاضر در سه مرحله اصلي انجام پذيرفته است؛ در بندي، اجراي پژ در يك تقسيم 
مطابق ( ساخته سنجش اثربخشي يادگيري محقق  آزمون، پرسشنامه به عنوان پيش نخستين مرحله

 پرسشنامهبراي سنجش سطوح واكنش، يادگيري و عملكـرد و ) با مدل ارزيابي كرك پاتريك
گروه آزمايش (انشجويان هر دو كالس بين د )2008(سنجش اثربخشي يادگيري كيم و همكاران 

ها مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي حاصل از آنآوري و داده توزيع و پس از تكميل جمع )و گواه
در مرحله دوم، مدرس محتواي منبع درسي را در قالب ده گام الگوي مديريت آموزش . گرفت

ين الگوي مورد تدريس قرار در كالس با ا  طراحي و دانشجويان گروه آزمايش به مدت شش جلسه
در طول اين شش جلسه دانشجويان گروه گواه با روش تدريس سنتي و سخنراني آموزش . گرفتند
به منظور تعيين اثربخشي الگوي مديريت آموزش  در مرحله سوم و پس از پايان شش هفته،. ديدند

از سه سطح اول مدل گانه اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان  و ارزيابي سطوح سه
 آزمون بين هر دو به عنوان پس  ، مجدداً هر دو پرسشنامه)واكنش، يادگيري و رفتار(پاتريك  كرك

توزيع و نتايج حاصل از اين مرحله با نتايج مرحله قبل مورد مقايسه قرار  گروه آزمايش و گواه
نظرسنجي از ) شواكن(الزم به ذكر است كه ابزار گردآوري اطالعات در سطح اول . گرفت

) يادگيري(آزمون و در سطح سوم  آزمون و پس استفاده از پيش) يادگيري(فراگيران، در سطح دوم 
  .بررسي تغييرات در كار و رفتار فراگيران بوده است

جامعه آماري شامل كليه دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه 
درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي را انتخاب كرده  1397 -98ي بود كه در ترم دوم سال تحصيل

هاي پژوهش  آزمودني. گيري در دسترس انتخاب شدند  بودند كه اين افراد از طريق روش نمونه
همچنين  .نفر از دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه بودند 40شامل 

ديريت آموزش و متغير وابسته آن اثربخشي يادگيري و متغير مستقل پژوهش حاضر الگوي م
 .موفقيت تحصيلي است
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با هدف) 2008(كيم و همكاران 1در اين پژوهش از پرسشنامه اثربخشي يادگيري دانشگاهي
 اين پرسشنامه. سنجش تغيير در اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان استفاده شد

تا« 5تا » كنداصالً در مورد من صدق نمي« 1ه ليكرت است كه از گان گويه در طيف پنج 50داراي 
اين ابزار داراي شش مقياس شامل خودكارآمدي. شوند دهي مي پاسخ» كند كامالً صدق مي

مشغوليت در فعاليت4، استرس و فشار زماني3، سازماندهي و توجه در مطالعه2تحصيلي هاي،
مقياس رضايت5دانشگاهي همچنين روايي اين .است7مقياس ارتباطات كالسي و6مندي احساسي ،

.مقياس به روش روايي سازه و با استفاده از روش تحليل عاملي تأئيدي مطلوب گزارش شده است
پايايي اين مقياس با توجه به تغيير جامعه به روش آلفاي كرونباخ در مطالعه حاضر براي كل آزمون

.]32[به دست آمد  82/0
اين پرسشنامه. شنامه اثربخشي يادگيري بر اساس مدل كرك پاتريك بودابزار ديگر، پرس

بـراي سـنجش روايـي از. اي طراحي شده است گويه است كه در مقياسي پنج درجه 17داراي 
، سواالت با بارپرسشنامهبدين منظور پس از تكميل و تحليل . تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد

آزمون ضريب آلفاي كرونباخ براي حصولهمچنين با انجام پيش. حذف گرديد5/0عاملي كمتر از 
بود و پس از اطمينان از پايايي ابزار نسبت به توزيع آن اقدام 81/0پايايي محاسبه شد كه برابر با 

.بود 87/0پايايي كل اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ نيز . شد
و آمار) ميانگين، انحراف معيار(في هاي آمار توصي ها از شاخصجهت تجزيه و تحليل داده

.استفاده شد SPSSافزار  كارگيري نرم با به...) مستقل، تحليل كواريانس و  Tآزمون (استنباطي 

 هايافته

يا رفتار سطح واكنش يا رضايت، يادگيري و سطح سه در اثربخشي پاتريك، كرك الگوي بر اساس
.است شده تنظيم اساس ينهم بر هم تحقيق هاي و سؤال شد انجام عملكرد

1. College Learning Effectiveness InVentory (CLEI)
2. Academic Self-Efficacy
3. Organization and Attention to Study
4. Stress and Time Pressure
5. Involvement with College Activity
6. Emotional Satisfaction
7. Class Communication
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ميانگين و انحراف معيار وضعيت اساتيد از نظر دانشجويان: 2جدول شماره 
در گروه شاهد و گواه

تعدادانحراف  )20از (ميانگين  ها مؤلفه

اهد
ه ش

گرو
 

20 46/5 32/14 هاي تخصصي صالحيت
20 21/6 26/15 هاي رفتاري صالحيت
20 96/5 07/15 هاي عمومي صالحيت

  -  -  88/14ميانگين

ش
زماي

وه آ
20 92/7 46/17 هاي تخصصي صالحيتگر

20 80/6 65/16 هاي رفتاري صالحيت
20 83/7 56/17 هاي عمومي صالحيت

  -  -  22/17ميانگين

مندي دانشجويان توان گفت؛ ميزان رضايتمي 2باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
شود؛ گونه كه مشاهده مي همان. است 22/17و در گروه آزمايشي  88/14وه گواه از استاد در گر

هاي آن بيشتر از گروه ي خرده مقياسهاي گروه آزمايش در مورد صالحيت استاد و همهميانگين
توان گفت؛ تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي مديريت گواه است، در نتيجه مي

.و معناداري بر اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان داردمثبت  تأثير آموزش
بدين منظور، ابتدا. مستقل استفاده شده است Tها از آزمون آماري در تحليل استنباطي داده

:ها عبارتند از فرضاين پيش. هاي اين آزمون مورد بررسي قرار گرفته استفرضپيش
ك از اعضاي گروه گواه عضو گروه آزمايش و يا بالعكسهيچ ي: استقالل اعضاي دو گروه) 1
.نيستند
1اسميرنوف - براي بررسي اين مورد، از آزمون كلموگروف: طبيعي بودن توزيع نمرات) 2

.آمده است 3نتايج اين آزمون در جدول شماره . استفاده شد

1. Kolmogorov-Smirnov
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  اسميرنوف -ي آزمون كلموگروفنتيجه: 3جدول شماره 
 Sig ي آزاديدرجه آماره

095/ 38 247/0 

اسميرنوف براي  -ي آزمون كلموگروفشود؛ نتيجهمشاهده مي 3طبق آنچه در جدول شماره 
 < 05/0است و چون  sig= 247/0 و 095/0ها در دو گروه شاهد و آزمايش  توزيع نرمال داده

sig توان توزيع هاست، رد نشده و ميباشد، بنابراين فرض صفر كه طبيعي بودن توزيع دادهمي
  .ها را با اطمينان بااليي طبيعي دانستداده

مستقل  Tفرض بخشي از خروجي اصلي آزمون شاخص اين پيش: هاهمگوني واريانس) 3
  . آمده است 4است، اما در اينجا نتيجه آن به طور جداگانه در جدول شماره 

  
  ي آزمون لويننتيجه: 4جدول شماره 

Sig F 

335/0 967/0 

  
و  967/0برابر  Fشود؛ براي آزمون لوين، مقدار مشاهده مي 4ه در جدول شماره چنانچ 
335/0 =sig 05/0چون . است > sig هاست، رد باشد فرض صفر كه همگون بودن واريانسمي

  .ها در دو گروه همگون هستندتوان نتيجه گرفت واريانسنشده و مي
- ها مين، طبيعي بودن و همگوني واريانسفرض مستقل بودبنابراين با برقرار بودن سه پيش 

هاي نمرات دو گروه گواه و مستقل براي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين Tتوان از آزمون 
 .آمده است 4ي اين بررسي در جدول نتيجه. آزمايش استفاده كرد

  
  مستقل Tي آزمون نتيجه: 5جدول شماره 

Sig df t 

000/0 38 435/3 

  
است و  sig=  000/0و  435/3برابر  tشود مقدار مشاهده مي 5جدول شماره چنانچه در  
هاي دو گروه گواه و آزمايش توان نتيجه گرفت بين ميانگينباشد، مي مي sig > 05/0چون 
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عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگويبه. تفاوت معناداري وجود دارد
مندي دانشجويان از اساتيد، تفاوت معناداري در ايش در زمينه رضايتمديريت آموزش در گروه آزم

.ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

هاي آموزش از نظرميانگين و انحراف معيار ارزيابي شاخص: 6جدول شماره 
دانشجويان در گروه شاهد و گواه

تعدادانحراف  )20از (ميانگين  مؤلفه

شا
وه 

گر
 هد

38 87/4 87/11 مكان آموزش
38 02/5 34/12 مجريان آموزش

08/1243/538محتوا
  38  22/6  89/10زمان
  38  65/5  20/12استادان

38  77/6  11/10  خدمات رفاهي
  -  -  58/11ميانگين

ش
ماي
 آز
روه

گ

38 76/6 78/13 مكان آموزش
38 90/7 67/14 مجريان آموزش

26/1480/638محتوا
  38  96/7  87/13زمان
  38  86/5  89/14استادان

38  68/7  45/13  خدمات رفاهي
  -  -  15/14ميانگين

توان گفت كه ارزيابي دانشجويان ازمي 6باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
مكان آموزش از. است 15/14و در گروه آزمايشي  58/11هاي آموزش در گروه گواه شاخص

گونه كه در جدولهمان. ارزيابي شد 78/13و از ديدگاه گروه آزمايشي  87/11يدگاه گروه گواه د
خرده هاي آموزش و همه هاي گروه آزمايش در مورد شاخصشود؛ ميانگينمشاهده مي) 5(

هاي آن بيشتر از گروه گواه است، در نتيجه آموزش درس فلسفه تربيت رسمي با الگويمقياس
.مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بين دانشجويان دارد تأثير زشمديريت آمو
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بدين منظور، ابتدا . مستقل استفاده شده است Tها از آزمون آماري در تحليل استنباطي داده 
 :ها عبارتند از فرضاين پيش. هاي اين آزمون مورد بررسي قرار گرفته استفرضپيش

هيچ يك از اعضاي گروه گواه عضو گروه آزمايش و يا بالعكس : استقالل اعضاي دو گروه) 1
  .نيستند
اسميرنوف  -براي بررسي اين مورد، از آزمون كلموگروف: طبيعي بودن توزيع نمرات) 2

  .آمده است) 6(نتايج اين آزمون در جدول . استفاده شد
 

  اسميرنوف -ي آزمون كلموگروفنتيجه: 7جدول شماره 
 sig ي آزاديدرجه آماره

108/0 78 168/0 

   
اسميرنوف براي توزيع  -ي آزمون كلموگروفشود؛ نتيجهطبق آنچه در جدول فوق ديده مي 

 sig < 05/0است و چون  sig= 168/0 و 108/0ها در دو گروه شاهد و آزمايشي  نرمال داده
ها را توزيع داده توانهاست، رد نشده و ميباشد، بنابراين فرض صفر كه طبيعي بودن توزيع دادهمي

  .با اطمينان بااليي طبيعي دانست
مستقل  Tفرض بخشي از خروجي اصلي آزمون شاخص اين پيش: هاهمگوني واريانس) 3

 . آمده است) 7(است، اما در اينجا نتيجه آن به طور جداگانه در جدول 

  
  ي آزمون لويننتيجه: 8جدول شماره 

Sig F 

565/0 678/0 

  
و  678/0برابر  Fشود؛ براي آزمون لوين، مقدار مشاهده مي 8ل شماره چنانچه در جدو 
565/0 =sig 05/0چون . است > sig هاست، رد باشد، فرض صفر كه همگون بودن واريانسمي

بنابراين با برقرار بودن سه . ها در دو گروه همگون هستندتوان نتيجه گرفت واريانسنشده و مي
مستقل براي  Tتوان از آزمون ها ميبودن و همگوني واريانس فرض مستقل بودن، طبيعيپيش

ي اين نتيجه. هاي نمرات دو گروه گواه و آزمايش استفاده كردبررسي معناداري تفاوت بين ميانگين
 .آمده است) 8(بررسي در جدول
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مستقل Tي آزمون نتيجه: 9جدول شماره 
Sig df t

034/078428/2

است و sig=  034/0و  428/2برابر  tشود مقدار مشاهده مي 9شماره چنانچه در جدول 
هاي دو گروه گواه و آزمايشتوان نتيجه گرفت بين ميانگينباشد، مي مي sig > 05/0چون 

به عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي. تفاوت معناداري وجود دارد
هاي آموزشي، تفاوت معناداري درر زمينه ارزيابي از شاخصمديريت آموزش در گروه آزمايش د

.ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان در گروه شاهد: 10جدول شماره 
و گواه

تعداد انحراف معيار )20از (ميانگين مؤلفه

اهد
ه ش

40 68/3 15/16 دروس تخصصيگرو
40 66/2 02/17 س عموميدرو
  -  -  58/16ميانگين گروه شاهد

ش
زماي

وه آ
40 6/3 94/17 دروس تخصصيگر

40 25/3 23/18 دروس عمومي

  -  -  08/18ميانگين گروه آزمايش

توان گفت؛ ميانگين نمرات دانشجويانمي 10با توجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
همچنين، ميانگين نمرات دروس. است 08/18گروه آزمايشي و در  58/16در گروه شاهد 

گروه آزمايش در لذا ميانگين. است 94/17و در گروه آزمايشي  15/16تخصصي در گروه شاهد 
توان گفت كه تدريس با نمرات دروس تخصصي و عمومي بيشتر از گروه گواه است، در نتيجه مي

بر اثربخشي يادگيري دانشجويان در بعد نمرات يامثبت و معناداري  تأثير الگوي مديريت آموزش
.عملكرد آموزشي درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي داشته است
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- ها ميفرض مستقل بودن، طبيعي بودن و همگوني واريانسبنابراين با برقرار بودن سه پيش

وه گواه وهاي نمرات دو گرمستقل براي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين Tتوان از آزمون 
.آمده است 10ي اين بررسي در جدول نتيجه. آزمايش استفاده كرد

مستقل Tي آزمون نتيجه: 11جدول شماره 
Sig df t

095/078213/3

است و sig=  095/0و  213/3برابر  tشود؛ مقدار مشاهده مي 11چنانچه در جدول شماره 
هاي دو گروه گواه و آزمايشگرفت بين ميانگين توان نتيجهباشد، لذا مي مي sig > 05/0چون 

به عبارت ديگر تدرس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي. تفاوت معناداري وجود دارد
مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بعد نمرات يا عملكرد آموزشي در تأثير مديريت آموزش

.بين دانشجويان مشاوره داشته است
هاي آموزشي بر يادگيري مندي و شاخص ور سنجش تأثير سطح رضايتهمچنين به منظ

.اثربخش دانشجويان از تحليل رگرسيوني گام به گام استفاده شد

بررسي عوامل موثر بر يادگيري اثربخش دانشجويان با مقادير: 12جدول شماره 
ضرايب

RR2R2متغير گام
Adj

368/0 373/0 611/0 هاي تخصصي اساتيد صالحيت 1
  440/0  448/0 679/0محتواي آموزشي  2
  459/0  472/0 687/0خدمات رفاهي  3
  486/0  502/0 708/0مكان آموزش  4

بررسي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي يادگيري مبتني بر الگوي مديريت آموزش چهار سازه
از درصد 2/50هاي تخصصي، محتواي آموزشي، خدمات رفاهي و مكان آموزش حدود  صالحيت

در. نمايد واريانس مربوط به يادگيري اثربخش را ازديدگاه دانشجويان مديريت آموزشي تبيين مي
داراي بيشترين تأثيرگذاري 482/0هاي تخصصي اساتيد، با مقدار بتاي  اين ميان متغيير صالحيت

متغير محتواي آموزشي، خدمات رفاهي و مكان آموزشي. بر يادگيري اثربخش دانشجويان است
.آمده است) 13(و ) 12(نتايج در جدول. هاي بعدي هستند داراي اولويت
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مقدار تأثير متغيرهاي تأثيرگذار در يادگيري اثربخش: 13جدول شماره 
دانشجويان

BBetatSigمستقلهاي  متغير
90/900/0-046/47ضريب ثابت
482/0482/010/700/0هاي تخصصي اساتيد صالحيت

531/0231/042/300/0وزشيمحتواي آم
656/0206/012/3002/0خدمات رفاهي
372/0195/074/2007/0مكان آموزش

باتوجه به ضريب رگرسيون و مقدار ثابت بدست آمده از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام
:به گام، معادله رگرسيون تحقيق به شكل زير بدست آمد

4321 372.06560.0531.0482.0046.47 xxxxY 

 گيريبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير الگوي مديريت آموزش بر اثربخشي يادگيري و موفقيت
بر اساس. تحصيلي دانشجويان در درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي در دانشگاه فرهنگيان بود

آزمايشو در گروه  88/14مندي دانشجويان از اساتيد در گروه شاهد  نتايج پژوهش، ميزان رضايت
هاي دو گروه گواه و آزمايش تفاوت معناداري وجودبدست آمد، در نتيجه بين ميانگين 22/17

داشت و ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه شاهد بود، لذا آموزش درس فلسفه تربيت
رضايت يا واكنش سطح معنادار و مثبتي بر تأثير رسمي و عمومي با الگوي مديريت آموزش

عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگويبه . جويان داشته استدانش
مندي دانشجويان از اساتيد، تفاوت معناداري در مديريت آموزش در گروه آزمايش در زمينه رضايت
هاي نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج يافته. ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

، بهرنگي و نصيري)1396(بهرنگي و كردلو ، )1383(گراني همچون بهرنگي و آقاياري پژوهش
هاي كه در پژوهش) 2005(، برايتمن و همكاران )1394(پور  بهرنگي، عباسيان و ذوقي، )1395(

،5[باشد اند كامالً همسو مي كرده تأكيدخود به نقش روش تدريس مشاركتي بر موفقيت تحصيلي 
6 ،9 ،10 ،13[.

توان چنين گفت كه در تدريس مشاركتي و الگوي مديريت آموزش در توجيه اين يافته مي
.گيرد فرايند يادگيري از نتيجه آن مهمتر است و كسي به خاطر ندانستن مورد سرزنش قرار نمي
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هاي مشاركتي به در گروه. پردازند شوند و به رقابت با هم نمي دانشجويان با يكديگر مقايسه نمي
شود با سوال پرسيدن و كمك خواستن از اعضاي گروه، مفاهيم پيچيده شجويان فرصت داده ميدان

فلسفه تربيت رسمي و يادگيري توانايي به مندي و اعتماد را ياد بگيرند و به اين وسيله رضايت
توانند احساس آرامش، در چنين فضاي آموزشي است كه دانشجويان مي. عمومي را افزايش دهند

.مندي داشته باشند و رضايتامنيت 
و 58/11هاي آموزش در گروه شاهد همچنين ارزيابي سطح يادگيري دانشجويان از شاخص

توان گفت كه آموزش فلسفه تربيت رسمي و عمومي با بود، در نتيجه مي 15/14در گروه آزمايشي 
.نشجويان داشته استمعنادار و مثبتي بر اثربخشي يادگيري در بين دا تأثير الگوي مديريت آموزش

هايلذا تدريس اين درس با الگوي مديريت آموزش در گروه آزمايش در زمينه ارزيابي از شاخص
.آموزشي، تفاوت معناداري در ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

و در 15/16عملكرد، ميانگين نمرات دانشجويان در گروه شاهد  يا رفتار در نهايت در سطح
گروه آزمايش در نمرات دروس لذا ميانگين عملكرد دانشجويان. بود 08/18گروه آزمايشي 

توان گفت كه تدرس فلسفه تربيت رسمي و تخصصي و عمومي بيشتر از گروه گواه بود، لذا مي
مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بين دانشجويان تأثير عمومي با الگوي مديريت آموزش

.رات يا عملكرد آموزشي داشته استدر بعد نم
تـدريس درسدهنـده آن بـود كـه     هاي پژوهش حاضر نشـان  طور كلي، بررسي نتايج يافته به

فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي مديريت آموزش، بر يادگيري اثربخش و موفقيت تحصيلي
گيـان كرمانشـاهدانشجويان مشاوره و راهنمايي در درس تربيت رسـمي و عمـومي دانشـگاه فرهن   

توان چنين گفت كه در الگوي مديريت در تبيين اين نتيجه مي .تأثيري مثبت و معنادار داشته است
آموزش، به علت ساختار و قوانين خاص اين روش همچون؛ جاري ساختن رقابـت در يـك فضـاي

هـاي بندي فراگيـران مبتنـي بـر توانـايي     ، گروه)معلم(تخصص  سالم و گروهي با نظارت يك فوق
هـاي تـك دانشـجويان در گـروه    ها و نظرات توسـط تـك   ها، صحبت كردن و ارائه ايده متفاوت آن

تخصصي و مرجع در كالس درس، تمرين معلمي با توجه به سخنراني و توضيح مبحث تخصصـي
مربوطه، رعايت عدالت در كالس، احترام يكسان به حق همه دانشـجويان، يكسـان نگريسـتن بـه

هـا و هـا و موفقيـت   هاي مثبت، توانايي وليت فردي و گروهي به آنان، توجه به جنبهآنان، دادن مسئ
هـاي ها و مهارت تشويق و تأئيد آنان، اراده بازخوردهاي اصالحي مناسب، در نظر گرفتن شايستگي

، كـه بـر آن حـاكم...در خور هر يك از دانشجويان به تنهايي و مقايسه كردن هر فرد با خودش و 
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است، امكان ارتقاي يادگيري اثـربخش و موفقيـت تحصـيلي را فـراهم نمـوده و همچنـين زمينـه        
شـود كـه ايـن     موفقيت فردي در يك محيط گروهي بدون نياز به شكست ديگران نيز فـراهم مـي  

صيلي او را افـزايش دهـد و در   هاي فرد را به او نشان داده و موفقيت تح تواند توانمندي موضوع مي
در تمام مراحل آموزشي و يادگيري در ... مندي از استادان، محيط و  عين حال موجبات رشد رضايت

  .او به وجود آيد
در مجموع، آنچه به شكل عددي نمايش داده شده مبتني بر تأثيرات مستقيم آموزشي الگـوي  

دانشـجويان بـوده اسـت، امـا تـأثيرات       يادگيري اثربخش و موفقيت تحصـيلي مديريت آموزش بر 
هاي اجتمـاعي، فـردي، شـناختي و رفتـاري دانشـجويان       غيرمستقيم و پرورشي اين الگو بر مهارت

نتايج اين تحقيق تأثير استفاده . بسيار زياد است كه به فرصتي كافي براي تحقيقات بيشتر نياز است
تـوان اسـتفاده از الگـوي    در پايان مي .دهد از اين الگو را در دروس ديگر و مقاطع متفاوت نويد مي

در امر يادگيري را بـه مدرسـان و   دانشجويان مديريت آموزش با هدف افزايش اثربخشي يادگيري 
  .اي توصيه كرد اندركاران آموزش دانشگاهي و مدرسه همه دست

  
  حمايت مالي/ تعارض منافع

نتـايج   باشـد و  دانشـگاه فرهنگيـان مـي   اين مقاله برگرفته از پژوهش شبه آزمايشي نويسندگان در 
پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيست و بدون حمايت مـالي انجـام شـده    

  .است
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