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چکيده
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متأثر از کاربرد الگوی مدیریت
آموزش با تأکید بر الگوی تدریس مشارکتی جیگساو در تدریس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت است .روش
تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده
است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامهی  41گویهای سنجش خودراهبری فیشر و همکاران ( )2001بود.
در این پژوهش دو کالس از دانشجویان کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان روانسر به
عنوان نمونهی در دسترس مشارکت داشتند .از این دو کالس ،بهطور تصادفی یک کالس  25نفری ،به عنوان
گروه آزمایش و یک کالس  25نفری دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند .ابتدا پرسشنامهی سنجش
خودراهبری ،به عنوان پیشآزمون به دانشآموزان هر دو کالس ارائه شد .گروه آزمایش با استفاده از الگوی
مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی آموزش دیدند .پس از اتمام دورهی پنج هفتهای،
پرسشنامهی سنجش خودراهبری به عنوان پسآزمون به هر دو گروه ارائه شد .جهت تحلیل دادههای آماری
از آزمونهای  Tمستقل ،فرمول اندازهی اثر و تحلیل کواریانس استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،تدریس
اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه آزاد
تأثیر معنیدار مثبتی دارد.

کليد واژهها :الگوی مدیریت آموزش ،الگوی جیگساو ،یادگیری خودراهبر ،الگوی تدریس ،اصول،
فلسفهی تعلیم و تربیت

 1استاد تمام رشته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 2دانشجوی دورهی دکتری فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئولbehrangimr@yahoo.com:
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مقدمه
تولید فزایندهی دانش ،اطالعات و پیشرفت فناوری سبب کوتاه شدن عمر دانش و اطالعات علمی
شده است .برای چیره شدن بر این شرایط به جای انتقال مجموعهای از دانش و اطالعات به افراد،
باید آنها را تبدیل به فراگیرانی مادامالعمر نمود .با توجه به ضرورت آمادگی افراد برای یادگیری
مادامالعمر ،نظریه یادگیری خودراهبر 1به طور روزافزون به عنوان یک الزام مطرح میشود .نولز2
( ،) 1975خودراهبری را فرایندی که در آن فراگیران با کمک یا بدون کمک دیگران به تشخیص
نیازها ،تنظیم اهداف ،شناسایی منابع مادی و انسانی برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای
مناسب یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری خویش میپردازند و ابتکار عمل را در دست
میگیرند ،در نظر میگیرد (فیشر و همکاران.)2001 ،
پژوهشهای متعددی در بررسی تأثیر کاربرد الگوی مدیریت آموزش و الگوی یادگیری مشارکتی
(جیگساو) به وسیله ی محققان صورت گرفته و یا در حال انجام است .مثالً در پژوهش نیمه
آزمایشی بهرنگی و آقایاری ( )2004با عنوان «تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگساو در
وضعیت سنتی دانشآموزان پایه پنجم» در مورد دانشآموزان دختر پایهی پنجم یک دبستان،
تفاضل میانگین دو گروه  2/44و  Tمحاسبه شده  9/11در مقابل  Tجدول  1/76حاکی از تفاوت
بارز در پیشرفتتحصیلی دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل و افزایش یادگیری و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان الگوی جیگ ساو میباشد.
الیوت آرونسون ) 2000 (3از الگوی یادگیری مشارکتی جیگساو در کالسهای درس پایهی چهارم
تا ششم استفاده کرد و در کتاب خود با عنوان «برای هیچ کس نفرتی نماند» نوشت 15 ،تا 18
درصد مداری آمریکایی از الگوی جیگساو در کالسهای خود استفاده میکنند و میزان عالقهی
معلمان به بهرهگیری از این الگو رو به افزایش است.
از تحقیقاتی که اروین ) 2001(4در مدارس امریکا انجام داد نتیجه گرفت ،کاربرد الگوی جیگساو
در این مدارس صرفنظر از تفاوتهای نژادی و اقتصادی تأثیری معنادار در افزایش قوای خالقه و
میزان یادگیری معنادار دانش آموزان دارد .در این تحقیق پیشنهاد شده است که معلمان با کسب
مهارت در کاربرد این الگو به موثرتری از آن در کالسهای درس استفاده کنند.
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در پژوهش هروی و همکاران ( )1383موضوع تأثیر آموزشهای سخنرانی و تفحص گروهی بر میزان
یادگیری بررسی و مشخص گردید میانگین نمرات پس آزمون در آموزش با تفحص گروهی از
میانگین نمرات گروهی با آموزش با سخنرانی ،به طور معنادار تفاوت دارد و این تفاوت به نفع
تفحص گروهی است.
الگوی مدیریت آموزش از روشهای حل مسأله ،کاوشگری ،روش یادگیری چند حسی ،بحث
گروهی ،روش آزمایشگاهی و پرسش و پاسخ استفاد مینماید .کاربرد این موارد نیز در مطالعات
جاهد حسینی و شاوون ( )2011در پرورش خالقیت و استفاده از آنها در مدرسه توصیه میشود.
در مجموع ،از پژوهشهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت ،الگوی تدریس مدیریت آموزش و
تدریس مشارکتی جیگساو بر خودراهبری ،پیشرفت تحصیلی ،مهارتهای اجتماعی و ...فراگیران
مؤثر است.
تجربهی سالهای متمادی تدریس درس اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت به دانشجویان توسط
یکی از پژوهشگران (مرادی) مبین اهمیت و قابلیت بالقوهی آن در تأثیر گذاشتن بر دانشجویان
است .ولی متأسفانه این درس مورد استقبال و رضایت آنها قرار نگرفته و بارها از سنگینی محتوا،
عدم درک و فهم مطالب آن و بهکارگیری الگوهای تدریس نامناسب توسط استادان گلهمند بودهاند.
در نتی جه این درس نتوانسته است نقش مؤثر و بنیادی بر اندیشه و عمل دانشجویان داشته باشد .اما
بیشترین بهرهوری قابل تصور برای یادگیری بر عهده گرفتن رهبری فرایندهای یادگیری توسط خود
دانشجویان و تبدیل آنها به یادگیرندگان خودراهبر است لذا یافتن الگو یا الگوهای با تأثیر بیشتر
در این زمینه ،کمک قابل توجهی به مسئولین و دستاندرکاران امر خطیر آموزش و پرورش خواهد
بود .به نظر الگوی مدیریت آموزش مطرح شدۀ اخیر توسط بهرنگی میتواند موجبات بهبود یادگیری
خودراهبر دانشجویان را فراهم آورد .بنابراین هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر تدریس اصول و
فلسفه تعلیم و تربیت با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشگاه آزاد
شهرستان روانسر میباشد
الگوی تدريس
الگوی تدریس ،چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است و
شناخت و اگاهی از عناصر و عوامل مذکور میتواند مدرس را در اتخاذ روشهای مناسب تدریس
کمک کند ( شعبانی .) 219 :1386 ،صاحبنظران الگوهای تدریس متعددی معرفی کردهاند ،اما دو
نمونهی اصلی الگوهای تدریس عبارت است از:
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 -1الگوی تدريس سنتي :در الگوی سنتی یا غیرفعال مدرس وظیفهی اصلی را برعهده دارد و
فراگیران برا ی یادگیری باید از او اطاعت منند .در این الگو نظام همکاری و روابط میان گروهی
کامالً ضعیف است و به تفاوتهای فردی توجه نمیشود .مدرس صرفاً بر مطالب و مفاهیم کتاب
تکیه دارد و به تکرا دقیق مطالب از سوی فراگیران تأکید دارد .خالصه این که کار معلم در حکم
منبع و م خزن اطالعاتی است که موظف است اطالعاتش را به ذهن شاگردان انتقال دهد (پیاژه،
.)90 -82 :1369
 -2الگوی تدريس مشارکتي :در این الگو فراگیران نقش اصلی را بر عهده دارند .بنابراین
الگویی است فراگیر محور که فعالیت یادگیرنده از اصول آن است .همچنین در این الگو مدرس
نقش راهنما و هدایتکننده دارد و موظف است شرایط یادگیری را فراهم کند .ساز و کار این الگو به
سبب وجود عوامل بارز و موثری چون روابط مثبت میان اعضاء ،همکاری در گروههای یادگیری،
مسئولیتپذیری فردی و پیامدهای رضایتبخش گروهی موجب دستاوردهای مثبت و شاخص در
آموزش و پرورش فراگیران شده است .به بیان مولفان کتاب الگوهای تدریس ،هنگام کار کردن با
یکدیگر انرژی جمعی به وجود میآوریم که آن را جمعافزایی مینامند .الگوهای اجتماعی تدریس
برای این به وجود آمدهاند که دانشآموزان با ایجاد جمعهای یادگیری بتوانند از مزیت این پدیده
برخوردار شوند .در اصل «مدیریت کالس درس» موضوع توسعه روابط مبتنی بر همیاری در کالس
درس است (جویس و دیگران ،به نقل از بهرنگی.)1384 ،
الگوی تدريس مشارکتي جيگساو
الگوی جیگساو که به وسیلهی الیوت آرونسن 1و همکارانش ( )1978طراحی شده به عنوان
الگوی یادگیری مشارک تی با کاربردی جدید معرفی شد .با این الگو فراگیران در بخشی از موضوعات
درسی که موظف به یادگیری هستند ،مهارت کامل به دست میاورند و سپس آموختههای خودشان
را به سایر اعضای گروه خود میآموزند .در الگوی جیگساو گرچه نتایج حاصل از تالش هر فراگیر با
فراگیر دیگر متفاوت است ولی به همهی فراگیران با تواناییهای متفاوت به طور یکسان مسئولیت
الزم را اعطاء میکند .در این روش فراگیران برای کارکردن روی موضوع درسی که به بخشهای
مختلف تقسیم شده است ،تیمهای  4تا  6نفره تشکیل میدهند ،برای مثال یک زندگینامه را
میتوان به بخشهای گوناگون از قبیل سالهای نخست زندگی ،نخستین موفقیتها ،مسائل مهم،
باقیمانده سال های عمر و نقش شخص موردنظر در تاریخ تقسیم کرد .در این روش هر یک اعضاء به
مطالعهی بخش ویژهی خود میپردازد ،سپس اعضای تیمهای مختلف که بخشهای مشترکی را
Eliott Aronson
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مطالعه کردهاند به منظور بحث و بررسی پیرامون مطالب مذکور یک گروه تخصصی تشکیل
میدهند .پس از آن هر یک به تیم خود باز میگردند و به منظور آموزش بخش خود به اعضای تیم
در نوبت قرار میگیرند .از آنجا که تنها راه فراگیری بخشها شنیدن دقیق توضیحات هم تیمهاست،
انگیزهی توجه به مطالب و کار هم تیمها در سایرین تقویت میشود (بهرنگی و آقایاری-40 :1383 ،
.)42
مزیت الگوی جیگساو این است که اگرچه نتایج حاصل از تالش هر فراگیر با فراگیر دیگر
متفاوت است ،ولی به همهی فراگیران با تواناییهای متفاوت به طور یکسان مسئولیت الزم را اعطاء
میکند .در الگوی جیگساو به طور معمول ،فراگیران برای مطالعهی یک فصل از کتاب درسی
گروهبندی میشوند .پس از آن هرکدام از اعضای گروهها یک قسمت از این فصل را مطالعه میکند
و مسئ ول آموزش آن قسمت به سایر اعضای گروه خود میشود .در کالسهای مبتنی بر الگوی
جیگساو از الگوی یادگیری مشارکتی استفاده میشود .این الگو دقیقاً مانند پازل (جورچین) است.
در جیگساو نیز ،شرکت هریک از فراگیران مانند هر تکه از یک پازل برای تکمیل کردن و فهمیدن
کامل ماحصل و نتیجه نهایی ضروری است ،پس وجود هر فراگیر نیز ضروری است و این به طور
دقیق همان چیزی است که سبب مؤثر واقعشدن این استراتژی شده است .در نتیجه برتری روش
جیگساو نسبت به سایر روشهای یادگیری مشارکتی آن است که افراد ،تیمهای ویژه و تخصصی
پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کردهاند ،تشکیل میدهند و این امر فرصت
ویژهای برای تمرین مهارت مسئولیتپذیری و سایر مهارتهای اجتماعی است ( آرونسون.)1997 ،
روش اجرای الگوی جیگساو به طور خالصه به این صورت است که ،ابتدا فراگیران کالس به
گروههای  4تا  6نفره تقسیم می شود و در هر گروه هریک از افراد بخشی از کار یا موضوع را برای
مطالعه بر عهده میگیرد ،گروههای اولیه برای تشکیل تیمهای تخصصی تقسیم میشوند و سپس
گروه متشکل از افراد تخصصی به بحث در فهم و یادگیری مطلب تالش مینمایند و ماحصل
یادگیری را به گروه اولیه ارائه میکنند و از دیگر اعضای گروه اولیه نیز که همین فرایند را دنبال
نمودهاند ،مطالبی را یاد میگیرند .بعد از اجرای این فرایند معلم بایستی به ارزیابی میزان یادگیری
دانش آموزان در موضوعات مدنظر بپردازد .بایستی برآورد نماید که آیا همهی دانشآموزان در فرایند
یادگیری فعالیت داشتهاند یا خیر؟ عالوه بر این بایستی از دانشآموزان نیز خواسته شود که به
ارزیابی آموختههای خود و دیگر اعضای گروه اقدام نمایند و سپس بایستی اهداف و مباحث
یادگیری برای جلسهی بعد را مشخص نمود و جلسه درس را خاتمه داد (بهرنگی و آقایاری:1383 ،
.)43 -39

112

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي 32

براین اساس روش جیگساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به سه دهه پیشینهی
موفقیت و سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه داشته و توانسته است در کاهش تضادها و
نابرابریهای نژادی ،ایجاد جو مثبت و پویای یادگیری ،نقش ارزندهای را ایفا نماید (رابرت .)2009 ،

الگوی مديريت بر آموزش
این الگو که نوع خاصی از تدریس مشارکتی را معرفی میکند توسط پروفسور بهرنگی مطرح
گردیده و مستند به پژوهشهای نیمه تجربی بسیاری است که در تازهترین تحقیقات به کار گرفته
شدهاند و اثربخشی خود را در دستاوردها نشان داده و مورد تأیید قرار گرفتهاند .ازجمله میتوان به
پژوهشهای ذیل اشاره کرد :بهرنگی و آقایاری ( )2004با عنوان ،تحول مبتنی بر الگوی مشارکتی
جیگساو ،بهرنگی ( ،2010الف) با عنوان ،استفاده از الگوی مدیریت آموزش در خالقیت یادگیری و
یادگیری خالقیت ،بهرنگی ( ،2010ب) با عنوان ،بهبود یادگیری خالقیت ،بهرنگی ( )2011با
عنوان ،یادگیری کاربرد الگو ،بهرنگی و ملکی ( )2015با عنوان ،تأثیر الگو در کاهش اضطراب از
امتحان ،بهرنگی و زبرجدی ( )2015با عنوان ،استفاده از الگو برای کارآمدی در ریاضیات ،بهرنگی و
بوربور ( ،)2015با عنوان ،استفاده از الگو در جمع فرایندی ،نقش الگو در بهبود ذهنیت فلسفی
کودکان ( ،)2015بررسی آثار الگو در سطوح یادگیری ( ،)2015بررسی استفاده از الگو در آموزش
کتاب تفکر ( ،)2015نظریۀ مبتنی بر پژوهش دربارۀ الگوی مدیریت آموزش علوم ( ،)2015اثر
آموزش علوم با الگوی مدیریت آموزش بر خودفرمانی شاگردان در یادگیری ( ،)2015اثربخشی الگو
در آموزش عربی ( ،)2014شناسایی آسیبهای فرهنگی ( ،)2015آموزش معادالت جبری (،)2015
رشد و توسعۀ سالمت سازمانی و بهبود یادگیری و نگرش ( ،)2015آموزش دانشجویان پزشکی با
یادگیری خویشتنمدار در یادگیری ( ،)2015آموزش فلسفۀ تعلیم و تربیت ( ،)2015مقایسۀ الگوی
مدیریت آموزش با الگوی اکتشافی در تدریس ( ،)2015اثر الگو در یادگیری فراشناخت شاگردان
کالس ششم ( ،)2015ذهنیت فلسفی مدیران و روحیۀ معلمان در پذیرش الگو ( ،)2014اثر الگو با
رویکرد مهندسی مجدد بر بهبود یادگیری و نگرش ( ،)2014اثر الگوی مدیریت آموزش بر الگوهای
فرایندی اطالعات در دانش ،مهارت و نگرش سال اوّلیهای علوم ( ،)2013گسترش آثار الگو با
بررسی اثربخشی آن در جامعهپذیری ،خود تنظیمی ،و خود کارآمدی معلمان تازه کار ،اثر الگو در
توانمندسازی شاگردان ( )2012و . ...
نتایج این پژوهشها و از این دست پژوهشهای دیگر در حال انجام همگی دال بر شواهد علمی
در تأثیرات معنادار الگو به لحاظ آماری اوّلویت در برنامهی تحول در آموزش جاری را برجسته
میسازد .محور اساسی این نظریه مرکب از مراحلی است که برای کاربرد مشترک آن توسط مربیان
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در ده مرحله یا گام بیان میشود .سناریوی نحوهی بهکارگیری الگوی مدیریت آموزش که الگوی
تدریس مشارکتی (جیگساو) را نیز در دل خود جای داده است در تدریس اصول و فلسفه تعلیم و
تربیت (فصول اول و دوم) در کالس درس اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت (کتاب اصول و فلسفهی
تعلیم و تربیت ،نوشته ی دکتر علی شریعتمداری) دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان روانسر به شرح
ذیل است:
 -1گام اول :آمادهسازی شاگردان برای تحلیل مبحث درسی بر اساس خلق نمودار پیوند بین
مفاهیم عمده :در این گام از دانشجویان خواسته شد برای جلسهی بعدی فصل اول کتاب اصول و
فلسفهی تعلیم و تربیت (اصول تعلیم و تربیت) را به دقت مطالعه و نمودار و چارت کلی آن را تهیه
کنند ،بهگونهای که مفاهیم عمده و شمای کلی فصل را نشان دهد .هدف از این کار تهیه پیش
سازماندهنده توسط دانشجویان بود تا پیش از ورود به کالس ،با تصویر به دست آوردۀ خود از
مبحث درسی برای مشارکت در فعالیتها و جریان پردازش اطالعات در کالس آماده شوند.
 -2گام دوم :گروهبندی فراگیران با توجه به تعداد صفحات :کل دانشجویان کالس  25نفر بود.
در این گام دانشجویان در پنج گروه پنج نفره گروهبندی شدند و  20صفحهی فصل اول کتاب بین
این پنج گروه تقسیم شد .نحوهی تقسیم شاگردان در شش گروه کامالً تصادفی و از روی لیست
دانشجویان و بر طبق جنسیت و حروف الفبا بود .تاحدودی هم سعی شد ،نظر خود دانشجویان هم
جهت عضویت در گروه دلخواهشان مدنظر قرار گیرد تا بیانگیزگی به وجود نیاید .سپس با تقسیم
تعداد صفحات فصل اوّل کتاب به تعداد گروهها ،به هر گروه  4صفحه (با توجه به سرتیترهای
محتوای درون فصل) جهت مطالعهی اعضای هر گروه ،ژرفاندیشی و مباحثهی آنها تعیین گردید.
هدف از گروهبندی دانشجویان ،مشارکت دادن آنها در فرایند تدریس است ،البته مشارکت
شاگردان در طی هر ده گام همواره مدنظر بود.
 -3گام سوم :ایجاد آمادگی برای خلق و یادگیری تصویرسازی از عناوین کلی و جزیی مبحث
درسی :در این گام ،نحوهی مشارکت شاگردان در داخل و در بین گروهها مشخص گردید .لذا به
هریک از دانشجویان در گروه دو وظیفه داده شد ،اول بیان مطالب خود به دیگر اعضای گروه و گرفتن
بازخورد از آنها به عنوان مشاور علمی و دوم ،دادن بازخورد به دیگران در زمان بیان نکات اصلی
صفحات خود توسط آنان .شناسههای مفهومی برگرفته از هر عنوان (مانند شناسههای مفهوم اصول
از دیدگاه روانشناسی) در روی کارتهایی به اندازهی  1/8کاغذ  A4و با فونت  26یاقوت توسط
شاگردان منعکس شد و شمارهی صفحهی کتاب مرتبط با آن شناسه در پشت کارت نوشته شد .در
این گام ابتدا گروهها بر حسب تعداد صفحات اختصاص یافته به خود ،شناسههای مفهومی هر عنوان
را طی مطالعهی آن مبحث استخراج کردند و سپس طی مباحثهای با دیگر اعضای گروهشان صحت
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آنها را به اتفاق نظر پذیرفتند .بنابراین اعضای هر گروه بر روی تعداد مشخصی از شناسهها به توافق
رسیدند و تعدادی از آن شناسهها نیز کنار گذاشته شد .از این گام به بعد ،بیشتر از الگوی مشارکتی
جیگساو استفاده میشود ،بهطوری که در این گام ترتیبی برای مشارکت درون گروهی شاگردان
برای مباحثه درباره مطالب صفحات هر عنوان و زیر عنوان اتخاذ شد و شاگردان گروهها بر نکات
کلیدی و مفاهیم اصلی مطالب آگاه شدند .شاگردان در این گام جداول خود و نیز شناسههای
مفهومی خود را به مشورت گذارده و به اطالعات موثقی از مبحث درسی دست یافتند.
-4گام چهارم :مشارکت بین گروهی :در این گام هریک از اعضای گروهها برای آموزش مبحث
خود به گروههای دیگر رفته و پس از بیان شناسههای خود و آموزش مباحث صفحات اختصاص داده
شده به آنها و یادگیری شناسههای مفهومی و مباحث گروههای دیگر به گروه اوّلیهی خود بر
گشتند و رهاوردهای خود را به دیگر اعضای گروهشان آموختند .بنابراین در این گام بیشتر گروهها با
یکدیگر ارتباط متقابل داشتند و هر گروه بخشی از مطالب فصل را که به آنها اختصاص داشت
برای دیگر گروهها جا انداختند .به این ترتیب تکههای گوناگون فصل چهارم در کنار همدیگر قرار
گرفت و شکل کلی مطالب فصل توسط خود دانشجویان کامل شد.
 -5گام پنجم :ترسیم نمودار پیوند بین عناوین و زیر عناوین توسط شاگردان بهطور مستقل:
در این گام جهت سنجش تسلطیابی دانشجویان بر بینش یا تصویر کلی از مبحث درسی ،از
دانشجویان خواسته شد در شرایط امتحانی نمودار پیوند بین مطالب عمدهی فصل چهارم را ترسیم
کنند و شناسههای مفهومی هر یک از عناوین و زیرعناوین را ذکر نمایند .لذا هر دانشجو پس از مرور
گام های قبلی شروع به ترسیم نمودار پیوند عناوین و زیرعناوین فصل چهار کرد .این نمودار
بهگونهای قلمرو ،مقولهها ،مفاهیم و شناسههای مفهومی فصل را دربر میگرفت .در این گام به
شاگردان ارائه دهندهی کارشان به طور کامل نمرهی «الف» و به شاگردان دیگر نمرهی «ب» با هدف
توانمند ساختن آنها در استفاده از کمک به یکدیگر در رفع اشکال خود داده شد .در ضمن
دانشجویان معترض به نمرهی خود توانستند اعتراض خود را توسط دانشجوی نمره «الف» گرفته به
اطالع استاد کالس رساند و بازخورد بگیرند.
 -6گام ششم :مشارکت در تدوین برنامهی درسی مطلوب :در این گام دانشجویان تشویق شدند
بر اساس عناوین و زیرعناوین فصل چهارم ،زمانی را صرف تفکر ،جستجو و یافتن مطالب و تجارب
شخصی مرتبط با مبحث درسی نمایند .لذا دانشجویان به آوردن نکات علمی جدید مرتبط با مبحث
پندارگرایی و تربیت مستخرجۀ خود از سایر کتب ،مقاالت ،سایتها و پایگاههای اینترنتی تشویق
شدند .از دانشجویان خواسته شد به این منابع مراجعه کرده و شناسههای مفهومی مرتبط با مباحث
درسی خود (عالوه بر شناسههای مفهومی قبلی) را یافته و بر کارتهایی با همان اندازه اما با رنگی
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دیگر (مثالً قرمز) نوشته و با خود به کالس آورند .جهت محدود کردن و دقیقتر کردن جستجوی
دانشجویان فهرستی از منابع مرتبط با موضوع درس به آنها معرفی گردید.
 -7گام هفتم :تعیین الگوهای تدریس و تکنولوژی آموزشی مناسب با استفاده از تجارب و
عالقهمندی شاگردان و مربی :در این گام الگوهای مناسب تدریس و تکنولوژی مناسب با توجه به
تجارب و عالقمندی دانشجویان و استاد انتخاب شد .لذا روایت یا سناریوی تدریس با توجه به زمان،
محتوی و همهی عناصر تدریس با مشارکت استاد و دانشجویان تهیه و خلق شد .در ادامه و پس از
انتخاب الگوهای تدریس و تکنولوژی آموزشی ،فعالیت مشترک دانشجویان و استاد صرف تعیین
نقش ،زمانبندی برای فعالیتهای مرتبط با عناصر تدریس (با توجه به تعداد صفحات و زمان مفید
کالس) و نحوهی ارزشیابی استاد از دانشجویان شد .در پایان این سناریونویسی ،مقدمات اجرای تئاتر
کالسی فراهم گردید.
 -8گام هشتم :تهیه و تدوین نمودار پیوند مطلوب بین عناوین و زیر عناوین با توجه به نکات
کلیدی در محتوای جاری و نکات برگرفته از منابع جدید مرتبط با موضوع درسی با مشارکت
شاگردان :در ابتدای این گام ،این سؤال از دانشجویان پرسیده شد" :با توجه به وضعیت موجود چه
تغییری میتوانید به محتوای فصل چهارم کتاب بدهید؟" در پاسخ به این سؤال و با مشارکت
کلیهی دانشجویان نمودار پیوند مطلوب بین عناوین و زیرعناوین فصل با توجه به شناسههای
مفهومی اخذ شده در محتوای جاری کتاب و نیز شناسههای برگرفته از منابع جدید مرتبط با موضوع
درسی (کارتهای رنگی) تهیه و تدوین شد .مطابق شیوهی کار ،هر یک از گروهها که بخشی از فصل
چهارم را مطالعه کرده بودند پس از رسم اولیهی چارت کلی فصل چهارم در گام نخست ،اصالح آن
در گام پنجم ،در این گام پس از مباحثهی درون گروهی و بین گروهی ،نمودار را کاملتر و پیوند
مطلوبتر و منطقیتری را بین عناوین و زیرعناوین فصل برقرار کردند.
-9گام نهم :مشارکت دانشجویان و استاد در اجرای برنامهی درسی نو و دریافت بازخورد اصالحی
در تأثیرات نگرشی ،پرورشی و آموزشی :در این گام همهی گامهای قبلی در الگوی تدریس مدیریت
آموزش مبحث اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با مشارکت استاد و دانشجویان و با بهکارگیری
الگوهای متنوع تدریس برای توسعهی تأثیرات پرورشی و دریافت مفاهیم بهطور خالصه مرور و
بازگویی میگردد.
-10گام دهم :ارزشیابی تکمیلی :جهت ارزشیابی میزان تأثیرات آموزشی و پرورشی برگرفته از
الگوی مدیریت آموزش از پرسشنامهی استاندارد شدهی چهل گویهای که بر مبنای تأثیرات خانواده
الگوهای پردازش اطالعات ،الگوهای یادگیری مشارکتی جیگساو و الگوهای یادگیری شخصی برای
هر گام نظریهی مدیریت آموزش در عمل تدوین یافته است ،استفاده گردید.
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الگوی مدیریت آموزش با محوریت الگوی مشارکتی جیگساو ،در واقع مدیریت یادگیری است و
توان ویژهای برای جذب نکات اساسی و با اهمیت همهی الگوهای تدریس تاکنون شناخته و معروف
شده را دارد و نیز میتواند از تمامی تجارب موفق مربیان حرفهای برای تکامل خود استفاده نماید.
يادگيری خودراهبر
یادگیری خودراهبر به دلیل تأکید بر جریانهای شناختی ،با آگاهی از آن توسط فراگیران (همانند
خودمختاری و استقالل) باعث تسهیل یادگیری ،برنامهریزی ،خود پرسشی ،بازبینی و بهطور کلی
یادگیری فراشناختی میشود ( آشمن 1،کانوی .)1993 2،ریشههای یادگیری خودراهبر را در
حوزهی تعلیم و تربیت میتوان در دیدگاههای تجربهگرایانهی جان دیویی پیدا کرد .او هشدار
می دهد معلم باید راهنمای فراگیران باشد اما نباید در فرایند یادگیری دخالت کند یا آن را کنترل
نماید (ویلیامز .)2004 3،این رویکرد به لحاظ فلسفی به اگزیستانسیالیستها و از نظر روانشناختی
به انسانگرایان نسبت داده شده است ( بیلر و اسنومن.)1990 4،
اِسنل ( )2001از دو منظر فلسفی و فرایندی به خودراهبری مینگرد .دیدگاه فلسفی ،فلسفه یا
هدف فرد ،استقالل شخصی و خودمدیریتی در یادگیری ،رضایت یا ظرفیت رهبری آموزشی فرد را
در برمیگیرد .از دیدگاه فرایندی نیز به فراگیران اجازه داده میشود تا با اتکاء به خود ،یادگیری را
تعقیب کنند ،اهداف را کنترل نمایند و راهبردهای اموزشی ،محتوا و رویهها را روشن و ارزشیابی
کنند .این رویکرد یادگیری در مقابله با پیچیدگی ها و تغییرات سریع و شتابان دنیای کنونی ،روش
مطلوبی است (بولهویس .)1996 5،هیمسترا 6نیز معتقد است ،در یادگیری خودراهبر شاگردان و
مدرسان مسئولیت فعالیتهای کالسی را با یکدیگر تقسیم میکنند .لذا در یک کالس خودراهبر ،نه
معلم همهی نظارت در کالس را به عهده دارد و نه همهی تصمیمات دربارهی فرایند یادگیری به
دانشآموزان تفویض میشود (هیمسترا.)1994 ،
مطالعات ریچاردسون ) 1988 ( 7نیز در آموزش عالی نشان داد ،هدایتگری در قراردادهای
مطالعه ی مستقل خودراهبر ممکن است کم و بیش منجر به تجربهای منفی شود .نیاز به
Ashman

1

Conway
Williams
Biehler & Snowman
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Hiemestra
Richardson
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(جيگساو) در درس اصول و فلسفه تعليم و تربيت

خودمطالعهگری 1دانشجویان در دنیای پرتحول کنونی ،تبدیل شده به دنیایی دانشمدار ،ضروری
است .خودراهبر بودن دانشجویان خود نویدبخش استفاده از صالحیتها و ویژگیهای خاص
شناختی در آنها به عنوان ابزاری بیش از همه با قابلیت کاربرد در پژوهشهای آموزشی و برای
سنجش امادگی خودراهبری در یادگیری آنهاست.
مدل جامع خودراهبری دارای سه بعد است -1 ،خودمدیریتی :فرایند اصالح رفتار خود از طریق
ادارهی سیستماتیک محرکها ،فرایندهای شناختی و نتایج اقتضایی است (گریسون- 136 :1992 ،
 ،)148لذا خودمدیریتی با تعیین هدفهای یادگیری و مدیریت منابع یادگیری ارتباط دارد-2 .
خودنظارتی :فرایندهای شناختی و فراشناختی را مورد توجه قرار میدهد و شامل نظارت راهبردهای
یادگیری و همچنین توانایی تفکر در مورد شیوهی تفکر است .در فرایند خودنظارتی یادگیرنده
مسئول ساخت ذهنی خود میشود (گریسون -3 .)18 -33 :1997 ،خودانگیختگی :تمایل به انجام
کار در گرو توانایی فرد است تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد .رابینز2انگیزش را بر حسب رفتار
عملی تعریف می کند .به اعتقاد او افراد تحریک شده نسبت به افراد تحریک نشده تالش بیشتری از
خود نشان میدهند (صادقی و حسینی.)123 –148 :2008 ،
مدرسان با الگوی مدیریت آموزش ،دربردارندۀ حداقل بار بر دوش مدرس و حداکثر فعالیت
یادگیری بر دوش فراگیران ،میتوانند خودراهبری و اثربخشی شخصی فراگیران را با ارائهی فرصت-
هایی قبل از آموزش ،در خالل آن و یا بعد از آموزش برای اعمال نظارت بر یادگیری آنها رشد
دهند (بهرنگی .)2011 ،البته این مسئله به معنای در اختیار گرفتن همهی تصمیمها توسط
فراگیران نی ست ،بلکه تأکید ما بر خودراهبری و اثربخشی فراگیر بدین معناست که به تفکر پرداخته
و در راهبردها و تدابیر ویژهای که فرصتهایی را برای تصمیمگیری و حل مسأله به آنها عرضه
میکند ،خود را درگیر کنند ،بدون اینکه به آنها گفته شود چه کاری باید انجام دهند (هیمسترا و
براکت.)1994 ،
با یک بررسی کلی میتوان نتیجه گرفت در الگوی مدیریت آموزش ،مدرس تا حد امکان خود را
از محوریت فرایند یادگیری دور نگه میدارد و فراگیر را در این کار درگیر میکند .در الگوی
مدیریت آموزش ،مدرس در کالس درس باید خود را به عنوان راهنما و ایجاد کنندهی شرایط
مطلوب یادگیری بداند و به جای انتقال اطالعات ،روش کسب تجربه را به فراگیران بیاموزد .در
مجموع ،الگوی مدیریت آموزش ،بستر مناسبی برای انسجام بخشیدن به امور آموزشی به منظور
تحقق و توسعهی مهارت خودراهبری فراگیران توسط مدرسان و فراگیران ،فراهم میسازد.
Self - studing

- Robins

1

2
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فرضيهی پژوهش
میزان خودراهبری دانشجویان متأثر از کاربرد الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس
مشارکتی جیگ ساو در مقایسه با دانشجویان متأثر از کاربرد الگوی سنتی تدریس تفاوت معنیداری
دارند.

متغيرهای پژوهش
متغیر مستقل :الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی جیگساو.
متغیر وابسته :میزان خودراهبری دانشجویان

روش پژوهش
تحقیق حاضر به صورت نیمه آزمایشی (یا شبه آزمایشی) انجام شده است .نمونهی منتخب ،دو
کالس  25نفره از دانشجویان رشتهی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
روانسر در ترم دوم سال تحصیلی  1393 – 94درس اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت بود .این دو
کالس بهطور تصادفی یک کالس به عنوان گروه گواه و کالس دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب
شدند .گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی آموزش
دیدند .مدت این دوره چهار هفته بود .جهت جمعآوری دادهها ،از پرسشنامهی استاندارد خودراهبری
فیشر و همکاران ( )2001استفاده شد که پایایی کل آن به روش آلفای کرونباخ  0/83میباشد.
همچنین روایی این مقیاس به روش روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی مطلوب
گزارش شده است .پایایی این مقیاس با توجه به تغییر جامعه به روش آلفای کرونباخ در مطالعه
حاضر برای کل آزمون  0/82به دست آمده است .در این تحقیق ،ابتدا پرسشنامهی سنجش
خودراهبری فیشر و همکاران ( )2001به عنوان پیشآزمون به دانشجویان هر دو کالس (گروه
آزمایش و گواه) ارائه شد و سپس دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در ادامه ،مبحث اصول و
فلسفه تعلیم و تربیت از کتاب اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت (نوشتهی دکتر علی شریعتمداری)
برای گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بهرنگی تدریس و برای گروه گواه از الگوهای
سنتی آموزش بهره گرفته شد .سپس ،پرسشنامه سنجش میزان خودراهبری به عنوان پسآزمون
دوباره به هر دو گروه ارائه شد .در ادامه ،دادههای این مرحله با مرحلهی قبلی مورد مقایسه قرار
گرفت ،تا مشخص شود آیا استفاده از الگوی تدریس مدیریت آموزش بهرنگی در بهبود میزان
خودراهبری دانشجویان در یادگیری مکاتب فلسفهی تربیت مؤثر است؟ جهت تحلیل دادههای آماری
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از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون  Tمستقل و تحلیل
کواریانس) با بهکارگیری نرمافزار  spssاستفاده شد.

يافتههای پژوهش
جدول شمارهی  ،1نتیجهی تجزیه و تحلیل دادههای خودراهبری و خرده مقیاسهای آن را با
استفاده از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار نشان میدهد .در این جدول مشاهده میشود
تفاضل میانگینهای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفهی خودراهبری و خرده
مقیاسهای آن (خودمدیریتی ،خودکنترلی ،خودانگیختگی) بیش از گروه گواه است .لذا میتوان
نتیجه گرفت ،تدریس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (فصول اول و دوم) با الگوی مدیریت آموزش
تأثیر مثبتی بر خودراهبری یادگیری دانشجویان دارد .در تحلیل استنباطی دادهها نیز از آزمون T
برای گروههای مستقل استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا پیشفرضهای این آزمون مورد بررسی قرار
گرفت .این پیشفرضها عبارتند از:
 .1استقالل اعضای دو گروه :هیچ یک از اعضای گروه گواه عضو گروه آزمایش و یا بالعکس
نیستند.
 .2طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف1استفاده
میشود .نتایج این آزمون در جدول شمارهی  2آمده است.
جدول شمارهی  .1میانگین و انحراف معیار نمرات خودراهبری دانشجویان در گروههای آزمایش و گواه
آزمون و

مؤلفهها

گواه

پيش و پسآزمون

معيار

تفاضل

خودراهبری

معيار

تعداد

گروه

مؤلفه

ميانگين

انحراف

ميانگين

انحراف

ميانگينهای

پيشآزمون

پسآزمون

2/27

0/418

2/34

0/431

0/07

25

خودمدیریتی

2/18

0/427

2/25

0/436

0/07

25

خودکنترلی

2/21

0/441

2/32

0/560

0/11

25

خودانگیختگی

2/26

0/427

2/24

0/425

-0/02

25

Kolmogorov-Smirnov

1

120

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي 32

خودراهبری

مؤلفهها

آزمایش

2/32

0/419

3/38

0/353

1/06

25

خودمدیریتی

2/31

0/408

3/43

0/368

1/12

25

خودکنترلی

2/26

0/473

3/17

0/384

0/89

25

خودانگیختگی

2/34

0/465

3/45

0/397

1/10

25

جدول شمارهی  .2نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای پسآزمون خودراهبری
آماره

درجهی آزادی

Sig

0/102

48

0/109

طبق آنچه در جدول شمارهی  2مشاهده میشود ،نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای
پسآزمون خودراهبری  0/102و  sig =0/109است و چون  sig >0/05میباشد ،بنابراین فرض صفر
طبیعی بودن توزیع دادهها رد نشده و میتوان توزیع دادهها را با اطمینان باالیی طبیعی دانست.
 )3همگونی واریانسها :شاخص این پیشفرض بخشی از خروجی اصلی آزمون  Tمستقل است،
اما در اینجا نتیجه آن به طور جداگانه در جدول شمارهی  3آمده است.
جدول شمارهی  .3نتیجهی آزمون لوین جهت بررسی همگونی واریانسها
F

Sig

1/289

0/219

چنانچه در جدول 3مشاهده میشود ،برای آزمون لوین ،مقدار  Fبرابر  1/289و  sig =0/219است.
چون  sig> 0/05است فرض صفر همگون بودن واریانسها ،رد نشده و میتوان نتیجه گرفت
واریانسها در دو گروه همگون هستند.
بنابراین با برقرار بودن سه پیشفرض مستقل بودن ،طبیعی بودن و همگونی واریانسها میتوان از
آزمون  Tمستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینهای نمرات دو گروه گواه و آزمایش
استفاده کرد .نتیجهی این بررسی در جدول  4آمده است.
جدول شمارهی  .4نتیجهی آزمون  Tمستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینها
T

Df

Sig

9/827

48

0/000
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چنانچه در جدول شمارهی  4مشاهده میشود t = 9/827 ،و  sig = 0/000است و چون 0/05
>  sigمیباشد ،میتوان نتیجه گرفت بین میانگینهای دو گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری
وجود دارد .به عبارت دیگر تدریس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با الگوی مدیریت آموزش در گروه
آزمایش ،تفاوت معناداری در میزان یادگیری خودراهبر دانشجویان دو گروه ایجاد کرده است .البته
این امر میتواند ناشی از تأثیر پیشآزمون باشد .به همین دلیل الزم است با استفاده از تحلیل
کوواریانس تأثیر پیشآزمون را از نتایج پسآزمون حذف نمود .برای استفاده از تحلیل کوواریانس
نیز ابتدا پیشفرضهای این آزمون مورد بررسی قرار گرفته است .این پیشفرضها عبارتند از :
 )1طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
شده و نتایج آن در جدول شمارهی  5آمده است.
جدول شمارهی  .5نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای پیشآزمون و پسآزمون خودراهبری
آماره

درجهی آزادی

sig

پيشآزمون

0/118

48

0/110

پسآزمون

0/106

48

0/117

طبق آنچه در جدول شمارهی  5دیده میشود ،در نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای
پیشآزمون  sig =0/110و برای پسآزمون  sig = 0/117است و چون در هر دو مورد sig > 0/05
میباشد ،بنابراین فرض صفر که طبیعی بودن توزیع دادههاست ،رد نشده و میتوان توزیع دادهها را
با اطمینان باالیی طبیعی دانست.
 )2همگونی واریانسها  :طبق آنچه در جدول شمارهی  6آمده است ،همگونی واریانسها در
گروههای گواه و آزمایش با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .همان طور
که در این جدول مذکور مشاهده میشود ،برای پیشآزمون  sig =0/537و برای پسآزمون 0/212
=  sigاست و چون در هر دو مورد  sig > 0/05میباشد ،فرض صفر که همگون بودن واریانس-
هاست رد نشده و میتوان نتیجه گرفت واریانسها در دو گروه همگون هستند.
جدول شمارهی  .6نتیجهی آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانسها
پیشآزمون

آمارهی لوين

درجه آزادی1

درجه آزادی2

sig

0/313

1

48

0/537
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پسآزمون

1/310

1

0/212

48

 )3پایایی متغیر همپراش (پیشآزمون) :پایایی پیشآزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
 )4اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از شروع پژوهش :اجرای پیشآزمون برای هر دو گروه
قبل از ارائه ی درس با استفاده از الگوی مدیریت آموزش به گروه آزمایش ،انجام گرفته است.
 )5همبستگی متعارف همپراشها با یکدیگر :این پیشفرض در صورتی قابل بررسی است که در
پژوهش بیش از یک پیش آزمون وجود داشته باشد .از آنجا که در این پژوهش فقط یک پیشآزمون
مورد استفاده قرار گرفته است ،نیازی به بررسی این پیشفرض نیست.
 )6همگونی شیب رگرسیون :برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید شاخص  Fتعامل بین
متغیر همپراش و مستقل در دو گروه معنادار باشد .نتیجهی بررسی این پیشفرض در جدول 7
آمده است.
جدول شمارهی  .7بررسی اثر تعاملی بین روش تدریس و پیشآزمون بر خودراهبری دانشجویان
منبع

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداری

مقدار ثابت

4/842

1

4/842

56/316

0/000

روش تدریس

0/021

1

0/021

0/346

0/521

پیشآزمون

4/798

1

4/798

55/512

0/000

اثر تعاملی

0/154

1

0/154

1/816

0/129

خطا

5/519

48

0/065

کل

738/467

52

همان طور که در جدول شمارهی  7مشاهده میشود ،مقدار  Fتعامل بین روش تدریس و پیش-
آزمون برابر  1/816و سطح معناداری آن یعنی  sig = 0/129است .از آنجا که  sig < 0/05است،
فرضیه مقابل رد شده و فرض صفر که همان همگونی شیبهای رگرسیون است ،پذیرفته میشود.
 )7خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل :چنانچه در ردیف سوم جدول
شمارهی  8مشاهده میشود ،مقدار  Fتأثیر پیشآزمون برابر  138/784و معنادار است ،زیرا احتمال
آن  0/000و کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین پیشفرض هفتم نیز که خطی بودن همبستگی
پیش آزمون و روش تدریس است ،رعایت شده است .نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر روش
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تدریس بر خودراهبری دانشآموزان گروههای گواه و آزمایش با حذف اثر پیشآزمون ،در جدول
شمارهی  8آمده است.
جدول شمارهی  .8نتیجهی پسآزمون خودراهبری گروههای گواه و آزمایش
منبع

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداری

مقدار ثابت

4/995

1

4/995

57/119

0/000

پیشآزمون

12/123

1

12/123

اثر روش
تدریس
خطا

4/726

1

4/726

/784
53138
/896

0/000

5/658

47

0/079

کل

738/567

50

0/000

دادههای جدول شمارهی  sig>0/05 ( 8و ) sig = 0/00و  F= 53/896معناداری تأثیر استفاده
از الگوی مدیریت آموزش نسبت به الگوهای سنتی در یادگیری خودراهبر دانشجویان را نشان می-
دهد .به عبارت دیگر تفاوت ایجاد شده در میزان خودراهبری بین دانشجویان دو گروه گواه و
آزمایش ناشی از به کارگیری الگوی مدیریت آموزش بوده و پیشآزمون تأثیر معناداری بر آن
نداشته است.

بحث و نتيجهگيری
در این پژوهش ،روش الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی جیگساو به مدت
چهار هفته برای دانشجویان درس اصول و فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
روانسر بهکار گرفته شد و میزان خودراهبری آنان با استفاده از پرسشنامهی سنجش میزان
خودراهبری فیشر و همکاران سنجیده شد .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که آموزش فصول
اوّل و دوّم کتاب اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت با استفاده از الگوی مدیریت آموزش با محوریت
تدریس مشارکتی جیگساو در مقایسه با آموزش سنتی ،بر رشد یادگیری خودراهبری دانشجویان
دانشگاه آزاد شهرستان روانسر مؤثرتر است .این یافته با نتایج مطالعات بهرنگی و آقایاری (،)2004
آرونسون ( ،)2000بولهویس ( ،)2003واگنر (  ،) 2011نصیری و بهرنگی (  ) 2014و  ...در
خصوص موفقیتآمیز بودن بهکارگیری الگوی مدیریت آموزش در خودراهبری و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان و دانشآموزان همخوانی دارد.
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زارع و همکاران ( )1389در تحقیق خود دریافتند ،بین آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان
در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد و مؤلفههای توانایی کاربرد
مهارتهای مطالعه و حل مشکل و خودپنداره مثبت بیشترین توانایی پیشبینی پیشرفت تحصیلی و
بیشترین ارتباط را با آن دارند .سوبرال )1997(1نیز در تحقیق خود نشان داد ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموزانی که در یادگیری خودراهبر مشارکت دارند در حد معناداری نسبت به دانشآموزان
دیگر بیشتر است.
در مجموع ،آنچه به شکل عددی نمایش داده شده مبتنی بر تأثیرات مستقیم آموزشی الگو بر
خودراهبری دانشجویان بوده است ،اما تأثیرات غیرمستقیم و پرورشی این الگو بر مهارتهای
اجتماعی ،فردی ،شناختی و رفتاری دانشجویان بسیار زیاد است که به فرصتی کافی برای تحقیقات
بیشتر نیاز است .نتایج این تحقیق تأثیر استفاده از این الگو را در دروس دیگر و مقاطع متفاوت نوید
میدهد.
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