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فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

الگوی مدیریت آموزش در آموزش مباحث علوم دریایی
محمدرضا بهرنگي
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چکیده
هدف اين مقاله معرفي الگوی مديريت آموزش از تبار مديريت آموزشي در آموزش مباحث علووم دريوايي مويباشود.
کاربرد آن در شکل دادن به فضای هستهی فني آموزشوي يوا کو

هوای در

علووم دريوايي بوه هموراه جهوتدهوي

فعالیتهای شاگرد محوری مانند يادگیری مشوارکتي همکارانوه در فراينود تولیود علود ،شودجوشوي و شودشناسوي در
يادگیری و يادگیری مهارتهای رفتاری برگرفته از تفکر و تدّبر فراگیران درو
استقرار اين مديريت حرفهای ساز مدر

علوم دريايي در حال و آينده مي باشود.

ان مستلزم مديريت بر پنج مؤلفه الگو است -1 :تحلیل مفهوم مديريت ساشت

دانش -5 ،مديريت بر متناسب ساشتن برنامهی درسي رسمي با ساشت شناشت فراگیران  -3 ،مديريت بر تهیه جودول
زماني ،حجد مطالب آموزشي ،رسانه و الگوهای تدريس -9 ،مديريت بر اجرای برنامهی تودوين شوده و  -2موديريت بور
ارزشیابي و استفاده از بازشورد برای اص ح فرايند آموزش است روش پژوهش موردی و نیموهتجربوي موي باشود کوه بوا
استفاده از سه پرسشنامۀ محقق ساشته پرورشي ،آموزشي ،و پیشورفت تحصویلي تهیوه آن متناسوب بوا موضوو در
ناوبری است) با روائي و اعتبار علمي انجام گرديده و فرمولها و آزمون هوای انودازهی اثور ،آزموون توي و همبسوتگي و
کواريانس ،استفاده شده است .در اين مقاله مؤلفههای مذکور در الگوی موديريت آمووزش و در بوارهی اثربخشوي آن در
آموزش مباحث درسي مختلف به منظور توصیه کاربردی آن در پژوهشهوای علووم دريوايي و آمووزش مباحوث درو
مختلف آن به ويژه ناوبری) معرفي ميشود .نتايج اين پژوهش نشانگر مؤثر بودن الگووی موديريت آمووزش بور سواشت
دانش و ساشت شناشت فراگیران علوم دريايي بوده است.
واژگان کلیدی :الگوی مدیریت آموزش ،مدیریت ساخت دانش ،مدیریت اجرای برنامه آموزش ،مددیریت
ارزشیابی تکوینی و تکمیلی

تاريخ دريافت مقاله49/05/51 :
تاريخ پذيرش مقاله49/00/13 :

 1استاد مديريت َآموزشي دانشگاه شوارزمي .رئیس انجمن مديريت آموزشي ايران ،نايب رئیس و عضو هیئت مديره سازمان جهاني آموزش علوم
و تکنولوژی نويسنده مسئول)behrangimr@yahoo.com :
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مقدمه

شکل ( )1قیاسی برای نشان دادن مقاومت شاگرد در برابر اعمال مدرس

ت ش پرنده برای ربودن چوبي به عنوان عنصری از مجموعه عوامل سازندۀ قفوس پرنودهگوان ،قیوا

شووبي بورای

مجموعهای از ت شهای فراگیران بيمیل و مقاومت آنها در برابر فضای يادگیری است .مقاومت فراگیران در برابرسبک
تدريس مدر

ان ،متون و محتوای درسي ،روشها و فنون آموزشي نامناسب و بر ش ف میل و سرشت يادگیری آنوان،

طبیعي و بازدارندهی اجرای برنامه درسي رسمي است .مدر

حرفهای در مديريت يادگیری مبحث درسي شود به اين

نکته توجه ميکند و با متناسب ساشتن سبک آموزش شود ،سبک محتوای درسي ،سبک يادگیری فراگیوران و سوبک
محیط و مکان آموزشي ،موجبات جلب ع قمندی فراگیران به يادگیری مباحث درسي را فراهد ميسازد .تحلیل قیا
گلف باز حرفهای برای مدر

ان حرفهای نکات برجستهی اهمیت پرورش در آموزش را نشان ميدهد .گلف باز حرفهای

سالها از عمر شود را صرف يادگیری نحوۀ ضربه زدن به توپ و کنترل حرکات آن توا رسویدن بوه مقصود و اسوتفادهی
مناسب از چوب گلفهايي به انوا مختلف گرزی و کف پهن برای ضربۀ محکد ،کف باريک بورای ضوربههوای آهسوته
نزديک به هدف و ده دوازده نو ديگر برای انجام حرکات مناسب) ميکند .مدر

در الگوی مديريت آمووزش مباحوث

درسي بايد ،بر ش ف بازی گلف ،هنگام استفاده از فنون برنامهی درسي برای گسیل شاگرد به اهداف در

هموواره بوه

عکسالعمل ذاتي و سرشتي او گرچه اين عمل در برنامهی درسي رسمي نشان داده نشوده باشود) توجوه نمايود .زيورا،
شاگرد همچون روانشناسي ماهر بزودی به نیت مدر
مانع از رسیدن او به مقصد يا اهداف رسمي در

وقتي بر ش ف ع قمندی و سرشت و ذات او باشد پي ميبورد و

ميشود .مديريت آموزش بايد اسوتاندارد را بورای برقوراری عودالت در

استفاده از امکانات آموزشي برای عموم فراگیران به کار گیرد و آنان را متناسب با استعداد شود بشناسد .نیواز بوه سووی
دهي و محوريت دادن به اجرای استاندارد به معنای شناشت استعداد فردی و فراهد آوردن امکانات برای رشد و توسعه-
ی اين استعدادها است به نحو فراهد آوردن محیط رشد و توسعهی مناسب برای فراگیران با استعداد بیشتر و يا کمتور
از استاندارد است .رشد و توسعه و پیشرفت بشر بر اين مبني استوار بوده است و الزم است ،سازمانهای آموزشوي بورای
رشد و توسعۀ فراگیران برنامۀ علمي و کارآمدی داشته باشند و برای ايون رشود و توسوعهی انسوان بسویار موؤثر عمول
نمايند.
اگر بشر اولیه در اين زمان حضور داشت ،م حظه ميکرد ميتوانست به مسافت طوالنيتر از آنچوه در پوا رسوش
بود پرواز کند و يا درياها را در نوردد ،ميتوانست از تلسکوپ ،دوربین ،و عینک برای رصد کردن مسافتهای بسویار دور
استفاده کند و از عقلي پيبرنده به کرويت زمین ،منظومهی شمسي ،کسوف و شسوف و ديگر پديدههای شوناشته شوده
52

زمستان  ،49شماره 3

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

ی امروز به مدد افزايش آگاهي انسان از موجودات عالد برشوردار باشد و ابزار و وسايلي چون ناوهوای دريوايي ،هواپیموا،
راديو ،تلويزيون ،اينترنت و دنیای ديجیتال موجب توسعه و افزايش توان انسان معاصر در ديدن ،شنیدن ،رسیدن ،انجوام
دادن ،آگاه شدن و حوا

رسي گرديده است .امروز ع وه برافزايش قدرت مشاهدۀ موجودات جهان و آگاهي از سویارات

و کهکشانها در فاصلهی میلیاردها سال نوری در سطح ک ن يا ماکرو انسان اکنون ميتوانود بوا ابوزار ريوز بینوي چوون
میکروسکوبهای الکترونیکي به رفتارهای اتمي ،مولکولي ،ويروسي ،باکتریای ،و اجرام ريزتور از آنهوا چوون الکتورون،
نوترون و پروتون در سطح يک میلیاردم متر نانومتر) در سطح میکرو پي ببرد .امروز راهنمای کشتيهوا در اقیوانو هوا
ديگر تنها ستارۀ جُدی يا مساحي با دب اکبر و دب اصغر نیست ،بلکه ماهوارههای انسوان سواشته و برناموههوای GPS
است .توسعۀ اين عقلرسي فرهنگي بشری در فاصلهی بین جهان ماکرو و جهان میکرو قابل مقايسه حتي با آگاهيهوای
چند دهۀ گذشتۀ انسان نیست .دور دنیا در کمتر از يک روز با سفینهها و ورود به کسب اط

از اعموا اقیوانو هوا و

زمین و آگاهي از موجودات ديگر برای بشر روشن ساشته است ،او ميتواند و دارای اين استعداد شدادادی ش قیت برای
تفکر ،تعقل ،شردورزی ،و نوآوری است .شداوند شالق انسان و درياها و انسان شالق کشتي برای سیر بر آن است.
رسالت انسان پرداشتن به شلق نظرات و اکتشافات در رشتههای علمي و آکادمي و توسعهی فنآوریهوای نووين
در پیاده سازی اين نظريات در جهت رفاه هر چه بیشتر شود است .به نظر ميرسد ،عامل عمودهی پديود آورنودهی ايون
تحوالت مديريت است و مديريت آموزش تفکر همهی انسانها در طول تواريخ بورای شوکوفايي اسوتعدادهوای نهفتوه و
توسعهی شناشت انسان را در بر ميگیرد .بنابراين ،صحنهی آموزش امروز با توجه بوه ايون تحووالت بايود شوکل گیورد.
ک

ها با استفاده از وبگاههای مرتبط موضوعي و تحوالت علد و شناشت بايود مودر

منابع يادگیری هايبرد دوگانه سو) قلمداد کند و روشهای تودريس را بور اسوا

و کتواب را بوه عنووان يکوي از

شواگرد  -محووری و دسترسوي بوه

اط عات جهاني ناشي از تحوالت در شناشت انسان مديريت نمايد .الزم است ،اين مديريت بطور عادالنوهای بور آمووزش
استعدادهای بشری صورت گیرد .سوگیری مديريت آموزش بايد بر محوريت استفاده از ظرفیوت انسوان دارای اسوتعداد
متنو ذاتي علمي انديشي باشد .مديريت آموزش فراگیران برگزيده به منزلهی اجرای عدالت در مديريت آموزش نیست
زيرا همۀ انسانهای ناتوان از شکوفايي را در پوشش شود قرار نداده است.
به نظر اسکات  )5003هیچ پديدهی سازماني به طور مستقل پديد نیامده است .از ساشت کوزۀ گلي توا نشواندن
انسان بر کره ماه و آوردن نمونه سنگهايي از آن به زمین نیاز بوه موديريت همکواری در يوادگیری و توسوعهی آگواهي
انسان داشته است .سؤال اساسي اين است آيا اگر استعدادهای همهی انسانها شکوفا ميگشت ،انسان بسیار پیشرفتهتر
از امروز نبود؟ آيا آموزش و پرورش انسان چنان مديريت شده تا همهی فراگیران به جای يادگیری رفتوار مدرسوهورزی
يادگیری را در ارتباط با کانالهای طبیعي فطری ،ذاتي و سرشتي شود يادبگیرند ،توسعه دهند و از اين طريوق مفواهید
را دريافت کنند و در ذهن شود بسپارند؟
الگوی مديريت آموزش مباحث علوم مختلف مرتبط با نیازهای سازمانها بوه عنووان کوارکرد عمودهی موديريت
آموزشي سازمانها است .اين الگو با سمت و سوی شود به آموزش مباحث علوم مختلف در ک

ها با هودف شوکوفايي،

توسعه و اعمال استفاده از تمام ذشاير استعدادهای انساني است .تأکید بر مطالعه ،انجام تکالیف درسي و آوردن اط عات
به ک

برای راه اندازی تفکر ،عادت به يادگیری يادگیری و توسعهی ساشت شناشت انسوان از ايون فضوای انديشوهی

جهاني است .همه ميدانند ،روال رسمي جزوه يا کتابهای درسي شواني ،تکرار با روش سخنراني ،آزموون از حفظیوات،
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نمره و کارنامه ،عادت ورزی به آگاهي از رموز تست زني ،و اينگونه پذيرش دانشگاهها و شروجيهای آن و نیوز اداموهی
اين طريق در زندگي ،انسان را به جای که ميبايد ،نميرساند و از کان هوشمندی و شرد او چیزی برون نميتراود.
مديريت آموزش مباحث درسي حمايت از توسعهی شناشت فراگیران و توسعهی مهارتهای ش قیت ،نوآوری و
توسط آن کشف رموز جهان موجود را برای همهی آنان به وجود ميآورد .بنابراين ،معنای تحوول در نظوام آموزشوي در
اين عصر پاسخگو بودن به اين نیاز بشری است .شکل  5نمايش آثار استفاده از الگوی موديريت آمووزش اسوت .در ايون
شکل شکوفايي ش قیت و شلق دانش و توسعهی آن در سمت چپ آن مورد نظر قرار گرفتوه شوده اسوت .نووآوری نیوز
استفاده از دانش شلق شده در حل مشک ت و مسايل سر راه تفکر در سمت راست آن نمود يافته است .در آن اشورا و
کشف شهود پديد آمده در اثر کاربرد الگوی مديريت آموزش در برشورد تفکر ش

بوا حاصول کوار نووآوری بوه شوکل

جرقهی منور فکر نشان داده شده است .با اشرا و کشف شهود ميتوان به دنیای ناشناشته برای حل مشک ت تواکنون
راه حل نیافته ورود کرد .در اين مرحله به کمبودهای شناشت توجه ميشود و فرد بوا اشتورا و اسوتخراا از ذات شوود
قادر ميشود فاصلهی دريافت مفهوم را يک باره طي کند و برناشناشت شود نور آکاهي بتاباند.

شکل ( )2ارتباط بین خالقیت ،نو آوری و گشایش کانالهای طبیعی شناخت در سرشت انسان (بهرنگی)

بهرنگي در شکل  5مفهوم مورد نظر جان ديوئي از يادگیری و تعلید و تربیت را مجسد ساشته است .اين مفهوم بايد
در مراحل برنامهريزی درسي رعايت شود.
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شکل ( )3تجسم سه مفهوم خالقیت ،نوآوری و کشف شهودی1از نظر جان دیویی در کل مطالب کتاب "چگونه فکر میکنیم"
(شکل از بهرنگی)
. Inductive, decuctive & abductive
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پیشینهی برنامهريزی درسي با کتاب تیلور  )1429در کتاب اصول برنامه درسي و آموزش در ک

رقود شوورده

است ،الگوی مديريت آموزش از اين نظر تا اندازهای با آن مشابهت دارد .وی به چهارگام در يوک چرشوۀ برناموۀ درسوي:
تحلیل ،طراحي ،اجرا و ارزشیابي اشاره دارد و برای اين چرشه چهار سؤال زير را مطرح کرده است:
 .1آموزش بايد به دنبال دست يافتن به چه مقاصدی باشد؟
 .5چگونه ميتوان تجارب يادگیری مناسب دست يابي به اين مقاصد را برگزيد؟
 .3چگونه تجارب يادگیری برای آموزش مؤثر ک سي سازمان يابند؟
 .9چگونه ميتوان اثربخشي تجارب يادگیری را مورد ارزشیابي قرار داد؟
هیلدا تابا  )1492نیز به عنوان شاگرد او اين چرشه را با يک سری مراحل عملي به ترتیب زير بیان کرده است:
 .1تشخیص نیازها
 .5تدوين هدفهای معین
 .3انتخاب محتوا
 .9سازماندهي به محتوا
 .2انتخاب تجارب يادگیری
 .2سازماندهي تجارب يادگیری
 .2تعیین آنچه بايد ارزشیابي کرد و ابزار انجام آن
اين مقاله در صدد است به معرفي الگوی مديريت آموزش و چهار مؤلفهی آن بپردازد و آن را راهوي بورای جوذب و
اجرای نکات پسنديده و علمي نظريات گوناگون بپندارد .بنابراين ،موارد مورد نظر رالف تیلور و هیلدا تابا در ايون الگووی
مديريت آموزش قابلیت عمل يا اجرا مييابد .در اجرای الگوی مديريت آموزش ،تحوول در آمووزش از طريوق مشوارکت
فراگیران در تحلیل مطالب آموزشي و تولید مواد آن ،برنامهريزی برای ساشتدهي به دانش مورد نیاز بورای يوادگیری،
اجرای برنامههای تنظیمي و باالشره ارزشیابي تکويني و تکمیلي بازشوردی برای رفع بازدارندههای آن تحقوق موييابود.
شرط اساسي طي اين راه ،استفاده از اين الگوی موديريتي آمووزش بوا پیشوینهی مسوتند بوه پوژوهشهوای متعودد و
کارآمدی باال است .اين مقاله به معرفي مراحل طي اين راه بطوور ش صوه مويپوردازد و بوه پوژوهشهوای انجوام يافتوه
نويسنده مبتني بر اجرای آن اشاره مينمايد.
 -1تحلیل مفهوم مدیریت ساخت دانش :اين قدم اولین اقدام ضروری و شورط الزم بورای آمووزش بوه ويوژه در
دنیای پر تحول و متغیر امروز است .هدف عمدهی اين مرحله آمادگي و فوراهد آوردن سواشت دانوش موورد نیواز بورای
يادگیری و مشتمل بر استفاده از آوردههای فراگیران  ،محتوای در  ،دانستههای معلد و کسب اط عوات از وبگواههوای
مختلف به ک

است .پیشفرض اين مرحله آمده است "بدون داشتن دانش منظد نميتوان ساشت شناشت مونظد در

ذهن فراگیران از دانش مربوط پديد آورد و يادگیری فراگیران را مديريت کرد ".محتوای درو

و موضو های مختلوف

درسي ممکن است ،برنامهی درسي رسمي مشخص و منظمي داشته و يا نداشوته باشوند .در هور دو صوورت در دنیوای
امروز آموزش به ويژه اجرای الگوی مديريت آموزش شرط الزم برای يادگیری فراگیران در تهیهی محتوای دانش منظد
برای آن در

است.

 .aحالت اول :در مديريت دانش برای موضو های فاقد برنامهی درسي منظد و ساشت دانش است .به طور مثال ،با
فرض نبود برنامهی درسي منظد و مطالب يادگیری مرتبط يا بسیار پراکنده و فاقد ساشت منظد دانوش مطالوب
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منبع مورد استفاده ناوبری در اين صورت مديريت بر ساشت دانش مقرر ميدارد ،بورای هودايت يوادگیری ابتودا
الزم است ،اين دانش به طور منظد شکل بگیرد .استفاده از تحلیل مفهوم ناوبری با مشارکت مدر
به عنوان گام اول فعالیتهای مديريت يادگیری ک

و فراگیران

محسوب ميشود .با برشوماری مووارد قابول تلقوي تحوت

عنوان مفهوم ناوبری و افزايش اين فهرست با استفاده از الگوهای يادگیری مشارکتي از قبیل تفحص گروهوي يوا
جیگساو روشي برنامهريزی شوده بورای تعامول گروهوي بوین افوراد در يوادگیری مطالوب درسوي) و يواران در
يادگیری ،فراگیران ميتوانند به دستهبندی آنها بر اسا

ارتباط برشي از آنها به يکديگر بپردازند .حاصل اين

ت ش يافتن دسته مواردی با عنوان ناوبری فردی مسواک زدن ،شانه ،دستشستن ،حولهی شخصي ،لبا

تمیز

شسته شده ،مو ،دندان ،غذا ،و  )...و دستۀ ديگر با عنوان ناوبری محیط زيست آب ،رودشانوه ،شیابوان و کوچوه،
آب چاه ،آب گوارا ،هوای آلوده ،راديو اکتیو ،و )...و باز هد دستۀ ديگر چون بیماریها سرشک ،اوريون ،مخملک،
وبا ،و غیره که شود ميتوانند به دستههايي از قبیل بیماریهای واگیر و بیماریهای عفوني ،داشول عضووی و يوا
ناشي از بیماری عضوی ديگر و ...تقسید شوند) ،و بیماریهای رواني و بخش پیشگیریها است نمودار .)1
اين نو مديريت بر دانش شرط الزم برای مديريت بر ساشت شناشت فراگیران در ذهن از آگاهيهای جهواني و
عمومي است .در اين مديريت بر ساشت دانش از تجوارب فراگیوران و نیوز اسوتفاده از منوابع مختلوف از قبیول
سايتها و کتابهای مرتبط ميتوان استفاده کرد.
 .bحالت دوّم :در اين حالت منبع درسي دارای سرفصل ،عناوين عمده و زير عنواوين بوا پیونود منطقوي و رعايوت
اصول تداوم ،سلسه مراتب از انتزاعي به عملیاتي ،و واحد های مفهوومي در زيور هور عنووان و زيور عنووان اسوت
نمودار.)1

نمودار ( )1حالت اول برنامه ریزی درسی محتوای درس ناوبری با مشارکت دانشجویان و اساتید با استفاده از منابع

مديريت ساشت دانش در اين حالت هدايت فراگیران برای ترسید نقشهی پیوند عناوين و زير عناوين به طور
عمودی ،افقي و يا ترکیبي به سرفصل مربوط است .فراگیران بايد با نمودارهای ساشته شدهی شود از پیوند بین مطالب
ساشتيافته مبحث درسي در ک

حاضر شوند .اقدامات ديگر در مديريت بر آموزش ک

مشارکت يادگیری

فراگیران در مشاهدهی نقشهی مديريت بر ساشت دانش يکديگر از مبحث درسي ،اص ح آنها و آمادگي برای ارزشیابي
تکويني است .مدر
مفاهید در

در ارزشیابي تکويني از فراگیران ميشواهد ،بدون دسترسي به مطالب ،نموداری از پیوند بین

ترسید کنند .مدر

با توجه به اين نمودارها به میزان آمادگي ،تسلط ذهني و شناشتي آنان از پیوند بین

مطالب مبحث درسي پي ميبرد.
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نمودار ( )2ساخت دهی به عناوین در محتوای آموزش مبحث ناوبری

توجیه علمي و پیشینهی اين مؤلفه از مديريت بر آموزش با توجه به نظرات آزوبل 1400صص  )900-909از مفهوم
پیش سازمان دهنده است .به اعتقاد وی با ارائهی مطلب کلي در آغاز در
تفکر فراگیران برای يادگیری مطالب مبحث در

پیش سازمان دهنده) به منظوور راهگشوايي

ميتوان به فعال نگه داشتن تفکر فراگیران و افزايش يوادگیری آنوان

کمک کرد .نويسنده استفاده از اين نو پیش سازماندهنده را در ک

های درسي متعدد به صورت اقودام پژوهشوي بوا

استفاده از روش پژوهش نیمه تجربي آزمايش کرده و صحت آن مطالب و افوزايش يوادگیری در حوداقل دو برابور وضوع
سنتي سخنراني را مستند ساشته است .آزوبل معتقد است ،سخنراني به عنوان روش غیر فعال يادگیری ،از منظر عمومي
را ميتوان به روش فعال در يادگیری تبديل ساشت .در اين روش شاگرد محوريتي برای فعال ساشتن ذهن شود مييابود
و پس از آن مطالب بیان شده را بر اين محور مينشاند و به دانش در ذهن شود ساشت ميدهد.
نويسنده با توجه به پیشنهاد شود داير بر تهیهی نمودار پیوند عناوين ،زير عناوين و واحودهوای عمودۀ مفهوومي در
پايینترين سطح نمودار نمودار  )1معتقد است ،اين نمودارها شود نقش پیش سازمان دهنده به ذهن فراگیوران را ايفوا
ميکنند و مدر

را از وظیفهی تهیهی جملهی کلي پیوند دهنده پیشدانستههای فراگیوران و نیوز دانوش مورتبط بوا

مبحث درسي و مطالب روز و ارايهی آن در آغاز آموزش يک مبحث درسوي رهوا مويسوازد .عو وه بور آن ،در موديريت
آموزش بايد بتوان به قول آزوبل يادگیری را معنادار ساشت .اين امر زمان برقرار سواشتن موجبوات پیونود بوین سواشت
شناشت فراگیران با ساشت دانش مربوط البته باقدری فراتر از پیچیدگي ساشت شناشت آنهوا توسوط موديريت کو
ممکن است .در اين نمودار دو مفهوم تفکیک تدريجي 1نشان دهندهی تحلیل به روش قیاسي بین عنواوين و زيرعنواوين

1. Integrative reconciliation
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عمده و نیز ترکیب مجدد 1نشان دهندۀ برقراری پیوند بین مطالب شناسههای زير عنواوين و پیونود آنهوا بورای تشوکیل
مفاهید عناوين عمده مشخص ميشود .مورد مثال برای تفکیک تدريجي همان حالت اول در برنامهريزی درسوي نواوبری
بود .در آن با تحلیل مفهوم ناوبری مطالب درسي تهیه و دستهبندی شد .مفاهید با اين سازماندهي به مطالب ،وارد بخش
پايدار ساشتار شناشت شاگرد شده و نقش عق ني وی را مشخص و برجسته ساشت .مورد مثال برای حالت دوّم ترکیوب
مجدد در مديريت بر آموزش محتوای درسي در کو

نموودار  5اسوت .در آن نخسوت سورتیترهای عمودهی در

در

نمودار تهیه شده از پیوند عناوين و سپس جزئیات يا زير تیترهوای آن توسوط فراگیوران آمود .فراگیوران شوود سواشتار
مبحث درسي طبقهبندی ناوبری را به عنوان زمینه و پیش نیاز مبحث حشرات ترسید کرده و با شناسههای مفهومي هور
عنوان يا زير عنوان به ک

ميآورند .الگوی مديريت آموزش ميتواند از هر دو حالت در آمووزش يوک مبحوث درسوي

استفاده نمايد .بنابراين ،با اين توضیحات ميتوان الگوی مديريت آموزش را برای استفاده از هر دو حالت در آموزش هور
مبحث درسي موضوعات علوم دريايي به کار برد.
-2مدیریت آموزش در متناسب ساختن برنامهی درسی رسمی با ساخت شناخت فراگیران :ايون مرحلوه از
فراگیران ميشواهد تا بر مبني مهارت يادگیری کسب شده توسط آنها بهترين نمودار را به نحو صوورتگیوری يوادگیری
بهتر جورچین کنند .اين کار نیز به صورت يادگیری گروهي انجام ميگیرد و فراگیران بر روی يک برگ سوفید نوام هور
يک از مفاهید را به صورت جورچین برای يادگیری مينويسند .در اين مرحله از شناسههای مورتبط مفهووم موورد نظور
ناشي از جستجوی رايانهای فراگیران نیز استفاده ميشود .پس از آن مدر

ميتواند از آنها بخواهد تا تصواوير در ذهون

شود از هر يک از مفاهید را ترسید نمايند .اگر بر مباحث کتاب نظد حواکد باشود ،نموودار مطلووب هموان پیونود بوین
مفاهید کلیدی مبحث درسي به اضافهی نام مفاهید دريافت شده از جستجوی رايانهای است .مربي بورای تهیوهی طورح
در
اسا

و اجرای آن در ک
نمودار در

کافي است با مشارکت فراگیران الگوهای تدريس شود و نیز تکنولوژی مناسب تدريس را بور

تدوين کند .بخش دوّم کتاب الگوهای تودريس  5012ترجموه نويسونده در سوال  )1349شوانواده

الگوهای تدريس در بارۀ پردازش اط عات است .فراگیران با گردآوری نکات کلیدی هر الگو در مجموو 0فصول) سوعي
ميکنند مشترکات اين الگوها را بیرون کشویده و در جودول تهیوه شوده بورای ايون منظوور قورار دهنود .بعود از انجوام
موفقیتآمیز اين مرحله هر يک از گروهها بر اسا

جدول تهیه شده برای مفهوم مورد نظر از شانواده الگوهوای پوردازش

اط عات ،تعريف علمي اين شانواده الگوها را تولید ميکنند .اين تعريف پايۀ تعمید و در نتیجه توسعۀ قلمرو ساير مووارد
مباحث نیامده در محتوای رسمي در

کتاب ناوبری ميشود .به اين صورت فراگیران شود موفق به بسط تعريف علموي

کشف شده ميشوند و قدرت پیشگويي شود را با قیا های بیشتر افزايش ميدهنود .بورای يوادگیری بخوشهوای ديگور
کتاب الگوهای تدريس و تسلط يافتن بر الگوهای اجتماعي تدريس يا رفتاری و شخصیتي معلد مويتوانود بوا اسوتفاده از
الگوی دريافت مفهوم فراگیران را به شناشت و کاربرد الگوهوای ديگور يوادگیری رهنموود گوردد .در اسوتفاده از الگووی
دريافت مفهوم کافي است شناسههای مفهومي هر بخش از دو بخش دوّم و سووم را بورای مقايسوه موورد اسوتفاده قورار
دهند .يعني فراگیران با معرفي نکات کلیدی مربوط به فصلهای شانواده الگوهای پردازش اط عات در مقايسه با نکوات
کلیدی الگوهای متعلق به شانواده الگوهای اجتماعي به مقايسه بین اين دو بخش و ارتبواط هور يوک از کلموات کلیودی
هدايت ميشوند.

1 .Progressive differentiation
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 -3مدیریت بر تهیه جدول زمانی ،حجم مطالب آموزشی ،رسانه و الگوهای تدریس :در اين مرحلوه مودر
طرح در

شود را برای آموزش تنظید مينمايد .تطبیق استفاده از الگوهای مناسب سوطح کو

نمودار مطلوب تنظید شده از محتوای در

 ،ع قوۀ فراگیوران ،و

در مرحلۀ  5در اين مرحله صورت ميگیرد .سناريوی تدريس بايد با درنظور

گرفتن اهداف تعلید و تربیت به لحاظ آموزشي و پرورشي مد نظر قرار گیرد.
 -4مدیریت بر اجرای برنامۀ تدوین شده :اين مرحله اسا

و محور اصلي در نظر گرفتوه شوده در موديريت بور

آموزش است .مراحل پیش از اين برای ايجاد هماهنگي بین عناصر تدريس انجام گرفته است .در اين مرحله مودر
استفاده از کارتهای به ک

بوا

آوردهی توسط فراگیران از واحدهای مفهومي کلیدی و با استفاده از الگووهوای تودريس و

تکنولوژی مناسب ،مديريت آموزش را در ک

اعمال ميکند .از الگوهای مهد قابل استفاده در اين مرحله بورای تولیود

دانش يکي الگوی پیش سازمان دهنده به شکل تهیه نمودار مطلوب توسط فراگیران است نمودار  .)1الگوی ديگر الگوی
دريافت مفهوم برای راهنمايي کردن فراگیران توسط مدر

است .او با برداشتن کارتهای متعلق به يک مفهوم و نشان

دادن آنها به فراگیران کمک ميکند تا با م حظهی نمودهای مشترک متعلق بوه يوک مفهووم بتواننود آن مفهووم را از
مفهوم ديگر با نمودارهای ديگر تمیز دهند .مدر
دست شود را بر اسا

پس از آگاهي از اين تمیز فراگیران از آنها ميشواهد ،کارتهوای در

محور مفهومي دستهبندی نمايند .الگوی استقرای علمي الگوی مورد استفاده در اين حالت اسوت.

بنابراين ،در اين مرحله از اجرای الگوی مديريت آموزش ميتوان از الگووهوای ديگوری چوون کاوشوگری ،تصووير کلموه،
ش قیت و يادسپاری استفاده کرد .برای تسهیل مذاکره و مفاهمهی بین فراگیران در فراهد آوردن اط عوات مربووط بوه
آموزش هر يک از مفاهید مي توان الگوی ياران در يادگیری ،تفحص گروهي ،ايفای نقش ،و کاوشگری به شویوۀ محواکد
قضايي را بکار برد.
مدیریت بر ارزشیابی و استفاده از بازخورد :چون الگوی مديريت آموزش برای تطبیق مديريت دانش و موديريت
ساشت شناشت الگويي ساشته و پرداشته شده بر اسا

تجارب و مطالعات منحصر نويسنده است ،بنابراين ،در ارزشیابي

تأثیرات اين الگو از سه نو پرسشنامه محقق ساشته استفاده ميشود .پرسشنامه پرورشي آثار پرورشي الگووی موديريت
آموزش را مورد بررسي قرار ميدهد .چون در واقع مديريت آموزش بورای پورورش اسوت ،بنوابراين ،در ايون پرسشونامه
پرورش صفات فردی مشتمل بر يادگیرندهی يادگیری ،ش
اسا

 ،شکوفا ،نوآور در حول مسوايل ،متفکور عوالد ،پیشوگو بور

تعاريف علمي تولید شده فرد ،دارندهی رفتار منطقي ،فرضیه سواز ،قاضوي بوین چنود چیوز و انتخواب کننودهی

بهترين ،ذهن ساز ساشت يافته از دانش ،پیوند ساشتمند دهنودهی بوین مفواهید ،مسوتقل در شودانديشوي ،و  ...از آثوار
استفاده از الگوی مديريت بر دانش و مديريت بور شوناشت فراگیوران  ،موورد سونجش قورار مويگیورد .ايون صوفات بوا
پرسشنامهای نظر سنج نظر مدر

ان و فراگیران را جستجو ميکند .پرسشنامهی ديگر برای سنجش میوزان يوادگیری

در سطوح سلسله مراتب بلوم  )1422است و آن قادر است ،دانش و درک شاگرد از آن مبحث درسي را در سطح دانوش،
درک ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و داوری بسنجد .سوّمین پرسشنامه مدر

سواشته میوزان تسولط شواگرد در بیواد آوری

مباحث درسي را ميسنجد.
روش تحقیق
نويسنده در سالیان متمادی ع وه بر مطالعات کتابخانهای و گوردآوری اسوناد معتبور از الگووهوای تودريس و نتوايج
پژوهشهای برگرفته از اجرای آنها در ادبیات موضو  ،دست به انجام يک سری پژوهشهای استفاده کننده از ايون الگوو
در آموزش مباحث گوناگون زده است .ذشاير اين نمونهها در حال گسترش بوده و به بیش از  20موورد در موضوو هوا و
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مقاطع مختلف مي رسد .همهی اين پژوهشها به صورت پیمايشي و يا نیمه تجربي و نیز بیشتر به سوبک اقودام پژوهوي
انجام گرفته است.
روش پژوهش مورد استفاده در اين سری از پژوهشها آزمون تي مستقل با رعايوت پویشفورضهوای اسوتفاده از آن
مشتمل بر نرمال بودن توزيع پراکندگي ،هدريختي انحراف معیار و جلوگیری از تفاوت آثار پیشآزمون بر پوس آزموون و
به همین دلیل استفاده از کواريانس بوده است .بنابراين ،تمهیدات آمواری و روش پوژوهش بورای صوحت آنهوا از جملوه
استفاده از طرح چهار گروهي سولمون ،کالموگراف  -اسمیرنوف ،برای نرمال بودن توزيع نمرات ،روش لوين در اطمینوان
به همسان بودن واريانس نمرات پیش آزمون در گروههای آزمايشي و کنترل ،تحلیول کوواريوانس و همچنوین در مووارد
ديگر از فرمول اندازۀ اثر استفاده شده است.
یافته های تحقیق
اندازۀ اثر در اغلب موارد در مقايسه با گروه گواه بسیار معنادار است .در نمودار  5منحني توزيع نمرات گروه آزمايش
و کنترل را در در

ناوبری ،رشته ناوبری و فرماندهي کشتي نشان ميدهد .در آن اندازۀ اثر نشان ميدهد میانگین گروه

آزمايش در  42امین صدک توزيع نمرات گروه کنترل قرار گرفته و به اين معنا باالتر از باالترين نمرات گروه گواه است.
جن وی گ

 1فرمول اندازه اثر و نیز استفاده از انحراف معیار در مخرا کسر را توصویه کورده اسوت .در مطالعوهی

حاضر میانگین يادگیری شود راهبر گروه آزمايش به میزان  23/123با انحوراف اسوتاندارد  5/520و میوانگین يوادگیری
شود راهبر گروه کنترل به میزان  22/120با انحراف استاندارد  0/1220بدست آمده است .محاسوبه انودازه اثور در موورد
متغیر يادگیری شود راهبر بعد از به کارگیری استراتژی مديريت آموزش نشان مويدهود میوزان تغیور حاصول شوده بوه
میزان 5/500انحراف معیار ميباشد .الگوی مورد نظر و کاربردآن بر يادگیری شود راهبر در اين پژوهش ،نموره میوانگین
گروه آزمايش را در مقابل  44صدک توزيع فراواني گروه کنترل قرار داده است.
 =0/082اندازۀ اثر

گروه کنترل ووووووووو
گروه آزمايش و و و و و و

M=163.73
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M=150.0667

نمودار ( )2اندازه اثر میانگین یادگیری خود راهبر گروه کنترل و آزمایش در پژوهش بهرنگی تأثیراستفاده از استراتژی مدیریت
آموزش در مبحث ناوبری بر یادگیری خود راهبر دانشجویان ناوبری و فرماندهی کشتی دانشگاه علوم دریایی

1. Jenviglass
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میانگین گروه کنترل -

=

میانگین گروه آزمایش

انحراف معیار گروه کنترل

= اندازه اثر

قاعدۀ سرانگشتي تفسیر اندازهی اثر مطرح شده توسط کوهن  )1400بیان ميدارد ،چنان چه انودازهی اثور 0/50
باشد ،اين اندازه کد است .میزان متوسط آن 0/20و بیش از  0/00مقدار وسیع آن را بیوان مويدارد .اگور بوه انودازۀ اثور
 5/500با توجه به انحراف استاندارد و مقدار  Zنگريسته شود ،اين مقدار در مقابل  44صدک گروه کنترل قرار ميگیرد.
نمودار  5نشان ميدهد ،میانگین نمرات گروه آزمايش از تمامي نمرات فراگیران در گروه سنتي بیشتر است.
نتیجهگیری
در فهرست منابع ،تعدادی از پژوهشهای پیرامون اثربخشي استفاده از الگوی موديريت آمووزش در مباحوث مختلوف
درسي آمده است در آنها فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته در پژوهشهای متعدد و نیز آثار مثبت کاربرد ايون
الگو مستند گرديده است .برشي از عناوين اين پژوهشهای انجام يافته توسوط نويسونده ايون مقالوه بوه زبوان فارسوي و
انگلیسي در سالهای  1345تا کنون حامي اثرات نیکوی الگوی مديريت آموزش بر جنبههوای مختلوف تعلوید و تربیوت
فراگیران به شرح زير است:
بهرنگي و ملکي  )5012تأثیر الگو را در کاهش اضطراب از امتخان را آزمون نمودند؛ در پژوهشوي ديگور بوا زبرجودی
 )5012از الگو برای کارآمدی در رياضیات استفاده شده است؛ استفاده از الگو در جمع فرايندی نیز با همکواری بوربوور
)5012؛ در بهبود ذهنیت فلسفي کودکان )5012؛ بررسي آثار الگودر سطوح يادگیری )5012؛ بررسي استفاده از الگوو
در آموزش کتاب تفکر )5012؛ نظريۀ مبتني بر پژوهش دربارۀ الگوی مديريت آموزش علوم )5012؛ اثر آموزش علوم بوا
الگوی مديريت آموزش بر شودفرماني فراگیران در يادگیری )5012؛ اثربخشي الگو در آموزش عربي )5019؛ شناسوايي
آسیبهای فرهنگي )5012؛ آموزش معادالت جبری )5012؛ رشود و توسوعهی سو مت سوازماني و بهبوود يوادگیری و
نگرش )5012؛ آموزش دانشجويان پزشکي با يادگیری شويشتنمودار در يوادگیری )5012؛ آمووزش فلسوفهی تعلوید و
تربیت )5012؛ مقايسهی الگوی مديريت آموزش با الگوی اکتشافي در تدريس )5012؛ اثر الگو در يادگیری فراشوناشت
فراگیران ک

ششد )5012؛ ذهنیت فلسفي مديران و روحیۀ معلمان در پوذيرش الگوو )5019؛ اثور الگوو بوا رويکورد

مهندسي مجدد بر بهبود يادگیری و نگرش )5019؛ اثر الگوی مديريت آموزش بر الگوهای فرايندی اط عات در دانش،
مهارت و نگرش سال اوليهای علوم )5013؛ گسترش آثار الگو با بررسي اثربخشي آن در جامعهپذيری ،شود تنظیمي ،و
شود کارآمدی معلمان تازه کار؛ اثر آن در توانمند سازی فراگیران )5015؛ به دلیل وسعت پژوهشهای ديگر انجام يافته
پژوهشگر در سالهای پیش از  1343و نیز در اين دورۀ جديد و نیز ارتباط ضمني آنها با موضو مقالوه از بیوان آنهوا در
اين فضای محدود شودداری شده ،ولي منابع آنها در فهرست منابع ميآيد.
در مجمو نتیجه گرفته ميشود که الگوی مديريت آموزش توانسته است به مقدار معتنابهي پژوهش در کاربرد شوود
دست يابد و به استناد اين يافته های مستند به باور معتبر و قابل اعتماد بودن آثوار کواربرد الگووی موديريت آمووزش در
آموزش برسد .همگي اين آثار دال بر شیر کثیر اين الگو در تعلید و تربیت فراگیران است .میزان يادگیری مباحث درسي
و آثار پرورشي ک

های مقاطع مختلف و مباحوث آموزشوي گونواگون در رفتوار فراگیوران در ايونگونوه پوژوهشهوای

آزمايشي به طور معناداری به لحاظ آماری در مقايسه با گروه گواه يا کنترل متفاوت است .همچنین ،تفاوت معناداری در
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ها ،آثار آموزشي ،پرورشي اين الگو بر فراگیوران نسوبت بوه گوروه کنتورل

وجود دارد.
ان در  ،متخصصان دربارهی اجرای الگو ،مشواهدهگوران

تمام همکاران پژوهش در گردآوری دادهها ،شامل مدر

تدريس نويسنده و همکاران او در کاربرد آن ،صاحبنظران مشاهده کنندۀ سناريوی تدريس طبق الگوی مديريت آموزش،
فراگیران و ساير اشخاص ذیمدشل در ارزشیابي از کارآمدی اين الگو ،آن را در حد بسیار عالي در طیف چهار مقیاسوي
لیکرت پذيرفتهاند.
نتايج به دست آمده از اجرای روشهای پژوهش نشان ميدهند ،الگوی مديريت آموزش از طريوق 10گوام شوود و در
پنج مؤلفه مذکور در اين مقاله به میزان معتنابهي:
 .1سبب ع قمندی مدر

ان به تغییر روش تدريس سنتي به اين روش شده است.

 .5يادگیری بهتر فراگیران را در مباحث درسي افزايش داده است.
 .3برتنو و شور و نشاط در يادگیری افزوده است.
 .9سبب افزايش ع قمندی و مهارت تهیهی نقشهی مفهومي نمودار پیوند عناوين و زيور عنواوين يوک مبحوث
درسي) به جای بیان پیش سازماندهنده در آغاز در

در يادگیری شده است.

 .2کارتهای شناسههای مفهومي و کلیدی هر يک از عناوين و زير عناوين مبحث درسي به درک مفواهید در
کمک کرده است.
 .2سبب تقويت يادگیری به دلیل ارزشیابي تکويني از نمودار پیوند عناوين و زير عناوين درسي شده است.
 .2مهارتهای اجتماعي در مذاکره ،مفاهمه و مهارتهای يادگیری و زندگي جمعي را تقويت کرده است.
پیشنهادها
پیشنهادها برای استفاده از اين الگو بسیار زياد است از جمله الزم است:
 .1تمام درو

رشتههای علوم دريايي بدون دغدغهی شاطر به مهارت استفاده از اين الگو در تودريس و آمووزش

مجهز شوند .برای اين منظور الزم است دورهی آموزشي کارگاهي به مدت سه روز برای آنها تشکیل شود.
 .5استفاده از اين الگو ميتواند به عملیاتي کردن سند تحول بنیادی آموزش هموهی مباحوث درو

مختلوف در

سطوح پیشدانشگاهي و دانشگاهي کمک شايان توجه نمايد.
 .3کارگاههای آموزشي برای مهارتورزی تدريس با اين الگو تحت نظر انجمن علمي مديريت آموزشي ايران برای
همۀ مباحث و موضوعات مختلف درسي دانشگاه علوم دريائي داير شود.
 .9استفاده از پژوهشگران همکار نويسنده حاضر در ادارۀ ک

های داير توسوط دانشوجويان مهوارت يافتوه در

استفاده از الگو در تدريس شود امکان پذير گردد.
 .2پژوهشهای متعدد در بررسي آثار پرورشي ،آموزشي و پیشرفت تحصیلي برای هور مبحوث و موضوو درسوي
توسط مدرسان و استادان رشتههای علوم دريائي شرکت کننده در کارگاههای انجمن مديريت آموزشي ايوران
و آشنا با الگوی مديريت بر آموزش علوم تشکیل گردد.
 .2کارگاههای روش پژوهش و مقاله نويسي درباره آثار الگوی مديريت آموزش علوم در مباحث مختلف درسي بور
فراگیران به لحاظ پرورش و آموزش در انجمن مديريت آموزشي ايران تشکیل گردد.
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 از مهدترين پیشنهادها استفاده از دانشجويان آمووزش ديوده در دورههوای موديريت آموزشوي دانشوگاه علووم.2
 اغلب اين دانشجويان از آماده گي کافي بورای راهنموايي و مشوارکت بوا اسوتادان برشوردارنود و.دريايي است
.ميتوانند تجارب شود را در اشتیار آنان قرار دهند
و دانشجوی ورزيده در اعموال

 از مديريت حمايتي و تحولي و استفاده از تیدهای دونفره مرکب از استاد در.0
الگو استفاده شود

 پرورشوي و پیشورفت تحصویلي فراگیوران بوه، رشتههايي از دانشگاه علوم دريايي برای مقايسۀ آثار آموزشوي.4
.عنوان پژوهش موردی کاربرد اين الگو انتخاب شوند
 نتايج معنادار و نتايج ساير پژوهشها اين توصیه به دانشگاه علوم دريائي را مدلل و مستند ميسوازد"دانشوگاه.10
،علوم دريائي اولین دانشگاه ايران و جهان در استفاده از الگووی موديريت آموزشوي بورای پیشورفت تحصویلي
های درسي رشتههوای مختلوف

ستودهی مورد انتظار کادر شود و ارتقای کیفیت آموزش ک
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