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چكيده
این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن در استان همدان
با استفاده از الگوی کرکپاتریک انجام شده است .پژوهش از لحاظ هدف،
کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها به صورت آمیخته است .جامعه
آماری شامل همه دانشآموزان مستعد شرکتکننده در طرح آیههای تمدن و
مجریان و دستاندرکاران این طرح در استان همدان بوده است .اثربخشی طرح
آیههای تمدن بر اساس الگوی کرکپاتریک در سه سطح واکنش ،یادگیری و
انتقال یادگیری انجام گرفت .متناسب با این سه سطح ،روش نمونهگیری ،ابزار
گردآوری دادهها و روش تحلیل دادهها در سطح واکنش به ترتیب نمونهگیری
تصادفی طبقهای ،پرسشنامه محققساخته و آزمون  tتک نمونهای بود .در سطح
یادگیری به ترتیب نمونهگیری هدفمند ،مصاحبه نیمهساختاریافته و تحلیل
محتوا و همینطور در سطح انتقال یادگیری به ترتیب نمونهگیری تصادفی ساده،
رتبه افراد در کنکور و آزمون  tبرای دو گروه مستقل بود .نتایج نشان داد که در
سطح واکنش ،رضایت افراد نمونه از محتوای دوره ،متوسط و رضایت از امکانات
و راهنمایان در سطح باالتر از متوسط بود .از لحاظ سطح یادگیری ،نتایج حاکی
از رضایتبخش بودن دانش کسب شده بود و در نهایت از لحاظ انتقال یادگیری،
نتایج نشان داد که رتبه دانشآموزان مستعد شرکتکننده در طرح آیههای تمدن
به طور معنیداری بهتر از رتب ه سایر دانشآموزان مستعد بود.
واژگان كليدي
اثربخشی ،طرح آیههای تمدن ،الگوی کرکپاتریک ،استان همدان
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .3کارشناس ارشد تحیقات آموزشی
 .4كارشناس ارشدعلوم اجتماعي

)mohammadi 2642 @yahoo.com
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مقدمه
با گسترش آموزش همگاني در جهان ،آزمونها كه جزئي از فرايند آموزش هستند،
كاربردهاي گستردهاي يافتهاند .امروزه ،از آزمونها به عنوان معياري براي ورود به
مشاغل و مقاطع تحصيلي (مانند پذيرش در دانشگاهها) و تأييد تسلط به مهارتي خاص
(مانند آزمونهاي زبان و ارزيابي دورههاي مختلف آموزشي) استفاده ميشود .بدين
ترتيب ،شمار زيادي از آزمونها همچون آزمون سراسري ورود به دانشگاهها به عنوان
عواملي مهم و تأثيرگذار در زندگي و آينده افراد مطرح شدهاند و اين قبيل آزمونها را
آزمونهاي سرنوشتساز مينامند (محمدي روزبهاني.)1385 ،
آزمون سراسري ورود به دانشگاهها در كشور ما نیز که از سال  1348اجرا شده (نصر،
عريضي ،عالمتساز ،نيلي )114 :1386 ،داراي ويژگيهاي متفاوتي است .از يك سو ،رقابت بسيار
تنگاتنگ و ظريف است و با كوچكترين سهلانگاري ،رتبه داوطلب تغيير زيادي ميكند؛
از سوی ديگر ،معيار قبول شدن و دستيابي به نتيجه تالشهاي فراوان قبل از دانشگاه،
همين يك آزمون است (اطهري ،شريف ،نعمتبخش ،بابامحمدي .)6 :1388 ،عالوه بر این ،ظرفيتهاي
مطلوب آموزشعالي نیز طي سالهاي اخير ،تقريباً ثابت مانده و افزايش ظرفيتها بيشتر
در دورههاي پيامنور و غيرانتفاعي اتفاق افتاده كه از نظر داوطلبان ،این دورهها مطلوب
نبوده است و داوطلبان همچنان براي ورود به دورههاي روزانه ،رقابت بسيار فشردهاي
دارند (خدايي .)66 :1388 ،اين رقابت فشرده و فشارهاي رواني ناشي از آن سبب شده كنكور
دانشگاهها به عنوان يك معضل جدي در نظام آموزش عالي كشور شناخته شود كه عوارض
آن به نظام آموزش عمومي نيز سرايت كرده و آسيبهاي جبرانناپذيري را بر سرمايههاي
انساني و اقتصادي جامعه وارد ساخته است (سبحاني و شهيدي .)162 :1386 ،به منظور مقابله با
این آسیبها ،همواره يكي از حوزههاي مورد عالقه پژوهشگران ،شناسايي متغيرهاي
اثرگذار بر موفقيت دانشآموزان در آزمونهاي سراسري بوده است .در اين ميان،
پژوهشگران برخي عوامل محيطي تأثيرگذار بر موفقيت در اين آزمونها را عبارت از
حمايت خانواده و ساير منابع اجتماعي ،شرايط آموزشي ،قدرت ارتباطي ميان فراگيران
و مدرسان و ...ميدانند (ابوالحسني و اسمعيلي .)149 :1389 ،پژوهشگران حوزه استعدادهاي
درخشان نيز اذعان میکنند كه داشتن توانايي بهتنهايي براي پيشبيني موفقيت كافي نيست
بلكه عوامل ديگري نظير انگيزه ،نداشتن مشكالت و مشغلههاي فكري و برنامهريزيهاي
مناسب مؤسسات آموزشي ،به ميزان زياد در توليد محصول خالقانه مؤثر است؛ ازاينرو
امروزه واژهشناسي استعداد درخشان در مقاالت موجود ،از سمت استعداد درخشان به
سمت پرورش استعداد در حال گذار است (چنگيزي آشتياني،شمسي ،و دژم.)7-8 :1390 ،

78

1- High-stakes Tests
2- gifted education
3- development of talent

1

2

3

مبانی نظری
انگارهپردازي در خصوص آموزش ،مفهوم نظام آموزش را پيش رو مينهد .این نظام
متشكل از حلقههاي متعددي است كه از هر منظر و با هر ديدگاهي به آن نگريسته شود،
جز ِء سودمندي و فايده عملي آموزش غفلتناپذير خواهد بود .نتيجه عملي و كاربردي
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به منظور كاهش فشارهاي رواني كنكور و نيز آمادهسازي فراگيران برای اخذ نتايج
بهتر در آزمون سراسري و ساير آزمونهاي مقاطع باالتر ،خانوادهها ،رسانهها ،دولت،
آموزش و پرورش ،سازمان سنجش آموزش كشور ،مؤسسات آموزشي و بسياري نهادها
و افراد ذينفع ديگر ،اقدام به برگزاري دورههاي آموزشي و مشاورهاي مختلف با هدف
افزايش احتمال موفقيت دانشآموزان و دانشجويان در آزمونهاي ورودي دانشگاهها در
مقاطع مختلف نمودهاند .با اين رويكرد ،معاونت علمی-پژوهشی سپاه انصارالحسین(ع)
همدان در راستای اهداف توسعه اجتماعی و استقرار عدالت آموزشی ،از سال 1389
اقدام به شناسايي دانشجويان مستعد بسيجي و تدارك برنامههاي مختلف حمايتي و
آموزشي براي آنها با هدف آمادهسازي دانشجويان بسيجي مستعد و متعهد براي ادامه
تحصيل ،با عنوان طرح آيههاي تمدن نموده است .اكنون پس از گذشت مدت زماني
از اجراي طرح آيههاي تمدن ،اين سؤال مطرح ميگردد كه معاونت علمی -پژوهشی
سپاه انصارالحسین(ع) همدان تا چه اندازه توانسته است به اهداف درنظر گرفته خود
در قالب اجراي طرح آيههاي تمدن نزديك شود؛ اين دورهها تا چه ميزان توانستهاند
موجبات ارتقا و در عينحال رضايت فراگيران مستعد بسيجي را فراهم آورند؛ تأثير اين
دورهها در بهبود عملكرد فراگيران در كنكور چگونه بوده است؛ و بهطور كلي ،معاونت
علمی -پژوهشی سپاه انصارالحسین(ع) همدان تا چه حد توانسته است به اهداف
كوتاهمدت خود از اجراي طرح آيههاي تمدن دست يابد .با توجه به لزوم پاسخگويي
به اين مسائل و با اذعان به عالقه و دغدغه مسئوالن و مجريان طرح آيههاي تمدن
نسبت به اين موضوع ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسايي ميزان اثربخشي طرح آيههاي
تمدن در استان همدان بود و برای نیل به این هدف ،سؤاالت زیر مطرح شد و مورد
بررسی قرار گرفت:
 -1ميزان رضايت فراگيران از برنامههاي طرح آيههاي تمدن چقدر بوده است؟
 -2اثربخشی برنامههاي طرح آيههاي تمدن ،از لحاظ افزايش يادگيري فراگيران
چگونه بوده است؟
 -3فراگيران تا چه ميزان توانستهاند آموختههاي حاصل از طرح آيههاي تمدن را
به آزمون كنكور انتقال دهند؟
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آموزش در مفهوم اثربخشي جلوه نموده و از طريق فرايند ارزيابي ،قابل محاسبه خواهد
بود (فراهانی)3 :1389 ،؛ از اینرو یکی از مراحل و فعالیتهاي مهم در فرایند آموزش ،ارزیابی
اثربخشی آن است .سينگر در تعريف ارزيابي ميگويد :ارزيابي فرايند رسمي فراهم آوردن
بازخور تشخيصي مثبت يا منفي از نتايج عملكرد میباشد (طبرسا و غفوری .)201 :1387 ،در
زمینه ارزیابی اثربخشی آموزش ،مدلهاي مختلفي مطرح شدهاند كه از جمله مهمترين
آنها مدل كركپاتريك ميباشد .مدل کرکپاتریک ( )1994در مورد ارزشیابی آموزش
که به نام مدل ارزشیابی چهار سطحی هم شناخته میشود ،زمینه ارزشیابی آموزشی
را برای بیش از  30سال در دست داشت .در این مدل ،تأثیر برنامههای آموزشي از
نظر الف) واکنش یادگیرنده ب) دانش کسبشده ج) تغییرات در رفتار شرکتکننده
در نتیجه تمرینات د) توسعه در سطح سازمانی ،ارزیابی میشوند .شایان ذكر است
كه نخست ،اگرچه تجربه معتنابهي در زمينه كاربست مدل كركپاتريك در زمينه
ارزيابي اثربخشي وجود دارد اما اين مدل ابتدا در زمينه ارزيابي اثربخشي آموزشهاي
سازماني و پژوهشهاي حوزه مديريت منابع انساني بهكار رفته است و كاربرد آن در
زمينه سنجش ديدگاه دانشآموزان به جاي كاركنان و مديران ،قدمت زيادي ندارد.
دوم ،اگرچه سطح چهارم مدل كركپاتريك مربوط به نتايج سازماني است اما خود
كركپاتريك نيز اعتقاد دارد كه به دالیلي همچون بلندمدت بودن برخي آثار آموزش،
تبديل نشدن مزاياي آموزش به ارزش پولي ،محرمانه بودن برخي اسناد سازماني و...
سنجش سطح چهارم بهطور مستقيم امكانپذير نيست و پيشنهاد ميكند كه سنجش
تأثير آموزش در توسعه سازماني ،براساس نتايج سه سطح اول استنباط شود .به هر
حال ،همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،این مدل از چهار مرحله تشکیل شده
است :واکنش ،یادگیری ،رفتار و نتیجه.
1
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شكل  :1الگوي چهار سطحي كركپاتريك ( )1994برای ارزيابي اثربخشي آموزش
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1 - Singer

الف) سطح اول :واكنش
بررسي واکنش شركتكنندگان ،اولین سطح از پروسه ارزشیابی در مدل
كركپاتريك است و به صورت سود بردن کارورزان از یک برنامه آموزشی خاص
تعریف میشود ( .)Kirkpatrick, 1994, p 27به بيان ديگر ،واکنش ،چگونگی احساس
فراگیران یا رضایت فراگیران را در مورد برنامه آموزشی اندازهگیري میکند .طبق نظر
كركپاتريك ،ارزشیابی واکنش به چند دلیل مهم است؛ اول ،برای بهبود برنامههای
آموزشی آینده پیشنهادها و بازخوردهاي ارزشمندی میدهد .دوم ،به کارورزان میگوید
که تعلیمدهندگان اینجا هستند تا به آنها کمک نمایند کارشان را بهتر انجام دهند و
اینکه آنها به بازخورد نیاز دارند تا تعیین کنند که چقدر مؤثرند .سوم ،نتايج سطح واکنش
کمی برای مدیران و آنهایی که درگیر برنامه هستند ،فراهم آورده و
میتواند اطالعات ّ
همچنین استانداردهایی را برای عملکرد در برنامههای آموزشی آینده پایهریزی نمايد.

ج) سطح سوم :تغيير رفتار
رفتار ،سومین سطح در پروسه ارزشیابی است و به صورت گستردهای تعریف میشود
که تغییر در رفتار ناشي از حضور كارورز برنامه آموزشی رخ میدهد (Kirkpatrick, 1994,
 .)p 52این سطح تالش میکند تا مشخص کند چه میزان انتقال دانش ،مهارت و نگرش
رخ داده است .كركپاتريك ،انتقال آموزش راچنين تعريف کرده بود« :ميزان تغيير
رفتاري که در شركتكنندگان با حضور در برنامه آموزشی رخ داده است».
د) سطح چهارم :نتايج سازماني
سرانجام سطح چهارم مدل ،ارزشیابی نتایج سازماني است .نتایج میتوانند به صورت
چیزی تعریف شوند که در نتیجه شرکت فرد در برنامه آموزشی عايد سازمان ميشود .وی
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ب) سطح دوم :يادگيري
یادگیري تغییر نسبتاً پایدار در رفتار فراگيران در اثر تقویت یا اخذ تجربه میباشد.
در آموزش بین یاددهنده و یادگیرنده ،کنش متقابل وجود دارد (سيف.)1386 ،
كركپاتريك( )1994یادگیری را «ميزان تغيير رفتار و نگرش شرکتکنندگان و بهبود
دانش يا افزايش مهارتها در نتیجه شرکت در برنامه » تعريف ميكند .کرکپاتریک
تأکید داشت که ارزشیابی یادگیری مهم است؛ چون هیچ تغییری در رفتار (سطح )3
نمیتواند مورد انتظار باشد ،مگر اینکه اهداف یادگیری تأمین گردند (.)Subedi, 2004, p 592
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تأکید کرد که اهداف نهایی برنامه آموزشی باید طبق اهداف سازمانی برای بازگشت بهینه
سرمایه بیان شوند ( .)Kirkpatrick, 1994, p 63در مجموع ،طبق نظر کرکپاتریک(،)1994
جریانی طبیعی بین سطوح مختلف در این مدل وجود دارد .واکنش میتواند منجر به
یادگیری شود .یادگیری میتواند منجر به تغییر رفتار گردد و تغییر در رفتار میتواند
منجر به نتایج مثبت سازمانی شود.
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پیشینه پژوهش
پژوهشهای مختلفی به ارزیابی اثربخشی برنامهها و دورههای مرتبط با آموزش
پرداختهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد:
 در سال  ،1391پژوهشي با هدف تعیین اثربخشی آموزشهاي عقالنی  -عاطفیبه شیوه گروهی بر عزتنفس و اضطراب دانشآموزان پسر تیزهوش مقطع متوسطه
شهرستان گناباد انجام شد .نتایج نشان داد تفاوت میانگین نمرات عزتنفس در گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل بهطور معناداري افزایش یافته بود .همچنین تفاوت
میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداري
کاهش یافت (دادپور ،توكليزاده ،پناهي شهري.)118 :1391 ،
 در سال  ،1389پژوهشي با هدف بررسي ميزان كاربست روشهاي تدريس خالقو بررسي ويژگيهاي خالقانه مدرسان از نظر دانشجويان استعداد درخشان انجام گرفت.
برخي نتايج حاکی از آن بود که دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادي از
وضعیت آموزشی ناراضی بودهاند (نيكنشان ،نصر اصفهاني ،ميرشاه جعفري ،فاتحيزاده.)1389 ،
 حقاني و خديوزاده ( ،)1388تأثير يك دوره آموزش كارگاهي مهارتهاي مطالعهرا بر استفاده از راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان استعداد درخشان بررسي
كردند .اين پژوهش شبهتجربي ،به صورت دو گروهي قبل و بعد از آزمايش روي  40نفر
از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد .نتايج نشان
داد كه نمرات دانشجويان گروه آزمايش پس از شركت در دوره آموزشي ،نسبت به گروه
كنترل افزايش يافته و نمرات آنها نسبت به قبل از آموزش ،افزايش معناداري داشت.
 باباپور خيرالدين ( )1387در پژوهشي به بررسي اثربخشي آموزش مهارتهايارتباطي بر شيوههاي حل مسئله دانشآموزان پرداخت .نتايج بهدست آمده ،حاكي از
تأثير معنيدار آموزش مهارتهاي ارتباطي بر شيوههاي حل مسئله بود.
 بنا بر عقيده روگراس ( ،)1996برنامههاي غنیسازي باعث ایجاد انطباق وسازگاري بیشتر برنامهها و مطالب درسی با استعداد فراگیران و ایجاد انگیزه و عالقه
به یادگیري درس در فراگیران استعداد درخشان میگردد .عالوه بر آن ،باعث کاهش

خستگی و کسالت از کالس و یادگیري -که پدیدهاي شايع در ميان اين فراگيران
است -ميشود (روگراس ،به نقل از نيكنشان ،نصر اصفهاني ،ميرشاه جعفري ،فاتحيزاده.)148 :1389 ،

چارچوب مفهومي پژوهش
در اين پژوهش ،ابتدا بر اساس دانش نظري موجود در زمينه ارزيابي اثربخشي آموزش
و نيز بر مبناي مدل كركپاتريك ،سه سطح اصلي شامل واكنش (رضايت) فراگيران
نسبت به طرح آيههاي تمدن ،ميزان يادگيري و ميزان انتقال اين يادگيريها به
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طرح آیههای تمدن
بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید علم و جنبش نرمافزاری و در
راستای تحقق اهداف چشمانداز  20ساله نظام مبنی بر کسب قلههای برتر علمی در
سطح منطقه و جهان و با توجه به تدابیر فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مبنی
بر توجه به نخبگان علمی ،طرح آیههای تمدن برنامهریزی و به اجرا گذاشته شده است.
مهمترین اهداف اجرای این طرح ،کسب کرسیهای برتر دانشگاهها و تأمین منابع
انسانی مورد نیاز کشور و نیز کمک به توانمندسازی دانشآموزان بسیجی در تمامی
سطوح تحصیلی است .برای نیل به این اهداف ،مقاصدی همچون شناسایی و رشد
علمی دانشآموزان سرآمد و مستعد بسیجی ،تعمیق معرفت دینی و بصیرت سیاسی
دانشآموزان عضو طرح ،حمایت و ارائه خدمات مستمر و ارتقای سطح تحصیلی،
توانمندسازی و ایجاد زمینه برای ایفای نقش مؤثر دانشآموزان مستعد علمی در
عرصههای اجتماعی ،ترویج نشاط علمی و فرهنگی در جامعه دانشآموزی و افزایش
منزلت دانشآموزان بسیجی در نظر گرفته شده است .همچنین اهداف کوتاه مدتی
برای این طرح در نظرگرفته شده که از جمل ه مهمترین آنها میتوان به بهبود عملکرد
دانشآموزان مستعد بسیجی در آزمون سراسری اشاره نمود .برای دستیابی به این
هدف کوتاهمدت ،معاونت علمی -پژوهشی سپاه انصارالحسین(ع) همدان نیز اقدام به
تدارک برنامههای مختلف حمایتی و آموزشی برای دانشآموزان شرکتکننده در طرح
آیههای تمدن نموده است .از جمل ه این اقدامات ،میتوان به تهیه جزوات کمک آموزشی،
نکات پرتکرار کنکور ،برگزاری جلسههای مشاوره تحصیلی ،برگزاری جلسههای رفع
اشکال و ...اشاره کرد.
در نهایت ،یادآور میشود تمامی دانشآموزان شاغل به تحصیل در مقاطع دوره
اول متوسطه و دوره دوم متوسطه سراسر کشور عضو بسیج دانشآموزی که دارای
حداقل معدل  18/5به باال میباشند ،شرایط عضویت در طرح آیههای تمدن را دارند.
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كنكور ،جهت ارزيابي اثربخشي طرح آيههاي تمدن در نظر گرفته و بررسي ميشود.
سطح اول ،خود به سه زير مقياس رضايت از محتوا ،رضايت از مدرسان و رضايت از
امكانات ،تجزيه شده و ديدگاه فراگيران نسبت به هريك از اين ابعاد از طريق پرسشنامه
محققساخته اندازهگيري ميشود .در سطح دوم ،ديدگاه فراگيران ،مدرسان و مجريان
نسبت به ميزان يادگيري اتفاق افتاده و نيز چالشهاي موجود در اين راه ،از طريق
مصاحبه نيمهساختاريافته كنكاش ميشود .سرانجام در سطح سوم ،ميزان انتقال
دانش كسبشده فراگيران به محيط كنكور ،از طريق مقايسه رتبه قبولي آنها با رتبه
قبولي دانشآموزان مستعد غيربسیجي در مجموع و به تفكيك سه گروه آزمايشي
علوم انساني ،علوم تجربي و رياضي بررسي ميشود .چارچوب مفهومي پژوهش در
شكل ( )2ارائه شده است.

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 63تابستان 1393

84

شكل  :2چارچوب مفهومي پژوهش

ش پژوهش
رو 
پژوهش حاضر از آنجایی که منجر به پیشنهادهای اجرایی برای بهبود برنامهها و دورههاي
آموزشي مربوط به طرح آيههاي تمدن ميگردد ،کاربردی است .همچنین پژوهش از
جهت نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای آمیخته (کمی-کیفی) است .در واقع،
از آنجا که گردآوری و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در سه سطح واکنش (رضایت)،
یادگیری و انتقال یادگیری انجام شده است ،متناسب با هر سطح ،روش پژوهش متفاوت
بوده است؛ به این ترتیب که در سطح واکنش از روش توصیفی پیمایشی ،در سطح
یادگیری از روش کیفی و در سطح انتقال یادگیری از روش علی– مقایسهای استفاده
شده است .در ادامه ،با توجه به اينكه ارزيابي اثربخشي طرح آيههاي تمدن ،در سه
سطح رضايت (واكنش) فراگيران ،ميزان يادگيري و ميزان انتقال يادگيري به آزمون
سراسري صورت گرفت؛ ازاینرو جامعه ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري ،ابزارگردآوري
دادهها و روش تجزيه و تحليل دادهها به تفكيك هريك از اين سه سطح گزارش ميشود.

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
در سطح واكنش :جامعه آماری پژوهش برای ارزيابي ميزان رضايت فراگيران از برنامههاي
طرح آيههاي تمدن ،همه دانشآموزان و دانشجويان بسيجي است كه در طرح آيههاي
تمدن استان همدان در سالهاي تحصيلي  1389-1390و  1390-1391شركت
نموده و از برنامههاي اين طرح بهرهمند شدهاند .حجم جامعه آماري  167نفر ميباشد
كه تركيب اين افراد برحسب جنسيت ،سال تحصيل و گروه آزمايشي در جدول ()1
فراهم آمده است .در ادامه با استناد به جدول مورگان و با رعایت نسبت افراد بر حسب
رشته تحصیلی ،نمونهای به حجم  120نفر از دانشآموزان به شیوه نمونهگیری تصادفی
طبقهای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
جدول  :1توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش در سطح اول (فراگيران)
کل

مرد

زن

مرد

زن

انساني

-

9

2

7

18

تجربي

11

20

17

18

66

رياضي

22

16

24

20

82

زبان

-

-

1

-

1

کل

33

45

44

45

167

در سطح يادگيري :دیدگاه فراگيران و مسئوالن طرح آيههاي تمدن در مورد كيفيت
و ميزان يادگيري اتفاق افتاده در نتيجه اجراي طرح آيههاي تمدن ،مورد بررسی قرار
گرفت .با توجه به ماهیت اهداف و سؤاالت این بخش ،روش نمونهگیری در این مرحله
به صورت هدفمند بود .در این شیوه ،نمونهگیری تا آنجا ادامه مییابد که اشباع نظری
صورت گیرد .اشباع نظری در این پژوهش با اجرا و تحلیل مصاحبه یازدهم صورت
گرفت؛ بنابراین حجم نمونه در این بخش 11 ،نفر بود؛ به این ترتیب که شش نفر از
افراد نمونه در بخش کیفی را مجریان و دستاندرکاران طرح آیههای تمدن تشکیل
میدادند و پنج نفر نیز فراگیران شرکتکننده در طرح آیههای تمدن بودند.
در سطح انتقال يادگيري :جامعه مورد بررسي عبارت از همه دانشآموزان و
دانشجويان بسيجي شركتكننده در طرح آيههاي تمدن استان همدان در سالهاي
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سال تحصیلی
1389 -1390

گروه آزمايشي

سال تحصیلی
1390-1391
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تحصيلي  1389-1390و  1390-1391و نيز همه فراگيران غيربسيجي شهرستانهاي
استان همدان بود كه در سالهاي مزبور معدل آنها در رشتههاي رياضي و تجربي باالي
 18و در رشته علوم انساني باالي  19بوده است .يادآور ميشود در ارزيابي سطح سوم
(انتقال يادگيري) ،فراگيران بسيجي شرکتکننده در طرح آیههای تمدن ،به عنوان
گروه مقایسهای و فراگيران غيربسيجي ،به عنوان گروه گواه انتخاب شدند .در این
بخش نمونهای به حجم  78نفر از فراگیران شرکتکننده در طرح آیههای تمدن به
عنوان گروه آزمایش انتخاب و  78نفر دانشآموز مستعد نیز که در طرح آیههای تمدن
شرکت نکردهبودند ،پس از همانندسازی بر اساس معدل ،در گروه گواه قرار داده شدند.
روش نمونهگیری برای انتخاب افراد نمونه ،به شیوه تصادفی ساده بود اما اختصاص
افراد به دو گروه مقایسهای و گواه به صورت غیرتصادفی انجام گرفت.

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 63تابستان 1393

86

ابزارهای گردآوری دادهها و اطالعات
در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته ،مصاحبه نيمهساختاريافته
و دادههاي مربوط به رتبه فراگيران در كنكور استفاده گردید .در ادامه ،با توجه به سه
سطح مورد ارزيابي پژوهش ،ابزارهای گردآوری دادهها ،متناسب با هر سطح توضیح
داده شده است.
در سطح واکنش :بهمنظور ارزيابي رضایت فراگيران از برنامههاي ارائه شده در
طرح آيههاي تمدن ،با توجه به مبانی نظری موجود و قضاوت پژوهشگر ،پرسشنامه
محققساختهای طراحی شد که ميزان رضايت فراگيران از برنامههاي مزبور را بررسی
مینمود .پرسشنامه شامل سؤاالتي با طیف پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلیکم) و نحوه نمرهگذاری آن نیز به ترتیب  1-2-3-4-5ميباشد.
بهطور كلي اين پرسشنامه ،ميزان رضايت فراگيران از طرح آيههاي تمدن را در قالب سه
بعد رضايت از محتوا ،رضايت از مدرسان و رضايت از امكانات مورد بررسي قرار میداد.
روایی ظاهری پرسشنامه ،با استناد به نظر هفت نفر از استادان حوزه علوم تربیتی و
روانشناسی تربیتی استناد گردید و پایایی آن نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ در
مجموع  ./78گزارش شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای سه مؤلفه رضايت از
محتوا ،رضايت از مجریان و رضايت از امكانات به ترتیب  ./71 ، ./72و  ./78گزارش شد.
در سطح یادگیری :برای شناسايي ميزان يادگيري و دانش كسب شده حاصل از
شركت در طرح آيههاي تمدن ،از مصاحبه نيمهساختاريافته استفاده شد .در فرم اوليه
مصاحبه ،موضوعاتي همچون ميزان يادگيري ،چالشهاي برگزاري دورهها و راهكارهاي

ارتقاي اثربخشي آنها مدنظر بود .برای اطمينان از روايي مصاحبهها ،از روش چك
كردن اعضا استفاده گردید.
در سطح انتقال یادگیری :دادههاي حاصل از ارزيابي ميزان انتقال يادگيري به
كنكور ،شامل رتبه و رشته قبولي فراگيران بسيجي و غيربسيجي ،از طريق ليست تهيه
شده توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان همدان جمعآوري و مورد تحلیل
قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
 -1ميزان رضايت فراگيران از برنامههاي طرح آيههاي تمدن چقدر بوده است؟
به منظور بررسی واکنش شرکتکنندگان نسبت به برنامههای ارائه شده در قالب
طرح آیههای تمدن از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .در جدول  2نتایج این آزمون
ارائه شده است .بر این اساس ،مشخص شد که میانگین رضایت از محتوا بر حسب
طیف پنجدرجهای لیکرت برابر با  2/99و میانگین مورد انتظار  3بود .مقدار  tبرابر با
 -./133و سطح معناداری حاصل  ./894گزارش شد ( .)p > .05با توجه به اینکه
مقدار  tدر سطح خطای کمتر از  ./05معنادار نبود لذا فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت
بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار تأیید میگردد .به بیان دیگر ،میتوان
گفت که میزان رضایت فراگیران از محتوای ارائه شده در طرح آیههای تمدن در سطح
متوسط بوده است .نتایج همچنین نشان داد که مقادیر  tدر مورد دو مؤلفه رضایت
از مجریان و رضایت از امکانات ،مثبت و در سطح خطای کمتر از  ./05معنادار بود؛
بنابراین میتوان گفت که میزان رضایت شرکتکنندگان از مجریان و امکانات ارائه
شده در طرح آیههای تمدن به طور معناداری در سطح باالیی بوده است.
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روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات
در این پژوهش ،متناسب با اهداف و سؤاالت ،روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل
دادهها بهکار گرفته شد .به طور کلی ،در تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار
توصیفی ،تحلیل محتوا ،آزمون  tتک نمونهای و آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده
شد.

87

جدول  :2نتایج آزمون  tتک نمونهای درباره ارزیابی رضایت شرکتکنندگان از برنامههای طرح
آیههای تمدن
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آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

انحراف میانگین
میانگین
مشاهده شده استاندارد نظری
./685

3

-./133

119

./894

3

26/58

119

./000

3

13/56

119

./000

متغیر

تعداد

محتوا

120

2/99

مجریان

120

4/16

./477

امکانات

120

3/78

./634

 -2اثربخشی برنامههاي طرح آيههاي تمدن ،از لحاظ افزايش يادگيري فراگيران
چگونه بوده است؟
برای تجزیه و تحلیل دیدگاههای فراگیران و مجریان طرح آیههای تمدن از تحلیل
محتوا به شیوه کدگذاری و مقولهبندی استفاده شد .تحلیل محتوای مصاحبههای افراد
نمونه نشان داد که از مجموع شش نفر دست اندرکار طرح آیههای تمدن ،پنج نفر از
آنها طرح آیههای تمدن را در ارتقای یادگیری فراگیران مؤثر دانسته بودند و یک نفر
نیز دیدگاه بینابینی داشت .همچنین از مجموع پنج نفر دانشآموز شرکتکننده در
طرح آیههای تمدن ،سه نفر از آنها دیدگاه مثبتی در مورد میزان یادگیری حاصل از
طرح داشته ،یک نفر دیدگاه بینابینی داشت و در نهایت یک نفر نیز معتقد بود که
طرح آیههای تمدن نتوانسته است کمک چندانی به ارتقای یادگیری دانشآموزان
نماید .در جدول  ،3نتایج تحلیل محتوای مصاحبهها درباره اثربخشی طرح آیههای
تمدن در سطح یادگیری ارائه شده است .بهطور کلی ،با مقولهبندی دیدگاههای
مصاحبهشوندگان میتوان مهمترین نقاط قوت طرح آیههای تمدن از لحاظ کسب
یادگیری را مواردی همچون افزایش انگیزه یادگیری ،آشناساختن فراگیران با نکات
کلیدی کنکوری و فراهم آوردن بستری برای تعامل بیشتر دانشآموزان با یکدیگر و با
راهنمایان آموزشی دانست .به هر حال ،اگرچه اکثر مصاحبهشوندگان ،طرح آیههای
تمدن را از لحاظ میزان دانش کسب شده ،اثربخش دانسته بودند اما برخی محدودیتها
همچون برگزار نشدن کالسهای آموزشی و وجود بینظمیهایی ،بهویژه از لحاظ زمان
برگزاری کالسهای رفع اشکال و توزیع جزوات را میتوان از مهمترین نقاط قابل بهبود
طرح آیههای تمدن دانست.

جدول  :3نتایج تحلیل محتوای مصاحبهها درباره اثربخشی طرح آیههای تمدن در سطح یادگیری

موافق

8

«فراگیر ... :تستها و آزمونهایی که در اختیار ما قرار میگرفت باعث میشد که ترس
ما از کنکور بریزه و به یادگیری مطالب کنکوری عالقهمند بشیم».
«مجری ... :یکی از مهمترین عواملی که توانسته باعث افزایش یادگیری فراگیران در
طرح آیههای تمدن شود ،کالسهای رفع اشکال است که معموالً دانشآموزان خیلی
از آن راضی بودند .وقتی با آنها صحبت میکردیم واقعاً راضی بودند».
«فراگیر .. .:ببینید همین که یه جزوهای به ما داده بشه ،یعنی برامون احترام قائلند.
من چون بدون اجبار تو کالسهای رفع اشکال میرفتم ،واقعاً گوش میدادم و خیلی
از مطالب رو یاد میگرفتم».
«مجری ... :خب ما سعی کردیم نکات کلیدی آزمونها رو با استفاده از تجربه خود
دانشجوهای بسیجی و همکاران دیگه در اختیار بچهها قرار بدیم .فکر میکنم بچهها
تونستند از این طریق با نکات اصلی بعضی از درسها آشنا بشن».

بینابین

2

«مجری ... :به هر حال این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و خب ناهماهنگیهایی
وجود داشته ،اما به نظرم بد نبوده و تونسته به یادگیری بچهها کمک کنه».
«فراگیر ... :راستش هر وقت جزوهای چیزی میدادن ،یاد درس خوندن میافتادم.
بد نبود ،من راضیم اما ای کاش کالس هم برگزار میکردن .منظورم کالس تقویتیه،
مث ً
ال مدرسای بیرون رو بیارن».

مخالف

1

«فراگیر ... :اوایل خیلی انگیزه داشتم که تو این دوره باشم اما خب نه کالسی ،نه
جایزهای هیچی ،فقط چندتا کالس رفع اشکال و چند تا نکته کنکوری .مطالب هم
خیلی عادی بود چیز خاصی نداشت».

 -3فراگيران تا چه ميزان توانستهاند آموختههاي حاصل از طرح آيههاي
تمدن را به كنكور انتقال دهند؟
به منظور بررسی میزان انتقال یادگیری حاصل از طرح آیههای تمدن به کنکور ،عملکرد
فراگیران شرکتکننده در طرح آیههای تمدن با عملکرد فراگیران مستعد غیربسیجی
یا فراگیران مستعدی که در طرح آیههای تمدن شرکت نکرده بودند ،مقایسه گردید .در
واقع ،رتبههای کسب شده در کنکور ،مالک قضاوت در مورد انتقال یادگیری قرار گرفت.
برای مقایسه عملکرد این دو گروه از فراگیران ،از آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده
شد .یادآور میشود که انتخاب آزمون  tبرای دو گروه مستقل به این دلیل بود که افراد
شرکتکننده در گروه آزمایش و گواه از نظر معدل کل پیشرفت تحصیلی ،همانندسازی
شده بودند؛ درحالیکه اگر این افراد به جای همانندسازی ،همتاسازی میشدند ،الزم
بود از آزمون  tبرای دو گروه همبسته استفاده گردد .به منظور فراهم آوردن امکان
مقایسه عملکرد کنکوری فراگیران شرکتکننده و کسانی که در طرح آیههای تمدن
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دیدگاههای
افراد

فراوانی

چند نمونه از نقل قولهای افراد مصاحبه شونده

89

شرکت نکرده بودند ،ابتدا رتبه افراد در کنکور طبقهبندی گردیده و هر یک از افراد بر
حسب رتبهای که در کنکور بهدست آورده بودند ،در یکی از طبقات جای داده شدند.
طبقهبندی به این صورت بود که به رتبههای زیر  1000ارزش پنج ،به رتبههای 1000
تا  5000ارزش چهار ،به رتبههای  5001تا  10000ارزش سه ،به رتبههای 10001
تا  20000ارزش دو و به رتبههای باالتر از  20000ارزش یک اختصاص داده شد .در
ادامه ،میانگین ارزشهای اختصاص داده شده در دو گروه آزمایش (شرکتکنندگان
در طرح آیههای تمدن) و گواه (فراگیران مستعدی که در طرح آیههای تمدن شرکت
نکرده بودند) مورد مقایسه قرار گرفت تا از این طریق ،اثربخشی طرح آیههای تمدن
در سطح انتقال یادگیری مورد بررسی قرار گیرد.
جدول  :4نتایج آزمون  tبرای دو گروه مستقل درباره ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن در سطح
انتقال یادگیری
گروه امتحانی
علوم انسانی
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علوم تجربی
ریاضی

تعداد میانگین

انحراف

استاندارد

گروه آزمایش

12

3/719

./578

گروه گواه

12

3/082

./719

گروه آزمایش

43

3/396

./711

گروه گواه

43

3/040

./636

گروه آزمایش

23

3/554

./680

گروه گواه

23

3/034

./627

آماره t

درجه

سطح

آزادی معناداری

2/390

22

./026

2/446

84

./017

2/694

44

./010

در جدول  ،4نتایج آزمون  tبرای دو گروه مستقل درباره مقایسه عملکرد افراد
شرکتکننده در طرح آیههای تمدن با افراد مشارکت نکرده در این طرح ارائه شده است.
به طور کلی ،نتایج نشان داد که در هر سه گروه امتحانی علوم انسانی ،علوم تجربی و
ریاضی ،میانگین عملکرد گروههای آزمایش بهتر از گروههای گواه بود .همچنین مقادیر
 tدر مورد هر سه گروه امتحانی علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی به ترتیب برابر با
 2/44 ،2/39و  2/69بود .از آنجا که مقادیر  tدر سطح خطای کمتر از  ./05معنادار
بود؛ ازاینرو نتیجه گرفته میشود که عملکرد فراگیران شرکتکننده در طرح آیههای
تمدن ،بهطور معناداری بهتر از فراگیران مستعدی بوده است که در این طرح شرکت
نکردهاند .به بیان دیگر ،میتوان گفت که طرح آیههای تمدن از لحاظ میزان انتقال
یادگیری به کنکور ،اثربخش بوده است.
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نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن در استان همدان با استفاده
از الگوی کرکپاتریک بود .برای نیل به این هدف ،سه سطح اول الگوی کرکپاتریک
مبنای پژوهش قرار گرفته و اثربخشی برنامهها و فعالیتهای اجرا شده در قالب طرح
آیههای تمدن بر حسب سه سطح این الگو مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه
مدت زمان زیادی از اجرای طرح آیههای تمدن نمیگذرد و بالتبع تدوین محتوای
مناسب و اثربخش ،نیازمند دوره زمانی طوالنیتر و کسب تجارب بیشتر میباشد؛
ازاینرو تاحد زیادی قابل انتظار است که دانشآموزان رضایت کاملی را از محتوای
ارائه شده در طرح آیههای تمدن گزارش نکرده باشند .این درحالی است که رضایت
آنها از امکانات و راهنمایان دوره در سطح باالیی بوده و به نظر میرسد تداوم این امر،
در کنار توجه بیشتر به محتوای دوره میتواند زمینههای رضایت باالی فراگیران و
واکنش مثبت آنها نسبت به طرح آیههای تمدن را فراهم آورد.
دربخشکیفینیزتحلیلمحتوایمصاحبهباافرادنمونهنشاندادکهاکثرمصاحبهشوندگان
معتقد بودند که طرح آیههای تمدن توانسته است موجبات ارتقای یادگیری در فراگیران
را فراهم آورد .این نتایج را میتوان همسو با یافتههای روگراس( )1996دانست که
نشان داد برنامههاي غنیسازي ،باعث ایجاد انطباق و سازگاري بیشتر برنامهها و مطالب
درسی با استعداد فراگیران و ایجاد انگیزه و عالقه به یادگیري درس در فراگیران استعداد
درخشان میشود .در واقع ،همانگونه که روگراس ( )1996اشاره نموده و همانگونه
که از تحلیل مصاحبهها استنباط گردید ،به نظر میرسد برگزاری طرح آیههای تمدن
سبب شده که دانشآموزان مستعد بسیجی ،احساس اهمیت و ارزشمندی نموده و به
این باور برسند که نهادهای مختلف علمی و اجتماعی ،دغدغه موفقیت آنها را دارند.
فراهم آمدن چنین باور مثبتی در میان دانشآموزان ،احتماالً موجب ایجاد انگیزش
و احساس قدردانی آنها شده و در نتیجه ،بهرغم محدودیتهای غیرقابل انکاری که
بهواسطه نوپا بودن طرح آیههای تمدن وجود دارد ،به نظر میرسد آنها با انگیزه مناسب
به مشارکت در برنامههای کمک آموزشی پرداخته و توانستهاند به سطح مناسبی از
دانش در زمینه رشته تحصیلی خود دست یابند.
نتایج حاصل از انتقال یادگیری نیز نشان داد که در هر سه گروه علوم انسانی،
علوم تجربی و ریاضی و فیزیک ،عملکرد دانشآموزان مستعد شرکتکننده در طرح
آیههای تمدن ،بهتر از عملکرد سایر دانشآموزان مستعد بود؛ بنابراین میتوان گفت
طرح آیههای تمدن از لحاظ میزان انتقال یادگیری به کنکور ،بهطور معناداری اثربخش
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بوده است .نتایج اخیر را میتوان همسو با یافتههای دادپور و همکاران ( ،)1391حقانی
و خدیوزاده( )1388و باباپور خیرالدین ( )1387در نظر گرفت .انتقال اثربخش یادگیری
حاصل از شرکت در طرح آیههای تمدن به آزمون کارشناسی را میتوان اینگونه تبیین
نمود که برجسته ساختن نکات کلیدی کنکوری در قالب ارائه جزوههای کمک آموزشی
احتماالً توانسته است دانشآموزان را با مطالب مهم و پرتکرار در آزمون آشنا سازد.
همچنین به نظر میرسد که برگزاری کالسهای رفع اشکال ،زمینهای را فراهم آورد
که دانشآموزان ،نه تنها از جانب راهنمایان و مجریان دورهها بلکه از طریق تعامل با
یکدیگر نیز در فرایند یادگیری مشارکتی درگیر شوند .در چنین شرایطی ،قابل انتظار
است که فراگیران توانسته باشند یادگیریهای حاصل از طرح آیههای تمدن را به
محیط کنکور انتقال دهند.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی طرح آیههای تمدن بوده است؛ به این
معنا که اهداف کوتاهمدت این طرح مبنی بر ارتقای عملکرد دانشآموزان مستعد بسیجی
تا حد قابل قبولی برآورده شده است؛ بنابراین میتوان امیدوار بود که با غنیسازی
برنامههای این طرح ،اثربخشی آن در دستیابی به اهداف میانمدت و بلندمدت نیز
قابل تصور گردد .بههر حال ،اگرچه پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی طرح آیههای
تمدن ،بهویژه از لحاظ انتقال یادگیری به محیط آزمون بود اما در تعمیم و استفاده
از نتایج باید به وجود محدودیتهایی همچون عدم امکان استفاده از آزمون پیشرفت
تحصیلی به جای مصاحبه در سطح یادگیری و نیز عدم امکان استفاده از پیشآزمون
در سطح انتقال یادگیری به واسطه گذشتهنگر بودن طرح پژوهش توجه داشت .با توجه
به چنین محدودیتهایی پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی میزان انتقال
یادگیری با استفاده از طرحهای نیمهآزمایشی و نیز به شناسایی سازوکارهای بهبود
کیفیت محتوای دورههای آموزشی پرداخته شود .در نهایت ،با توجه به نتایج پژوهش
برخی پیشنهادهای کاربردی همچون بهرهگیری از تجارب مدرسان متعهد و فعال در
زمینه آمادهسازی کنکور ،برگزاری آزمونهای آزمایشی به منظور شبیهسازی کنکور و
بالتبع انتقال بهتر یادگیری ،استفاده از دانشجویان مستعد بسیجی به عنوان پشتیبان
آموزشی دانشآموزان ،برگزاری منظمتر کالسهای رفع اشکال و اهتمام به برگزاری
کالسهای آموزشی را میتوان به عنوان راهنمای عمل مسئوالن و دستاندرکاران
طرح آیههای تمدن مطرح نمود.
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