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Abstract: This study aimed to raise the
effectiveness of On-the-Job Training Program
for teachers. It was done by using quasi
experimental method. To measure variables
pretest –posttest design with control group was
used. The population consisted of On-the-Job
Training courses for teachers from Lamerd town
which were held in 2012. By using convenience
sampeling method 3 samples were selected
which were registered in the course of October
2012. The course effectiveness was evaluated by
using three variables including satisfaction and
attitude of the learners as well as amount of their
learning. The data gathering tools were a
satisfaction-attitude questionnaire and the
Course-Test. The content validity was used as a
validation tool. The reliability was measured by
using Cronbach’s alpha and cooder Richardson
method. The results show that On-the-Job
Training course was effective in systemic and
constructive problem-based environments, and
the second one was more effective.
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تبمهی شهی ان هن ا عنوان مسم تبین عهمل توتعۀ شب تهزمهن شنهخت م شون ه آمژوزش
استبین اازار پهتخ ا این عهمل تلقژ مژ شژود اای ژهکه .)20۱۱ ،۱معلمژهن یکژ از مسژمتژبین
تبمهی شهی ان هن جوامع مح وب م شون کژ نقژ ا ژیهر مژ ربی در ت ژسیل یژهدگیبی ه
ارباشی فباین آموزش ایفه م کنن  .اه گ تبش فزاین علو ه فنون ه لزه تغییبا تژبیع در
ابنهم شهی درت م ارس در عصب کنون  ،رهزآم ی معلمهن یک از دغ غژ شژهی اصژل نظژه
تعلیم ه تبایت ا شمهر م رهد اانهرینواد ه مبزهرژ  .)۱۳85،ایژن مسژم از طبیژ طباحژ ه
اجبای نظه آموزش ضمن خ مت معلمهن می ب م شود اچنگ .)200۳،2صبفهً آمژوزش ضژمن
خ مت ا تنسهی نم توان ا تهزمهن در را رتی ن ا اش اف کمک کن الک این آمژوزششژه
زمهن م رب هارع م شون ک اب اتهس اصول ه رهششهی علم انه گذاشت شون  .لذا اه انتشهب
شیو شهی آموزش منهت ابای آموزش ا اییهن م توان در جست رش ه توتعۀ جوامژع رژ
مسم ابداشت اعههتیهن .)۱۳85 ،در کیور مه اب اتهس نتهیج ابخ پژوهش شژهی انجژه شژ
پیبامون تنج ارباشی آموزش ضمن خ مت معلمهن ،عل رغم شزین شهی مصبهفۀ زیهد ایژن
دهر شه اه ضعفشهی از رهیل؛ اتتفهدۀ ان ک از رهششه ه الگوشهی ج ی آمژوزش ه اتژتفهد از
رهششهی موضوع محوری در نظه فعل ضمن خ مت تعلیم ه تبایت ه ع تنهت رهششهی
ا کهرگبفت ش در این آموزششه اه نیهزشهی فباگیبان اتمیع زفبرن ی ،)۱۳۹0،رهزآم نهودن،
ع تنهت محتوا اه نیهزشهی فباگیبان ااهرنگ  ،غلتهش ،شسهمت ه یوتیلیهن  ،)۱۳۹0،کژهرابدی
نهودن محتوا اح ینپور ،)۱۳82 ،مواج اود اتت .اه توج ا ایژن شژواش  ،استژب ه ارژباش
کبدن آموزششهی ضمن خ مت معلمهن الزام ا نظب م رت  .عوامل متع دی از جمل ؛ اتتفهد
از رهششهی ت ریس منهت اتهمپ ون ه تهیل ن )200۹ ،۳ه اتتفهد از شیو شهی منهت طباح
افبدان  )۱۳87،اب رهی ارباشی آموزش تأریب دارد .ا دلیل اینک در آموزش ضمن خ مت اه
افباد ازرگتهل مواجسیم ،لذا انتشهب رهششهی ت ریس ک اه هیوگ شهی شبکت کنن گژهن در
این دهر شه تهزگهر اهش م توان ا عنوان راشکهر منهت ابای ارباش کبدن ایژن دهر شژه اژ
شمهر آی اتوکل  .)۱۳88،یک از رهششهی ک در پوهش شهی متع د ارباش آن مورد تأییژ
ربار گبفت اتت رهش م ل محوری اتت این رهش ابای اهلین اهر در آموزش پزشک ا کژهر
گبفت ش ه ا هتیلۀ شههارد اهرهز ،4در تهل  ۱۹76در دانیگه مک م تب 5کهنهدا اجبا ش انویل،
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 .)200۹مهنه ه اتهس این رهش ،تهختن فعژهل دانژ در پهتژخ اژ میژکد زنژ گ هارعژ
م اهش ارینول ه شهنکوک 20۱0،۱ه کبی ل .)20۱0 2ای ۀ اصل آن این اتت ک آغهز یهدگیبی
اهی اه یک م ل اهش ته آموزشگیبن ا یهدگیبی عمی تب دتژت یهاژ اتوکژل ،۱۳85،راش،
چیتز ،دان ،پهری ه اهشه .)200۳،۳اه طباح آموزش اب پهی رهیکبد مهتن اب م ل این امکژهن
ا هجود م آی ک یهدگیبن در تهخت دان اگودهین ه هایمب ،)20۱0،انتشهب شژ  ،تنظژیم
زمهن ه ابنهم ریزی ابای رتی ن ا خود نظم دش ا صژور فعژهل عمژل کنژ اکژهراکیوگ ه
تیموئ  .)2005 ،ازآنجهی ک نظبی شهی طباح آموزش در ارتههط اه چگونگ ت ریس اتت ه
راشنمهی شهی ابای ت ریس م رب ارائ م کن ارایگلوث ،)۱4 :۱۹۹۹،4لذا انتشهب شیوۀ منهتژ
طباح  ،اهعث ا کهرگیبی م رب ه کهرآم مواد آموزشژ ارضژوی )۱۳86 ،ه درنتیجژ افژزای
مطلوایژژت آمژژوزش م ژ شژژود ال ژ 2006 ،5؛ فژژبدان  )۱۳87،ک ژ ایژژن امژژب ضژژبهر آشژژنهی
آموزشدشن گهن اه الگوشهی متع د طباح ه اتتفهدۀ منهت از آنشه را مضهعف م تهزد.
در ارتههط اه طباح اب اتهس الگوی م ل محور ،ا طورکل م توان گفژت ده رهیکژبد
ابج ت ه مسم هجود دارد .رهیکبد مت اهل در این زمین  ،رهیکبدی اتت کژ مهتنژ اژب نظبیژۀ
تهزن گبا م اهش ه الگوی طباح محیطشهی تژهزن گژبا 6از جهنهتژن یکژ از میژسورتبین
م لشه در این زمین م اهش امعلم200۱،؛ فژبدان ه کبمژ  .)۱۳87،هی معتقژ اتژت کژ در
رهیکبد مهتن اب م ل  ،اهی ت یک م ل  ،پبهژۀ مورد را محور ه مبکز آموزش ربار داد ه اژه
در اختیهر گذاشتن اازارشهی از رهیل؛ موارد مباوط ،منهاع اطدعژهت  ،اازارشژهی شژنهخت  ،ااژزار
مههحث ه شمکهری ه اازار پیتیههن اجتمهع ه زمین ای ا فباگیبان اجهز دشیم ک خود ،م ژ ل
را حل کنن اجهنهتن ۱۹۹4،ه  .)200۱رهیکبد ده مطها اه رهیکبد تی تم ه الگوی اصژول
اهلیۀ آموزش 7مبیل م اهش  .این الگو میتمل اب پنج م لفۀ «م ل  ،فعهلتژهزی دانژ پییژین،
نمهی  ،کهرابد ه تلفی اتت» .مبیل یهدگیبی م ل محور را یک نوع آموزش م ژتقیم درزمینژۀ
میکد دنیهی هارع م دان  .مورعیت ک در آن م ل  ،مولفژ شژهی آن ه نحژوۀ اژ کژهرگیبی
م لف شه ا فباگیب آموزش داد م شود ،ا عههر دیگب معلژم از طبیژ رهش تژ ریس م ژتقیم،
م ل را حل م کن امبیل 2007،ه .)2002
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تهکنون پوهش شهی زیهدی در ارتههط اه طباح آموزش ه م ل محوری انجه شژ
در ادام ا ابخ از آنشه اشهر ش اتت.
ااباشیم کوشک مس ی ا )۱۳۹۱در پوهشی نیهن داد کژ فباگیژبان در گژبه آمژوزش
داد ش اب اتهس م ل محوری رضهیت اییتب ،نگبش مثهتتب ه میزان یهدگیبی اهالتبی ن هت
ا گبه کنتبل داشتن .
اکهبی عمبه آاهدی ه رجهی پور ا )۱۳8۹در پوهشی ا این نتیج رتژی کژ رهششژهی
حل م ل ه پبهژ ای از تطح متوتط ،هل رهش تشنبان کمتب از تطح متوتط در افزای
کیفیت دهر شهی آموزش ضمن خ مت دایبان شژیم مژ رب اژود اتژت؛ ه اژ کژهرگیبی رهش
تشنبان تأریبی در افزای کیفیت این دهر شه ن اشت.
اتتههن ،ابگ اتتبا ه هادن اتتنت ا )20۱0ط پوهشی در کیور توئ  ،نیهن دادن ک
دانیجویهن ه کهرکنهن از این رهش اح هس رضهیت کبد ه این اح هس را داشتن ک از زمژهن
آموزش اهلین شهن ا خوا اتتفهد کبد ان .
رینول ه شهنکوک ا )20۱0در پوهشیژ اژ مقهی ژ ابرتژ ارباشیژ نهشژ از رهش
م ل محوری در ریهس اه رهش تشنبان در درس فنههری زی ت محیط پبداختنژ  .فباگیژبان
ازلحهظ ت متغیب پییبفت تحصیل  ،مسهر شهی حل م ل ه نگبش مورد ابرت ربار گبفتن .
نتهیج پوهش حهک از این امب اود ک فباگیبان شبکتکنن در گبه م ژ ل محژور ن ژهت اژ
فباگیبان شبکتکنن در گبه تشنبان محور در شب ت متغیب هاا ت میهنگین ای تژبی ک ژ
نمودن .
کبم ا )۱۳8۹در پوهشی نیهن داد ک ا کهرگیبی رهیکبد ابنهمۀ درت م ل محور در
آموزش شهی صنعت موج افزای ارباشی دهر شهی آموزش م شود .شمچنین در خصوص
م لف شهی تیکیلدشن ۀ ارباشی نتهیج نیهن داد ک فباگیژبان در گژبه م ژ ل محژور رضژهیت
اییتب ه نگبش مثهتتب ،یهدگیبی استب ه تغییب عملکبد شهی ت تبی در ریهس اه فباگیبان موضوع
محور داشتن .
بیان مسئله
متأتفهن عل رغم اتتفهد از شیوۀ م ل محوری در زمین شهی متع د شمچژون :پزشژک ،
صنعت ه آموزشهپبهرش ،اتتفهد از این رهش در آموزش ضمن خژ مت معلمژهن اژ نژ ر
موردتوج اود اتت .لذا اه توج ا لزه ارتقه ارباشیژ دهر شژهی آمژوزش ضژمن خژ مت
معلمهن ازیژک طژب ه ارباشیژ آمژوزش نهشژ از کهرا ژت الگژوی م ژ ل محژوری کژ در
پوهش شهی متع د مورد تأیی ربار گبفت اتت از طب دیگب ،در این پوهش تع ش اتت
ک ارباشی ده الگوی م ل محور جهنهتن ه مبیل مورد مقهی ربارگبفت ه ا شنهتهی مژ ل
منهت در زمینۀ م ل محوری در آموزش ضمن خ مت معلمهن اپژبدازد ه اژ ابنهمژ ریژزان ه
طباحهن این دهر شه ،در امب تصمیمگیبی ه ابنهم ریزی ابای ارباش تب کبدن این دهر شه کمک
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نمهی ؛ انهاباین فبضیۀ اصل پوهش عههر اتت از؛ ا کهرگیبی م ل محژوری تژهزن گژبا ه
تی تم از دهر شهی آموزش موجود ارباش تب ه ا کهرگیبی الگوی م ل محور تهزن گبا از
الگوی م ل محور تی تم ارباش تب اتت.
روش پژوهش
پوهش حهضب در مجموع تحقیقه شه آزمهیی اگبه شهی نهمتعهدل) ربار مژ گیژبد.
در این پوهش از میهن طبحشهی آزمهیی از طژبح پژی آزمژون -پژسآزمژون اژه گژبه گژوا
اتتفهد ش اتت.
یک از مسمتبین هیوگ شهی ک طبح شژهی آزمهییژ اهیژ دارا اهشژ اعتهژهر درهنژ ه
ایبهن آزمهی اتت اگهل؛ اورگ؛ گهل  .)80۹ :۱۳8۹در این پوهش محق اژه آگژهش از ایژن
عوامل ه درت در اجبای دری پوهش تع در مسهر آنشه کبد.
از آنجه ک جهمع این پوهش افباد ازرگتهل ه اهلغ اودن لذا ارب عهمژل الژوو ه تعهمژل
انتشهب ه رش ا طور خود ا خودی در این پوهش هجود ن اشت .ازلحهظ عهمژل تژهریخ یژه
اود لذا ارب این عهمل شم حذ ش  .از طبف چون افباد نمون
پییین چون این دهر کوته م
در این پوهش ابای رهتنه در این دهر گواش دریهفت مژ کبدنژ ه امتیژهز آن اژبای اییژهن
ارزشمن اود ،لذا افت آزمودن ا هجود نیهم ه شم افباد ته پهیهن تحقی شبکت داشتن  .جست
کنتبل عهمل آزمون ،چون در این پوهش از پی آزمون اتژتفهد شژ زمژهن دتتبتژ اژ پژی
آزمون ا میزان مح هد ه فقط در ح ی ک اهر ت ال را فباگیب اشوانژ ه اگژب توان ژت پهتژخ
دش  ،در نظب گبفت ش ه در زمهن کوتهش ک فباگیب ابای پهتخ ا پی آزمون داشت فبصژت
حفظ کبدن ت اال نهود .عهمل تس ی کنن اعژ ی ااژزار اژود در ایژن مطهلعژ اازارشژه شمگژ
پبتینهم ه آزمون یهدگیبی عین اود ازاین ره ته ح زیهدی از دخهلت عهمژل ااژزار در رهایژ
مطهلع جلوگیبی ش ؛ امه متغیب عهمل افتبار ه اهزگیت آمهری ا دلیل عژ انتشژهب تصژهدف
آزمودن شه جز مح هدیتشهی پوهش اود .اه ارائۀ م اخل ابای گبه گوا چسهر عهمل؛ انتیهر
عمل آزمهیی  ،ررهات جهبان گبه گوا  ،یک هنتهزی جهبان عمژلشژهی آزمهییژ  ،تضژعیف
نهمطلوب رهحی در گبه گوا کنتبل ش .
در رااط اه کنتبل عوامل تس ی کنن ۀ ایبهن نیز در این پوهش  ،از طبی توصیف رهشن
عمل آزمهیی  ،ع ت اخل عملشهی آزمهیی متع د ،ارب شهرورن اا دلیل اینک شبکتکنن گهن
اطدع از متغیب آزمهیی ن اشتن ) ه ارب آزمهییگب ،کنتبل ش .
جهمعۀ آمهری کلیۀ دهر شهی ضمن خ مت معلمهن شسبتژتهن المژبد کژ در تژهل ۱۳۹۱
ابگزار م ش  ،اود ک ا طور تصهدف دهرۀ ضمن خ مت ارزشیها توصیف ک اژبای معلمژهن
 ۱5تهعت ابگزار م ش  ،انتشهب گبدی  .فباگیبان شبکتکنن در این دهر شژه
اات ای ا م
ا پنج گبه تق یم م ش ن ک اه اتتفهد از نمون گیبی در دتتبس ت گبه ک در دهر شژهی
مسبمه  ۱۳۹۱رهتنه کبد اودن  ،ا عنوان نمونژۀ آمژهری انتشژهب شژ  .در ایژن دهر  ۱0۳نفژب
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حضور داشتن  .ا دلیل مح هدیتشهی پوهش  ،امکهن گمهرش تصهدف افباد در گبه شهی مورد
نظب پوهش هجود ن اشت .توزیع آزمودن شه در ت گبه عههر اود از :م ل محور جهنهتژن
ا 28نفب) ،م ل محور مبیل ا ۳5نفب) ه رهششهی آموزش موجود انفب .)40
ا منظور تنج نگبش فباگیبان ن هت ا دهر  ،از پبتینهم ای ک توتط کبمژ ا)۱۳8۹
ت هین ش اود اتتفهد ش  .این پبتینهم شهمل  ۳۹گوی ا ت پهتژخ چسژهر ارزشژ اموافژ ،
تقبیههً مواف  ،تقبیههً مشهلف ،مشهلف) اتت ک شفژت شژهخ( ارضژهیت کلژ  ،عهطفژ منفژ ،
م رس ،شمه تگ اجتمهع  ،فبصت ،موفقیت ه مهجبا) را مورد تنج ربار م دش .
جست تنج رضهیت فباگیبان ن هت ا دهر  ،از پبتینهمۀ رضژهیت کژ توتژط کبمژ
ا )۱۳8۹تهخت ش  ،اتتفهد ش  .این پبتینهم شهمل  2۳ت ال ا ت پهتژخ پژنج ارزشژ ااز ۱
اکمتبین) ته  5ااییتبین)) اود ک ا تنج رضهیت فباگیبان از محتوا ،م رس ه تهزمهندشژ
ه امکهنه دهر م پبدازد.
ا منظور تنج میزان یهدگیبی فباگیبان از آزمون پییبفت تحصیل ا عنوان پی آزمژون
ه پسآزمون ک ابای شب ده گبهۀک هن اود ،اتتفهد ش  .این آزمون ا کمک م رس ه اه توجژ
ا اش ا ه محتوای دهر آموزش ه نظب متشصصهن ،تهخت ش  .این آزمون متیکل از ای ژت
ت ال عین چسهرگزین ای اود.
جست تعیین رهای کلیۀ اازارشه از رهای محتوای اتتفهد ش ه جست پهیهی ده پبتینهمۀ
نگبش ه رضهیت تنج از رهش آلفهی کبهنهه اتتفهد ش ک اژ تبتیژ معژهدل  0/۹6ه 0/۹4
محهته ش  .پهیهی آزمون پهیهن دهر  ،اه اتتفهد از رهش کودرریچهردتون معهدل  0/8۳محهته
ش .
این پوهش ط ت مبحلژ انجژه شژ کژ در بیژل اژ شژبح شبکژ ا از ایژن مباحژل
پبداخت ش اتت.
 .۱طراحی :ا منظور انجه پوهش حهضب الز اود ک دهرۀ آموزش م نظب اژب اتژهس
ده الگوی جهنهتن ه مبیل طباح گبدد .ا ین منظور پس از ابگژزاری جل ژهت اژه
م رس دهر ه متشصصهن امب این دهر اه شیو شهی ک در ج هل  ۱ه  2آم اتژت
طباح گبدی .

مقایسۀ اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازندهگرا (جاناسن)....
جدول  :1طراحی دورۀ ارزشیابی توصیفی بر اساس الگوی جاناسن
پس از ابرت م هئل موجود درزمینۀ ارزشیها ه مصهحه اه متشصصهن
امب ه م رس دهر  ،م هئل مباوط در رهل داتتهن ا شمبا تصههیب
مباوط ت هین ش .

موارد مربوط

زمینۀ مسئله اه توج ا اشمیت این جز م ل  ،در ارتههط اه ارزشیها توصیف ،
محیط عملکبد در م ل  ،یعن زمین ای ک م ل در آن ر داد اتت،
تیبیح گبدی  .ا ین تبتی ایهن ش ک م ل کجه ه در چ ابشۀ زمهن
ادا تهن نهحی چسهر شیباز ه رهز چسهرشنه ) اتفهق افتهد اتت ،ک ا
منهاع فیزیک اکدس درس ه محیط م رت ) آن را احهط کبد اتت،
مهشیت موت ای ک م ل در آن اتفهق افتهد اتت ادا تهن فهطمۀ
الزشبا شیباز) ،تهاقۀ مسهر اای ت تهل تهاقۀ ت ریس معلم) ،ارزششه
ه اههرشهی افباد درگیب اه م ل  ،در م هئل مطبحش ایهن ش .
ا منظور اهزنمهی م ل  ،م هئل مطبحش در رهل داتتهن شمبا اه
بازنمایی
تصههیب مباوط ارائ ش .
مسئله
فضای کار ا منظور ا کهرگیبی این جز م ل  ،از فباگیبان خواتت ش ک پس از
ایهن را حلشهی ابای م هئل مطبحش  ،از طبی ایهن اتت اللشهی
روی مسئله
من جم ،ا پیتیههن از را حلشهی خود اپبدازن .
چسهر مورد شهی م لۀ اصل شمبا اه چگونگ حل آنشه ت هین ه ارائ گبدی .

ابزارهای
شناختی

در راتتهی تسی اازارشهی شنهخت ا منظور کهتتن از اهر شنهخت ه پیتیههن از عملکبد
فباگیبان در این پوهش ار امه بیل صور گبفت؛
اازارشهی اکهغذ ه خودکهر) ا منظور یهدداشتابداری ه شمچنین معبف پهیگه شهی
اطدعهت منهت ابای دتتبت ا اطدعه مباوط ا ارزشیها توصیف در نظب گبفت
ش .
ا منظور فباشم کبدن اازار مههحث ه شمکهری ،فباگیبان را در گبه شهی چسهر ه پنج نفب
ربار گبفتن ه ا ینهتیل زمین ابای مههحث ه شمکهری این فباگیبان فباشم ش .

و

الگوسازی

از طبی ارائۀ موارد مباوط ،الگوشهی رفتهری ابای فباگیبان فباشم ش
ه ا منظور الگوشهی شنهخت  ،م رس از فباگیبان خواتت ک
اتت اللشهی خود را مکتوب کنن .
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منابع
اطالعاتی

ا منظور تسی منهاع اطدعهت منهت
اختیهر فباگیبان ربارگبفت ش .
ش ابهشور در ارتههط اه ارزشیها توصیف تسی ش ه ابای فباگیبان
.۱
میش( ش ک ا منظور پهتخ ا شب ت ال ا ک ا ابهشور مباجع کنن .
اه توج ا اینک کدس در ت رهز ابگزار م ش  ،ا فباگیبان فبصت داد
.2
ش ک اه مباجع ا تهیتشهی معبف ش از رهیل
ه
/http://akt1388.persianblog.ir
http://tosifi2001.mihanblog.com/post/51
مطهل موردنیهز ا منظور حل م ل را جمعآهری کنن .
کتهب ارزشیها توصیف ک ا هتیلۀ م رس دهر تسی ش اود.
.۳

ابزارهای
مباحثه
همکاری
ابزار
پشتیبانی
اجتماعی/
زمینهای

درزمینۀ ارزشیها توصیف منهاع اطدعهت زیب در
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مسئله

مسئله

ده فصلنهمۀ نظبی ه عمل در ابنهمۀ درت  ،شمهر  ،6تهل تو  ،پهییز ه زم تهن ۱۳۹4
مربیگری

م رس ط دهر از طبی ایهن اشمیت ه ضبهر م هئل مطبحش ،
تبغی فباگیبان ا انجه فعهلیتشهی گبهش  ،ارائۀ اهزخورد ،ا چهل
کیی ن فباگیبان از طبی ت ال در ارتههط اه فبضی شهی ک فباگیبان
ارائ م دادن ه راشنمهی شهی مشتلف ا فباگیبان در زمین شهی
مشتلف ازجمل ؛ چگونگ اتتفهد از موارد مباوط ،منهاع اطدعهت ه...
ا پیتیههن ه حمهیت از فباگیبان م پبداخت.

پشتیبانی

م رس از طبی ابانگیشتن عدرۀ فباگیبان ،تنظیم دشواری کهر،
تهد تهزی موضوع ،انگیز دادن ا شهگبد ه نمهی عملکبد صحیح،
ا پیتیههن از عملکبد فباگیبان م پبداخت.

مؤلفههای
اصلی
الگویمریل

فعالسازی تجارب پیشین
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نمایش

پس از ابرت م هئل موجود درزمینۀ ارزشیها ه مصهحه اه متشصصهن امب ه
م رس دهر  ،م هئل مباوط در رهل داتتهن ه ا شمبا تصههیب مباوط ت هین
ش .
م رس از طبی پبتی ن ت االت در ارتههط اه ارزشیها  ،انواع
ارزشیها شه ،نحوۀ انجه شبک ا از ارزشیها شه ،مزایه ه معهی
آنشه ،ا فباگیب کمک کبد مطهله ک از رهل در ارتههط اه ارزشیها
م دان ت را ا یهد ایههرد انجه داد .هی ا منظور ایجهد دان
پییین تهزمهن یهفت ه منهت  ،مطهله در ارتههط اه ارزشیها  ،انواع
آن ه ...ا صور تهختهرمن ادر رهل ج هل) ا فباگیبان ارائ
داد .ا منظور فعهلتهزی تجهرب پییین ،از فباگیبان خواتت ش
تجهرا ک درزمینۀ ارزشیها در کدس داشت ان را ایهن کنن ،
م هئل ه میکدت ک در این زمین در کدسشهی درس خود اه آن
مواج اود ان را اهزگو کنن  .ا منظور ایجهد تجهرب منهت ابای
فباگیبان ،چن مورد تجبا  ،شهی ا م هئل مطبحش در کدس
درس را ابای فباگیبان ایهن ش .
انواع تکهلیف یهدگیبی؛ اطدعه دراهرۀ ،...اجزا  ،...انواع،...
نمایش
چگونگ ه چ اتفهر م افت اگب...
ه تپس نحوۀ ارائۀ شبک ا از آنشه نیز تعیین ش .
اطالعات مطهله شمچون اش ا دهر دا تهن ،اش ا دهرۀ ارزشیها
دربارۀ  ...توصیف ه آییننهم شهی این دهر در این اش از محتوا ربارگبفت
ش ن ک ا صور شفهش ه از طبی پههرپوینت ا فباگیبان ارائ
داد ش .
فعالسازی و ساخت دانش و تجارب پیشین

مسئله

نحوۀ طراحی مؤلفهها
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جدول  : 2طراحی دورۀ ارزشیابی توصیفی بر اساس الگوی اصول اولیۀ آموزش از
دیوید مریل
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مؤلفههای
اصلی
الگویمریل
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پس از ابرت م هئل موجود درزمینۀ ارزشیها ه مصهحه اه متشصصهن امب ه
م رس دهر  ،م هئل مباوط در رهل داتتهن ه ا شمبا تصههیب مباوط ت هین
ش .
مطهله شمچون؛ م لف شهی اصل ابنهمۀ درت اش  ،محتوا،
اجزاء
رهش ،شیوۀ ارزشیها ) در این اش از محتوا ربارگبفت ش ه
ا منظور ارائ ه نمهی این اش از تکهلیف یهدگیبی ،ا ایهن شب
یک از اجزا  ،توصیف مورعیت ه جهیگهش ک در آن ربار داشتن
پبداخت ش .
مطهله مهنن ؛ ارزشیها  ،انواع آن ،ارزشیها توصیف  ،مفهشیم
انواع...
موجود در ارزشیها توصیف ازجمل ؛ پوش کهر ،آزمون ،تکهلیف،
خودتنج  ،شم هالن تنج  ،کهرنهم ه ...در این اش از محتوا
ربار گبفت .م رس ا منظور ارائ ه نمهی این اش  ،اات ا ا
تعبیف مفهشیم ه ارائۀ مثهلشه ه غیب مثهلشهی از آنشه پبداخت.
مطهله از رهیل؛ چگونگ انجه ارزشیها توصیف  ،چگونگ تسیۀ
چگونه
اازارشهی ارزشیها توصیف  ،چگونگ جمعآهری اطدعه ابای
انجه ارزشیها توصیف ه چگونگ تهخت اازارشهی گونهگون
ارزشیها توصیف شمچون؛ پوش کهر ،چکلی ت ،آزمون ،فسبتت
میهش ا ه ...در این اش از محتوا ربارگبفت ش ه ا منظور
ارائۀ آنشه ،پس از توصیف شب یک از مباحل کهر ،توال آنشه ه
ایهن شیوۀ انجه شب یک از آنشه ،ا منظور فباشم کبدن زمینۀ
اهزنمهی بشن ابای فباگیبان ،از طبی انجه یک نمون در کدس
درس مباحل ،توال ه چگونگ انجه آنشه ا فباگیبان نمهی
داد ش .
اربا ه نتهیج ک ؛
اتتفهدۀ صب از ارزشیها کم ا دنههل دارد
.۱
اربات ک ارزشیها توصیف ا دنههل دارد
.2
کمهود اطدعه در زمینۀ ارزشیها توصیف هجود دارد.
.۳
ه  ...در این اش از تکهلیف یهدگیبی ربارگبفت ش  .ا منظور ارائۀ
این اش  ،ا توصیف فباین شه ه ایهن نتهیج ک شب یک از
فباین شه در مورعیتشهی خهص ا دنههل دارن پبداخت ش .
چه اتفاقی میافتد اگر...

مسئله

نحوۀ طراحی مؤلفهها

ده فصلنهمۀ نظبی ه عمل در ابنهمۀ درت  ،شمهر  ،6تهل تو  ،پهییز ه زم تهن ۱۳۹4
مؤلفههای
اصلی
الگویمریل

مسئله
کاربرد

پس از ابرت م هئل موجود درزمینۀ ارزشیها ه مصهحه اه متشصصهن امب ه
م رس دهر  ،م هئل مباوط در رهل داتتهن ه ا شمبا تصههیب مباوط ت هین
ش .
ا منظور ا کهرگیبی این اصل در دهرۀ ارزشیها توصیف  ،ا فباگیبان فبصت
ا کهرگیبی ه تمبین دان یه مسهر ا کهرگبفتۀ ج ی شهن داد ش  .ا ین شیو
ک اع از آموزش شب مطل از فباگیبان خواتت ش مثهلشهی ج ی از آن
مطل را ایهن کنن  ،اازارشهی گونهگون مورداتتفهد در ارزشیها توصیف را تسی
کنن  .اع از انجه شب تمبین اهزخوردشهی اصدح ا فباگیبان داد ش .
ا منظور ا کهرگیبی این اصل در دهرۀ ارزشیها توصیف  ،اع از ارائۀ شب مطل ،
شبایط فباشم ش ک فباگیبان ا منظور منعکس کبدن ،احث کبدن یه دفهع
کبدن از دان ج ی شهن ،اه یک یگب ا گفتگو اپبدازن  .ط این احث ه
گفتگوشه از فباگیبان خواتت ش مطهله ک ط این دهر یهد گبفت ان را خدص
کنن  ،نظباتیهن در مورد ارزشیها توصیف ه نحوۀ ا کهرگیبی آن ایهن کنن ه ا
دفهع از نظبا خود در این زمی اپبدازن ه اگب شیو ای ا منظور اسهود این نوع
ارزشیها ا بشنیهن خطور م کن را ایهن کنن .
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-2اجرای دورهها:
در آغهز شب دهر پی آزمون از فباگیبان اخذ ش ه شبک ا از دهر شه ا شیو شهی ک در
ادام ایهنش اتت ،اجبا ش .
 :2-1اجرای الگوی جاناسن :م رس دهر پس از ربار دادن فباگیبان در گبه شه ا ت شهی
آموزش ک اب اتهس الگوی جهنهتن ت ارک دی ش اود ،ا شمبا راشنمهی اتژتفهد از آن در
اختیهر شب گبه ربارداد ه خود نیز ار ا ا انجه توضیحهت در مورد محتوای ا ت شه نمود .این
کدس در ت رهز متوال اشبرهز پنج تهعت) ابگزار ش  ،رهز اهل ا فباگیبان فبصت داد ش
ا صور مجزا م ل را مطهلع کنن ه اع از مطهلعۀ منهاع اطدعهت موجود در ا ژتۀ آموزشژ
ا یهدداشت ابداری اپبدازن  .معلم در این رهز نقژ راشنمژه را اژب عسژ داشژت .در رهز ده
فباگیبان در رهل گبه شه ا احث ه ابرت ه حل م هئل مطبحش ار ا نمودن  .م رس طژ
فباین کدس ،ا عنوان ت سیل کنن  ،مبا ه راشنمه ا گبه شه کمک م نمژود .در آخژبین رهز
ابگزاری کدس ،اع از انجه کهر گبهش  ،نمهین ۀ شب گبه پهتخ گبه خود را در مقهال تژهیب
گبه شه ارائ داد ه در مقهال پیینسهدا ه انتقهدشهی تژهیب گژبه شژه از پهتژخشژهی خژود دفژهع
نمودن .
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ا منظور تنج فبضیۀ اصل پوهش از م لف شهی رضهیت ،نگبش ه یهدگیبی اتتفهد
ش ؛ ک در ادام نتهیج حهصل از این ت م لف ا تفصیل ایهنش اتت.

. MANOVA

1

63

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.6.53

یافتههای پژوهش
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 :2-2اجرای الگوی مریل :م رس درس را اه توضژیحه کوتژهش دراژهرۀ اشژ ا دهرۀ
آموزش ارزشیها توصیف آغهز کبد ه تپس م لۀ ت هینش در این زمین را ا فباگیبان ارائ
داد .ا منظور جل توج فباگیبان ،م ل در رهل داتتهن ه شمبا اه تصههیب مباوط ارائ شژ .
تپس اه انجه ار امهت ک اب اتهس الگوی مبیل طبحش اود ا ارائۀ محتوای آموزش ج یژ
ا منظور حل م هئل مطبحش پبداخژت .اژ منظژور کهرا ژت مطهلژ فباگبفتژ شژ توتژط
فباگیبان ،اع از ارائۀ شبک ا از ر متشهی محتوا ،از فباگیبان خواتت ک ا ارائژۀ مثژهلشژهی
ج ی  ،تسیۀ نمون کهرشه اپبدازن ؛ ه نسهیتهً اه تبتی دادن مههحث گبهش  ،ا چهل کیی ن بشن
فباگیبان ،م هئل مطبحش را دهاهر ایهن کبد ه اه توج ا مطهل ج ی  ،اه ارائۀ را حژلشژهی
ن هت ا حل م هئل مطبحش ار ا کبد.
 3-2اجرای دورۀ ارزشیابی توصیفی به شیوۀ سنتی :مژ رس در ایژن دهر مطهلژ را از
طبی تشنبان ه اه اتتفهد از پههرپوینت ا فباگیبان ارائ داد .هی در حژین تژ ریس خژود از
مثهلشهی متع د اتتفهد کبد ه از فباگیبان خواتت نکه مسم ک ایهن مژ شژود را یهدداشژت
کنن  .اع از ایهن شب مطل  ،زمهن ا پبت ه پهتخ اختصهص داد ه در پهیژهن شژب جل ژ از
ت ریس ،ا فباگیبان تکهلیف درزمینۀ محتوای آموزش ت ریس ش  ،ارائ ش ک فباگیبان ملز
اودن آن را ابای جل ۀ اع آمهد کنن .
-3تحلیل اثربخشی :ا منظور تنج ارباشی  ،از الگوی ارزشیها کبک پهتبیک ک یک
از مسم تبین ه میسورتبین الگوشه درزمینۀ ارزشیها م اهش اتژتفهد شژ  .در ایژن پژوهش از
تطح یک ه ده این الگو یعن هاکن ه یهدگیبی اتتفهد ش ک ان از گیبی ایژن ده تژطح اژه
اتتفهد از متغیبشهی رضهیت ،نگبش ه یهدگیبی تنجی ش .
ا منظور تجزی هتحلیل داد شهی پوهش  ،از آمهر توصیف اشهخ(شهی فباهان  ،میهنگین ه
انحبا معیهر) اتتفهد ش  .اه عنهیت ا این امب ک متغیب ارباشی دارای زیب م لف شهی رضهیت
ه نگبش ه یهدگیبی اود ا منظور تحلیل داد شژه ه آزمژون فبضژیه از رهش تحلیژل هاریژهنس
چن متغیبی ۱اتتفهد ش  .تپس آزمونشهی تک متغیبی تحلیل هاریهنس ،ابای تکتک متغیبشهی
هاا ت اتتفهد ش  .تمهم عملیه آمهری اه اتتفهد از نب افزار  SPSS 18انجه ش .

ده فصلنهمۀ نظبی ه عمل در ابنهمۀ درت  ،شمهر  ،6تهل تو  ،پهییز ه زم تهن ۱۳۹4

ج هل  ۳نیهندشن ۀ آمهر توصیف اطدعه حهصل از رضهیت ،نگبش ه یهدگیبی در ت
گبه پوهش ؛ م ل تهزن گبا ،م ل محور تی تم ه دهر شهی موجود ارهششهی تنت )
م اهش .

جدول  :3شاخصهای توصیفی رضایت ،نگرش و یادگیری فراگیران از دوره
متغیرهای گروه
وابسته

مسئلهمحور گروه

سازندهگرا

مسئلهمحور گروه سنتی

سیستمی

رضایت

۹7

۹/45

84/50

۹/56

70/6

۱2/65

نگرش

2۳5/07

22/۱۹

۱۹۹/۹۱

20/۱5

۱7۳/۱7

26/۹0

یادگیری

۱7/۳2

۱/85

۱6/0۳

۱/85

۱5/78

۱/78
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اه توج ا نتهیج ج هل  ۳م توان نتیج گبفت ک از یک طب  ،در شمۀ م لف شهی
ارباشی ژ ارضژژهیت ،نگژژبش ه یژژهدگیبی) میژژهنگین گبهش ژ ک ژ اژژب اتژژهس الگژژوی
م ل محوری تهزن گبا آموزش دی اودن ن هت ا ده گبه دیگب یعن م ژ ل محژور
تی تم ه رهششهی تنت ا طور معنهداری اییتب اود ه از طب دیگب گبهش کژ اژب
اتهس الگوی م ل محور تی تم آموزش دی اودن نیز در شمۀ م لف شهی ارباشیژ
از گبهش ک اب اتهس رهششهی تنت آموزشدیژ اودنژ  ،میژهنگین اژهالتبی ک ژ
نمودن .
ابای پهتخ ا این ت ال ک آیه این خبد مقیهسشهی ارباشیژ تژ گژبه تفژهه
معنهداری هجود دارد ،آزمون تحلیل هاریهنس چن متغیبی انجه ش  .در تحلیل هاریژهنس
چن متغیبی آزمونشهی معنهدار مشتلف هجود دارد ک عههر اتت از :آزمون ارب پیدپ ،
آزمون المه ای هیلکز ،آزمون ارب شتلینگ ه آزمون رییۀ اختصهص رهی ک از این آنشه
آزمون المه ای هیلکز رایجتب اود اگهل ،اورگ ،گهل  .)۱۳8۹در این پوهش نیز از ایژن
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میهنگین

انحبا
معیهر

میهنگین

انحبا
معیهر

میهنگین

انحبا
معیهر
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آزمون اتتفهد ش

اتت .نتهیج آزمون المه ای هیلکز ابااژب اژه  0/4۱معنژهدار اتژت ( F

 .)(6,196)= 18/379, P= 0/000مجذهر اته چنژ متغیب ابااژب  0/۳6مژ اهشژ  .اژ ین
معن ک  ۳6درص تغییبا چن متغیب متغیبشهی هاا ت مباوط ا عهمژل گژبه اتژت.
نتهیج آزمون تحلیل هاریهنس چنژ متغیبی نیژهن داد کژ اژین گژبه شژهی م ژ ل محژور
تی تم  ،تهزن گبا ه تنت از لحهظ شمۀ م لف شهی ارباشی تفهه معنژهداری هجژود
دارد اج هل )4
ج هل  :4نتهیج آزمون تحلیل هاریهنس چن متغیب ابای ت گبه پوهش
نگبش ،رضهیت ه یهدگیبی

گبه

مجذور

توان

اتا سهمی

آزمون

متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/000

0/50

1/000

رضایت

11689/405

2

5844/702

49/715

0/53

1/000

نگرش

63137/839

2

31568/919

57/062

0/000

0/117

0/901

یادگیری

42/781

2

21/391

6/442

0/002
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ا منظور نیهن دادن این امب ک اختد میهنگین شبک ا از م لف شه در ک ا گبه شه ای تب
اتت از آزمونشهی تعقیه اتتفهد ش ک در ادام نتهیج آن ا طور خدص بکبش اتت.
 .۱ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ل محور تهزن گبا ن هت ا دهر شژهی آموزشژ
موجود .اختد میهنگین ه انحبا معیهر ده گژبه در متغیژب رضژهیت  26/4ه  ،2/67اخژتد
میهنگین ه انحبا معیهر ده گبه در متغیب نگبش عههر از  6۱/۹ه  5/8اود ه اختد میهنگین
ه انحبا معیهر ده گبه در متغیب یهدگیبی عههر از  ۱/55ه  0/45اود ک این نتهیج حژهک از
معنهداری در م لف شهی نگبش ا ،)0/000رضهیت ا )0/000ه یهدگیبی ا )0/00۱اود.
 .2ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ل محور تی تم ن هت اژ دهر شژهی آموزشژ
موجود .اختد میهنگین ه انحبا معیهر ده گبه در متغیب رضژهیت  ۱۳/8۹ه  ،2/5۱اخژتد
میهنگین ه انحبا معیهر ده گبه در متغیژب نگژبش عهژهر از  26/74ه  5/44اژود ه اخژتد
میهنگین ه انحبا معیهر ده گبه در متغیب یهدگیبی عههر از  0/25ه  0/42اود ک ایژن نتژهیج
حهک از معنهداری در م لف شهی نگبش ا ،)0/000رضهیت ا )0/000ه ع معنژهداری در متغیژب
یهدگیبی ا )0/55اود.
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معناداری

در متغیبشهی
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 .۳ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ل محور تهزن گبا ن هت ا دهر شهی آموزشژ .
اختد میهنگین ه انحبا معیهر ده گبه در متغیب رضهیت  ۱2/5۱ه  ،2/75اختد میهنگین ه
انحبا معیهر ده گبه در متغیب نگژبش عهژهر از  ۳5/۱6ه  5/۹6اژود ه اخژتد میژهنگین ه
انحبا معیهر ده گبه در متغیب یهدگیبی عههر از  ۱/2۹ه  0/46اود ک ایژن نتژهیج حژهک از
معنهداری در م لف شهی نگبش ا ،)0/000رضهیت ا )0/000ه یهدگیبی ا )0/006اود.
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نتیجهگیری
آموزشهپبهرش ا عنوان یک از مسمتبین تهزمهن شهی شژب جهمعژ ااهالکژوشین)2007 ،۱
شبتهل آموزش شهی تحت عنوان ضمن خ مت ابای اکثب کهرکنهن خود اهألخ( معلمهن ابگزار
م کن  .نکتۀ مسم ارباش اودن این آموزششه م اهش  .این پوهش تع داشژت تژه از طبیژ
یک از رهش شهی ارباشی آموزش یعن م ل محوری ا ارباش تژب شژ ن آمژوزش در ایژن
دهر شه کمک نمهی  .نتهیج پوهش از یک تو نیهن دشن ۀ ارباشی آموزش ضمن خژ مت اژب
ارب کهرابد م ل محوری تهزن گبا ن هت ا م ل محوری تی تم ه رهششهی موجود اود ه
از توی دیگب نیهن دشن ۀ ارباش تب اودن م ل محوری تهزن گبا ن هت اژ م ژ ل محژوری
تی تم اود ک در ادام نتهیج ه تهیینشهی مباوط ا شب ک ا از آنشه ا تفصیل ایهن ش اتت.
اهلین نتیجۀ پوهش حهک از ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ل محژور تژهزن گژبا
ن هت ا دهر شهی آموزش موجود اژود .نتژهیج حژهک از معنژهداری در م لفژ شژهی نگژبش ه
رضهیت ه یهدگیبی اود .در ارتههط اه این نتهیج اه توج ا ادایه پوهش م توان اینگون تهیین
کبد ک ؛
از آن جه ک طباح آموزش اب اتهس اصول تهزن گبا اژ طباحژ محژیطشژهی جهلژ ،
جذاب ه تعهمل شمبا اه اهزخورد تبیع ،حضور فعهل فباگیب ،کنتبل یژهدگیبی توتژط فباگیژب،
اتتفهد از منهاع متع د توتژط فباگیژب ،اتژتفهد از احژثشژهی گبهشژ ه مههحثژ ه رژبار دادن
یهدگیبی در زمین شهی هارع توج زیهدی دارد درنتیج فباگیبان تحت آمژوزش مهتنژ اژب ایژن
نظبی از رضهیت ،نگبش ه یهدگیبی ای تبی ابخوردار خواشن اود .این ر مت از یهفتژ شژهی
پوهش شم و اه نتهیج پوهش شهی رینول ه شژهنکوک ا )20۱0اتژتههن ه شمکژهران ا،)20۱0
ااباشیم کوشک مس ی ا ،)۱۳۹۱کبم ا ،)۱۳87 ،۱۳8۹جعفژبی ،خژهم  ،یزدانژ ه محمژ ی
ا ،)۱۳88معلم ا ،)200۱کوین ه تو ا ،)2008آزاداشت ه اتمهعیلزاد ا )۱۳8۹اود.
دهمین نتیجۀ پوهش حهک از ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ژ ل محژور تی ژتم
ن هت ا دهر شهی آموزش موجود اژود .نتژهیج حژهک از معنژهداری در م لفژ شژهی نگژبش ه
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رضهیت ه ع معنهداری در م لفۀ یهدگیبی اود .در ارتههط اژه ایژن نتژهیج اژه توجژ اژ ادایژه
پوهش م توان اینگون تهیین کبد ک ؛
افزای رضهیت ه اسهود نگبش فباگیبان در دهرۀ طباح ش اب اتهس الگوی م ل محور
تی تم ا دالیل شمچون اتتفهد از الگوی طباح  ،مهتن اودن اب م ل ه ارائۀ م هئل مبتهط
اه زن گ هارع ه ا چهل کیی ش ن بشن فباگیب توتط ت اال متع د از توی م رس ک
منجب ا نق فباگیب در جبیهن آموزش م شود ،توجژ زیژهد اژ پژی دان ژت شژهی فباگیژبان،
ملموس کبدن آموزش از طبی مثهلشهی متع د م اهش  .در خصوص تهیین ع تفهه معنهدار
در نمب شهی یهدگیبی فباگیبان اب ارب آموزش مهتن اب الگوی م ل محور تی تم شژهی اتژوان
این گون ایهن کبد ک ا دلیل این امب ک الگوی اصول اهلیۀ آموزش مهتن اب رهیکژبد تی ژتم
م اهش ه م ل شهی ت هین ش ا رهش م تقیم ه از طبی م رس دهر حل م شود ه تقبیههً
شهی ا رهششهی تنت از رهیل تشنبان ک در آنشه نیز معلم محژوری اتژت ه فباگیژب نقژ
چن ان ایفه نم کن  ،م اهش تفهه معنهداری این نمبا آزمودن شه میهش نی اتت.
تومین نتیجۀ پوهش حهک از ارباشی نهش از کهرا ت الگوی م ل تهزن گبا ن هت
ا م ل محور تی تم اود .نتهیج حهک از معنهداری در م لف شهی نگبش ه رضهیت ه یهدگیبی
اود .در ارتههط اه این نتهیج اه توج ا ادایه پوهش م توان اینگون تهیین کبد کژ ؛ اژی تژب
اودن رضهیت ،نگبش ه یهدگیبی فباگیبان ،ا دالیل شمچون تهزگ ه جژذاایت داشژتن نحژوۀ
ارائ محتوا ه رهش ت ریس م رس ابای فباگیبان ،ر ر انتشهب ر متشهی از محتوا توتژط
فباگیبان ،نق ای تب فباگیب ه راشنمه ه میههر اژودن مژ رس ،تژهزمهن ش کژدس اژ شژیوۀ
گبهش ه یهدگیبی تعهمل  ،ارتههط م هئل ه مطهل ارائ ش اه زن گ هارع فباگیبان ،اود.
اه توج ا نتهیج این پوهش ه پوهش شهی میها انتظهر مژ رهد م ژ ولین آمژوزششژهی
ضمن خ مت ،شبچ ای تب ا تمت تهزن گبای گه ابدارن ه زمین را ابای اجبای شب چژ
استب الگوشهی م ل محور ه تهزن گبا فباشم آهرن ته ا ین هتیل از ش ر رفتن ه اتد شزین
جلوگیبی شود .الزمۀ ایژن امژب تغییژب نگژبش م رتژهن ن ژهت اژ رهیکژبد تژهزن گبایژ ه
م ل محوری ،آشنهی آنهن اه طباح آموزششه اب اتهس الگوشهی متع د ه اجبای آنشه ،فباشم
کبدن محیط منهت ه امکهنه الز ا منظور اجبای شب چ استب این الگوشه م اهش .
در انتسه اهی ا این نکت اشهر کبد ک این پوهش اه مح هدیتشهی ازجمل ؛ ع انتشهب
تصهدف آزمودن شه ،ع اتتفهد از تهیب متغیبشهی ارباشی  ،عژ اتژتفهد از تژهیب اازارشژهی
ان از گیبی ه اتتفهد صب از پبتینهم ه آزمون ،ع طباحژ محژیطشژهی م ژ ل محژور اژه
اتتفهد از رهششهی الکتبهنیک مواج اود .اه توج ا این مح هدیتشه انجه پوهش شهی ک
اتوان این مح هدیتشه را کنتبل کن پیینسهد م گبدد.
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