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Abstract: Utilization of systematic instructional 
design models in industrial training has been a 
standard since the introduction of those models. 
However this standard has been questioned after the 
interdiction of constructivist instructional design 
model. No doubt, the application of efficient 
instructional design models has a determining effect 
on productivity of managers training and 
development. In the present study selecting an 
appropriate approach to instructional design for 
managers training and development in 
organizational context was examined. This could 
solve many training problems, and improve the 
efficiency of instructional system in those settings. 
Kirkpatrick's training evaluation model was used to 
compare the effectiveness of each program. Findings 
showed that managers in constructive group had 
more satisfaction and more positive attitude toward 
training. Also, training of the constructive group was 
found to be more effective than that of the 
systematic one.  
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ــده ــدگان  ": چكي در عــصر تغييــرات مــداوم تنهــا يادگيرن

ده انـد كـه     پايدارند و مابقي خود را براي دنيايي آمـاده نمـو          
 بي شـك ايـن جملـه، واقعيـت زنـدگي            ".ديگر وجود ندارد  

هـا نيـز از ايـن قاعـده         باشـد و سـازمان    اجتماعي امروز مـي   
هــاي  در ايــن خــصوص كاربــست مــدل .مــستثني نيــستند

ــت خاصــي    ــربخش از اهمي ــوزش مناســب و اث طراحــي آم
در پژوهش حاضر با طراحـي آموزشـي دوره         . برخوردار است 

دو رويكـرد سيـستمي و سـازنده گـرا و           اي واحد بر اسـاس      
اجراي آن براي دو گروه از مديران  سعي شده تا به مقايـسه           
اثربخشي اين رويكردها و شناسايي مـدل طراحـي آموزشـي           

جهـت ارزيـابي     .كارآمد جهت آموزش مديران پرداخته شود     
اثربخشي از مدل كرك پاتريك استفاده گرديد بر اين اساس          

ها نسبت به  نگرش آن  يران از دوره،  چهار متغير رضايت فراگ   
ها مورد سنجش قرار     ميزان يادگيري و تغيير رفتار آن      دوره،

دو متغير اول بيانگر مناسب بودن مدل طراحـي         .گرفته است 
نتـايج  . باشـد و متغير سوم و چهارم  بيانگر اثربخشي آن مي         

بيانگر آنست كه الگوي طراحي آموزشي بـر اسـاس رويكـرد            
راي آمـوزش مـديران مناسـب و نـسبت بـه            سازنده گرايي ب  

  . الگوي سيستمي اثربخش تر مي باشد
  

ش مـديران، رويكـرد     زآمـو  طراحي آموزشي، : كليد واژه ها  
  اثربخشي آموزش ،رويكرد سازنده گرايي سيستمي،

 

                                                 
 استاديار دانشگاه مازندران) 1
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس) 2
  استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي) 3
   امريكاNorth Carolina Wilmington استاد دانشگاه) 4
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  مقدمه

مديران مياني و ارشد عنصري . كنند ها ايفا مي      مديران همواره نقشي مهم و حياتي در سازمان
تاثير مديران برجسته در . باشند هدايت و موفقيت مديران عملياتي و كاركنان ميكليدي در راهنمايي، 

  .هاي موفق،  بارز و آشكار گرديده است ها امروزه در بسياري از سازمان كسب درآمد، سود و موفقيت سازمان
اين تغييرات .  استها رخ داده    از سوي ديگر در عصر حاضر تغييرات شگرفي در محيط سازمان 

تر  ها مسطح از جمله اينكه سازمان. ها را نيز دستخوش تغييرات عظيمي نموده است سازمان
بسياري از سطوح مديريتي حذف شده است، توجه به مشتري و مشتري مداري افزايش  اند،  شده

ر را به هاي عصر حاضر، مدي  پاسخ سريع به مشكالت و فرصت.يافته است و مواردي از اين قبيل
ها به مديران  ها مطرح ساخته است و نياز سازمان عنوان منبعي حياتي در حل مسائل سازمان
كارگيري رويكرد مناسب جهت آموزش  از اين رو به. شايسته بيش از پيش آشكار گرديده است

  . تواند گامي بزرگ در اين مسير محسوب شود مديران مي
  :ان مي سازددر اين خصوص خاطر نش )2ص ،1993 (1نوون

ها بيش از هر زمان ديگـر بـراي          امروزه با عنايت به شتاب تغييرات و رقابت فزاينده، سازمان          "   
كـسب  ( طراحي آموزشي مناسب براي ايـن دو هـدف           نتايج و حفظ خود تالش مي كنند و       كسب  

زمان  زيرا اين آموزش است كه موجب بهبود عملكرد سا         ".بسيار مهم مي باشد   ) نتايج و حفظ بقاء   
  .  براي تحقق اين مهم ضروري استمناسببه همين دليل طراحي آموزشي . و تعالي آن مي گردد

هـاي    طراحي آموزشي به عنوان قلمرو علمي كـه بـه چگـونگي ارائـه موقعيـت        به عبارتي ديگر     
آموزشي در جهت تحقق يادگيري مي پردازد از نقش بسزايي برخوردار است به گونه اي كه برخي   

بـه همـين     ).2،2004كراوفورد(ند طراحي آموزشي قلب هرگونه كوشش آموزشي مي باشد          معتقد
عرصه صنعت و كسب و كار حوزه اصلي انجام طراحي آموزشي در سه دهـه اخيـر                   كه دليل است 
  .)2007 و همكاران،3ريچي( بوده است

ارد امـا  هاي طراحي آموزشـي بـسيار زيـادي وجـود د               در ادبيات طراحي آموزشي گرچه مدل     
اگـر  . و سازنده گرايي مي باشند    ) سيستمي(ها منبعث از دو پاردايم اصلي عينيت گرا          اكثريت آن 

هـاي درسـي بـراي       چه رويكرد سيستمي طراحي آموزشي هم در عمل و هم در بسياري از كتاب             
ي ساليان زيادي بخوبي تثبيت شده بود، اما رويكرد ديگري در دهه هاي اخير به نام سازنده گرايـ                 

در واقع علت ظهور رويكرد سـازنده گرايـي ناشـي از تحـوالتي              ). 4،1995ويلس(ظهور كرده است    
                                                 

1. Noone 
2. Crawford 
3. Richey 
4. Willis  
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-است كه در فراسيستم آموزش رخ داده است و آن انتقال از عصر صنعتي به عصر اطالعـات مـي                   
گونه بيـان نمـود كـه در         هاي اين دو عصر برآييم مي توان اين         اگر در مقام مقايسه ويژگي     .باشد

كه در عصر اطالعات مـشتري        امور بوده، در حالي    1تي تاكيد بيشتر بر استاندارد نمودن     عصر صنع 
آموزش در عصر صـنعتي، اسـتاندارد بـوده كـه در آن             .  جايگزين اين ويژگي گرديده است     2مداري

 در حـال    .مدرس طي زماني مشخص محتواي خاصي را به جمعي از يادگيرندگان ارائه مـي كنـد               
يك دليل ادامه اين روند وجود كارايي اقتصادي اسـت كـه          . يم حاكم مي باشد   پارادااين  حاضر نيز   

البته نكته اينجاست كه اين روش ممكن است كارايي داشته باشد اما بـا              . در اين روش وجود دارد    
آمـوزش  ). 1999رايگلوث،(باشد  هاي عصر اطالعات اثربخشي آن مورد ترديد مي       عنايت به ويژگي  

بـراي  .  بايستي بجاي استانداردسازي، مبتنـي بـر مـشتري مـداري باشـد         مناسب با عصر اطالعات   
 محور مطرح مي گردد كه در آن -برآورده نمودن اين نياز پارادايمي تحت عنوان پارادايم يادگيري      

بجاي تمركز بر ارائه مواد آموزشي، توجه به برآورده نمودن نياز يادگيرنـده معطـوف مـي باشـد و                    
ي در فرايند آموزش دارد و معلم تنها نقش راهنما و تسهيل كننده را بر     فراگير نقش فعال و محور    

  .عهده دارد
هـدف آمـوزش كمـك بـه يادگيرنـدگان جهـت ايجـاد يـادگيري و                  در رويكرد سازنده گرايـي،       

تمركز بر ساخت فعال دانش توسط فرد مي باشد و يـادگيري بوسـيله               .راهبردهاي تفكر مي باشد   
  .)3،1999سيتز(ل مي شود تشويق پژوهش فعال تسهي

 به عنوان اصول حاكم بر طراحـي آموزشـي بـا رويكـرد سـازنده                 را  هفت اصل  )1378(فردانش     
  :مده استآگرايي مطرح مي سازد كه در شكل ذيل 

  
  
  
  
  
  
  

  )146، ص1378فردانش،(اصول حاكم بر طراحي آموزشي سازنده گرا ) 1شكل 
  

                                                 
1. Standardization  
2. Customization 
3. Seitz 

  گنجاندن يادگيري در زمينه هاي مربوط و واقعي )1
  گنجاندن يادگيري در تجارب اجتماعي )2
  لك و داشتن نظر در فرايند يادگيريتشويق تم )3
  ه تجربه فرايند ساختن دانشئارا )4
  تشويق خودآگاهي از فرايند ساختن دانش )5
  هاي مختلف ه تجربه و تقدير از ديدگاهئارا )6
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زسوي محقـق در داخـل و خـارج كـشور پژوهـشي             بر اساس بررسي و كاوش هاي صورت گرفته ا        
.  منطبق با موضوع تحقيق انجام نپذيرفته است و يا حداقل محقق بدان دست نيافته  اسـت                 أدقيق

هـا بيـانگر موفقيـت     آنهايي پيرامون موضوع انجام شـده اسـت كـه نتـايج              با اين وجود پژوهش   
  .رويكرد سازنده گرايي و پيامدهاي ارزشمند آن مي باشد

-و سـازنده  ) سيستمي( هاي طراحي آمورشي عيني    در پژوهشي به مقايسه مدل    ) 2001( علمم   
 حمايـت   ) 1993جانسن و همكـاران،    (نتايج پژوهش از نظريه پيوستار كسب دانش       .گرا  پرداخت  

اين اساس مدل طراحي سازنده گرا هنگامي مناسب است كه دانشجو دانش پيشرفته              بر .مي كند 
 حل مساله و كـاربرد اصـول چندگانـه باشـد و مـدل               أامدهاي يادگيري عمدت  از محتوا داشته و پي    

عينيت گرا براي هنگاميكه دانشجو دانش قبلي اندكي در مورد موضوع دارد و پيامدهاي يادگيري               
  .بر يادگيري مفاهيم و اصول جديد متمركز است مناسب مي باشد

 جانـسن   يط يادگيري سازنده گرا   پژوهشي ديگر به اجراي مدل طراحي محي       در   )2003(معلم     
سـنجش  .  اكثريت دانشجويان اهداف دوره را كسب نموده اند        پرداخت كه نتايج نشانگر اين بودكه     

ها نگرش بسيار مثبتي نـسبت بـه دوره          نگرش فراگيران نسبت به دوره نيز نشانگر اين بود كه آن          
  .داشتند

هاي يادگيري سـازنده     ه طراحي محيط  با بكارگيري نظري  ) 2003(1در مطالعه اي مشابه مكلين       
نتـايج ارزيـابي دوره      . جانسن به طراحي دوره آموزشي در كتابخانه هاي دانشگاهي پرداخت          يگرا

ها بهبـود يافتـه اسـت و         هاي حل مساله آن    نشانگر اين بود كه فراگيران معتقد بودند كه مهارت        
  .ش تر بيابند و انتخاب كنندبهتر از قبل قادرند اطالعات را ارزيابي كنند و بطور اثربخ

انجام شد نشانگر اين بودكه بكارگيري اصـول        ) 2005( در اين زمينه پژوهشي كه توسط كوپر          
هـايي در كاركنـان      سازنده گرايي اجتماعي در طراحي برنامه هاي آموزشي جهت توسعه مهـارت           

-كمك مي ..)  پذيري و  از قبيل خالقيت، انعطاف   ( براي موفق شدن در دنياي كار آينده الزم است        
  .كند
 از روش( محور -طي پژوهشي بر اساس مفروضات يادگيري موقعيت) 2000(2هرينگتون و اليور   

به طراحي بسته آموزشي چند رسانه اي پرداختند و پـس از اجـراي              ) هاي پارادايم سازنده گرايي   
  .ش استآن به اين نتيجه رسيدند كه اين روش جهت كسب دانش پيشرفته بسيار اثربخ

 مساله اي كه هسته اصلي پژوهش حاضر را شكل مي دهـد اينـست       با توجه به پيشينه تحقيق،       
ي كـه در بكـارگيري رويكـرد        ي و مزايا  ه در آموزش مديران با عنايت به تغيير پارادايمي رخ داده          ك

در جهـت طراحـي     از چـه رويكـردي بايـد         طراحي سازنده گرا در پيشينه تحقيقاتي نمايان است         
                                                 

1. Macklin 
2  . Herrington &Oliver 
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استفاده نمود؟ آيا زمان رها نمودن نظريـه سيـستمي طراحـي آموزشـي و رو آوردن بـه                   موزشي  آ
نظريه هاي جديد از جمله سازنده گرايي فرا رسيده اسـت؟ يـا اينكـه الگـوي سيـستمي طراحـي                 

   مي باشد؟ مديرنها در امر آموزش آموزشي همچنان پاسخگوي نيازهاي سازمان
  
   اهداف و فرضيه هاي تحقيق-2

  :هاي پژوهش حاضر عبارتند از فهد
   آموزشي براي آموزش مديران  طراحي الگوي مناسبتعيين )1
  مقايسه اثربخشي الگوي سازنده گرايي با الگوي سيستمي جهت آموزش مديران )2

  :فرضيه هاي پژوهش با عنايت به اهداف تحقيق به شرح ذيل است
  .ب استمناسآموزش مديران الگوي طراحي آموزشي سازنده گرايي براي  )1
نسبت به الگوي سيـستمي   آموزش مديران   الگوي طراحي آموزشي سازنده گرايي جهت        )2

  .اثربخش تر مي باشد
 ها نسبت به دوره مي باشد  رضايت فراگيران از آموزش و نگرش مثبت آن،منظور از مناسب بودن

ر رفتار  ميزان يادگيري و تغيي،منظور از اثربخشي  و) اثربخشي پاتريكارزشيابي مدل 1سطح (
  .) اثربخشي مدل پاتريكارزشيابي مدل 3و2سطح ( باشد مي فراگيران

  
  تعريف اصطالحات كليدي تحقيق-3

هاي خاص توسط  هاي معين براي دستيابي به هدف  پيش بيني روش:طراحي آموزشي
  .)1378 فردانش،( شاگردان خاص و در شرايط مشخص

 تعيين آنچه ، متوالييها ربردارنده گام فرايند طراحي سيستم آموزش كه د:رويكرد سيستمي
  .تعيين راهبردهاي آموزش آن و ارزشيابي ميزان يادگيري مي باشد بايستي يادگرفته شود،

كه بر ساخته    پارادايم سازنده گرايي فلسفه اي از طراحي آموزشي ارائه مي دهد             :سازنده گرايي  
هـاي    را به اجـرا و مـديريت فعاليـت          و يادگيرنده  شدن دانش توسط فرد و در ذهن او تاكيد دارد         

يادگيري شخصي شان هدايت مي كند و مشاركت و يادگيري جمعي براي تفكـر انتقـادي و حـل              
  .)2003ساندرز و ويليامز،( مساله را تشويق مي كند

 رضايت فراگيران از آموزش و نگرش مثبت ،منظور از مناسب بودن: مناسب بودن مدل طراحي
  .) مدل سنجش اثربخشي پاتريك1سطح (  باشدها نسبت به دوره مي آن

 منظور از اثربخشي ميزان يادگيري و تغيير رفتار فراگيران: اثربخش بودن مدل طراحي
  .) مدل سنجش اثربخشي مدل پاتريك3و2سطح ( باشد مي
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  دورههاي مختلف  بخشه شدن انتظارات فراگيران از دميزان برآور :رضايت
  يران نسبت به دورهاحساسات و تمايالت فراگ :نگرش

  .  پس آزمون سنجيده مي شود- ميزان تحقق اهداف دوره كه از طريق پيش آزمون:يادگيري
   ميزان بكارگيري آموخته هاي دوره در محيط واقعي كار:تغيير رفتار

 آن بخش از كاركنان كه مسئوليت واحدهايي از سازمان را عهده دار مي باشند و در دو :مديران
   .يس ادره قرار دارندئ ررده مديريتي و

  
  روش تحقيق  

 1هـاي كـاربردي    پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقيق با توجه به اهداف پژوهش جزء پژوهش            

 قـرار  2از منظر نحوه گرداوري داده ها، پژوهش حاضر در مجموعـه تحقيقـات آزمايـشي    .مي باشد 
 گروه گواه استفاده شده      پس آزمون با   -هاي آزمايشي از طرح پيش آزمون      از ميان طرح   .گيردمي

شايسته تر آن اسـت      .كند  ها نقش گروه گواه را براي گروه ديگر ايفا مي          است، كه هر يك از گروه     
اجـراي طـرح پـيش     .هـا اسـتفاده نمـاييم      كه بجاي گروه گواه از گروه مقايسه براي ناميدن گروه         

  : پس آزمون با گروه گواه مستلزم اجراي اين مراحل است-آزمون
هاي آزمايشي و مقايسه، اجراي پيش آزمون در  هاي تحقيق در گروه ني تصادفي آزمودنيجايگزي

بورگ و گال ترجمه نصر  گال،( اجراي عمل آزمايشي، اجراي پس آزمون در دو گروه دو گروه،
    . كه اين مراحل در پژوهش حاضر رعايت شده است)859ص ،1383اصفهاني،

منظور از مديران  .ركت ايران خودرو خراسان مي باشندجامعه آماري پژوهش حاضر مديران ش   
رده آن بخش از كاركنان كه مسئوليت واحدهايي از سازمان را عهده دار مي باشند و در دو 

عنايت به محدود  نفر بوده كه با 70ها   قرار دارند مي باشد كه تعداد آن ادارهيسئ و رمديريت
  .ري استفاده شدبودن حجم جامعه بجاي نمونه گيري از سرشما

با توجه به اينكه در اين پژوهش قصد مقايـسه دو الگـوي طراحـي آموزشـي بـراي مـديران را                      
 از جدول اعداد تـصادفي جهـت     .ايم لذا افراد به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم گرديدند          داشته

 تخصيص  هاي آزمايش و مقايسه استفاده شد به عبارتي از روش          جايگزيني تصادفي افراد در گروه    
جايگزيني تـصادفي بـه ايـن    ".ها استفاده شد   يا جايگزيني تصادفي جهت قرار دادن افراد در گروه        

شانس برابري براي قـرار     ) در پژوهش حاضر تك تك فراگيران     ( معناست كه هر واحد نمونه گيري     
جـايگزيني تـصادفي بهتـرين شـيوه         .هاي آزمايشي پژوهش داده شـود      گرفتن در هريك از عمل    

                                                 
1. Applied Research 
2. Experimental Research 
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هاي مختلف عمل آزمايشي در ابتـداي پـژوهش           براي حصول اطمينان از همتا بودن گروه       موجود
  ) 844ص همان منبع، (".است
  

    ابزار گرداوري داده ها-5
در پژوهش حاضر به بررسي ميزان مناسب بودن و اثربخشي الگو هاي طراحي آموزشي جهـت                

رديد منظور از مناسب بـودن الگـوي   همانطور كه قبال  بيان گ. آموزش مديران پرداخته شده است 
خـشي  بهـا نـسبت بـه دوره و منظـور از اثر             رضايت فراگيران و نگرش مثبت آن      ،طراحي آموزشي 

در ادامـه بـه تـشريح ابزارهـاي          .ميزان يادگيري و تغيير رفتار فراگيران در محيط كار مـي باشـد            
  .گرداوري داده هاي اين چهار متغير پرداخته مي شود

اسـتفاده    سوال بسته پاسخ پنج ارزشي     23ت فراگيران از پرسشنامه شامل      جهت سنجش رضاي  
 سوال بعد جهت سـنجش ميـزان        9 سوال اول به سنجش رضايت فراگيران از محتوا،          8گرديد كه   

 سوال بعدي به بررسي رضايت فراگيران از سازماندهي و امكانات دوره            5رضايت از مدرس دوره و      
فراگير ميزان رضايت . ن رضايت فراگير از دوره به طور كلي مي پردازدو نهايتا سوال پاياني به ميزا

مـشخص  ) بيـشترين  (5و  ) كمتـرين  (1خود را در مورد هر يك از گويه ها با انتخاب عددي بين              
  .مي نمايد

جهت سنجش نگرش فراگيران نسبت به دوره نيـز از پرسـشنامه اسـتفاده گرديـد بـه منظـور                    
به نقل از    ،1992(نامه كيفيت زندگي در مدرسه كه اينلي و بورك          تدوين اين پرسشنامه از پرسش    

پرسشنامه كيفيت زندگي در مدرسه بـه بررسـي         .  تهيه نموده بودند استفاده گرديد     )1384سيف،
را بـا انجـام اصـالحات تبـديل بـه            احساس شاگردان از مدرسه مـي پرداخـت كـه پژوهـشگر آن            

 بـه دوره هـاي حـين خـدمت نمـود؛ ايـن              اي جهت سنجش احساس فراگيران نـسبت      پرسشنامه
 گويه بسته پاسخ چهار ارزشي مي باشد كه فراگير ميزان توافق خود را با هر                39پرسشنامه شامل   

-هاي موافق، تقريبا موافق، تقريبا مخالف و مخـالف مـشخص مـي             يك از گويه ها در قالب حالت      
  .سازد

عاطفـه   بارتند از رضايت كلي،   اين پرسشنامه هفت شاخص را مورد سنجش قرار مي دهد كه ع           
  .موفقيت و ماجرا فرصت، همبستگي اجتماعي، مدرس، منفي،

هاي   به منظور سنجش ميزان يادگيري از آزمون معلم ساخته پيشرفت تحصيلي از نوع آزمون             
 غلط و چند گزينـه اي       -هاي صحيح    هاي عيني از سوال    عيني استفاده گرديد كه از ميان آزمون      

  سوال بـسته پاسـخ       25مجموع جهت سنجش يادگيري فراگيران در اين دوره از          در   .استفاده شد 
  . سوال از نوع چند گزينه اي مي باشد19غلط و - سوال از نوع صحيح6عيني استفاده گرديد كه 
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به منظور سنجش ميزان بكارگيري آموخته هاي دوره در محيط كار كه تغيير رفتـار فراگيـران                
پرسـشنامه  . صان محتواي دوره، پرسشنامه اي طراحـي گرديـد        محسوب مي گردد با كمك متخص     

تغيير عملكرد مديران مشتمل بر دوازده گويه مي باشـد كـه در واقـع هـر يـك از ايـن گويـه هـا             
هايي است كه مديران بايستي متاثر از آموخته هاي دوره در محـيط كـار انجـام دهنـد در                    فعاليت

ه گرديد؛ لذا پرسشنامه پنج ارزشي بوده و ميـزان          طراحي اين پرسشنامه از مقياس ليكرت استفاد      
كاربست انتقال يادگيري توسط فراگير را روي پيوستاري از به ندرت تا هميشه مورد ارزيابي قـرار                 

  .مدير و همكاران ايشان تكميل مي گردد اين پرسشنامه توسط سه گروه فراگيران،.مي دهد
  
   روايي و پايايي ابزار اندازه گيري-6

بـر ايـن     .ين روايي كليه ابزارهاي اندازه گيري از روش روايي محتوا اسـتفاده گرديـد             جهت تعي 
اساس نظر متخصصان در خصوص پرسشنامه اخذ گرديد كه متخصصان متفق القول اعالم نمودند              

 مـي باشـد و صـرفا اصـالح           در جهت موضـوع سـنجش رضـايت و نگـرش           كه سواالت پرسشنامه  
   .ه پرسشنامه از اين لحاظ اصالح و نهايي گرديدويرايشي پرسشنامه توصيه گرديد ك

هاي دوره و پرسـشنامه تغييـر عملكـرد نيـز روش روايـي محتـوا                 جهت سنجش روايي آزمون   
در اينجا روايي محتوا حاكي از اينست كه محتواي پرسشنامه شامل نمونه دقيقي              .استفاده گرديد 

بايستي در محيط كار به نمايش گذارد   هاي آموزشي و رفتارهايي كه فرد        از محتواي دوره و هدف    
هـا   جهت تحقق اين مهم، نظرات متخصـصان محتـوا در ايـن خـصوص اخـذ و بـا نظـر آن              .باشد

  .پرسشنامه ها نهايي گرديد
جهت تعيين پايايي پرسشنامه هاي رضايت و نگرش قبل از اجراي نهايي به منظور اعتباريـابي                

از فراگيـران خواسـته    .ن بصورت آزمايشي اجـرا شـد  پرسشنامه در دوره ديگر مربوط به مديرا   آن،
شد ضمن تكميل پرسشنامه چنانچه ابهاماتي در گويه ها وجود دارد، بيان نماينـد كـه طـي ايـن                    

گـرداوري  پرسشنامه تكميل شده توسط مديران       67فرايند ابهام خاصي مشاهده نگرديد، و نهايتا        
  استفاده گرديد كـه بـر ايـن اسـاس            1اگرديد جهت سنجش پايايي پرسشنامه از روش ضريب آلف        

  .محاسبه گرديد% 91و پرسشنامه سنجش نگرش  % 94ضريب پايايي پرسشنامه سنجش رضايت 
پس از اجراي نهايي نيز ضريب پايايي از طريق همين روش مجددا مورد سنجش قـرار گرفـت                  

 نشانگر  كه اين  جهت پرسشنامه نگرش بدست آمد    %  91جهت پرسشنامه رضايت و     % 93كه عدد   
  .  آنست كه پرسشنامه ها از پايايي بااليي برخوردار است

                                                 
1. Coefficient Alpha 
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هـا    حضور تمامي آن وجهت تعيين پايايي آزمون دوره با عنايت به محدود بودن تعداد مديران          
پـس از اجـراي دوره بـه         .امكان اجراي آزمايشي اين آزمـون نبـود        در پژوهش به عنوان آزمودني،    

% 64 ريچاردسـون پرداختـه شـد و پايـايي آزمـون             -مـول كـودر   تحليل پايايي آزمون از طريق فر     
  . محاسبه گرديد

 نهايتا براي سنجش پايايي پرسشنامه تغيير عملكرد ازفرمول آلفاي كرانباخ استفاده گرديد كه             
  .محاسبه گرديد% 93بر اين اساس ضريب پايايي پرسشنامه مديران 

  
  روش اجراي پژوهش -7

بنابراين داراي متغيرهاي مستقل و      ر از نوع آزمايشي مي باشد،     با عنايت به اينكه پژوهش حاض     
متغير مستقل در اين پژوهش طراحي آموزشي مـي باشـد كـه داراي دو سـطح                  .وابسته مي باشد  

 متغيـر هـاي وابـسته نيـز شـامل چهـار متغيـر رضـايت                 .رويكرد سيستمي و سازنده گرايي است     
هـا   يادگيري و تغييـر رفتـار آن        دوره آموزشي،  ها نسبت به   نگرش آن  فراگيران از دوره آموزشي،   

مي باشد كه با ابزارهاي محقق ساخته اي كه در قسمت قبل توضيح داده شد انـدازه گيـري مـي                     
  . گردد

  در يك تقسيم بندي اجراي پژوهش حاضر در سه مرحله اصلي انجام پذيرفته است
  

  طراحي آموزشي :مرحله اول) 7-1
 طراحي آموزشي دوره اي بـر اسـاس رويكردهـاي سيـستمي و              اولين مرحله انجام اين پژوهش    

جهت انجام اين مهم، در گام اول پژوهشگر بايستي مـشخص نمايـد كـه                .سازنده گرايي مي باشد   
-هـايي اسـتفاده مـي    جهت طراحي آموزشي با رويكردهاي سيستمي و سازنده گرايي از چه مدل        

هـاي موجـود در هـر دو         ضوع و بررسـي مـدل     در اين راستا پس از انجام مطالعه ادبيات مو         .نمايد
 جهت طراحي آموزشـي     )1374فردانش،( رويكرد نهايتا مدل هفت مرحله اي رايگلوت و همكاران        

 جهت طراحـي سـازنده گـرا        )1999( هاي سازنده گراي جانسن    سيستمي و مدل طراحي محيط    
زش انتخـاب شـده   اين اساس در اين مرحله دوره مديريت تعارض كه جهت آمو      بر .انتخاب گرديد 

  . بود بر اساس هر دو رويكرد طراحي گرديد
   

  اجراي آموزش :مرحله دوم) 7-2
در راستاي اينكه شرايط هر دو گروه در سطوح مديريتي و كارگري شـبيه هـم باشـد تـا بهتـر             
بتوانيم اثر متغير مستقل را بررسي نماييم لذا يك نفـر بـه عنـوان مـدرس هـر دو گـروه انتخـاب          
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في با عنايت به اينكه يكي از مولفه هاي مورد سنجش در متغير رضـايت فراگيـران از   از طر .گرديد
دوره، سازماندهي و امكانات مي باشد لذا سعي گرديد مكان برگزاري دوره هـاي آموزشـي هـر دو                   

  .گروه يكسان باشد
  مقايسه مناسب بودن و اثربخشي دوره ها :مرحله سوم) 7-3

مناسب و اثربخش طراحي آموزش صنعتي جهت مديران        هدف اصلي پژوهش شناسايي الگوي      
در اين مرحله جهت تعيين اثربخشي دوره ها از مدل ارزيابي اثربخـشي كـرك پاتريـك                 . مي باشد 
 .باشـد   شناخته شده ترين و رايج ترين مدل در عرصه آموزش صـنعتي مـي       اين مدل  .شد استفاده

) 1994لي وايس و تورن هيل،    ؛  97ص ،2007ديك و جانسون،   ؛34ص   ،2002تنانت و همكاران،  (
يادگيري، رفتار   واكنش،( متغيرهاي مختلف در چهار سطح ارزشيابي     اين مدل   و با توجه به اينكه      

 از ايـن    لـذا  ).2007ديـك و جانـسون،    ( در نظر دارد بيشتر مورد توجه طراحان مي باشد        ) و نتايج 
  .هاي طراحي آموزشي استفاده مي گردد مدل جهت سنجش اثربخشي مدل

 :بر اين اساس براي دوره هاي اجرا شده چهار متغير مورد سنجش قرار گرفـت كـه عبارتنـد از                   
 يـادگيري  نگـرش فراگيـران نـسبت بـه دوره،         ،)سطح يك مدل پاتريك   ( رضايت فراگيران از دوره   

  ).سطح سه مدل پاتريك( و نهايتا تغيير رفتار فراگيران در محيط كار) سطح دو مدل پاتريك(
گـردآوري   ربوط به متغير تغيير رفتار پس از دو ماه از برگزاري دوره هاي مربوطـه،              داده هاي م  

 و  1998 و   1996پاتريـك، ( خود فرد و همكاران وي به عنوان منـابع اطالعـاتي           مدير فراگير، . شد
  . به تكميل پرسشنامه پرداختند) 2007ديك و جانسون،

  
   نحوه تجزيه و تحليل داده ها-8

- در اين پژوهش با چندين متغير وابسته سروكار داريم لذا جهت تحليل داده         با عنايت به اينكه   
ــري    ــد متغي ــانس چن ــل واري ــاري تحلي ــا از روش آم ــردد MANOVAه در  . اســتفاده مــي گ

MANOVA           1آزمون اثر پياليـي    :  آزمون هاي معناداري مختلفي ارائه مي گردد كه عبارتند از، 
 كـه در تحليـل دادهـا    4 و آزمون ريشه اختـصاصي روي 3آزمون اثر هتلينگ ،2آزمون النداي ويلكز 

متعاقب نتايج تحليـل واريـانس از        .ارائه مي گردد   كه رايج تر مي باشد    نتيجه آزمون النداي ويلكز     
هاي تك متغيري واريانس براي تك تك متغيرهـاي وابـسته    هاي فوق، نتايج آزمون  طريق آزمون 

 پژوهش كه به مناسب بودن      1ه  ل فوق جهت فرضي   يتحل )1379سرمد و همكاران،  ( .گردد  ارائه مي 

                                                 
1. Pillai Trace  
2. Wilk Lambda  
3. Hotelling Trace 
4. Roy Largest Root  
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 كه به اثربخـشي      2ه  اما جهت فرضي   .مي پردازد بكار مي رود     الگوي طراحي آموزشي براي مديران    
 و پيش آزمون از فراگيران اخذ شده است از روش تحليل كواريـانس چنـد متغيـري                  الگو پرداخته 

MANCOVA   عنوان متغير    در اينجا از پيش آزمون به      . استفاده مي شود Covariate   جهـت 
  .حذف اثر متغير تصادفي استفاده مي شود

هاي فوق در مورد متغيرهاي وابسته آمارهاي توصيفي شامل ميانگين           قبل از هر يك از تحليل     
هـاي   كليه تحليل .و انحراف استاندارد به تفكيك دو گروه سيستمي و سازنده گرايي ارائه مي شود             

  .شده است انجام 16نسخه  SPSSفوق توسط نرم افزار 
  
  :يافته ها -9
  الگوي مناسب طراحي آموزشي جهت مديران بهيافته هاي مربوط )9-1

بـر اسـاس رويكـرد سـازنده     الگوي طراحي آموزشـي  فرضيه اول اين پژوهش بيان مي دارد كه    
منظور از مناسب بودن همانطور كه بيان گرديد رضايت          . مناسب است  آموزش مديران گرايي براي   

  .ها نسبت به دوره مي باشد يران از دوره و نگرش مثبت آنفراگ
مدرس و سازماندهي و امكانات و متغير نگرش         متغير رضايت فراگيران داراي سه سطح محتوا،      

موفقيت  فرصت، همبستگي اجتماعي،  مدرس دوره،  عاطفه منفي،  شامل هفت سطح رضايت كلي،    
   . ه اين دو متغير آمده است كه در ادامه يافته هاي مربوط بو ماجرا مي باشد

  
  يافته هاي مربوط به رضايت فراگيران از دوره ) 9-1-1

 به تفكيك مولفه هاي      را آمارهاي توصيفي مربوط به متغير رضايت مديران از دوره         ذيل   جدول
  .هاي سيستمي و سازنده گرايي نشان مي دهد سازماندهي و امكانات در گروه مدرس، محتوا،

  

  صيفي رضايت فراگيران از دوره به تفكيك گروهآمار تو)  1جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه

  3,91  24/34 29  سيستمي  محتوا  3,26  24/35  29  سازنده گرايي
  25/8  40/33 29  سيستمي  مدرس  06/6  55/35 29  سازنده گرايي
سازماندهي و   91/2  55/25 29  سازنده گرايي

  68/3  26 29  سيستمي  امكانات
  70/13  98 29  سيستمي  رضايت كل  37/10  82/100 29  سازنده گرايي
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20  1388 پاييز /3شمارة/ 2دورة/ هاي آموزشي ريزي در نظام مديريت و برنامهفصلنامة دو 

همانطور كه در اين جدول مشاهده مي گردد ميزان رضايت فراگيران از مولفه محتوا و مـدرس               
در مولفه سازماندهي و امكانات با اندك        .در گروه سازنده گرايي بيشتر از گروه سيستمي مي باشد         

در مولفه رضايت كـل كـه در بردارنـده           .اي ميانگين باالتري مي باشد    اختالفي گروه سيستمي دار   
مجموع سه مولفه فوق مي باشد مديران گروه سازنده گرايي نسبت به گروه سيـستمي از رضـايت             

  .بيشتري برخوردار مي باشند
به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت ميـان ميـانگين هـا از تحليـل واريـانس چنـد متغيـري                     

- بدست آمد كه حاكي از معنادار نبودن تفاوت        051/0استفاده گرديد كه آزمون النداي ويلكز آن        
در نتيجه تفاوت ميان ميزان رضايت فراگيران در دو گروه سـازنده             .ها بين ميانگين دو گروه است     

 آزمـون معنـاداري هريـك از    .)p<051/0( معنادار نمـي باشـد    05/0سيستمي در سطح    و  گرايي  
  . مولفه هاي رضايت فراگيران در جدول ذيل آمده است

  

  نتايج تحليل واريانس چند متغيري تاثير شيوه آموزش بر رضايت فراگيران از دوره )2جدول
منبع 
مجموع   متغير وابسته  تغييرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

نگين ميا
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  311/0  048/1  463/13  1  463/13  محتوا
گروه   276/0  212/1  161/62  1  161/62  مدرس

  مديران
رضايت از 

  دوره
  620/0  249/0  698/2  1  698/2  سازماندهي

  

همانطور كه در اين جدول مشاهده مـي گـردد در هـيچ يـك از مولفـه هـاي رضـايت تفـاوت                        
  .هاي سازنده گرايي و سيستمي مشاهده نمي گردد همعناداري ميان گرو

  
  يافته هاي مربوط به نگرش فراگيران نسبت به دوره ) 9-1-2

همانطور كه قبال بيان شد متغير نگـرش داراي هفـت مولفـه مـي باشـد كـه در جـدول ذيـل                        
ل  همانطور كه در اين جـدو      .ميانگين و انحراف استاندارد اين هفت مولفه و كل نگرش آمده است           

ها بـه جـز مولفـه عاطفـه منفـي گـروه              كليه مولفه هاي نگرش و جمع آن       مي گردد در   مشاهده
اين تفاوت در متغيرهـاي مـدرس    .سازنده گرايي داراي ميانگين باالتر از گروه سيستمي مي باشد         

  .همبستگي اجتماعي و نگرش كل بيشتر مي باشد دوره،
ين هـا از تحليـل واريـانس چنـد متغيـري            به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت ميـان ميـانگ         

 131/0 نتيجه آزمـون النـداي ويلكـز آن          واستفاده گرديد كه نتايج آن در جدول ذيل آمده است           
نتيجه اينكـه    .هاي دو گروه مي باشد     بدست آمد كه حاكي از معنادار نبودن تفاوت ميان ميانگين         
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 05/0ده گرايي و سيستمي در سطح       تفاوت ميان نگرش فراگيران نسبت به دوره در دو گروه سازن          
  .)p<131/0(معنادار نمي باشد 

  

  آمار توصيفي نگرش فراگيران نسبت به دوره به تفكيك گروه) 3جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه

  69/2  41/20 29  سيستمي  رضايت كلي  72/2  72/20  29  سازنده گرايي
  35/3  10/17 29  سيستمي  عاطفه منفي  34/3  20/16 29  سازنده گرايي
  18/4  51/14 29  سيستمي  مدرس دوره  72/2  48/16 29  سازنده گرايي
  62/5  96/23 29  سيستمي  همبستگي اجتماعي  02/4  86/27 29  سازنده گرايي
  87/2  96/19 29  سيستمي  فرصت  55/2  86/20 29  سازنده گرايي
  79/1  27/13 29  سيستمي  موفقيت  86/1  96/13 29  سازنده گرايي
  55/2  13/16 29  سيستمي  ماجرا  66/2  24/17 29  سازنده گرايي
  62/15  65/114 29  سيستمي  نگرش كل  23/14  79/124 29  سازنده گرايي

  

در جدول ذيل نتايج تحليل واريانس چند متغيري براي هريك از مولف هاي نگـرش فراگيـران       
شاهده مي گردد تنها در دو مولفه نگـرش         همانطور كه در اين جدول م     . نسبت به دوره آمده است    

 05/0فراگيران نسبت به مدرس تفاوت ميانگين در دو گروه سازنده گرايي و سيستمي در سـطح                 
  .)p>038/0( معنادار مي باشد

ــاداري وجــود دارد    در خــصوص مولفــه همبــستگي اجتمــاعي نيــز ميــان دو گــروه تفــاوت معن
)004/0<p(.   
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  انس چند متغيري تاثير شيوه آموزش بر مولفه هاي نگرش فراگيراننتايج تحليل واري )4جدول
منبع 
مجموع   متغير وابسته  تغييرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  664/0  190/0  397/1  1  397/1  رضايت 
  312/0  040/1  655/11  1  655/11  عاطفه منفي

  038/0  504/4  017/56  1  017/56  مدرس
  004/0  198/9  155/220  1  155/220  همبستگي 

  215/0  575/1  655/11  1  655/11  فرصت
  156/0  068/2  897/6  1  897/6  موفقيت

گروه 
  مديران

وره
ه د

ت ب
سب

ن ن
يرا

راگ
ش ف

گر
ن

  114/0  538/2  655/17  1  655/17  ماجرا  
  
   مجموع رضايت و نگرش فراگيران نسبت به دوره  بهيافته هاي مربوط) 9-1-3

همانطور كه در ابتداي اين قسمت بيان گرديد فرضـيه اول ايـن پـژوهش عبارتـست از اينكـه                    
مجمـوع متغيرهـاي     . مـديران مناسـب اسـت      آموزشالگوي طراحي آموزشي سازنده گرايي براي       

ها نسبت به دوره است كـه مناسـب بـودن الگـوي طراحـي                رضايت فراگيران از دوره و نگرش آن      
ذا در اين قسمت آزمون تحليل واريانس چند متغيري با دو متغير رضـايت              ل .آزمايد  آموزشي را مي  

جهت آزمـودن فرضـيه انجـام       ) در بردارنده هفت مولفه   ( و نگرش كل  ) در بردارنده سه مولفه   ( كل
   .در جدول ذيل آمار توصيفي مربوط به اين دو متغير آمده است.مي شود

  

  آمار توصيفي رضايت كل و نگرش كل) 5جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  عدادت  گروه

  70/13  98 29  سيستمي   رضايت كل  37/10  82/100  29  سازنده گرايي
  62/15  65/114 29  سيستمي  نگرش كل  23/14  79/124 29  سازنده گرايي

  

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي گردد در هر دو متغير رضايت و نگرش ميانگين گـروه                  
هـا از   جهت آزمودن معناداري تفـاوت ميـان ميـانگين     .ز سيستمي مي باشد   سازنده گرايي باالتر ا   

 بدست  015/0تحليل واريانس چند متغيري استفاده شده است كه نتيجه آزمون النداي ويلكز آن            
گروه سازنده گرايي و سيستمي در      آمد و نتيجه اينكه در مجموع رضايت و نگرش تفاوت ميان دو             

 بر اين اساس فرضيه اول اين پژوهش مبني بر مناسب .)p>015/0( معنادار مي باشد 05/0سطح 
  .بودن رويكرد سازنده گرايي جهت آموزش مديران تاييد مي شود
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همـانطور  .   نتايج تحليل واريانس چند متغيري به تفكيك دو متغير ارائه مي گردد            6در جدول   
 باشـد   ه معنـادار مـي    كه در اين جدول مشاهده مي گردد در متغير رضايت تفـاوت ميـان دو گـرو                

)049/0<p(.ها معنادار مي باشد   در متغيرنگرش نيز به همين شكل تفاوت)012/0<p(.  
  

  نتايج تحليل واريانس چند متغيري تاثير شيوه آموزش بر مولفه هاي مناسب بودن دوره )6جدول
منبع 
مجموع   متغير وابسته  تغييرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

سطح 
  داريمعنا

  گروه مديران  049/0  057/4  483/1026  1  483/1026  رضايت

ب 
ناس

م
دن

بو
  012/0  670/6  276/1490  1  276/1490  نگرش  

  
  

 يافته هاي مربوط به الگوي اثربخش طراحي آموزشي جهت مديران ) 9-2
 وم پژوهش بيان مي دارد كه الگوي طراحي آموزشي سـازنده گرايـي جهـت آمـوزش                فرضيه د 

جهت سـنجش اثربخـشي همـانطور كـه          .لگوي سيستمي اثربخش تر مي باشد      نسبت به ا   مديران
  .باشد بيان گرديد ميزان يادگيري و تغيير رفتار فراگيران مد نظر مي

 پس آزمون اسـتفاده گرديـد و جهـت        -جهت سنجش ميزان يادگيري فراگيران از پيش آزمون       
مـدير و همكـاران وي در        سنجش ميزان تغيير رفتـار نيـز از طريـق پرسـشنامه نظـرات فراگيـر،               

  . خصوص ميزان بكارگيري يادگيري توسط فراگير در محيط كار ارزيابي گرديد
جهت تحليل داده هاي مربوط به يادگيري در سطح مديران از آنجا كه تنها يـك متغيـر پـس                    

  . مستقل استفاده مي گرددtآزمون مطرح مي باشد از روش آماري آزمون 
ه تغيير رفتار از آنجا كه ارزيـابي از سـه منظـر فراگيـر و مـدير و       در تحليل داده هاي مربوط ب  

همكاران وي انجام شده لذا متغير تغيير رفتار داراي سه سطح مي باشد و ازتحليل واريانس چنـد                  
   . استفاده مي گرددMANOVAمتغيره 

  

  يافته هاي مربوط به يادگيري فراگيران ) 9-2-1
ري قبل از برگزاري دوره آزموني از محتواي دوره به          همانطور كه بيان شد جهت سنجش يادگي      

هـا قبـل از       به منظور بررسي اينكه گروه     .عنوان پيش آزمون از فراگيران هر دو گروه به عمل آمد          
برگزاري دوره از نظر دانش پيشين برابر بوده اند يا خير به مقايسه ميانگين پيش آزمـون ايـن دو                    

 t هـا از طريـق آزمـون     فاوت ميانگين پيش آزمون گـروه در جدول ذيل ت.گروه پرداخته مي شود
  .  بررسي شده استوابسته 
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  ها در پيش آزمون  مقايسه ميانگين گروهtنتايج آزمون )7جدول

انحراف   ميانگين  تعداد  گروه  متغير
  معيار

درجه 
  معناداري t  آزادي

  672/0  425/0  56  81/10  04/48  29  سيستمي  پيش آزمون  79/11  31/49  29  سازنده گرايي

  
همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي گردد ميانگين گروه سـازنده گرايـي در پـيش آزمـون                 

 نشانگر آن است كه اين تفاوت معنادار tاما نتايج آزمون  .اندكي بيشتر از گروه سيستمي مي باشد
يـشين در    اين بدين معنا مي باشد كه دو گـروه از لحـاظ ميـزان دانـش پ                 .)p<672/0(باشد    نمي

  . زمينه دوره حاضر مشابه هم مي باشند
به منظور بررسي اينكه يادگيري در كدام گروه بهتر تحقـق يافتـه اسـت بـه بررسـي عملكـرد                     

 .هاي سيستمي و سازنده گرايي در پس آزمـون دوره پرداختـه مـي شـود                فراگيران در قالب گروه   
فاده گرديده است كـه نتـايج آن در          مستقل است  tها از آزمون     جهت مقايسه تفاوت ميانگين گروه    

  . آمده است8جدول 
  

  

  )يادگيري(ها در پس آزمون  مقايسه ميانگين گروهtنتايج آزمون )8جدول

درجه   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه  متغير
  معناداري  t  آزادي

پس   14/9  73/78  29  سازنده گرايي
  59/9  43/76  29  سيستمي  آزمون

56  934/0  354/0  

  

  73/78انطور كه در جدول فوق مشاهده مي گردد فراگيران گروه سازنده گرايي با ميـانگين              هم
 نشانگر  tاما نتايج آزمون     . عمل نموده اند   43/76در پس آزمون بهتر از گروه سيستمي با ميانگين        

 اين بدين معنا مي باشد كه ميان يـادگيري          .)p<354/0(آنست كه اين تفاوت معنادار نمي باشد        
  . هاي سازنده گرايي و سيستمي تفاوت معناداري وجود ندارد يران در گروهفراگ
  

  يافته هاي مربوط به تغيير رفتار فراگيران ) 9-2-2
همان طور كه بيان گرديد عـالوه بـر يـادگيري متغيـر ديگـري در زمينـه اثربخـشي طراحـي                      

قال آموخته هاي دوره    آموزشي مطرح مي باشد كه آن تغيير عملكرد فراگيران در محيط كار و انت             
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به منظور سنجش اين متغير دو ماه پس از پايان دوره به ارزيابي تغيير               .به محيط واقعي مي باشد    
مـدير و همكـاران وي       در اينجا اين تغيير عملكرد از منظر فراگير،        .عملكرد فراگيران پرداخته شد   
  . است آمار توصيفي مربوط به اين متغير آمده9بررسي گرديد كه در جدول 

همانطور كه در اين جدول فوق مشاهده مي گردد تغيير رفتار فراگيران در گروه سازنده گرايي                
ها ميـانگين بـاالتري را كـسب         مديران و همكاران آن    نسبت به سيستمي از منظر خود فراگيران،      

تغيري به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت ميان ميانگين ها از تحليل واريانس چند م        . نموده اند 
اين نشانگر آنست كه تفاوت بين دو گـروه         . بدست آمد  019/0استفاده گرديد كه النداي ويلكز آن       

  معنادار
  آمار توصيفي تغيير رفتار مديران )9جدول

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
  72/8  13/43 29  سيستمي  فراگير  58/6  96/46  29  سازنده گرايي
  56/10  39 29  سيستمي  مدير  20/9  06/44 29  سازنده گرايي
  08/9  65/36 58  سيستمي  همكاران  79/7  55/41 58  سازنده گرايي

  

 فراگيران گروه سازنده گرايي بهتـر از         كه بر اين اساس اينگونه نتيجه گيري مي شود        .مي باشد 
  .گروه سيستمي توانسته اند در انتقال يادگيري و بكارگيري آموخته ها در محيط كار موفق باشند

در جدول ذيل نتايج تحليل واريانس چند متغيري بـراي هريـك از مولفـه هـاي تغييـر رفتـار                     
  . فراگيران آمده است

  

  نتايج تحليل واريانس چند متغيري تاثير شيوه آموزش بر تغيير رفتار فراگيران از دوره )10جدول
منبع 
مجموع   متغير وابسته  تغييرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  064/0  557/3  431/212  1  431/212  فراگير
گروه   056/0  796/3  569/372  1  569/372  مدير 

  مديران
تغيير 
  رفتار

  032/0  855/4  655/347  1  655/347  همكاران
  

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي گردد در متغير تغيير رفتـار از منظـر خـود فراگيـران                    
 .)p<064/0( باشد معنادار نمي  05/0گروه سازنده گرايي و سيستمي در سطح        تفاوت ميانگين دو    

 تنهـا   .)p<56/0( معنـادار نمـي باشـد        05/0ها نيـز در سـطح        اين تفاوت از منظر سرپرستان آن     
  .)p>032/0( معنادار مي باشد 05/0ها از منظر همكاران در سطح  تفاوت
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  يير رفتار فراگيران يافته هاي مربوط به مجموع يادگيري و تغ) 9-2-3
 ايـن پـژوهش عبارتـست از اينكـه          دومهمانطور كه در ابتداي اين قسمت بيان گرديد فرضـيه           

هـاي سـطح مـديريتي نـسبت بـه الگـوي             الگوي طراحي آموزشي سازنده گرايي جهـت آمـوزش        
ها  مجموع متغيرهاي يادگيري فراگيران از دوره و تغيير رفتار آن          .سيستمي اثربخش تر مي باشد    

لـذا در ايـن قـسمت     .در محيط كار است كه اثربخش بودن الگوي طراحي آموزشي را مي آزمايـد      
آزمون تحليل كواريانس چند متغيري با دو متغير يادگيري و تغيير رفتار جهـت آزمـودن فرضـيه                

  .در جدول ذيل آمار توصيفي مربوط به اين دو متغير آمده است .انجام مي شود
  

  دگيري و تغيير رفتارآمار توصيفي يا) 11جدول

انحراف   ميانگين  تعداد  گروه
  استاندارد

  59/9  43/76 29  سيستمي  يادگيري  14/9  73/78  29  سازنده گرايي
  26/6  59/39 29  سيستمي  تغيير رفتار  16/4  19/44 29  سازنده گرايي

  

يانگين همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي گردد در هر دو متغير يادگيري و تغيير رفتار م                
هـا از    جهت آزمودن معناداري تفاوت ميان ميانگين      .گروه سازنده گرايي از سيستمي بيشتر است      

 بدست 005/0تحليل واريانس چند متغيري استفاده شده است كه نتيجه آزمون النداي ويلكز آن      
ار بر اين اساس در مجموع يـادگيري و تغييـر رفتـ      .آمد كه حاكي از تفاوت بين دو گروه مي باشد         

 بر  .)p>005/0( معنادار مي باشد     01/0تفاوت ميان دو گروه سازنده گرايي و سيستمي در سطح           
وم اين پژوهش مبني بر اثربخش تر بودن رويكرد سـازنده گرايـي نـسبت بـه                 داين اساس فرضيه    

  .سيستمي جهت آموزش مديران تاييد مي شود
 .دو متغيـر ارائـه مـي گـردد        در جدول ذيل نتايج تحليل واريانس چنـد متغيـري بـه تفكيـك               

همانطور كه در اين جدول مشاهده مي گردد در متغير يادگيري تفـاوت ميـان دو گـروه معنـادار                    
هـا بـين دو گـروه معنـادار مـي باشـد          امـا در متغيرتغييـر رفتـار تفـاوت        .)p</378( باشـد   نمي

)002/0<p(.  
  .  
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   آموزش بر اثربخشينتايج تحليل واريانس چند متغيري تاثير شيوه )12جدول
منبع 
مجموع   متغير وابسته  تغييرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

گروه   378/0  789/0  912/69  1  912/69  يادگيري
شي  مديران

ربخ
اث

  002/0  526/10  956/302  1  956/302  تغيير رفتار  
  

 بحث و نتيجه گيري -10
 در  وي طراحي آموزشي بر اساس رويكرد سازنده گرايي       يافته هاي پژوهش بيانگر آنست كه الگ      

ها موفق تر از رويكرد سيستمي مي باشد و بر           جلب رضايت فراگيران و ايجاد نگرش مثبت در آن        
 نتايج اين قسمت از پژوهش با يافتـه هـاي مهنـاز             . براي آموزش مديران مناسب است     اين اساس   

ت آموزه هاي رويكرد سازنده گرايي موجب       كه خاطر نشان مي سازد كاربس     ) 2003و2001( معلم
كلـن، تيلـور و     ) 2000(شـود و هرينگتـون و اليـور           ايجاد رضايت و نگرش مثبت در فراگيران مي       

  .مطابقت دارد) 2000( ويلس
هـاي سـازنده گرايـي و        همچنين نتايج نشانگر آنست كه ميـان يـادگيري فراگيـران در گـروه             

ما در زمينه تغيير رفتار فراگيـران گـروه سـازنده گرايـي             ا. سيستمي تفاوت معناداري وجود ندارد    
بهتر از گروه سيستمي توانسته اند در انتقال يادگيري و بكارگيري آموخته ها در محيط كار موفق            

اين امر كه فراگيران رويكرد سازنده گرايي بهتر توانستند در انتقال يـادگيري موفـق                .عمل نمايند 
كه دريافتند يادگيري سازنده گرا بـا       ) 2004( و سان و ويليامز،   ) 1997(باشند با يافته هاي كركا      

تشويق فراگير به يافتن راه حل براي مـشكالت دنيـاي واقعـي موجـب تـسريع و تـسهيل انتقـال                
) 1997(همچنين نتايج پژوهش حاضر مويد يافتـه هـاي مـور             .يادگيري مي باشد همخواني دارد    

هـاي   ت محور و مبتني بر مساله بـسيار بهتـر از روش           مي باشد كه بيان مي كند يادگيري موقعي       
  .مرسوم جهت ايجاد مهارت در افراد، براي كسب شرايط احراز مشاغل كمك مي كند

 طراحـي   يبا توجه به اينكه متغير يادگيري و تغييـر رفتـار فراگيـران توامـان اثربخـشي الگـو                  
موزشـي سـازنده    ي طراحـي آ   سنجند لذا يافته هاي پژوهش بيانگر آنست كه الگـو           آموزشي را مي  

اين قسمت از يافتـه     .نسبت به الگوي سيستمي اثربخش تر مي باشد       گرايي جهت آموزش مديران     
) 2007( و كـوپر  ) 2001(  معلـم  ،)1993( از نظريه پيوسـتار كـسب دانـش جانـسن و همكـاران            

هاي آموزشي سازنده گـرا بـراي مرحلـه كـسب دانـش           محيط"مطابق اين نظريه   .كندحمايت مي 
از آنجا سـطح مـديران       ."ها وجود دارد   يشرفته اثربخش هستند كه اين سطح بيشتر در دانشگاه        پ

در سازمان متشكل از افراد تحـصيل كـرده داراي مـدارج دانـشگاهي مـي باشـند كـه در مرحلـه                       
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داراي دانش پيـشين و تجـارب مناسـبي مـي باشـند لـذا رويكـرد         يادگيري پيشرفته قرار دارند و  
  .   ت طراحي آموزشي فراگيران اين سطوح از سازمان مناسب تر استسازنده گرايي جه

 )2003( همچنين اين قسمت از يافته هاي پژوهش در راستاي نتايج گـوالتي و سـيواكوماران              
نشان مي سازند آموزش بهره ور بايستي رويكرد يادگيري فعال سازنده گرايـي              كه خاطر  مي باشد 

  . ردبه عنوان سنگ بنا و شالوده قرار گي
  :در مجموع مي توان با توجه به اين نتايج پيشنهادت ذيل را ارائه نمود

هـا بـه امـر طراحـي         اولين پيشنهادي كه ارائه مي گردد اين است كـه حتمـا سـازمان              )1
اكثـر   .آموزشي و بكارگيري رويكردهاي علمي جهت آن عنايت ويـژه اي داشـته باشـند          

و با بكـارگيري متـدهاي علمـي انجـام         ها مرحله نيازسنجي آموزشي را با دقت         سازمان
داده و به آن اهتمام خاص دارند، اما پس از آن جهـت برگـزاري دوره مرحلـه طراحـي                    

 .آموزشي حلقه مفقوده بوده و به اجراي دوره مي پردازند
با توجه به يافته هاي پژوهش پيشنهاد مي گردد با توجه بـه محاسـن رويكـرد سـازنده                    )2

هـا    مثبت مديران و تسهيل انتقال يادگيري بـراي آن         گرايي در كسب رضايت و نگرش     
 . پيشنهاد در آموزش مديران از اين رويكرد جهت طراحي استفاده گردد

مفاهيم و هدف اصلي آمـوزش مـي باشـد           در آموزش مديران هنگامي كه انتقال دانش،       )3
 . ند اثربخش باشدنرويكردهاي سيستمي نيز مي توا

هنگـامي كـه تغييـر عملكـرد فراگيـران و انتقـال             توصيه مي گردد در آموزش مـديران         )4
حتما از رويكرد سـازنده گرايـي    آموخته در محيط كار از اهميت خاصي برخوردار است،     

  . جهت طراحي آموزشي استفاده گردد
 تجربه موفق پژوهش حاضر در استفاده از مـالتي مـديا آموزشـي بـه عنـوان                  هبا توجه ب   )5

مي گردد با توجه به محاسني كـه ايـن رسـانه            رسانه اصلي جهت اجراي دوره پيشنهاد       
  .دارد بطور جدي استفاده از آن مورد توجه قرار گيرد

 
  منابع
 .آگاه :تهران .روش تحقيق در علوم رفتاري) 1376(  الههعباس و حجازي، زهره و بازرگان، سرمد،
  .نشر دوران :تهران .سنجش فرايند و فرآورده يادگيري ).1384(  علي اكبر،سيف
مـدرس   .نقد و بررسي دو ديدگاه سيستمي و ساختگرايي در طراحـي آموزشـي             ).1378(هاشم   انش،فرد

 .150-139 ص شماره سوم، دوره سوم، ،علوم انساني
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شناسـي و    هاي تحقيق كمـي و كيفـي در روان         روش ).1383( والتر و گال جويس    مرديت و بورگ،   گال،
مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و         :تهران . ترجمه احمدرضا نصر و ديگران     علوم تربيتي 

   .سمت
ترجمـه   .راهبردها و فنـون طراحـي آموزشـي        ).1374( چارلز پوالك و رايگلوت،   سينتيا و جولين،   لشين،

  .انتشارات سمت :تهران .هاشم فردانش
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