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  چکیده 
به استفاده مداوم از اطالعات جدید و همگام  ها براي موفقیت ناگزیرهاي نوین و از طرفی انفجار اطالعات سازمانبا ورود تکنولوژي

آموزش مبتنی بر وب . توان تا حد زیادي مشکل را حل نمودباشند با مدیریت اثربخش منابع انسانی در سازمان میشدن با تغییرات می
اي است که ها مسالهششود و از طرفی اثربخشی این آموزیکی از ابزارهاي مهم براي توسعه منابع انسانی در عصر جدید محسوب می

ترین در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است با مطالعه مرتبط. ذهن مدیران سازمان را به خود مشغول کرده است
ها به منظور اثربخش شدن آموزش و در نتیجه هاي مبتنی بر وب سازمانگرایی در آموزشمنابع به بررسی کاربست نظریه سازنده

هاي مربوط و گرایی از گنجاندن یادگیري در زمینهها نشان داد که اصول نظریه سازندهیافته. منابع انسانی پرداخته شده است توسعه
و  ي تجربهي فرایند ساختن دانش، ارائهي تجربهواقعی و در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیري، ارائه

طراحی آموزشی لذا می توان نتیجه گرفت که . مختلف همگی متناسب با ابزارهاي پشتیبانی مبتنی بر وب استهاي تقدیر از دیدگاه
گرا به طرز مناسبی با یکدیگر تلفیق شوند، محیط یادگیري وب را  به یادگیرنده محور سازنده هاي وب و نظریهکه در آن قابلیت

ها با توجه به هزینه هنگفت آموزش شود که مدیران سازمانتوصیه می. ک کنددهد که به فرد در ساخت دانش کماي شکل میگونه
- گرایی در آموزش مبتنی بر وب سازمانی استفاده نمایند تا از این طریق آموزشتر شدن آن از نظریه سازندهبهتر است جهت اثربخش

  .دست یابندهاي موثرتري به افراد سازمان ارایه کرده و در نتیجه به بهره وري باالتري 
  مدیریت منابع انسانی، آموزش مبتنی بر وي، نظریه سازنده گرایی، طراحی آموزشی: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه -1
براي کنار آمدن با  .است کردهایجاد  ها سازماناي ري زیادي را بها چالش ،ارتباطات در هزاره سوم وگسترش گسترده فناوري اطالعات 

در بازار رقابتی در نظر گرفته شده  ،عوامل نیتر مهممدیریت اثربخش توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از  ،به شکلی کارآمد ها چالشاین 
اي از ترین خرده نظام از نظام جامع مدیریت سازمان، در برگیرنده مجموعهمدیریت منابع انسانی، به عنوان مهم).  2012، 2مجومدر(است 

ماهنگ است که ضمن تامین نیازهاي کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، نیروي انسانی، شرایط و امکانات رشد و اقدامات مرتبط و ه
با توجه به شرایط و جهان پر تحول دانش شغلی و . سازدبالندگی مستمر کارکنان را در راستاي چشم اندازها  و اهداف سازمان فراهم می

بنابراین، آموزش و بهسازي منابع انسانی به عنوان وظیفۀ دائمی و . هاستکلیۀ کارکنان و سازمان سازمانی، یادگیري مستمر از جمله نیازهاي
گذاري مفید و یک عامل آموزش و بهسازي منابع انسانی، نوعی سرمایه) 1388قهرمانی، (شود حساس مدیران منابع انسانی مطرح می

لذا به .. تواند بازده قابل توجهی داشته باشدریزي و اجرا شود، میگی برنامهشود که اگر به درستی و شایستکلیدي در توسعه محسوب می
-شک آموزش، یکی از مؤثرترین تدابیر براي بهبود امور به شمار میگیري هر چه مؤثرتر، بیمنظور تجهیز و بهسازي نیروي انسانی و بهره

وجود داشته است لذا براي پر  ها سازماني عملکرد کارکنان دهااستانداري گذشته، مساله کاهش ها دههدر ). 3:1385عباسیان، (رود 
و همکاران،  3خلید(کردن فاصله عملکرد، کاربست آموزش به عنوان ابزار موثر در مدیریت اثربخش و توسعه منابع انسانی بوده است 

  ) .  2011، 4الصغیر و بین محمد( کند یمي ویژه هر فردکمک ها ییتوانا و استعدادهاآموزش به افراد در بارور شدن ) . 2012
هاي نوین آموزش از راه دور مانند آموزش هاي افزایش فرصت براي آموزش در عصر کنونی استفاده از روشیکی از بهترین راه

توان از می براي مثال هاي الکترونیکی را در بر دارد، آموزش الکترونیکی تنوعی از رسانه.الکترونیکی و آموزش مبتنی بر وب  خواهد بود
آموزش مبتنی بر وب با استفاده از اینترنت به . کنفرانس ویدیویی و مبتنی بر وب نام برد هاي مجازي، تلویزیون تعاملی،کالس اي،چند رسانه

به کار یادگیري آنالین   هاي آموزش با کمک کامپیوتر یاگیرد، برخی صاحبنظران این آموزش را به ناممنظور افزایش یادگیري صورت می
 5با تغییراتی که در قرن جدید با ورود تکنولوژي ایجاد شده است، اینترنت و وب گسترده جهانی).  2011  ولبرینک و بارنز،( اندبرده

لذا ). 1999و همکاران،  7، پیترسون1998، 6بارنز(هاي آموزش منعطف، راحت و تعاملی را براي فراگیران به ارمغان آورده استفرصت
تواند به افراد کمک استفاده از آموزش مبتنی بر وب در سازمانها رو به افزایش است چرا که اینترنت منبع مفیدي از اطالعات است که می

ایت ارایه مبتنی بر وب به اشکال گوناگونی بر روي س آموزش). 2005به نقل از کارن و فلیت، /1997و همکاران،  8کریپاالنی(نماید 
شوند از جمله خواندن، دیدن، شنیدن مواد یادگیري و یا به صورت ترکیبی از این موارد و گاهی به صورت اجراي یک آزمون جذاب می

تواند شوند، مساله مهم اینست که این طراحی آموزشی باید طوري باشد که یادگیري را ساده و اثربخش نماید، کیفیت باال، میارایه می
هاي هاي جدیدي براي دسترسی به بهترین برنامهتوانند گزینهاي مبتنی بر وب را فراهم نموده و افراد میي یادگیري حرفههافرصت

نماید اما چون هاي عالی را براي آموزش سازمانی ایجاد میدر نتیجه اینترنت فرصت). 1998، 9سیکورسکی و پیترز(آموزشی داشته باشند 
ها براي ارایه آموزش سازمانی است، و از طرفی چون با عدم استقبال فراگیران و عدم کارایی این نوع آموزشاینترنت یک رسانه جدید 

ابراهیمی (دهد ضروري است هاي یادگیري مبتنی بر وب را افزایش میتر عواملی که اثربخشی محیطمواجه هستیم، لذا درك عمیق
ده قبلی راجع به تاثیر به کارگیري اینترنت در آموزش سازمانی توسط هاي انجام شپژوهش). 1390کوشک مهدي و همکاران، 
، دیویس و همکاران، 2010، کوك و همکاران، 2005، فرناندز و همکاران، 1390دار، امانلو و دیده(پژوهشگران زیادي از جمله 

                                                
2 . Majumder 
3 Khlid 
4 Alsagheer & Bin Mohammed  
5 World wide web 
6 Barnes 
7 Peterson 
8 Kripalani 
9 Sikorski& Peters 



  ISSN:2322-1151                                                                               نویننخستین همایش ملی علوم مدیریت 
  The Conference on Modern Management Sciences               1391پنجم شهریور  -گرگان, استان گلستان

، لین و 2005، هاردن، 2010، هادلی،2005، فوردیس و همکاران، 2005، کارن و فلیت، 2006، چاو، 2010، الیوت، 2008
، انجام شده است که همگی به مزایاي استفاده از اینترنت در آموزش سازمانی دست یافته اند )2011، ولبرینک و بارنز، 2006همکاران، 

و ، قاضی طباطبایی 1378، 1387، 1380فردانش، (گرایی در طراحی آموزشی توسط هایی راجع به کاربست سازندهو از طرفی پژوهش
صورت گرفته است و نتایج این مطالعات نیز حاکی از مفید بودن کاربست ) 1983، رایگلوث، 1389، 1386، کرمی، 1388همکاران، 

از آنجا که امروزه مدیران . این نظریه در طراحی آموزشی، خصوصا براي افرادي که به آموزش مهارتهاي پیشرفته نیاز دارند، می باشد
ي آموزشی، موثر واقع ها دورهبدانند که چگونه  خواهند یمباشند و  یمي آموزشی ها دورهاهدي مبنی بر اثربخشی ، به دنبال شوها سازمان

لذا این مطالعه با هدف بررسی کاربست نظریه سازنده گرایی در طراحی )  2008، 10هندي(  بخشند یمشده و عملکرد سازمانی را بهبود 
هاي سازمانی و توسعه گرفته است تا به این دغدغه مدیران راجع به اثربخش شدن آموزش ها صورتهاي مبتنی بر وب سازمانآموزش

  .منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد و بهره وري آنان پاسخ دهد
  
  طراحی آموزش مبتنی بر وب بر اساس نظریه سازنده گرایی -1-1

هاي مبتنی بر وب دارد، طراحی آموزشی است، به طوریکه به وزشها که نقش حیاتی در کارآمدي آمیکی از عوامل اثربخش کردن دوره
کند، آگاهی درستی نسبت به نیازهاي دهد، از هرج و مرج و بیراهه رفتن آموزش جلوگیري میآموزش نظم و ترتیب منطقی می

آورد، در هزینه و وقت اهم میدهد، امکان یکپارچه نمودن اجزاي آموزش و برقراري ارتباط بین آنها را فریادگیرندگان به دست می
دو ). 2006، 11ایریلبک(گردد آموزش صرفه جویی کرده و باعث حرکت آموزش در جهت دستیابی به نتایج مطلوب و مورد نظر می

دیدگاه سیستمی طراحی آموزشی،  . گراییدیدگاه سیستمی، و دیدگاه سازنده: ي طراحی آموزشی وجود داردرویکرد اصلی در زمینه
در این . گرایی استهاي روانشناسی رفتارگرایی و شناختدر دوران مدرن و دیدگاه  12گراییشناسی اثباتهاي معرفتبر دیدگاه مبتنی

گرا دیدگاه سازنده. دیدگاه دانش خارج از ذهن فراگیر وجود دارد و یادگیري نوعی انتقال دانش از محیط بیرون به ذهن فراگیران است
است  که دانش را حاصل فرایند ساختن معنا در ذهن فراگیر  و طراحی آموزشی را مشتمل بر فراهم  13پست مدرنشناسی منتج از معرفت

و  1380فردانش، (داند هاي یادگیري به منظور تسهیل یادگیري شاگردان که همان خلق معنا در ذهن آنان است، میآوردن منابع و فرایند
جاي تاکید بر رعایت مراحلی مشخص براي طراحی، بر توجه به اصولی مانند گنجاندن یادگیري گرا به در دیدگاه طراحی سازنده). 1387

ي ي تجربههاي مربوط و واقعی، گنجاندن یادگیري در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیري، ارائهدر زمینه
هاي مختلف، و تشویق به استفاده از و تقدیر از دیدگاه ي تجربهانش، ارائهفرایند ساختن دانش، تشویق به خودآگاهی از فرایند ساختن د

  ). 1387فردانش، (شود هاي ارائه تاکید میانواع روش
 اما) متقابل یادگیري مساله، یا پروژه بر مبتنی یادگیري مشارکتی، یادگیري( قبیل از دارد وجود مختلفی هايمدل گرچه گراییسازنده در

 :برندمی بکار آموزشی طراحی در محور بعنوان را مفاهیم ذیل اینها همه

 .دارد ریشه غنی مساله حل محیط یک در یادگیري -1

 .شودمی فراهم یادگیري براي آکادمیک مقابل در اصیل هايبستر -2

 .یادگیرنده کنترل براي تمهیدات -3

 فراگیر ادراك در بازخورد نمودن فراهم براي مکانیسمی بعنوان اشتباهات-4

 .روندمی بکار

                                                
10 . Handy 
11 Irlbeck 
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  ). 90: 1390به نقل از کرمی، / 2001 معلم،(دارد   ریشه اجتماعی تجارب در یادگیري-5
  
  یافته ها -2

-شبیه. دهدهاي فناوري وب، امکان طراحی و تدارك فعالیت هاي فردي و گروهی متعددي را به طراح آموزش مبتنی بر وب میقابلیت

  .کوئیست نمونه هایی از این فعالیت ها هستندسازي، مطالعه موردي و وب 
سازي دهد، موضوعات غیر محسوس، پرخطر و پرهزینه را از طریق شبیهاي است که به فراگیر امکان میابزارهاي فناوري رایانه: سازيشبیه

-ها که یادگیرنده با کاربرد آن میندهشبیه سازي عبارت است از فرایند بازنمایی صحیح یک موقعیت از طریق پرداز. مورد مطالعه قرار دهد

هاي سازي فعالیتافزارهاي گوناگونی براي شبیههاي مبتنی بر وب، از نرمامروزه در اغلب آموزش. تواند، نتایج آزمایش را دستکاري کند
 .شودیادگیري استفاده می

تواند یک موضوع مورد می. بعاد مورد بررسی قرار دهدموقعیتی است که فراگیر باید با دقت آن را از تمامی ا "مورد": مطالعه موردي
فراگیران در حین مطالعه مورد، . ها، نمودارها و تصویر یک موقعیت و یا یک بیماري، درمان و مانند آن، باشدسازمانی، تصمیمات، چارت

-الیت، یادگیري فرایند رسیدن به پاسخ بسیار مهمبنابراین در این فع. کنندگیري و نحوه مبادله آن با دیگران را تمرین میهاي تصمیممهارت

 ). به نقل از  2006هالمز و گاردنر، ( تر از پاسخ است 

اي است که کار جذاب سازي موضوع یادگیري براي فراگیران را انجام هاي یادگیري جست و جو گرانهیکی از فعالیت: وب کوئیست
تواند، پروژهاي بزرگ و دراز مدت و یا کوچک و کوتاه کند که میلقی میدوج، وب کوئیست را فعالیت پژوهش محوري ت. دهدمی

هاي یادگیري هاي یادگیري وب کوئیست، فرایند کسب دانش بر اساس مجموعه تکالیفی که داراي چرخهدر فعالیت() مدت را شامل شود
به عنوان مثال اگر . شودهاي متعدد تقسیم میشود و هر چرخه یادگیري،  به عنوان یک کل به چرخهدهی میمتعدد هستند، سازمان

تشخیص یک بیماري را از روي عالئم آن را به عنوان یک فعالیت وب کوئیستی در نظر بگیریم چرخه هاي یادگیري آن شامل بررسی 
ول یک تلفیق اصول جد. دقیق عالئم بیمار، شناسایی نوع بیماري که چنین عالئمی دارد، شناسایی داروهاي مناسب براي درمان بیماري

  .سازنده گرایی با امکانات وب را نشان می دهد
  توانند جهت تحقق اصول کمک کنند گرائی و ابزارهاي مبتنی بر وبی که میاصول سازنده. 1جدول 

  ابزار پشتیبانی مبتنی بر وب گرااصول سازنده
  ، طرح مساله، ارائه موردطراحی پروژه مبتنی بر وب مساله حل محیط

 گنجاندن یادگیري در تجارب اجتماعی
و   پست الکترونیکی، فهرست سرورها، تابلو اعالنات و ویدئوکنفرانس

  هاانجمن
متناسب با   هاي ارائهتشویق به استفاده از انواع روش

  سبک یادگیري فراگیر
  متن، صدا، تصویر و فیلممختلف مثل هاي ارائه محتوا به روش

  ساختن دانشي فرایند ي تجربهارائه
، تولید کنندگان صفحات وب، ویرایش htmlویرایشگرهاي متنی 

  وب کوئیستمشارکتی وب، واژه پرداز و 
  ها سازيشبیه  هاي مربوط و واقعیگنجاندن یادگیري در زمینه

  هاي علمی مرتبطارائه منابع مختلف و امکان لینک به سایت  جستجو و جمع آوري اطالعات از منابع مختلف
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  بحث و نتیجه گیري -3
گرا به هاي وب و نظریه یادگیرنده محور سازندهبا توجه به مطالعه صورت گرفته و نظر متخصصان طراحی آموزشی که در آن قابلیت

در این . دهد که به فرد در ساخت دانش کمک کنداي شکل میطرز مناسبی با یکدیگر تلفیق شوند، محیط یادگیري وب را  به گونه
محیط یادگیري مبتنی بر وب، امکان دسترسی به محتواي یادگیري غیر خطی را براي یادگیرنده  "ايابررسانه "ها، امکانات  طرح گونه

. کندآوري و کسب اطالعات را تسریع میهاي وب امکان جمعدهد، قابلیتسازد و کنترل او را بر فرایند یادگیري افزایش میآسان می
انگیزد و جست و جو در وب، در ابزار یادگیري تجربی، یادگیرنده را به خلق فعال دانش و یادگیري واقعی برمی ها به عنوانسازيشبیه

اي، به عبارت دیگر، محیط یادگیري که امکان ارائه چند رسانه. کندهاي چندگانه از دنیاي واقعی به یادگیرنده کمک میارائه دیدگاه
سازي ها و مطالعات موردي را براي یادگیرنده فراهم سازد، در زي ذهنی، ایفاي نقش، شبیهتسهیل گفتمان، راهنمایی، چارچوب سا

-مطالعه منابع مرتبط نشان داد که  کاربست نظریه سازنده). 2005، 14کاراگوئگی و سیموئه(کند ساخت فعال دانش به او کمک می

هاي انجام شده پژوهش. بخشدرد و اثربخشی آن را بهبود میهاي سازمانی داگرایی در آموزش مبتنی بر وب تاثیر مثبت در آموزش
  .اندهمراستا با نتایج این پژوهش به نتایج مشابهی دست یافته  قبلی که در ذیل آورده شده است،

) 2004(15تر بوده و نیز کرنیگرایی براي آموزش مدیران اثربخشدر پژوهش خود نشان داد که رویکرد سازنده)  1386(کرمی 
در گزارش نتایج خودبه عناصر مهم طراحی آموزشی سازنده گرایی تاکید دارد ازقبیل دانش مشارکتی، زمینه اصیل ) 2005( 16میکائیل

هاي چندگانه گر مدرس، داربست زنی به عنوان حمایت و پشتیبانی، بازخورد هاي مستمر، فراهم نمودن دیدگاهو معتبر، نقش تسهیل
نتایج تحقیقات شیخ زاده . راگیران در موقعیت یادگیري غنی که باعث رضایت فراگیران شده است ها و درگیري فکشف دیدگاه

ها و گرا مکانی براي تعامل  فراگیران و استفاده از انواع ابزار، حاکی از آن است که محیط یادگیري سازنده)1388(و حاتمی ) 1383(
دهد که استفاده ازرویکرد نشان می) 2012(17پژوهش لوکیاس. ها استعالیتمنابع اطالعاتی براي دستیابی به اهداف یادگیري و ف

در ) 2004(و همچنین کرنی . کندهاي یادگیري فراهم میگرایی در امر آموش تخصصی، ساختار قدرتمندي را براي محیطسازنده
ي شناختی است و همچنین بیانگر این مسئله هاي سطوح باالگرایی در ایجاد مهارتپژوهش خود به این نتیجه رسید که تاثیرات سازنده

گرایی باعث هاي رفتارگرایی و شناختها بیشتر از مدلها و فناوريگرا در استفاده از رسانهاست که در بلند مدت رویکرد سازنده
گرا در  طراحی ور سازندهیادگیرنده مح هاي وب و نظریهتوان نتیجه گرفت که تلفیق قابلیتلذا می. شودتقویت آموزش و یادگیري می

شود که پیشنهاد می. دهد که به فرد در ساخت دانش کمک کنداي شکل میهاي سازمانی، محیط یادگیري وب را  به گونهآموزش
گرایی در آموزش مبتنی بر تر شدن آن از نظریه سازندهها با توجه به هزینه هنگفت آموزش بهتر است جهت اثربخشمدیران سازمان

هاي موثرتري به افراد سازمان ارایه کرده و در نتیجه به بهره وري باالتري دست زمانی استفاده نمایند تا از این طریق آموزشوب سا
  .یابند

  
  منابع و ماخذ

بررسی نگرش کارکنـان   ").1390(ابراهیمی کوشک مهدي، سمیه، اسدي، رضا، قدوسی مقدم، سارا، دلدار، کلثوم، موحد، مهري-
): 5(، مجله یادگیري الکترونیکی مـدیا،  "هاي آموزش ضمن خدمت به صورت آنالینعلوم پزشکی مشهد در خصوص ارائه برنامهدانشگاه 

16- 11 .  

                                                
14 Karagiorgi & Symeou, 
15 Kearney 
16 Michael 
17 Lockias  
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شناسی پزشکی براي دانشـجویان  به کارگیري محیط آموزشی مبتنی بر وب در تدریس قارچ"، )1390(دار، رضاامانلو، سعید، دیده-
  230-237): 3(11، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، "1388پزشکی زابل در سال  رشته داروسازي دانشگاه علوم

  . )86(18ماهنامه تدبیر،   "، الگوي انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان  "،  )1386( حمد رحیم،جعفرزاده، م- 
رفتـارگرا، شـناخت گـرا، و سـاخت گـرا در تغییـر       ي اثر بخشی الگوهاي آموزشـی   مقایسه,  )1388(فردانش، هاشم, حاتمی، جواد-
  . پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز -ي علمی فصلنامه. ي سوم راهنمایی تحصیلیهاي اجتماعی دانش آموزان پایه نگرش

لنامه طراحی برنامه درسی دانشگاه مجـازي، فصـ   "). بی تا( ، علی عسگري، مجید ...سراجی، فرهاد، عطاران، محمد، نادري، عزت ا-
  79 -118: 3مطالعات برنامه درسی، 

فصـلنامه  . نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بـر اسـاس رویکـرد سـازنده گرایـی     ) 1383(شیخ زاده، مصطفی، مهر محمدي، محمود -
  .32): 9(3نوآوري هاي آموزشی، 

  52-55): 170(17، مجله تدبیر، "آموزش و بهسازي منابع انسانی"). 1385(عباسیان، عبدالحسین-
 -149: 3، مجلـه مـدرس، شـماره    "گرایی در طراحـی آموزشـی  نقد و بررسی دیدگاه سیستمی و ساخت").1378(فردانش، هاشم-

139  
، مجله علـوم  "هاي آن براي طراحی آموزشیگرایی و داللتبازنمایی دانش در رویکرد یادگیري ساخت"). 1380(فردانش، هاشم-

  107-124): 4و  3( 3ران، تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چم
 ، فصلنامه مطالعات"تدریس و یادگیري رویکردهاي اساس گرا بر سازنده طراحی الگوهاي بندي طبقه").1387(فردانش، هاشم-

    5-21: 19فردوسی، شماره  دانشگاه روانشناسی و تربیتی

مقایسـه اثربخشـی طراحـی     "). 1388(اسالمی، زهرامحمود، حاتمی، جواد، فردانش، هاشم، مجدانیان، آذر،  قاضی طباطبایی، سید-
پژوهشـی   -، فصـلنامه علمـی  "هـاي اجتمـاعی  گرایـی در تغییـر نگـرش   گرایـی و سـاخت  ي رفتارگرایی، شناختآموزشی ملهم از سه نظریه
  121 -141): 13(4روانشناسی دانشگاه تبریز، 

  نشر کویر :طراحی آموزشی در کسب و کار و صنعت، مشهد).  1390(کرمی، مرتضی-
گرائـی و سیسـتمی و   طراحی الگوي مناسب آموزش صنعتی حین خدمت بر اساس رویکردهـاي سـازنده  "). 1386(کرمی، مرتضی-

دانشـگاه تربیـت   : ، رسـاله دکتـري، تهـران    ")ایران خـودرو خراسـان  : مطالعه موردي(سنجش اثربخشی آنها در دو گروه مدیران و کارگران
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