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  چکیده

ی از دیر باز بکارگیري الگوهاي طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی در آموزشهاي صنعت

 تنها پس از ظهور رویکرد سازنده گرایی کاربرد الگوهاي سیستمی مورد.متداول بوده است

 کاربرد الگوهاي طراحی آموزشی کارا نقش تعیین کننده اي بی شک. تردید قرار گرفته است

از طرفی عرصه صنعت جایگاهی است .در بهره وري نظامهاي آموزشی در مراکز صنعتی دارد

در این . طراحی آموزشی در سه دهه اخیر در آنجا انجام شده استکه بیشترین اقدامات

رویکرد و الگوي مناسب طراحی آموزشی براي سطوح مختلف  پژوهش انتخاب

براي اولین بار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و مسلما )کارگري و مدیریتی(سازمانی

یی نظامهاي آموزشی این مراکز راهگشاي حل مسائل مربوط به آموزشهاي صنعتی و ارتقاء کارا

  .خواهد بود

مدیران و  (به منظور شناسایی الگوي مناسب طراحی آموزشی جهت هر یک از سطوح سازمانی            

دوره آموزشی واحدي بر اساس رویکردهاي سیستمی و سـازنده گرایـی طراحـی و          ) کارگران

تریـک اسـتفاده    براي مقایسه اثربخشی الگوهاي طراحی آموزشی از مدل کـرك پا          .اجرا گردید 

  .گردید

  

  طراحی آموزشی،آمورش صنعتی، رویکرد سیستمی،رویکرد سازنده گرایی: کلید واژگان
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  مقدمه -1

بـا پیـشرفت جوامـع و       .آموزش از مقوله هایی است که انسان از دیر باز با آن سروکار داشته اسـت               

 حدي که در حال حاضر      ایجاد مشاغل و سازمانها و نهادها ضرورت این امر بیش از پیش گردید تا             

چرا که عصر حاضر توام با تغییرات شتابان می باشـد و هـر روز   .بقاء سازمانها منوط به آن می باشد  

در این میان سازمانها یا بایـستی خـود را بـا ایـن              . رخ می دهد   دنیاي کسب و کار   تغییر جدیدي در    

  .تغییرات همراه سازند و یا فنا و نابودي خود را برگزینند

 از این رو است  منابع انسانی می باشد و دقیقا ،ن عنصر در سازمان جهت همراهی با تغییراتمهمتری

  در عـصر حاضـر     که منابع انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی آنهـا              

ع جهت رویارویی با تغییـرات ارتقـاء دانش،توانـایی و مهـارت منـاب             براي سازمانها   .مطرح می گردد  

بیان مـی دارد    ) 1384( همانطور عباسپور  جهتو به همین     انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است     

 استراتژیک براي سازمانها محسوب می شود و به مثابه ابزاري  وآموزش کارکنان موضوع بسیار مهم 

نی آنهـا  به شمار می آید که از طریق آن،سازمانها گستره اي را تعیین می کنند که در آن دارایی انـسا   

  سرمایه هاي پایدار تلقی می شوند  

به همین دلیل است که سازمانها بیش از پیش به آموزش منابع انسانی خود روي آوردند و افـزایش                   

ویژگی مهم آموزشهاي صنعتی زمان بر و گران        .نفر ساعت و سرانه آموزش گواه این مدعا می باشد         

کا در یک سال دو میلیارد دالر صرف آمـوزش         امری IBMبه عنوان مثال شرکت     . بودن آن می باشد   

فراسون(کرده است 
1
عالوه بر این بایستی هزینه هاي غیر مستقیم از قبیل توقف خط تولید، ). 2003،

   را به آن افزود... گذراندن وقت در خارج از سازمان جهت آموزش و

نوون
2
  :در این خصوص خاطر نشان می سازد)2،ص1993( 

شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، سازمانها بیش از هر زمان دیگر براي کـسب              امروزه با عنایت به      "

کـسب نتـایج و     ( طراحی آموزشی مناسب براي این دو هدف         نتایج  و حفظ خود تالش می کنند و        

   ".بسیار مهم می باشد) حفظ بقاء

یـل  بـه همـین دل    . زیرا این آموزش است که موجب بهبود عملکرد سازمان و تعـالی آن مـی گـردد                

  . طراحی آموزشی خوب براي تحقق این مهم ضروري است

 طراحی آموزشی به عنوان قلمرو علمی اي که به چگونگی ارائه موقعیتهاي آموزشی به عبارتی دیگر

بـه گونـه اي کـه       .  از نقش بسزایی برخوردار است      در سازمانها  در جهت تحقق یادگیري می پردازد     

کراوفورد(ه کوشش آموزشی می باشد برخی معتقدند طراحی آموزشی قلب هرگون
3
،2004.(  

                                                
1 ) Frasson
2) Noone
3) Crawford
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عرصه صنعت و کسب و کار حوزه اصلی انجام طراحی آموزشی در در سه دهه اخیر                 فوق یلبه دال 

ریچی.( .بوده است
1

  )2007 و همکاران،

قبل از اینکه به نقش و جایگاه طراحی آموزشی در کسب و کار و صنعت بپردازیم سعی می گـردد                    

  .احی آموزشی ارائه گرددمفهوم شناسی از طر

  مفهوم شناسی طراحی آموزشی -2

 قبل از اینکه به تعریف عبـارت طراحـی آموزشـی بپـردازیم اجـزاء شـکل دهنـده ایـن                      استالزم  

  . بصورت جداگانه تعریف نماییم)طراحی و آموزش(عبارت

 اسـاس   بـر ایـن   .طراحی اساسا یک فرایند عقالنی،منطقی و متوالی به منظور حل مسائل می باشـد             "

بیلتون(".فرایند طراحی را می توان فرایند حل مساله دانست
2
   )1،ص2005،

مایکل اسپکتور در تعریف آموزش نیز     
3
در مقاله خود با عنوان به سوي فلـسفه اي از            )2،ص2000( 

 آمـوزش عبارتـست     بیـان مـی دارد    ارائه می کند و      آموزش    مختصري و ظریفی از    تعریف،آموزش  

  ."را مورد حمایت قرار می دهد و تسهیل می کندآنچه که یادگیري "از

رایگلوت
4

هر آنچه کـه    "نیز در تعریفی مشابه بیان می کند که آموزش عبارتست از             ) 44،ص1997(

  ".انجام می شود به منظور کمک به اینکه فردي یاد بگیرد

سـاس  بر ایـن ا   .یک تعریف مناسب از آموزش تعریف آن بر اساس اجزا تشکیل دهنده آن می باشد              

  :بیان می کند هر موقعیت آموزشی داراي سه جز یا عنصر می باشد) 1378(همانطور که فردانش

  که همان مقاصد ارائه آموزش است) نتایج(هدفها)1

  .روشها که راههاي دستیابی به نتایج یا هدفها در شرایط داده شده است)2

نترل و تاثیر مـسئول آمـوزش یـا         شرایط که محدود کننده اعمال و بکارگیري روشها بوده و از ک           ) 3

  .معلم خارج است

هرآنچـه موجـب    ( در مجموع تعریف رایگلوت و اسپکتور که در ابتداي ایـن بحـث ارائـه گردیـد                

  .تعریف مناسبی از آموزش می باشد)تسهیل تحقق یادگیري گردد 

از هنگامیکه ما صحبت از طراحی آموزشی می کنیم با عنایت به اینکه آمـوزش سیـستمی متـشکل                    

که درونداد،فرایند و برونداد خـاص خـود را دارد           می باشد .....اجژاء مختلف مانند اهداف،محتوا و      

آموزش) سیستم(طراحی نظام لذا صحیح تر آنست که 
5

  . بجاي آن بیان گردد

                                                
1)Richey
2) Bilton 
3) spector
4)Reigeluth  

5) Instructional system design  
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آموزش سیستم پیچیده اي متشکل از اجزاء زیادي مـی باشـد            "خاطر نشان می سازد     ) 2006( معلم

بنـابراین بـراي    .نظور تحقق هدف خاص که آن یادگیري می باشد کار مـی کننـد             که با یکدیگر به م    

  ."طراحی آموزش نیازمند این هستیم که به همه این مولفه ها و تعامل بین آنها فکر کنیم

  : به زعم وي از منظر طراحی آموزشی،آموزش داراي پنج جزء می باشد که عبارتند از

  .موزش ارتقاء یادگیري می باشد می باشد که هدف آهدفجزء اول آموزش 

چه کارهایی از دانش آمـوزان انتظـار        .خواسته هایی است که بر دوش دانش آموزان است        جزء دوم   

  .می رود هنگامیکه در کالس درس هستند انجام دهد

به عنوان مثال آمـوزش مـی توانـددر شـکل بحـث گروهی،مـواد       . می باشدشکل آموزشجزء سوم  

  .ارائه گردد.... تر و نوشتاري،تلویزیون،کامپیو

آمـوزش مـی توانـد در کـل کـالس، زیـر          . در کالس درس می باشد     ترتیب گروهبندي جزء چهارم   

  . گروهها و دانش آموزان به صورت فردي ارائه گردد

. است که آموزش در طول آن رخ می دهدمدت زمانیجزء پنجم 

نه تجزیه و تحلیل،طراحی، توسعه     طراحی نظام آموزشی فرایند نظام مند و کل گرایا        " بر این اساس    

  )4،ص 2006معلم، ( ".و ارزشیابی یک سیستم کامل آموزش می باشد

اما جامع ترین تعریف از طراحی آموزشی تعریفی است که آن را بـر اسـاس اجـزاء شـکل دهنـده                      

  : موقعیت آموزشی که در باال در مورد آن صحبت شد تعریف می نماید و آن عبارتست از

شی فعالیتی است که در آن روشهاي معین براي دستیابی به هـدفهاي خـاص توسـط                 طراحی آموز "

  )140،ص1378فردانش،(".شاگردان خاص در شرایط مشخص پیش بینی می شود

مـی باشـد هـدف      ه وجه تشابه تقریبا تمامی تعاریفی که درباره طراحی آموزشی ارائه شـده              آنچه ک 

آن کمـک بـه فـرد در امـر یـادگیري و تـسهیل       است که طراحی آموزشی به دنبال آن مـی باشـد و    

  یادگیري می باشد

 طراحی فعالیتی جهت حـل مـساله در راسـتاي تحقـق             می توان اینگونه بیان نمود که     بطور خالصه   

هرآنچه که موجب تسهیل تحقق یادگیري گردد را در برمی گیرد        نیازهاي انسان می باشد و آموزش     

بـر ایـن اسـاس      .مـی باشـد   ... اف،شکل ارائه،گروهبنـدي و   که متشکل از اجزاء مختلفی از قبیل اهد       

 فرایند تجزیه و تحلیل،طراحی، توسعه و ارزشیابی یک سیستم کامل آمـوزش            طراحی نظام آموزش  

  . می باشدبه منظور تسهیل یادگیري

   سازمان طراحی آموزشی در  و جایگاهنقش -3

تغییـري کـه در   . هزینه کمتر اسـت در کسب و کار و صنعت تقاضا روز افزون براي آموزش بهتر با       

کـه ایـن   . کسب و کار و صنعت رخ داده است حرکت از آموزش به سوي بهبود عملکرد می باشـد     
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راحی آموزشی سنتی بخـاطر  بعبارتی ط. تغییر داللتهاي مهمی را براي اقدامات طراحی آموزشی دارد 

 آموزش بجاي نتایج کسب و       تجویزي بودن، کم کردن خالقیت، تمرکز غلط بر         و  ،زمان بر  هزینه بر 

گوستافسون.( گرفته استکار و تولید برنامه هاي پیش پا افتاده مورد انتقاد قرار 
1
،2002(

با بیان اینکه عرصه صنعت و کسب و کار حـوزه اصـلی انجـام طراحـی                 ) 2007(ریچی و همکاران  

انها تنها از نظر آموزشی در سه دهه اخیر بوده است خاطر نشان می سازند که رشد آموزش در سازم 

از تاکید بـر تولیـد نیـروي انـسانی آگـاه در      به طور فزاینده اي کمی نبوده بلکه ماهیت آموزشها نیز   

سازمان به سوي به بهبود کارکنان در عملکرد شغلی شان و حل مسائل سازمانی تغییر یافته است و                  

رویکرد سازمان یافته تولیـد  مطابق با این در دنیاي امروز طراحی آموزشی براي خیلی ها صرفا یک             

و برنامه ریزي دوره نمی باشد بلکه بجاي آن فرایندي عمـومی بـراي تجزیـه و تحلیـل مـشکالت                     

عالوه بر ایـن طراحـان      .ن و تعیین راه حلهاي مناسب براي چنین مسائلی می باشد          کارکناعملکردي  

 احتمـالی را پـیش بینـی        آموزش و مدیران آموزش بایستی غالبا مشکالت آینده و تغییرات سازمانی          

  . نموده و شیوه هاي را جهت آماده نمودن کارکنان براي این موقعیتهاي جدید برنامه ریزي نمایند

تفاوت طراحی آموزشی سازمانها با طراحی آموزشی اي که در اینجا بایستی خاطرنشان ساخت، نکته

  .د باشموسسات آموزشی می

خصوصی متفاوت از آموزش موسسات آموزشی می باشـد              آموزش سازمانها اعم از دولتی و یا        

به همین دلیل بایستی    . زیرا در سازمان نتایج آموزش بایستی در نتایج عملکرد سازمانی آشکار باشد           

در واقـع طراحـی     . بین طراحی آموزشی و بهبود عملکرد ارتباط بسیار شفافی وجـود داشـته باشـد              

ن بهبود عملکرد کلی گردد طراحی آموزشی نامناسـبی          بدو آموزشی که صرفا منجر به بهبود مهارتها      

زیرا برخالف فلسفه هاي رایج طراحی آموزشی که بر آنچه که یادگیرنده می تواند بدانـد                . می باشد 

انجام دهد تاکید می شود در چارچوب هاي سازمانی بر آنچه که یادگیرنده می توانـد بدانـد و                  و یا 

   .ان تقویت گردد تاکید می شودانجام دهد تا از طریق آن اهداف سازم

 در موسـسه آموزشـی طراحـی        .شرکتها اعم از دولتی و خصوصی یک موسسه آموزشـی نیـستند             

یزي اسـت کـه فلـسفه    چ آناین  :برتر می شود  آموزشی عالی به احتمال بسیار زیاد منجر به آموزش          

. دگـرد  بخش تر می طراحی آموزشی عالی منجر به یادگیري کاراتر و اثر. دمی باش موسسه   وجودي

در موسسه آموزشی طراحی آموزشی عالی تنها گامی از آموزش برتر که کارکرد نهایی موسسه است 

  .دور است

طراحی آموزشـی خـوب بـی    . اما سازمانها براي تحقق نتایج کسب و کار و حفظ خود وجود دارند            

بت به موسسات آموزشـی   رابطه دراینجا بسیار ظریف تر نسلذا. اندازه براي هر دو هدف مهم است    

                                                
1) Gustafson
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ن پیوند در موسسات آموزشی     ینسبت به هم   پیوند بین طراحی آموزشی و اهداف سازمان      . می باشد 

  بسیار متفاوت است 

اما تعداد کمی موسـسات آموزشـی       .شرکتها بدون توجه به کیفیت طراحی آموزشی پیروز می شوند         

  .نشود ، پیروز و موفق باشندوجود دارد که با طراحی آموزشی که منجر به موفقیت آموزشی 

این . له جذب کارکنان آموزش دیده از آموزش اجتناب کندیبراي مثال یک سازمان ممکن است بوس

در این حالت سازمانهاي دولتـی و خـصوصی ممکـن           . کار طراحی آموزشی را امري زاید می سازد       

  .است فوق العاده موفق باشند بدون اینکه طراحی آموزشی داشته باشند

به .  در شرکت نشود   ی در دنیا ممکن است منجر به هیچ تغییر مثبتی          عالوه بهترین طراحی آموزش    به

پرداخت و شرایط ضعیف، سیستم هاي نا کارامد، قوانین دولتی، شرایط : خاطر مسائل دیگر از قبیل 

   ... واقتصادي

بـود عملکـرد    طراحـی آموزشـی و به      اگر طراحی آموزشی در سازمان ارزشمند است بایستی پیوند        

 اگـر  امـا .طراحی آموزشی ممکن است دقیق، ظریف،محققانه و حرفـه اي باشـد  . خیلی روشن باشد  

طراحی .  ارزش کمی براي کار فرما و کارمند دارد        گاه محیط کار نشود، آن     در منجر به بهبود عملکرد   

 کارامد می آموزشی که تنها منجر به بهبود مهارت بدون بهبود عملکرد کلی شود طراحی آموزشی نا        

 بایستی منجـر    نوع می باشد و   طراحی آموزشی در سازمان بخشی از یک سیستم گسترده و مت          . باشد

اما توسعه مهارتها الزاما منجـر بـه عملکـرد        . به بهبود مهارت قابل مشاهده و قابل اندازه گیري شود         

 کـار و سیـستم   وطراحی آموزشی بایستی درون نتایج کـسب      . کلی یا نتایج سازمانی بهتر نمی شود      

بر آنچه یادگیرنده می تواند بداند یا انجام دهد تا اهـداف سـازمان را               عملکرد تلفیق شود و متمرکر      

  )1993نوون،( . باشد،تقویت کند

از بیانات فوق مشخص می گردد آنچه براي سازمانها و بـویژه صـنایع مهـم مـی باشـد اثربخـشی                      

خاطر نشان می سازند کـه یکـی از         ) 2007(کاراندر تایید این مطلب ریچی و هم      .آموزش می باشد  

روندهایی که امروز طراحی آموزشی را تحت فشار قرار داده تقویت و ارتقاء اثربخشی آموزش مـی   

بیان نموده انـد اثربخـشی آموزشـی مـستلزم          ) 1379(باشدو همانطور که عباس زادگان و ترك زاده       

  . طراحی و برنامه ریزي دقیق و واقع بینانه است

  :براي طراحی آموزشی در سازمان و محیط کار ده ویژگی بیان می کند که عبارتند از) 1993(وننو

   دغدغه اصلی عملکرد کلی است نه پرورش مهارتهاي جداگانه-1

  .طراحی آموزشی همیشه وسیله اي براي یک هدف است -2

  . بایستی عملکردي و نتیجه محور باشد-3
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 قابل اندازه گیري و قابل مشاهده بهبود یابد موفقیت آمیز            فقط هنگامیکه عملکرد شغل بصورت     -4

  .بوده است

 معیاري را براي موفقیت یادگیرنده تعریف کند و مشخص سـازد چگونـه تحقـق معیـار انـدازه                    -5

  .گیري می شود

  . فراگیر بایستی قادر باشد نه تنها در کالس درس بلکه در محیط کار بصورت اثربخش عمل کند-6

  .ش بایستی پرورش مهارتهایی باشد که بیشتر به کار میرود  دغدغه ا-7

 بایستی در بردارنده فنونی باشد تا قادر سازد یادگیرنده به اینکه پیشرفت خودش را کنترل کرده                 -8

  .و عمل اصالحی را هر جا که الزم است انجام دهد

  .ن را بررسی کند طراحی آموزشی براي اینکه در سازمان موفق باشد بایستی شرایط محیطی آ-9

 تنها زمانی بایستی مورد توجه قرار گیرد که تحلیل عملکرد مـشخص سـازد آمـوزش روشـی                   -10

  .مناسب جهت بهبود عملکرد می باشد

بطور خالصه در حال حاضر با عنایت به اینکه بیشترین اقدامات طراحی آموزشی در کسب و کار و 

سـازمانها  .خاصی برخوردار گردیـده اسـت  صنعت رخ می دهد لذا بحث آموزش صنعتی از اهمیت       

امروز بیش از هر زمان دیگر بدنبال افزایش بقاء خویش در دنیاي رقابتی امروز و ارتقاء بهـره وري                    

البته .می باشند یکی از راهکارهاي عمده که در این زمینه به آن متوسل گردیده اند آموزش می باشد            

نایی و مهارت افراد گردد بلکه آموزشی که هـدف          نه آموزشی که صرفا موجب به افزایش دانش،توا       

یکی از روندهاي مهمی که در زمینـه آمـوزش در           .اصلی آن بهبود عملکرد فرد در سازمان می باشد        

همـین دالیـل فـوق    بـه    می باشـد و آموزش با هزینه کمتر و اثربخش تر     سازمانها رخ داده گرایش به      

  .برخوردار گردیده استکار و صنعت در کسب و طراحی آموزشی از نقش و جایگاه خاصی 

  رویکردهاي طراحی آموزشی -4

در ادبیات طراحی آموزشی گرچه مدلهاي طراحی آموزشی بسیار زیادي وجود دارد اما اکثریت آنها 

مقاله  در این قسمت .و سازنده گرایی می باشند) سیستمی( اصلی عینیت گرا رویکردمنبعث از دو 

آموزشی سیستمی و سازنده گرا به چگونگی اتخاذ رویکرد طراحی ضمن تشریح رویکردهاي 

کارایی نظامهاي آموزشی این ربوط به آموزشهاي صنعتی و ارتقاء در جهت حل مسائل ممناسب 

  .دشخواهد پرداخته مراکز 

   1طراحی آموزشی سیستمی -4-1

رنامه ریـزي   پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینه تعلیم و تربیت و به خصوص در زمینه ب                

     بـه عبـارتی در ایـن رویکـرد         .آموزش،زمینه ساز ظهور مدلهاي طراحی آموزشـی سیـستمی گردیـد          

                                                
1) Systematic Instructional Design



٨

پارا دایم حاکم نظریه عمومی سیستم ها می باشد که ریشه اش به کار نظري برتاالنفی مـی رسـد و                   

ــیلورن  ــد سـ ــرادي ماننـ ــون)1965(١افـ ــار   ) 1967(٢،بارسـ ــوزش بکـ ــه را در آمـ ــن نظریـ ایـ

  )٣،1995سیلس.(گرفتند

  .                     مدلهاي طراحی آموزشی سیستمی وسیله مدل درونداد،فرایندو برونداد نشان داده می شوند

ویژگی مهم این مدل این بوده است که به صورت خطی است و این مراحل به گونه اي تنظیم شده                    

 تا زمانیکه مرحله درونداد را کامـل  به عنوان مثال شما نمی توانید.اند که توالی زمانی آنها مهم است    

. ایــن تــوالی گامهــایی بــسیار ســخت و محکــم مــی باشــد.نکــرده ایــد بــه مرحلــه فراینــد برویــد

  )2000وارسیدس،(

در شکل ذیل فرایند طراحی آموزشی سیستمی و کارهایی که در هر مرحله انجـام مـی شـود آمـده                  

               است

  

                         فرایند                                              دروندادبرونداد                         

  

  

  

  

  

  )345،ص2000ورسیداس،(  فرایند طراحی آموزشی سیستمی-1شکل

  

مـدل            که فرایند طراحی آموزشی با رویکـرد سیـستمی را ترسـیم نمـوده اسـت                عمومی ترین مدل  

ADDIE  هاي متنوعی در زمینه طراحـی آموزشـی سیـستمی وجـود دارد              اگر چه مدل   ". می باشد

تقزیبــا تمــامی مــدلهاي طراحــی آموزشــی بــا رویکــرد سیــستمی ریــشه در ایــن مــدل           

ریسر(".دارند
4
 توسط دانشگاه ایالت فلوریدا ارائه گردید که     1975 این مدل در سال      ).11،ص2007،

). 5،ص2006کـالرك، .(خـاب گردیـد  بوسیله ارتش به عنوان الگوي اصلی برنامه ریزي آمـوزش انت          

 دیده می شود شامل پنج مرحله می باشد که نام مدل نیز از حـرف اول  3مدل همانطور که در شکل  

  .هر یک از مراحل شکل گرفته است

تجزیه و تحلیل 
5
  . این مرحله شامل نیازسنجی،شناسایی مساله و تحلیل آن و هدفگذاري می باشد:

                                                
1)Silvern   
2) Barson
3) Seels
4) Reiser
5) Analyze

  تجزیه و تحلیل محتوا 

   تجزیه و تحلیل کار

  تجزیه و تحلیل یادگیرنده

  تدوین اهداف عملکردي 

تعیین  سازماندهی و  

  توالی تجارب یادگیري

  ي آموزشتعیین روشها

  

  تعیین اهداف رفتاري

  مالك محور ارزشیابی

   تمرکز بر تغییر رفتار



٩

طراحی
1
وشـتن اهـداف یـادگیري بـر اسـاس اصـطالحات قابـل انـدازه                این مرحلـه دربردارنـده ن     :

گیري،مشخص نمودن اهداف یادگیري،مشخص کردن فعالیتهاي یادگیري و مشخص نمودن رسانه           

  .آموزشی می باشد

برنامه ریزي 
2
این مرحله شامل آماده کـردن مـواد        . فرایند ایجاد و آزمون تجارب یادگیري می باشد        :

  .راحی آمده می باشدآموزشی آنگونه که در مرحله ط

اجرا
3

  ارائه تجارب یادگیري از طریق رسانه مناسب : 

ارزشیابی
4

  دربردارنده هم ارزشیابی تکوینی و نهایی و هم بازنگري می باشد: 

  

  

            

                بازنگري                                                         بازنگري

  

  

  

  

  

  بازنگري                                                          بازنگري              

  

  

  )12،ص2007ریسر،(ADDIE مدل طراحی آموزشی-2شکل
  

  5طراحی آموزشی سازنده گرا -4-2

سنتی ، طراحی آموزشی سـازنده گـرا مجموعـه متفـاوتی از             در مقایسه با رویکرد طراحی آموزشی       

  . ارائه می دهد و اصول آموزشی جدیدي را پیشنهاد می کندمفروضات در مورد یادگیري 

در رویکرد سازنده گرایی،هدف آموزش کمک به یادگیرندگان جهت ایجاد یادگیري و راهبردهـاي              

تمرکز بر ساخت فعال دانش توسط فرد می باشد و یادگیري بوسیله تشویق پژوهش              .تفکر می باشد  

سیتز. (فعال تسهیل می شود
6
،1999(  

                                                
1) Design
2) Develop
3) Implement
4) Evaluate
5) Constructivism Instructional Design 
6 )Seitz

تحلیل

ارزشیابی

برنامه ریزي

اجرا طراحی
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 هفت اصل به عنوان اصول حاکم بر طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی مطرح 1378 فردانش

  :می سازد که در شکل ذیل امده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  )146ص ،1378فردانش،( اصول حاکم بر طراحی آموزشی سازنده گرا -3شکل         

  

احـل جداگانـه مشخـصی      فرایند طراحی آموزشی بر اساس پارادایم سازنده گرایی در بر دارنـده مر            

نیست بلکه سه مرحله تحلیل، طراحی و ارزشیابی با یکدیگر همپوشی داشته و به صـورت مـستمر                 

در مرحلـه  . در مرحله تجزیه و تحلیل تنها حیطه محتـوا اصـلی تعریـف مـی شـود               . انجام می شود  

ـ                راهم مـی   طراحی پیامد هاي یادگیري بصورت شفاف از قبل تعریف نمی شود بلکه ابزارهایی را ف

 هدف آزاد مورد توجـه  نیز ارزشیابیارزشیابی مرحله در .کند که یادگیرنده براي خلق معنا بکار ببرد      

آنچه در این نوع ارزشـیابی بیـشتر مـورد    .ارزشیابی در سازنده گرایی وابسته به زمینه می باشد     .است

                                                                         .توجه می باشد فرایند ساخت دانش است

و آن را بـا رویکـرد       هفت ویژگی را براي رویکرد طراحی آموزشی سازنده گرا ذکر           ) 1995(ویلس  

  . این ویژگیها بیان شده است1 سیستمی مقایسه می نماید که در جدول

ی توان به نظریـه     در رویکرد سازنده گرایی نیز مدلهاي مختلفی مطرح گردیده که از مهمترین آنها م             

 و محـیط هـاي یـادگیري بـاز          محیط یادگیري سازنده گـرا جانـسن      انعطاف پذیري شناختی اسپرو،   

محیط یادگیري سازنده گرا جانسن از شناخته شده         هانافین و الیور اشاره نمود که در این میان مدل         

لـذا بـه صـورت       و با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نیز از این مـدل اسـتفاده شـده                   ی باشد تر م 

  .مختصر به تشریح آن پرداخته می شود

جاناسن در مقاله اي با عنوان طراحی محیطهاي یـادگیري سـازنده گـرا بـه تـشریح مـدل طراحـی                      

مورد به عنـوان محـور اصـلی دوره مـی           /پروژه/در این مدل یک مساله    .آموزشی خود پرداخته است   

مـی   ابزارهایی در اختیار فراگیران قرار       جهت کمک به درك بهتر و حل مساله توسط فراگیران         .باشد

  براي مقایسه به شاگرد  ، مجموعه اي از تجارب آنبا ارائهاست که موارد مر بوط  ابزار اول.گیرد

  گنجاندن یادگیري در زمینه هاي مربوط و واقعی)1

  گنجاندن یادگیري در تجارب اجتماعی)2

  تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیري)3

  ارانه تجربه فرایند ساختن دانش)4

  تشویق خودآگاهی از فرایند ساختن دانش)5

  ارانه تجربه و تقدیر از دیدگاههاي مختلف)۶

ق استفاده از انواع روشهاي ارائهتشوی)7
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   مقایسه طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا)1جدول 

  طراحی آموزشی سازنده گرا  طراحی آموزشی سیستمی

 متوالی و خطی استطراحی فرایند

  

ه ریزي از باال به پایین و نظامند استبرنام.

اهداف فرایند برنامه ریزي را هدایت می کنند.

      متخصصین،افرادي که دانش خاص دارند براي کـار

.طراحی آموزشی ضروري و حیاتی هستند

  دانش از پیش انتخاب شده مـی        ارائهآموزش  هدف 

. که بصورت متوالی ارائه می گرددباشد

 .می باشدداده هاي عینی مهم 

 ارزیابی نهایی مهم می باشد  

           فرایند طراحی غیر خطی و برخـی اوقـات آشـوبناك

  است

برنامه ریزي پویا،تحولی،تاملی و مشارکتی می باشد .  

              اهداف از کار طراحـی و برنامـه ریـزي پدیـدار مـی

.گردند

متخصصین طراحی آموزشی عمومی وجود ندارند.

     را مورد تاکید    آموزش یادگیري در زمینه هاي معنادار 

هدف ادراك شخصی درون بـسترهاي      .(قرار می دهد  

.)معنادار می باشد

داده هاي ذهنی ممکن است ارزشمندتر باشد.

ارزیابی تکوینی مهم می باشد  

  

که اطالعات الزم براي تفحص دربـاره         منابع اطالعاتی است   مابزار دو .با مساله جاري ارائه می شود     

  . نمایدمسائل و حل آن را ارائه می

در اینجـا بایـستی مـشخص    .مولفه بعدي محیطهاي یادگیري سازنده گرا ابزارهاي شناختی می باشد    

براي حل مساله فراگیر به چه مهارتهایی نیاز دارد و بـراي مهارتهـایی کـه شـاگردان فاقـد آن                   نمود  

  .هستند باید ابزارهاي شناختی الزم براي پشتیبانی عملکرد آنها ارائه شود

یـادگیري بطـور     .همکـاري مـی باشـد     /دي جهت حمایت از فرایند حل مساله ابزار مباحثـه         ابزار بع 

طبیعی در انزوا اتفاق نمی افتد بلکه در گروههایی که با هم براي مساله گشایی کار می کنند رخ می            

  .دهد

یري در محـیط یـادگ    اجتماعی و زمینه اي می باشد که بیانگر اینست که           و نهایتا ابزار آخر پشتیبانی      

 کـشف،بیان کـردن و      سازنده گرا سه نوع فعالیت یادگیري شاگردان انجام می دهند کـه عبارتنـد از              

  . و فعالیتهاي آموزشی الگوسازي،مربی گري و پشتیبانی براي پشتیبانی آن ارانه می گرددتامل

لی الگوسازي نحوه اجراي فعالیت مشخص شده در ساختار فعالیت را به نمایش می گذارد و استدال

نقش مربـی دادن    ،در مربیگري .را که شاگردان هنگام اشتغال به فعالیتها بکار می برند را بیان می کند             

 یک رویکـرد بـراي      و نظام پشتیبانی  .انگیزه،تحلیل عملکرد،ارائه بازخورد و ارانه راهنمایی می باشد       

 محیطهـاي   شکل ذیل مـدل طراحـی     . حمایت از شاگرد با تمرکز بر کار،محیط،معلم و شاگرد است         

  .سازنده گرا را بصورت شماتیک نشان می دهد
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  زمینه اي/حمایت اجتماعی)6

همکاري/ابزارهاي مباحثه) 5

  مدلسازي                                                   ابزارهاي شناختی)4                                                    

        

منابع اطالعاتی)3

  موارد مرتبط)2

  

  

  نظام

  پشتیبانی

  

  

  

  

  

                                                                                                             مربیگري

  

  

  ) 1999جانسن،( مدل طراحی محیطهاي یادگیري سازنده گرا-4شکل 

  

وزشـی از کـدامیک از رویکردهـاي        سوالی که اینجا مطرح می شود اینست کـه جهـت طراحـی آم             

  ؟طراحی آموزشی بایستی استفاده نمود

مک آلیس و دافی     که توسط جانسن،   نظریه پیوستار کسب دانش   
1

ارائه گردیـده چـارچوب     ) 1993(

بر اساس این نظریه سه مرحلـه بـراي یـادگیري            .مناسبی براي پاسخگویی به پرسش فوق می باشد       

مراحل یادگیري با رشد دانـش     . سمت متخصص هدایت می کند     متصور است که فرد را از نادانی به       

  .  نمایش داده شده است5 که در شکل که عبارتند از مبتدي،پیشرفته و متخصص مشخص می شوند

  

  

                                                
1) Jonassen& McAleese& Duffy

  پروژه/زمینه مساله1,1

  پروژه/بازنمایی مساله1,2

وي فضاي کار ر1,3

پروژه/مساله
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       متخصص                                                                            نادانی

  

                     مراحل یادگیري                          

          متخصص                                   پیشرفته                              مبتدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یمدلهاي سازنده گرا                                                                     مدلهاي سنت

  

  

  )2،ص 1993جانسن،مک آلیس و دافی،(ب دانش نظریه پیوستار کس-5شکل

  

 نـوع خاصـی از   کـسب دانـش  از آنجا که هر یک از مراحل  معتقدند که  )1993(جانسن و همکاران  

 بوسیله فنون آموزشی که مبتنـی بـر         مقدماتی یادگیري با رویکرد خاص را اقتضاء می کند لذا دانش         

مدلهاي طراحی آموزشی سنتی است بهتر انجام می شود تا بـر اسـاس مـدلهاي طراحـی آموزشـی                    

سازنده گرا و در مقابل محیطهاي آموزشی سازنده گرا براي مرحله کسب دانش پیـشرفته اثـربخش                 

 اجراي طراحـی آموزشـی   هستند که این سطح بیشتر در دانشگاهها وجود دارد لذا دانشگاهها جهت     

  .سازنده گرا مناسب می باشند

  

  

.  

  

یادگیرنده دانش قبلـی     

خیلـــی کـــم دربـــاره 

مهارت یا حوزه محتوا    

.دارد

ــارب  ــده تجـ یادگیرنـ

که میتوانـد از     گسترده

مراحل قبلی یـادگیري    

 نیاز ،انتقال یابد را دارد

به هدایت کمی دارد

 یادگیرنده برخی دانش  

 و نیاز به   شتهداقبلی را   

ــر    ــشرفته ت ــش پی دان

ــت  ــسائل  جه ــل م ح

.پیچیده خاص تر دارد
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   بیان مساله-5

 که طراحی با توضیحات فوق که مروري اجمالی بود که بر ادبیات طراحی آموزشی مشخص گردید          

نی یافته بـه گونـه اي کـه بیـشترین اقـدامات طراحـی               زافزوویت ر مآموزشی در آموزش صنعتی اه    

   )2007ریچی و همکاران،.( کسب و کار صنعت رخ داده استآموزشی در سه دهه اخیر در عرصه

از طرفی مشخص گردید علی رغم سلطه چندین ساله رویکرد سیستمی بر مدلها و اقدامات طراحی  

آموزشی اما با ظهور رویکرد سازنده گرایی در چند دهه اخیر قطعیت و مطلوبیت رویکرد سیستمی                

  .مورد تردید قرار گرفت

ه اصلی که پژوهش حاضر بر اساس آن شکل گرفته است اینست که از کـدامیک           بر این اساس مسال   

ایـن  .بکاربـست جهت طراحی آموزشی در عرصـه آمـوزش صـنعتی    را بایستی   از رویکردهاي فوق    

  : که عبارتند ازمساله در قالب چهار سوال پژوهشی مطرح می گردد

  یریتی مناسب است؟  براي سطح مد)  سازنده گرایی-سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی) 1

   مناسب است؟  کارگريبراي سطح )  سازنده گرایی-سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی) 2

اثـربخش تـر    براي سطح مـدیریتی     )  سازنده گرایی  -سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی   ) 3

  است؟

اثـربخش تـر     کـارگري براي سطح   )  سازنده گرایی  -سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی   ) 4

  است؟

 بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق سـواالت فـوق در قالـب چهـار فرضـیه مطـرح              با توجه به  

  :گردید که به شرح ذیل می باشد

  .الگوي آموزش صنعتی بر اساس رویکرد سازنده گرایی براي سطح مدیریتی مناسب است) 1

  .الگوي آموزش صنعتی بر اساس رویکرد سیستمی براي سطح کارگري مناسب است) 2

شی سازنده گرایی جهت آموزشهاي سطح مدیریتی نسبت بـه الگـوي            لگوي طراحی آموز  ا) 3

  .سیستمی اثربخش تر می باشد

الگوي طراحی آموزشی سیستمی جهت آموزشهاي سطح کارگري نسبت به الگوي سازنده            ) 4

.گرایی اثربخش تر می باشد

ی در اینجا به منظور مقایسه مطلوبیت دو رویکرد طراحی آموزشـی از مـدل چهـار سـطحی ارزیـاب                   

ــت   ــده اس ــتفاده ش ــک اس ــرك پاتری ــشی ک ــذا .اثربخ ــودن ل ــب ب ــور از مناس ــی منظ ــو طراح  الگ

و . می باشد   و نگرش مثبت آنها نسبت به دوره        رضایت فراگیران از آموزش    ) 2و1فرضیات(آموزشی

 ر فراگیـران  میزان یادگیري و تغییـر رفتـا  )4و3فرضیات( الگوي طراحی آموزشی   از اثربخشی منظور  

  .می باشد
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   تحقیقروش -6 

پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی   
1

از میان طرحهاي آزمایـشی از طـرح    . قرار می گیرد

 پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است که هر یک از گروهها نقش گروه گـواه را                   -پیش آزمون 

  براي گروه دیگر ایفا می کند

  : این مراحل است پس آزمون با گروه گواه مستلزم اجراي-اجراي طرح پیش آزمون

جایگزینی تصادفی آزمودنیهاي تحقیق در گروههاي آزمایشی و مقایسه، اجراي پیش آزمون در دو 

  گروه،اجراي عمل آزمایشی، اجراي پس آزمون در دو گروه

با توجه به اینکه درپژوهش حاضر قصد مشخص نمودن الگوي  در راستاي اجراي مراحل فوق،

 این  لذا آزمودنی ها در از سطوح مدیریتی و کارگري را داریممطلوب طراحی آموزشی براي هریک

با عنایت به اینکه شرکت ایران خودرو خراسان . در دو گروه مدیران و کارگران می باشدپژوهش

جهت انجام این پژوهش انتخاب گردیده لذا کارکنان این شرکت که در سطوح مدیریتی و کارگري 

شرکت ایران خودرو خراسان تا پایان .ه آماري مطرح می باشندمشغول کار می باشند به عنوان جامع

 نفر در سطح مدیریتی و 70 نیروي انسانی می باشد که از این جمع 2050 داراي 1386مهر ماه 

  . نفر در سطح کارگري قرار دارند1460سرپرستی 

 اسـتفاده   در سطح مدیریتی با عنایت به محدود بودن حجم جامعه بجاي نمونه گیري از سرشماري            

در سطح کارگري با عنایت به اینکه دوره انتخاب شده جهت آموزش مربوط به مونتاژ می باشد            .شد

لذا از بین اپراتورهاي این سالن شصت نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند که با توجه به نوع                  

 از بـین    سعی گردید کـه ایـن افـراد       ) مستندات و ابزارهاي تولید   (دوره انتخاب شده جهت آموزش      

در واقـع در اینجـا از روش آرایـش تـصادفی اسـتفاده      . کارکنان جدید االسـتخدام برگزیـده شـوند       

آرایش تصادفی عبارتست از بکارگیري یک شیوه خاص نمونه گیري که به هر یک از افراد                ".گردید

ــراي انتخــاب شــدن و شــرکت در یــک پــژوهش مــی    یــک جامعــه مــشخص شــانس برابــري ب

  )842،ص1383ال ترجمه احمدرضا نصر،گال،بورگ و گ(".دهد

با توجه به اینکه در این پژوهش قصد مقایسه دو الگوي طراحی آموزشی براي هر یـک از سـطوح                    

مدیریتی و کارگري را داشته ایم لذا افراد برگزیده شده بـه صـورت تـصادفی بـه دو گـروه تقـسیم         

 دادن افـراد در گروههـا       گردیدند به عبارتی از روش تخصیص یا جایگزینی تـصادفی جهـت قـرار             

در پژوهش حاضـر تـک      (جایگزینی تصادفی به این معناست که هر واحد نمونه گیري         ".استفاده شد 

شانس برابـري بـراي قـرار گـرفتن در هریـک از عملهـاي آزمایـشی پـژوهش داده                    ) تک فراگیران 

                                                
1) Experimental Research
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ي مختلف  جایگزینی تصادفی بهترین شیوه موجود براي حصول اطمینان از همتا بودن گروهها           .شود

   )844،ص1383گال،بورگ و گال ترجمه احمدرضا نصر،( ".عمل آزمایشی در ابتداي پژوهش است

سازنده و دوره آموزشی واحدي با رویکرد سیستمی جهت هریک از سطوح مدیریتی و کارگري 

ید که جهت طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی از مدل هفت مرحله اي گرایی طراحی گرد

ان و جهت طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی از مدل طراحی محیطهاي رایگلوت و همکار

دوره اي که جهت کارگران انتخاب و طراحی گردید .یادگیري سازنده گرا جاناسن استفاده گردید

  .دوره مستندات و ابزارهاي تولید و دوره مدیران مدیرت تعارض نام داشت

 این دو گروه از پس از پایان دوره ون به عمل آمده وزمآ از فراگیران پیش ي دوره هاقبل از اجرا

لحاظ متغیرهاي میزان رضایت فراگیران از دوره و نگرش آنها نسبت به دوره که مشخص کننده 

د رفتنمورد مقایسه قرار می گ) هش.فرضیات اول و دوم پژو(مناسب بودن الگوي طراحی می باشد

همچنین این دو .س از پایان دوره گردآوري می گرددکه داده هاي آن از طریق پرسشنامه بالفاصله پ

گروه از لحاظ میزان یادگیري و تغییر رفتار فراگیران در محیط کار که مشخص کننده اثربخشی 

که داده هاي .ندیدمقایسه گرد) فرضیات سوم و چهارم پژوهش(الگوي طراحی آموزشی است

 نیز دو ماه رد و جهت تغییر رفتایري گردمربوط به یادگیري از طریق پس آزمون در هر گروه گردآو

  .   دشگردآوري ) فراگیر،مدیر و همکاران وي(پس از پایان آموزش اطالعات از منابع مختلف

  

  :یافته ها -7

  الگوي مناسب طراحی آموزشی جهت مدیران بهیافته هاي مربوط )7-1

گرایـی بـراي سـطح    فرضیه اول این پژوهش عبارتست از اینکه الگوي طراحـی آموزشـی سـازنده               

مجموع متغیرهاي رضایت فراگیران از دوره و نگرش آنها نسبت به دوره است     .مدیران مناسب است  

لذا در این قسمت آزمـون تحلیـل واریـانس          .که مناسب بودن الگوي طراحی آموزشی را می آزماید        

یل آمار  در جدول ذ  .چند متغیري با دو متغیر رضایت و نگرش جهت آزمودن فرضیه انجام می شود             

  .توصیفی مربوط به این دو متغیر آمده است

  

  رضایت و نگرش آمار توصیفی -2جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

  37/10  82/100  29  سازنده گرایی

   رضایت کل

  70/13  2998  سیستمی

  23/14  2979/124  سازنده گرایی

  نگرش کل

  62/15  2965/114  سیستمی
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جدول فوق مشاهده می گردد در هر دو متغیـر رضـایت و نگـرش میـانگین گـروه              همانطور که در    

جهت آزمودن معناداري تفاوت میان میانگینهـا از تحلیـل          .سازنده گرایی باالتر از سیستمی می باشد      

 بدسـت آمـد و      015/0واریانس چند متغیري استفاده شده است که نتیجه آزمون النـداي ویلکـز آن             

رضایت و نگرش تفاوت میان دو گروه سازنده گرایی و سیستمی در سـطح              نتیجه اینکه در مجموع     

بر این اساس فرضیه اول این پژوهش مبنی بـر مناسـب بـودن              ) p>015/0. ( معنادار می باشد   05/0

  .رویکرد سازنده گرایی جهت آموزش مدیران تایید می شود

  .  ارائه می گردددر جدول ذیل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو متغیر 
  

  نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بر مولفه هاي مناسب بودن دوره)3جدول

منبع 

  تغییرات

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري

  049/0  057/4  483/1026  1  483/1026  رضایت

گروه 

  مدیران

ن
د
و
 ب
ب

س
نا
م

  

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

  

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در متغیر رضایت تفاوت میان دو گـروه معنـادار مـی        

  )p>012/0. (در متغیرنگرش نیز به همین شکل تفاوتها معنادار می باشد)  p>049/0(باشد

  

   کارگرانالگوي مناسب طراحی آموزشی جهت  افته هاي مربوط به ی)7-2

فرضیه دوم این پژوهش عبارتست از اینکه الگوي طراحـی آموزشـی سـازنده گرایـی بـراي سـطح           

مجموع متغیرهاي رضایت فراگیران از دوره و نگـرش آنهـا نـسبت بـه دوره                .کارگران مناسب است  

لـذا در ایـن قـسمت آزمـون تحلیـل      .است که مناسب بودن الگوي طراحی آموزشی را مـی آزمایـد      

در جدول  . و نگرش جهت آزمودن فرضیه انجام می شود        متغیر رضایت با دو   واریانس چند متغیري    

  .ذیل آمار توصیفی مربوط به این دو متغیر آمده است

همانطور که در جدول مشاهده می گردد در متغیر رضایت میانگین گروه سیستمی از سازنده گرایی                

جهـت  .ز سیـستمی مـی باشـد      بیشتر است و در متغیر نگرش میانگین گروه سازنده گرایـی بـاالتر ا             

آزمودن معناداري تفاوت میان میانگینها از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شده است که نتیجه               

 . تفاوت بین دو گـروه مـی باشـد        معناداري   بدست آمد که حاکی از       003/0آزمون النداي ویلکز آن     

)003/0<p (          رویکرد سیـستمی جهـت      بر این اساس فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر مناسب بودن 

  .آموزش کارگران تایید می شود
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  رضایت و نگرش آمار توصیفی ) 4جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

  22/9  75/105  28  سیستمی

   رضایت کل

  33/12  2878/100  سازنده گرایی

  95/15  2828/110  سیستمی

  نگرش کل

  94/18  2807/126  سازنده گرایی

  

  .  ل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو متغیر ارائه می گردددر جدول ذی

  

  نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بر مولفه هاي مناسب بودن دوره)5جدول

منبع 

  تغییرات

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري

  094/0  909/2  018/345  1  018/345  رضایت

گروه 

  مدیران

د
و
 ب
ب

س
نا
م

ن
  

  001/0  374/11  643/3488  1  643/3488  نگرش

  

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در متغیر رضایت تفاوت میان دو گروه معنـادار نمـی       

  )p>012/0(.   در متغیرنگرش تفاوتها معنادار می باشد)p</094(باشد

  

بخش طراحی آموزشی جهت مدیران الگوي اثریافته هاي مربوط به)7-3

لگـوي طراحـی آموزشـی سـازنده گرایـی جهـت        افرضیه سوم ایـن پـژوهش عبارتـست از اینکـه            

مجمـوع متغیرهـاي    .آموزشهاي سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیـستمی اثـربخش تـر مـی باشـد               

 طراحـی   یادگیري فراگیران از دوره و تغییر رفتار آنها در محیط کار است که اثربخش بودن الگـوي                

لذا در این قسمت آزمون تحلیل کواریانس چند متغیري با دو متغیر رضـایت              .آموزشی را می آزماید   

 آمار توصیفی مربوط به این 6در جدول .یادگیري و تغییر رفتار جهت آزمودن فرضیه انجام می شود      

  .دو متغیر آمده است

ت یـادگیري و تغییـر رفتـار    جدول مشاهده می گـردد در هـر دو متغیـر رضـای        این  همانطور که در    

میانگینها  جهت آزمودن معناداري تفاوت میان    .میانگین  گروه سازنده گرایی از سیستمی بیشتر است        

   بدست005/0از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شده است که نتیجه آزمون النداي ویلکز آن 



١٩

  یادگیري و تغییر رفتارآمار توصیفی ) 6جدول

  انحراف استاندارد  نمیانگی  تعداد  گروه

  14/9  73/78  29  سازنده گرایی

   یادگیري

  59/9  2943/76  سیستمی

  16/4  2919/44  سازنده گرایی

  تغییر رفتار

  26/6  2959/39  سیستمی

  

یادگیري و تغییـر    بر این اساس در مجموع      .تفاوت بین دو گروه می باشد     معناداري  آمد که حاکی از     

 )p>005/0. ( معنادار می باشد   01/0سازنده گرایی و سیستمی در سطح        تفاوت میان دو گروه      رفتار

سـازنده گرایـی جهـت       بـودن رویکـرد      بر این اساس فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر اثربخش تر          

  .ن تایید می شودآموزش مدیرا

    .در جدول ذیل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو متغیر ارائه می گردد
  

  ج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بر اثربخشینتای)7جدول

منبع 

  تغییرات

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري

  378/0  789/0  912/69  1  912/69  یادگیري

گروه 

  مدیران

ی
ش

خ
رب

اث
  002/0  526/10  956/302  1  956/302  تغییر رفتار  

  

 در متغیر یادگیري تفاوت میان دو گروه معنـادار          جدول فوق مشاهده می گردد    همانطور که در    

  )p>002/0(.  در متغیرتغییر رفتار تفاوتها معنادار می باشداما )p</378(نمی باشد

  کارگران الگوي اثربخش طراحی آموزشی جهت یافته هاي مربوط به) 7-4

 آموزشـی سـازنده گرایـی جهـت         لگـوي طراحـی   ام این پژوهش عبارتـست از اینکـه         فرضیه چهار 

مجمـوع متغیرهـاي    .آموزشهاي سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیـستمی اثـربخش تـر مـی باشـد               

یادگیري فراگیران از دوره و تغییر رفتار آنها در محیط کار است که اثربخش بودن الگـوي طراحـی                   

ا دو متغیر رضـایت     لذا در این قسمت آزمون تحلیل کواریانس چند متغیري ب         .آموزشی را می آزماید   

در جدول ذیل آمار توصیفی مربوط بـه        .یادگیري و تغییر رفتار جهت آزمودن فرضیه انجام می شود         

  .این دو متغیر آمده است
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  یادگیري و تغییر رفتارآمار توصیفی ) 8جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

  21/11  2814/71  سیستمی

   یادگیري

  90/9  2894/63  سازنده گرایی

  85/5  2810/83  سیستمی

  تغییر رفتار

  79/7  2878/77  سازنده گرایی

  

 میانگین گروه   یادگیري و تغییر رفتار   متغیر  هر دو   همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در          

جهت آزمودن معنـاداري تفـاوت میـان میانگینهـا از تحلیـل             .سیستمی از سازنده گرایی بیشتر است     

 بدست آمـد کـه      000/0متغیري استفاده شده است که نتیجه آزمون النداي ویلکز آن           واریانس چند   

 تفاوت میان   یادگیري و تغییر رفتار   بر این اساس در مجموع      .حاکی از تفاوت بین دو گروه می باشد       

بـر ایـن اسـاس      ) p>000/0. ( معنادار می باشـد    01/0دو گروه سازنده گرایی و سیستمی در سطح         

 پژوهش مبنی بر اینکه رویکـرد سیـستمی جهـت آمـوزش کـارگران نـسبت بـه                    این فرضیه چهارم 

  .رویکرد سازنده گرایی اثربخش تر می باشد تایید می شود

  .  در جدول ذیل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو متغیر ارائه می گردد

  

  بخشیي تاثیر شیوه آموزش بر اثرنتایج تحلیل واریانس چند متغیر )33-4جدول

منبع 

  تغییرات

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري

  009/0  246/7  467/799  1  467/799  یادگیري

گروه 

  کارکران

ی
ش

خ
رب

اث
  006/0  062/8  064/390  1  064/390  تغییر رفتار  

  

 و تغییر رفتار تفاوت میـان       همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در هر دو  متغیر یادگیري             

 تفاوت میان گروههاي    01/0بدین صورت که در زمینه یادگیري در سطح         .دو گروه معنادار می باشد    

   ) p</009(سیستمی و سازنده گرایی معنادار می باشد

سطح در  تفاوت میان گروههاي سیستمی و سازنده گرایی در این خصوص            در زمینه تغییر رفتار نیز    

  )p>006/0 (. می باشد معنادار01/0

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیري نمود که طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی بسیار بهتر مـی                 

  .مک کندتواند به یادگیري در فراگیران سطح کارگري و تغییر رفتار آنها در محیط کار ک
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بحث و نتیجه گیري-8

 آموزش صـنعتی بـر اسـاس رویکـرد          الگويپژوهش نشانگر آنست که     مربوط به فرضیه اول     نتایج  

نتایج این قسمت از پژوهش با یافتـه هـاي مهنـاز            رایی براي سطح مدیریتی مناسب است       سازنده گ 

که خاطر نشان می سازد کاربست آموزه هاي رویکرد سـازنده گرایـی موجـب               ) 2003و2001(معلم

  .ایجاد رضایت و نگرش مثبت در فراگیران می شود مطابقت دارد

یستمی براي سـطح  الگوي آموزش صنعتی بر اساس رویکرد س پژوهش بیانگر آنست که   نتایج دیگر 

   .کارگري مناسب است

لگـوي طراحـی آموزشـی سـازنده گرایـی جهـت        اهمچنین نتایج پژوهش حاضر بیان می دارد کـه          

 از  این قسمت از یافته    که   آموزشهاي سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیستمی اثربخش تر می باشد          

حمایت مـی   ) 2007(و کوپر ) 2001(و معلم ) 1993(پیوستار کسب دانش جاناسن و همکاران     نظریه  

محیطهاي آموزشی سازنده گرا براي مرحله کسب دانـش پیـشرفته اثـربخش          "مطابق این نظریه  .کند

از آنجا سطح مدیران در سـازمان متـشکل از          ."هستند که این سطح بیشتر در دانشگاهها وجود دارد        

ده داراي مدارج دانشگاهی می باشند که در مرحله یـادگیري پیـشرفته قـرار دارنـد         افراد تحصیل کر  

وداراي دانش پیشین و تجارب مناسبی می باشند لذا رویکرد سازنده گرایی جهت طراحی آموزشی               

  .   فراگیران این سطوح از سازمان مناسب تر است

 انتقال یادگیري موفـق باشـند بـا یافتـه          ران رویکرد سازنده گرایی بهتر توانستند در      یاین امر که فراگ   

 یادگیري سازنده گرا با تشویق فراگیـر بـه           که دریافتند  )2004(سان و ویلیامز،  و  ) 1997( کرکا   هاي

یافتن راه حل براي مشکالت دنیاي واقعی موجـب تـسریع و تـسهیل انتقـال یـادگیري مـی باشـد                      

 می باشد که بیان می کند  )1997(مور  همچنین نتایج پژوهش حاضر موید یافته هاي        .همخوانی دارد 

یادگیري موقعیت محور و مبتنی بر مساله بسیار بهتر از روشهاي مرسـوم جهـت ایجـاد مهـارت در           

  .افراد، براي کسب شرایط احراز مشاغل کمک می کند

لگوي طراحـی آموزشـی سیـستمی       ا همچنین مطابق با یافته هاي مربوط به آخرین فرضیه پژوهش،         

   ي نسبت به الگوي سازنده گرایی اثربخش تر می باشدسطح کارگرجهت آموزشهاي 

) 2001(و معلـم  ) 1993( از نظریه پیوستار کسب دانش جاناسـن و همکـاران           ها این قسمت از یافته   

 بوسـیله فنـون آموزشـی کـه مبتنـی بـر مـدلهاي           مقدماتی دانش "مطابق این نظریه  .حمایت می کند  

 شود تا بر اساس مدلهاي طراحی آموزشی سـازنده گـرا          طراحی آموزشی سنتی است بهتر انجام می      

از آنجا سطح کارگران بویژه کارگران جدید االستخدام در سـازمان متـشکل در مرحلـه یـادگیري               ."

مبتدي قرار دارند وداراي دانش پیشین و تجارب اندکی درباره محتوا می باشند لذا رویکرد طراحی                

  .   ان این سطوح از سازمان مناسب تر استآموزشی سیستمی جهت طراحی آموزشی فراگیر
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با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد با توجه به محاسن رویکرد سازنده گرایی در کسب      

در آمـوزش مـدیران از ایـن        ،رضایت و نگرش مثبت مدیران و تسهیل انتقال یـادگیري بـراي آنهـا               

. رویکرد جهت طراحی استفاده گردد

 با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد از مدلهاي طراحی آموزشی بـا                در آموزش کارگران  

رویکرد سیستمی جهت طراحی آموزشی اسـتفاده گـردد بـویژ هنگامیکـه یـادگیري و تغییـر رفتـار         

  .فراگیران هدف اصلی دوره می باشد

رایی پیشنهاد می   با توجه به نتایج نگرش مثبت باال فراگیران در گروه سازنده گ           در آموزش کارگران    

ویکرد سازنده گرایی جهـت   رگردد هنگامیکه حیطه نگرشها محور و هدف اصلی دوره می باشد از             

.حی آموزشی استفاده گردداطر
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