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چکیده
بوده از دیر باز بکارگیري الگوهاي طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی در آموزشهاي صنعتی متداول

بی . تردید قرار گرفته استتنها پس از ظهور رویکرد سازنده گرایی کاربرد الگوهاي سیستمی مورد.است
کاربرد الگوهاي طراحی آموزشی کارا نقش تعیین کننده اي در بهره وري نظامهاي آموزشی در مراکز شک

موزشی در سه دهه اخیر از طرفی عرصه صنعت جایگاهی است که بیشترین اقدامات طراحی آ.صنعتی دارد
در این پژوهش انتخاب رویکرد و الگوي مناسب طراحی آموزشی براي سطوح .در آنجا انجام شده است

براي اولین بار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و مسلما راهگشاي )کارگري و مدیریتی(مختلف سازمانی
.اي آموزشی این مراکز خواهد بودحل مسائل مربوط به آموزشهاي صنعتی و ارتقاء کارایی نظامه

) مـدیران و کـارگران  (به منظور شناسایی الگوي مناسب طراحی آموزشی جهت هر یـک از سـطوح سـازمانی             
بـراي مقایـسه   .دوره آموزشی واحدي بر اساس رویکردهاي سیستمی و سازنده گرایی طراحی و اجـرا گردیـد            

.فاده گردیداثربخشی الگوهاي طراحی آموزشی از مدل کرك پاتریک است

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

مقدمه-1
با پیشرفت جوامع و ایجـاد  .مقوله هایی است که انسان از دیر باز با آن سروکار داشته است          آموزش از 

در حـال حاضـر بقـاء    مشاغل و سازمانها و نهادها ضرورت این امر بیش از پیش گردید تا حـدي کـه          
چرا که عصر حاضر توام با تغییرات شتابان می باشد و هـر روز تغییـر               .سازمانها منوط به آن می باشد     

در این میان سازمانها یا بایستی خود را بـا ایـن تغییـرات    .جدیدي در دنیاي کسب و کار رخ می دهد    
.همراه سازند و یا فنا و نابودي خود را برگزینند
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از این رو اسـت  منابع انسانی می باشد و دقیقا ،ر سازمان جهت همراهی با تغییرات  مهمترین عنصر د  
در عـصر حاضـر     که منابع انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقـابتی آنهـا               

جهت رویارویی با تغییرات ارتقاء دانش،توانایی و مهارت منابع انـسانی    براي سازمانها   .مطرح می گردد  
بیان مـی دارد آمـوزش      ) 1384(همانطور عباسپور  جهتو به همین    از اهمیت خاصی برخوردار است    

کارکنان موضوع بسیار مهم و استراتژیک براي سازمانها محسوب می شود و به مثابه ابزاري به شـمار            
سـرمایه  می آید که از طریق آن،سازمانها گستره اي را تعیین می کنند که در آن دارایی انسانی آنهـا    

هاي پایدار تلقی می شوند  
به همین دلیل است که سازمانها بیش از پیش به آموزش منابع انسانی خـود روي آوردنـد و افـزایش     

ویژگی مهم آموزشهاي صنعتی زمـان بـر و گـران    .نفر ساعت و سرانه آموزش گواه این مدعا می باشد      
سال دو میلیارد دالر صـرف آمـوزش         امریکا در یک   IBMبه عنوان مثال شرکت     . بودن آن می باشد   

عالوه بر این بایستی هزینه هـاي غیـر مـستقیم از قبیـل توقـف خـط           ). 1،2003فراسون(کرده است   
را به آن افزود ... تولید، گذراندن وقت در خارج از سازمان جهت آموزش و

:در این خصوص خاطر نشان می سازد)2،ص1993(2نوون
یرات و رقابت فزاینده، سازمانها بیش از هر زمـان دیگـر بـراي کـسب     امروزه با عنایت به شتاب تغی   "

کـسب نتـایج و   (طراحی آموزشی مناسب براي ایـن دو هـدف          نتایج  و حفظ خود تالش می کنند و        
".بسیار مهم می باشد) حفظ بقاء

بـه همـین دلیـل    . زیرا این آموزش است که موجب بهبود عملکـرد سـازمان و تعـالی آن مـی گـردد        
. آموزشی خوب براي تحقق این مهم ضروري استطراحی

طراحی آموزشی به عنوان قلمرو علمی اي که به چگونگی ارائه موقعیتهاي آموزشـی               به عبارتی دیگر  
بـه گونـه اي کـه       . از نقش بسزایی برخـوردار اسـت       در سازمانها  در جهت تحقق یادگیري می پردازد     

).3،2004کراوفورد(موزشی می باشد برخی معتقدند طراحی آموزشی قلب هرگونه کوشش آ
عرصه صنعت و کسب و کار حوزه اصلی انجام طراحی آموزشی در در سـه دهـه اخیـر                  فوق یلبه دال 

)2007و همکاران،4ریچی.( .بوده است
قبل از اینکه به نقش و جایگاه طراحی آموزشی در کسب و کار و صنعت بپردازیم سـعی مـی گـردد                       

.شی ارائه گرددمفهوم شناسی از طراحی آموز
مفهوم شناسی طراحی آموزشی-2

الزم است قبل از اینکـه بـه تعریـف عبـارت طراحـی آموزشـی بپـردازیم اجـزاء شـکل دهنـده ایـن              
.بصورت جداگانه تعریف نماییم) طراحی و آموزش(عبارت

بـر ایـن اسـاس    .طراحی اساسا یک فرایند عقالنی،منطقی و متوالی به منظور حل مسائل مـی باشـد   "
)1،ص1،2005بیلتون(".ایند طراحی را می توان فرایند حل مساله دانستفر

١ ) Frasson
٢) Noone
٣) Crawford
١)Richey
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در مقاله خود با عنوان بـه سـوي فلـسفه اي از           )2،ص2000(2مایکل اسپکتور در تعریف آموزش نیز     
آموزش ،تعریف مختصري و ظریفی از آموزش ارائـه مـی کنـد و بیـان مـی دارد آمـوزش عبارتـست                

".حمایت قرار می دهد و تسهیل می کندآنچه که یادگیري را مورد "از
هر آنچـه کـه     "نیز در تعریفی مشابه بیان می کند که آموزش عبارتست از            ) 44،ص1997(3رایگلوت

".انجام می شود به منظور کمک به اینکه فردي یاد بگیرد
بـر ایـن اسـاس    .یک تعریف مناسب از آموزش تعریف آن بر اساس اجزا تشکیل دهنده آن مـی باشـد      

:بیان می کند هر موقعیت آموزشی داراي سه جز یا عنصر می باشد) 1378(طور که فردانشهمان
که همان مقاصد ارائه آموزش است) نتایج(هدفها)1
.روشها که راههاي دستیابی به نتایج یا هدفها در شرایط داده شده است)2
اثیر مـسئول آمـوزش یـا    شرایط که محدود کننده اعمال و بکارگیري روشها بوده و از کنترل و تـ           ) 3

.معلم خارج است
هرآنچـه موجـب تـسهیل    ( در مجموع تعریف رایگلوت و اسپکتور که در ابتداي این بحث ارائه گردید        

.تعریف مناسبی از آموزش می باشد)تحقق یادگیري گردد 
هنگامیکه ما صحبت از طراحی آموزشی می کنیم با عنایت به اینکه آمـوزش سیـستمی متـشکل از                    

می باشد که درونداد،فرایند و برونداد خـاص خـود را دارد لـذا              .....مختلف مانند اهداف،محتوا و      اجژاء
.بجاي آن بیان گردد4آموزش) سیستم(صحیح تر آنست که طراحی نظام 

آموزش سیستم پیچیده اي متشکل از اجزاء زیادي مـی باشـد            "خاطر نشان می سازد     ) 2006(معلم
بنـابراین بـراي   .ق هدف خاص که آن یادگیري می باشد کـار مـی کننـد        که با یکدیگر به منظور تحق     

."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

.قاء یادگیري می باشدمی باشد که هدف آموزش ارتهدفجزء اول آموزش 
چه کارهایی از دانش آموزان انتظار مـی  .خواسته هایی است که بر دوش دانش آموزان است     جزء دوم   

.رود هنگامیکه در کالس درس هستند انجام دهد
به عنـوان مثـال آمـوزش مـی توانـددر شـکل بحـث گروهی،مـواد                 .می باشد  شکل آموزش جزء سوم   

.ارائه گردد. ...نوشتاري،تلویزیون،کامپیوتر و 
آموزش می تواند در کل کالس، زیر گروههـا  .در کالس درس می باشد    ترتیب گروهبندي جزء چهارم   

. و دانش آموزان به صورت فردي ارائه گردد
.است که آموزش در طول آن رخ می دهدمدت زمانیجزء پنجم 

و تحلیل،طراحی، توسـعه    طراحی نظام آموزشی فرایند نظام مند و کل گرایانه تجزیه         "بر این اساس    
)4،ص 2006معلم،( ".و ارزشیابی یک سیستم کامل آموزش می باشد

١) Bilton
٣) spector
٤)Reigeluth
٥) Instructional system design
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اما جامع ترین تعریف از طراحی آموزشی تعریفـی اسـت کـه آن را بـر اسـاس اجـزاء شـکل دهنـده                
: موقعیت آموزشی که در باال در مورد آن صحبت شد تعریف می نماید و آن عبارتست از

تی است که در آن روشهاي معین براي دستیابی بـه هـدفهاي خـاص توسـط       طراحی آموزشی فعالی  "
)140،ص1378فردانش،(".شاگردان خاص در شرایط مشخص پیش بینی می شود

می باشد هدف اسـت  ه وجه تشابه تقریبا تمامی تعاریفی که درباره طراحی آموزشی ارائه شده      آنچه ک 
ه فرد در امر یادگیري و تسهیل یادگیري می  که طراحی آموزشی به دنبال آن می باشد و آن کمک ب           

باشد
بطور خالصه می توان اینگونه بیان نمود که طراحی فعالیتی جهـت حـل مـساله در راسـتاي تحقـق            
نیازهاي انسان می باشد و آموزش هرآنچه که موجب تسهیل تحقق یادگیري گردد را در برمی گیـرد     

بر این اساس طراحی    .می باشد ... رائه،گروهبندي و که متشکل از اجزاء مختلفی از قبیل اهداف،شکل ا        
به منظـور  نظام آموزش فرایند تجزیه و تحلیل،طراحی، توسعه و ارزشیابی یک سیستم کامل آموزش            

.می باشدتسهیل یادگیري
نقش و جایگاه طراحی آموزشی در سازمان -3

تغییـري کـه در   . تـر اسـت  در کسب و کار و صنعت تقاضا روز افزون براي آموزش بهتر با هزینـه کم              
که این تغییر . کسب و کار و صنعت رخ داده است حرکت از آموزش به سوي بهبود عملکرد می باشد              

راحی آموزشی سنتی بخاطر هزینه     بعبارتی ط . داللتهاي مهمی را براي اقدامات طراحی آموزشی دارد       
جاي نتـایج کـسب و کـار و    تجویزي بودن، کم کردن خالقیت، تمرکز غلط بر آموزش ب          و ،زمان بر  بر

)1،2002گوستافسون.( گرفته استتولید برنامه هاي پیش پا افتاده مورد انتقاد قرار 
با بیان اینکه عرصه صـنعت و کـسب و کـار حـوزه اصـلی انجـام طراحـی                    ) 2007(ریچی و همکاران  

ا از نظـر    آموزشی در سه دهه اخیر بوده است خاطر نشان می سازند که رشد آموزش در سازمانها تنه                
از تاکیـد 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 اسـت و              
ازمان یافته تولیـد و  مطابق با این در دنیاي امروز طراحی آموزشی براي خیلی ها صرفا یک رویکرد س  

برنامه ریزي دوره نمـی باشـد بلکـه بجـاي آن فراینـدي عمـومی بـراي تجزیـه و تحلیـل مـشکالت                
عالوه بـر ایـن طراحـان    .ن و تعیین راه حلهاي مناسب براي چنین مسائلی می باشد      کارکناعملکردي  

را پـیش بینـی   آموزش و مدیران آموزش بایستی غالبا مشکالت آینده و تغییرات سـازمانی احتمـالی         
. نموده و شیوه هاي را جهت آماده نمودن کارکنان براي این موقعیتهاي جدید برنامه ریزي نمایند

تفاوت طراحی آموزشی سازمانها با طراحی آموزشـی        اي که در اینجا بایستی خاطرنشان ساخت،      نکته
.دباشموسسات آموزشی می

فاوت از آموزش موسسات آموزشی می باشد زیـرا     آموزش سازمانها اعم از دولتی و یا خصوصی مت        
به همین دلیل بایستی بـین      . در سازمان نتایج آموزش بایستی در نتایج عملکرد سازمانی آشکار باشد          
در واقـع طراحـی آموزشـی    . طراحی آموزشی و بهبود عملکرد ارتباط بسیار شفافی وجود داشته باشد     

١) Gustafson
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. عملکرد کلی گردد طراحی آموزشی نامناسبی می باشـد بدون بهبود که صرفا منجر به بهبود مهارتها  
انجـام  زیرا برخالف فلسفه هاي رایج طراحی آموزشی که بر آنچه که یادگیرنده می تواند بدانـد و یـا                 

دهد تاکید می شود در چارچوب هاي سازمانی بر آنچه که یادگیرنده می تواند بداند و انجام دهـد تـا       
.گردد تاکید می شوداز طریق آن اهداف سازمان تقویت

در موسـسه آموزشـی طراحـی        .شرکتها اعم از دولتی و خصوصی یـک موسـسه آموزشـی نیـستند             
یـزي اسـت کـه فلـسفه     چآناین :برتر می شودآموزشی عالی به احتمال بسیار زیاد منجر به آموزش       

. دگـرد مـی   طراحی آموزشی عالی منجر به یادگیري کاراتر و اثر بخش تر            . دمی باش موسسه   وجودي
در موسسه آموزشی طراحی آموزشی عالی تنها گامی از آموزش برتر که کارکرد نهایی موسسه اسـت                

.دور است
طراحی آموزشی خوب بی انـدازه  . اما سازمانها براي تحقق نتایج کسب و کار و حفظ خود وجود دارند   

سـسات آموزشـی مـی    رابطه دراینجا بسیار ظریف تـر نـسبت بـه مو    لذا. براي هر دو هدف مهم است     
ن پیونـد در موسـسات آموزشـی     یپیوند بین طراحی آموزشی و اهداف سازمان نـسبت بـه همـ            . باشد

بسیار متفاوت است 
اما تعـداد کمـی موسـسات آموزشـی     .شرکتها بدون توجه به کیفیت طراحی آموزشی پیروز می شوند       

.یروز و موفق باشندوجود دارد که با طراحی آموزشی که منجر به موفقیت آموزشی نشود ، پ
ایـن  . له جذب کارکنان آموزش دیده از آموزش اجتناب کندیبراي مثال یک سازمان ممکن است بوس   

در این حالت سازمانهاي دولتی و خصوصی ممکن اسـت   . کار طراحی آموزشی را امري زاید می سازد       
.فوق العاده موفق باشند بدون اینکه طراحی آموزشی داشته باشند

. در شـرکت نـشود  ی در دنیا ممکن است منجر به هیچ تغییر مثبتـی      هترین طراحی آموزش  به عالوه ب  
پرداخت و شرایط ضعیف، سیستم هـاي نـا کارامـد، قـوانین دولتـی،           : به خاطر مسائل دیگر از قبیل       

...وشرایط اقتصادي
رد خیلی  اگر طراحی آموزشی در سازمان ارزشمند است بایستی پیوند طراحی آموزشی و بهبود عملک             

اگـر منجـر بـه    امـا .طراحی آموزشی ممکن است دقیق، ظریف،محققانه و حرفه اي باشد . روشن باشد 
طراحـی آموزشـی   . ارزش کمی براي کار فرما و کارمند دارد گاهمحیط کار نشود، آن    در بهبود عملکرد 

. مـی باشـد   که تنها منجر به بهبود مهارت بدون بهبود عملکرد کلی شود طراحی آموزشی نا کارامـد                 
بایـستی منجـر بـه    نوع مـی باشـد و  طراحی آموزشی در سازمان بخشی از یک سیستم گسترده و مت     

اما توسعه مهارتها الزاما منجر به عملکرد کلی یا   . بهبود مهارت قابل مشاهده و قابل اندازه گیري شود        
یـستم عملکـرد   و کـار و س طراحی آموزشی بایستی درون نتایج کسب      . نتایج سازمانی بهتر نمی شود    

بر آنچه یادگیرنده می تواند بداند یا انجام دهـد تـا اهـداف سـازمان را تقویـت            تلفیق شود و متمرکر     
)1993نوون،( .باشد،کند

از بیانات فوق مشخص می گردد آنچه براي سازمانها و بویژه صنایع مهم می باشد اثربخشی آمـوزش     
خاطر نشان می سازند که یکـی از رونـدهایی     ) 2007(در تایید این مطلب ریچی و همکاران      .می باشد 

که امروز طراحی آموزشی را تحت فـشار قـرار داده تقویـت و ارتقـاء اثربخـشی آمـوزش مـی باشـدو            
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بیان نموده اند اثربخشی آموزشی مـستلزم طراحـی و    ) 1379(همانطور که عباس زادگان و ترك زاده      
. برنامه ریزي دقیق و واقع بینانه است

:براي طراحی آموزشی در سازمان و محیط کار ده ویژگی بیان می کند که عبارتند از)1993(نوون
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
دازه گیري و قابل مشاهده بهبود یابد موفقیـت آمیـز   فقط هنگامیکه عملکرد شغل بصورت قابل ان   -4

.بوده است
معیاري را براي موفقیت یادگیرنده تعریف کند و مشخص سازد چگونه تحقق معیار اندازه گیـري               -5

.می شود
.فراگیر بایستی قادر باشد نه تنها در کالس درس بلکه در محیط کار بصورت اثربخش عمل کند-6
.پرورش مهارتهایی باشد که بیشتر به کار میروددغدغه اش بایستی-7
بایستی در بردارنده فنونی باشد تا قادر سازد یادگیرنده به اینکه پیشرفت خودش را کنترل کـرده           -8

.و عمل اصالحی را هر جا که الزم است انجام دهد
.سی کندطراحی آموزشی براي اینکه در سازمان موفق باشد بایستی شرایط محیطی آن را برر-9

تنها زمانی بایستی مورد توجه قرار گیرد که تحلیـل عملکـرد مـشخص سـازد آمـوزش روشـی                     -10
.مناسب جهت بهبود عملکرد می باشد

بطور خالصه در حال حاضر با عنایت به اینکه بیشترین اقدامات طراحی آموزشـی در کـسب و کـار و       
سازمانها امـروز  .وردار گردیده استصنعت رخ می دهد لذا بحث آموزش صنعتی از اهمیت خاصی برخ     

بیش از هر زمان دیگر بدنبال افزایش بقاء خویش در دنیاي رقـابتی امـروز و ارتقـاء بهـره وري  مـی              
البته نـه  .باشند یکی از راهکارهاي عمده که در این زمینه به آن متوسل گردیده اند آموزش می باشد              

هارت افراد گردد بلکه آموزشی که هدف اصـلی       آموزشی که صرفا موجب به افزایش دانش،توانایی و م        
یکی از روندهاي مهمی که در زمینه آموزش در سـازمانها        .آن بهبود عملکرد فرد در سازمان می باشد       

همـین دالیـل فـوق طراحـی     بـه  رخ داده گرایش به آموزش با هزینه کمتر و اثربخش تر می باشد و         
.برخوردار گردیده استعت در کسب و کار و صنآموزشی 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(منبعث از دو رویکرد اصلی عینیت گرا 
یستمی و سازنده گرا به چگونگی اتخاذ رویکرد مناسب طراحی آموزشی سضمن تشریح رویکردهاي 

در جهت حل مسائل مربوط به آموزشهاي صنعتی و ارتقاء کارایی نظامهاي آموزشی این مراکز 
.پرداخته خواهد شد
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1طراحی آموزشی سیستمی-4-1

یـزي  پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینه تعلیم و تربیت و به خصوص در زمینه برنامـه ر                
پـارا  به عبارتی در این رویکرد .آموزش،زمینه ساز ظهور مدلهاي طراحی آموزشی سیستمی گردید 

دایم حاکم نظریه عمومی سیستم ها می باشد که ریـشه اش بـه کـار نظـري برتـاالنفی مـی رسـد و         
ــرادي ماننـــد ســـیلورن   ــه را در آمـــوزش بکـــار    ) 1967(3،بارســـون)1965(2افـ ایـــن نظریـ

)4،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 تنظـیم شـده      
نیکه مرحله درونـداد را کامـل   به عنوان مثال شما نمی توانید تا زما.اند که توالی زمانی آنها مهم است    

ــد  ــه فراینــد بروی ــه مرحل ــد ب ــسیار ســخت و محکــم مــی باشــد .نکــرده ای ــوالی گامهــایی ب ــن ت . ای
)2000وارسیدس،(

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

فرایند                                              دروندادبرونداد                             

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

مـدل          عمومی ترین مدل که فرایند طراحی آموزشی بـا رویکـرد سیـستمی را ترسـیم نمـوده اسـت                   
 ADDIE  وعی در زمینـه طراحـی آموزشـی سیـستمی وجـود دارد      اگر چه مدلهاي متن".می باشد

تقزیبـــا تمـــامی مـــدلهاي طراحـــی آموزشـــی بـــا رویکـــرد سیـــستمی ریـــشه در ایـــن مـــدل 
توسط دانشگاه ایالت فلوریدا ارائه گردیـد کـه   1975این مدل در سال     ). 11،ص5،2007ریسر(".دارند

مـدل  ). 5،ص2006کـالرك، .(یدبوسیله ارتش به عنوان الگوي اصلی برنامه ریزي آموزش انتخاب گرد     
دیده می شود شامل پنج مرحله می باشد که نام مدل نیـز از حـرف اول هـر             3همانطور که در شکل   

.یک از مراحل شکل گرفته است
. این مرحله شامل نیازسنجی،شناسایی مساله و تحلیل آن و هدفگذاري می باشد:6تجزیه و تحلیل

١) Systematic Instructional Design
١)Silvern
٢) Barson
٣) Seels
٤) Reiser
٥) 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 محورارزشیابی

رفتار تمرکز بر تغییر
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داف یــادگیري بــر اســاس اصــطالحات قابــل انــدازه ایــن مرحلــه دربردارنــده نوشــتن اهــ:1طراحــی
گیري،مشخص نمودن اهداف یادگیري،مشخص کردن فعالیتهاي یادگیري و مشخص نمودن رسـانه            

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

.ده می باشدآموزشی آنگونه که در مرحله طراحی آم
ارائه تجارب یادگیري از طریق رسانه مناسب : 3اجرا

دربردارنده هم ارزشیابی تکوینی و نهایی و هم بازنگري می باشد: 4ارزشیابی

بازنگري                                                         بازنگري

بازنگريبازنگري

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

5طراحی آموزشی سازنده گرا-4-2

در مقایسه با رویکرد طراحی آموزشی سنتی ، طراحـی آموزشـی سـازنده گـرا مجموعـه متفـاوتی از               
. می دهد و اصول آموزشی جدیدي را پیشنهاد می کندمفروضات در مورد یادگیري ارائه 

در رویکرد سازنده گرایی،هدف آموزش کمک به یادگیرندگان جهـت ایجـاد یـادگیري و راهبردهـاي          
تمرکز بر ساخت فعال دانش توسط فرد می باشد و یادگیري بوسیله تـشویق پـژوهش           .تفکر می باشد  

)6،1999سیتز. (فعال تسهیل می شود
هفت اصل به عنوان اصول حاکم بر طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایـی مطـرح        1378فردانش  

:می سازد که در شکل ذیل امده است

١) Design
٢) Develop
٣) Implement
٤) Evaluate
٥) Constructivism Instructional Design
٦ )Seitz

تحلیل

ارزشیابی

برنامه ریزي

اجرا طراحی
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)146، ص1378فردانش،(اصول حاکم بر طراحی آموزشی سازنده گرا -3شکل 

داگانـه مشخـصی   فرایند طراحی آموزشی بر اساس پارادایم سـازنده گرایـی در بـر دارنـده مراحـل ج       
نیست بلکه سه مرحله تحلیل، طراحی و ارزشیابی با یکدیگر همپوشی داشـته و بـه صـورت مـستمر                  

در مرحلـه  . در مرحله تجزیه و تحلیل تنهـا حیطـه محتـوا اصـلی تعریـف مـی شـود            . انجام می شود  
می کنـد  طراحی پیامد هاي یادگیري بصورت شفاف از قبل تعریف نمی شود بلکه ابزارهایی را فراهم      

هـدف آزاد مـورد توجـه    نیـز ارزشـیابی  ارزشـیابی  مرحلـه  در .که یادگیرنده براي خلق معنا بکار ببرد      
آنچه در این نـوع 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 آموزشـی سـازنده گـرا ذکـر          ) 1995(ویلس  

.این ویژگیها بیان شده است1سیستمی مقایسه می نماید که در جدول
ن به نظریـه    در رویکرد سازنده گرایی نیز مدلهاي مختلفی مطرح گردیده که از مهمترین آنها می توا              

انعطاف پذیري شناختی اسپرو،محیط یادگیري سـازنده گـرا جانـسن و محـیط هـاي یـادگیري بـاز                
هانافین و الیور اشاره نمود که در این میان مدل محیط یادگیري سازنده گرا جانسن از شناخته شده                  

ه صورت مختـصر  و با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نیز از این مدل استفاده شده لذا ب            تر می باشد  
.به تشریح آن پرداخته می شود

جاناسن در مقاله اي با عنوان طراحی محیطهاي یـادگیري سـازنده گـرا بـه تـشریح مـدل طراحـی                       
مـورد بـه عنـوان محـور اصـلی دوره مـی       /پـروژه /در این مدل یک مساله   .آموزشی خود پرداخته است   

مـی  رهایی در اختیار فراگیران قـرار    جهت کمک به درك بهتر و حل مساله توسط فراگیران ابزا          .باشد
، مجموعه اي از تجارب به شاگرد براي مقایسهآنبا 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

فارانه تجربه و تقدیر از دیدگاههاي مختل)٦

تشویق استفاده از انواع روشهاي ارائه)7
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مقایسه طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا)1جدول
طراحی آموزشی سازنده گراطراحی 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 بـراي کـار        §
.طراحی آموزشی ضروري و حیاتی هستند

ارائه دانش از پیش انتخاب شـده مـی         آموزش  هدف  §
.که بصورت متوالی ارائه می گرددباشد

می باشدداده هاي عینی مهم. §
ارزیابی نهایی مهم می باشد §

فرایند طراحی غیر خطـی و برخـی اوقـات آشـوبناك         §
است

. برنامه ریزي پویا،تحولی،تاملی و مشارکتی می باشد§
اهـداف از کـار طراحـی و برنامـه ریـزي پدیـدار مــی       §

.گردند
.متخصصین طراحی آموزشی عمومی وجود ندارند§

را مــورد آمـوزش یــادگیري در زمینـه هــاي معنـادار   §
هـدف ادراك شخـصی درون   .(تاکیـد قـرار مـی دهـد    

.)بسترهاي معنادار می باشد
.داده هاي ذهنی ممکن است ارزشمندتر باشد§
ارزیابی تکوینی مهم می باشد§

منابع اطالعاتی است که اطالعـات الزم بـراي تفحـص دربـاره           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
یادگیري بطور طبیعـی  . همکاري می باشد/دي جهت حمایت از فرایند حل مساله ابزار مباحثه   ابزار بع 

.در انزوا اتفاق نمی افتد بلکه در گروههایی که با هم براي مساله گشایی کار می کنند رخ می دهد
یري اجتماعی و زمینه اي می باشد که بیانگر اینست که در محـیط یـادگ  و نهایتا ابزار آخر پشتیبانی    

سازنده گرا سه نوع فعالیت یادگیري شاگردان انجام می دهنـد کـه عبارتنـد از کـشف،بیان کـردن و         
.تامل و فعالیتهاي آموزشی الگوسازي،مربی گري و پشتیبانی براي پشتیبانی آن ارانه می گردد

لی الگوسازي نحوه اجراي فعالیت مشخص شده در ساختار فعالیت را به نمایش می گـذارد و اسـتدال               
نقش مربی دادن   ،در مربیگري .را که شاگردان هنگام اشتغال به فعالیتها بکار می برند را بیان می کند             

و نظـام پـشتیبانی یـک رویکـرد بـراي      .انگیزه،تحلیل عملکرد،ارائه بازخورد و ارانه راهنمایی می باشد      
محیطهـاي  شـکل ذیـل 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

ابزارهاي شناختی                                                   مدلسازي)4

یمنابع اطالعات)3

موارد مرتبط)2

نظام
پشتیبانی

مربیگري

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

راحی آموزشی از کدامیک از رویکردهاي طراحی       سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که جهت ط         
؟آموزشی بایستی استفاده نمود

ارائـه گردیـده چـارچوب    ) 1993(1که توسط جانسن، مک آلیس و دافـی نظریه پیوستار کسب دانش   
بر اساس این نظریه سـه مرحلـه بـراي یـادگیري        .مناسبی براي پاسخگویی به پرسش فوق می باشد       

مراحل یادگیري بـا رشـد دانـش    .دانی به سمت متخصص هدایت می کند   متصور است که فرد را از نا      
. نمایش داده شده است5که عبارتند از مبتدي،پیشرفته و متخصص که در شکل مشخص می شوند

١) Jonassen& McAleese& Duffy

پروژه/زمینه مساله1,1

پروژه/بازنمایی مساله1,2

کار روي فضاي1,3

پروژه/مساله
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متخصص                                                                            نادانی

مراحل یادگیري
متخصص                                   پیشرفته                              مبتدي

مدلهاي سازنده گرا                                                                     مدلهاي سنتی

)2،ص 1993جانسن،مک آلیس و دافی،(پیوستار کسب دانشنظریه-5شکل

معتقدند که از آنجا که هر یـک از مراحـل کـسب دانـش نـوع خاصـی از            ) 1993(جانسن و همکاران  
بوسیله فنون آموزشی که مبتنـی بـر     یادگیري با رویکرد خاص را اقتضاء می کند لذا دانش مقدماتی          

مدلهاي طراحی آموزشی سنتی است بهتر انجام می شود تـا بـر اسـاس مـدلهاي طراحـی آموزشـی                     
سازنده گرا و در مقابل محیطهاي آموزشی سازنده گرا براي مرحله کسب دانـش پیـشرفته اثـربخش                  

اجـراي 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   

ــ   ر دانــش پیــشرفته ت

ــسائل    ــل م ــت ح جه

.پیچیده خاص تر دارد
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بیان مساله-5
کـه طراحـی     با توضیحات فوق که مروري اجمالی بود که بر ادبیات طراحی آموزشی مشخص گردید             

نـی یافتـه بـه گونـه اي کـه بیـشترین اقـدامات طراحـی         زافزوویت رمآموزشی در آموزش صنعتی اه   
)2007ریچی و همکاران،.(ه کسب و کار صنعت رخ داده استآموزشی در سه دهه اخیر در عرص

از طرفی مشخص گردید علی رغم سلطه چندین ساله رویکرد سیستمی بر مدلها و اقـدامات طراحـی    
آموزشی اما با ظهور رویکرد سازنده گرایی در چند دهه اخیر قطعیت و مطلوبیت رویکـرد سیـستمی                

.مورد تردید قرار گرفت
له اصلی که پژوهش حاضر بر اساس آن شکل گرفته است اینست که از کدامیک از           بر این اساس مسا   
این مـساله در    .بکاربستجهت طراحی آموزشی در عرصه آموزش صنعتی        را بایستی   رویکردهاي فوق   

:که عبارتند ازقالب چهار سوال پژوهشی مطرح می گردد
دیریتی مناسب است؟  براي سطح م) سازنده گرایی-سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی) 1
براي سطح کارگري مناسب است؟  ) سازنده گرایی-سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی) 2
براي سـطح مـدیریتی اثـربخش تـر         ) سازنده گرایی  -سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی   ) 3

است؟
بـراي سـطح کـارگري اثـربخش تـر          ) سازنده گرایی  -سیستمی(کدام الگوي آموزش صنعتی   ) 4

است؟
ه بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق سواالت فوق در قالب چهار فرضیه مطرح گردیـد                با توجه ب  

: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
زشی سازنده گرایی جهت آموزشهاي سـطح مـدیریتی نـسبت بـه الگـوي       الگوي طراحی آمو  ) 3

.سیستمی اثربخش تر می باشد
الگوي طراحی آموزشی سیستمی جهت آموزشهاي سطح کارگري نسبت به الگـوي سـازنده              ) 4

.گرایی اثربخش تر می باشد
بی در اینجا به منظور مقایسه مطلوبیت دو رویکـرد طراحـی آموزشـی از مـدل چهـار سـطحی ارزیـا               

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 .رضایت فراگیران از آموزش و نگرش مثبت آنها نـسبت بـه دوره مـی باشـد      ) 2و1فرضیات(آموزشی
میزان یـادگیري و تغییـر رفتـار فراگیـران     )4و3فرضیات(الگوي طراحی آموزشی از اثربخشی منظور  

.می باشد
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روش تحقیق-6
از میان طرحهـاي آزمایـشی از طـرح          .قرار می گیرد   1پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی     

پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است که هر یک از گروهها نقـش گـروه گـواه را               -پیش آزمون 
براي گروه دیگر ایفا می کند

:اجراي این مراحل استپس آزمون با گروه گواه مستلزم -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
در راستاي اجراي مراحل فوق، با توجه به اینکه درپژوهش حاضر قصد مشخص نمودن الگوي 

لذا آزمودنی ها در این هریک از سطوح مدیریتی و کارگري را داریممطلوب طراحی آموزشی براي
با عنایت به اینکه شرکت ایران خودرو خراسان .پژوهش در دو گروه مدیران و کارگران می باشد

جهت انجام این پژوهش انتخاب گردیده لذا کارکنان این شرکت که در سطوح مدیریتی و کارگري 
شرکت ایران خودرو خراسان تا پایان .جامعه آماري مطرح می باشندمشغول کار می باشند به عنوان

نفر در سطح مدیریتی و 70نیروي انسانی می باشد که از این جمع 2050داراي 1386مهر ماه 
.نفر در سطح کارگري قرار دارند1460سرپرستی 

شـماري اسـتفاده   در سطح مدیریتی با عنایت به محدود بودن حجم جامعه بجاي نمونه گیري از سر          
در سطح کارگري با عنایت به اینکه دوره انتخاب شده جهت آموزش مربوط به مونتاژ مـی باشـد                   .شد

لذا از بین اپراتورهاي این سالن شصت نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند که بـا توجـه بـه نـوع                   
افـراد از بـین     سـعی گردیـد کـه ایـن         ) مستندات و ابزارهاي تولید   (دوره انتخاب شده جهت آموزش      

در واقـع در اینجـا از روش آرایـش تـصادفی اســتفاده     . کارکنـان جدیـد االسـتخدام برگزیـده شــوند    
آرایش تصادفی عبارتست از بکارگیري یک شیوه خاص نمونه گیري که به هـر یـک از افـراد             ".گردید

ــی       ــژوهش م ــک پ ــرکت در ی ــدن و ش ــاب ش ــراي انتخ ــري ب ــانس براب ــشخص ش ــه م ــک جامع ی
)842،ص1383گ و گال ترجمه احمدرضا نصر،گال،بور(".دهد

با توجه به اینکه در این پژوهش قصد مقایسه دو الگوي طراحی آموزشـی بـراي هـر یـک از سـطوح                
مدیریتی و کارگري را داشته ایم لذا افراد برگزیـده شـده بـه صـورت تـصادفی بـه دو گـروه تقـسیم              

قرار دادن افراد در گروهها استفاده       گردیدند به عبارتی از روش تخصیص یا جایگزینی تصادفی جهت         
در پـژوهش حاضـر تـک تـک     (جایگزینی تصادفی به این معناست که هـر واحـد نمونـه گیـري          ".شد

ــران ــژوهش داده     ) فراگی ــشی پ ــاي آزمای ــک از عمله ــرفتن در هری ــرار گ ــراي ق ــري ب ــانس براب ش
روههاي مختلـف   جایگزینی تصادفی بهترین شیوه موجود براي حصول اطمینان از همتا بودن گ           .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
همکاران و جهت طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی از مدل طراحی محیطهاي رایگلوت و 

١) Experimental Research
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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 دورهزمون به عمل آمده وآش از فراگیران پیي 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 .صله پس از پایان دوره گردآوري می گرددکه داده هاي آن از طریق پرسشنامه بالفا

گروه از لحاظ میزان یادگیري و تغییر رفتار فراگیران در محیط کار که مشخص کننده اثربخشی 
که داده هاي مربوط .ندیدمقایسه گرد) فرضیات سوم و چهارم پژوهش(الگوي طراحی آموزشی است

نیز دو ماه پس از رد و جهت تغییر رفتایگردآوري گردبه یادگیري از طریق پس آزمون در هر گروه 
.   دشگردآوري ) فراگیر،مدیر و همکاران وي(پایان آموزش اطالعات از منابع مختلف

:یافته ها-7
الگوي مناسب طراحی آموزشی جهت مدیرانبهیافته هاي مربوط )7-1

زنده گرایی براي سطح مـدیران  فرضیه اول این پژوهش عبارتست از اینکه الگوي طراحی آموزشی سا        
مجموع متغیرهاي رضایت فراگیران از دوره و نگـرش آنهـا نـسبت بـه دوره اسـت کـه                    .مناسب است 

لذا در این قسمت آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد     .مناسب بودن الگوي طراحی آموزشی را می آزماید       
دول ذیـل آمـار     در جـ  .متغیري با دو متغیر رضایت و نگرش جهت آزمودن فرضـیه انجـام مـی شـود                

.توصیفی مربوط به این دو متغیر آمده است

آمار توصیفی رضایت و نگرش -2جدول

انحراف میانگینتعدادگروه
استاندارد

2982/10037/10سازنده گرایی
رضایت کل

299870/13سیستمی
2979/12423/14سازنده گرایی

نگرش کل
2965/11462/15سیستمی

ه در جدول فوق مشاهده می گـردد در هـر دو متغیـر رضـایت و نگـرش میـانگین گـروه                 همانطور ک 
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 آزمـون النـداي ویلکـز آن        
جموع رضایت و نگرش تفاوت میان دو گروه سازنده گرایـی و سیـستمی در سـطح                نتیجه اینکه در م   

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

.  تغیر ارائه می گردددر جدول ذیل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو م
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نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بـر مولفـه هـاي مناسـب                )3جدول
بودن دوره

منبع 
تغییرات

متغیر وابسته
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

483/10261رضایت
483/

1026
057/4049/0

گروه 
مدیران

دن
 بو

ب
اس

من

276/14901شنگر
276/

1490
670/6012/0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در متغیر رضایت تفاوت میـان دو گـروه معنـادار مـی                
)p>012/0. (در متغیرنگرش نیز به همین شکل تفاوتها معنادار می باشد)  p>049/0(باشد

ران کارگالگوي مناسب طراحی آموزشی جهت افته هاي مربوط بهی) 7-2
فرضیه دوم این پژوهش عبارتست از اینکـه الگـوي طراحـی آموزشـی سـازنده گرایـی بـراي سـطح                      

مجموع متغیرهاي رضایت فراگیران از دوره و نگرش آنها نسبت به دوره اسـت              .کارگران مناسب است  
لذا در این قسمت آزمون تحلیل واریانس چنـد  .که مناسب بودن الگوي طراحی آموزشی را می آزماید 

در جـدول ذیـل آمـار       .و نگرش جهت آزمودن فرضـیه انجـام مـی شـود            متغیر رضایت غیري با دو    مت
.توصیفی مربوط به این دو متغیر آمده است

همانطور که در جدول مشاهده می گردد در متغیر رضایت میانگین گروه سیستمی از سازنده گرایـی           
جهـت  .تر از سیـستمی مـی باشـد       بیشتر است و در متغیر نگرش میانگین گروه سـازنده گرایـی بـاال             

آزمودن معناداري تفاوت میان میانگینها از تحلیل واریانس چند متغیـري اسـتفاده شـده اسـت کـه                   
تفـاوت بـین دو گـروه مـی        معناداري  بدست آمد که حاکی از       003/0نتیجه آزمون النداي ویلکز آن      

بودن رویکـرد سیـستمی      بر این اساس فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر مناسب         ) p>003/0(. باشد
.جهت آموزش کارگران تایید می شود

آمار توصیفی رضایت و نگرش ) 4جدول

انحراف میانگینتعدادگروه
استاندارد

2875/10522/9سیستمی
رضایت کل

2878/10033/12سازنده گرایی
2828/11095/15سیستمی

نگرش کل
2807/12694/18سازنده گرایی

.  ول ذیل نتایج تحلیل واریانس چند متغیري به تفکیک دو متغیر ارائه می گردددر جد
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نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بـر مولفـه هـاي مناسـب                )5جدول
بودن دوره

منبع 
تغییرات

متغیر وابسته
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

018/3451018/345909/2094/0رضایت
گروه 
مدیران

اس
من

دن
 بو

ب

643/34881نگرش
643/

3488
374/11001/0

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در متغیر رضایت تفاوت میان دو گـروه معنـادار نمـی                 
)p>012/0(. در متغیرنگرش تفاوتها معنادار می باشد)p</094(باشد

ي اثربخش طراحی آموزشی جهت مدیرانیافته هاي مربوط به الگو)7-3
فرضیه سوم این پژوهش عبارتست از اینکه الگوي طراحی آموزشی سازنده گرایی جهـت آموزشـهاي            

مجموع متغیرهاي یادگیري فراگیران    .سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیستمی اثربخش تر می باشد         
الگـوي طراحـی آموزشـی را مـی     از دوره و تغییر رفتار آنها در محیط کار است کـه اثـربخش بـودن             

لذا در این قسمت آزمون تحلیل کواریانس چند متغیري با دو متغیر رضایت یادگیري و تغییـر     .آزماید
آمار توصیفی مربوط بـه ایـن دو متغیـر آمـده     6در جدول .رفتار جهت آزمودن فرضیه انجام می شود 

.است
رضـایت یـادگیري و تغییـر رفتـار     همانطور که در این جدول مشاهده مـی گـردد در هـر دو متغیـر            

جهـت آزمـودن معنـاداري تفـاوت میـان     .میانگین  گروه سـازنده گرایـی از سیـستمی بیـشتر اسـت      
از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شده است که نتیجـه آزمـون النـداي ویلکـز آن                  میانگینها  

بدست005/0
آمار توصیفی یادگیري و تغییر رفتار) 6جدول

انحراف یانگینمتعدادگروه
استاندارد

2973/7814/9سازنده گرایی
یادگیري

2943/7659/9سیستمی
2919/4416/4سازنده گرایی

تغییر رفتار
2959/3926/6سیستمی

یـادگیري و تغییـر     بر این اساس در مجموع      .تفاوت بین دو گروه می باشد     معناداري  آمد که حاکی از     
)p>005/0. (معنادار می باشـد  01/0گروه سازنده گرایی و سیستمی در سطح        تفاوت میان دو     رفتار
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سـازنده گرایـی جهـت      بـودن رویکـرد      بر این اساس فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر اثـربخش تـر            
.ن تایید می شودآموزش مدیرا

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

نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش بر اثربخشی)7جدول
منبع 
تغییرات

متغیر وابسته
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

912/691912/69789/0378/0یادگیري
گروه 
شیمدیران

بخ
اثر

956/3021956/302526/10002/0تغییر رفتار

ه در جدول فوق مشاهده می گردد در متغیر یـادگیري تفـاوت میـان دو گـروه                  همانطور ک 

. در متغیرتغییــر رفتـار تفاوتهـا معنـادار مـی باشــد    امـا )p</378(معنـادار نمـی باشـد   

)002/0<p(
کارگرانیافته هاي مربوط به الگوي اثربخش طراحی آموزشی جهت ) 7-4

طراحی آموزشی سازنده گرایی جهت آموزشهاي     م این پژوهش عبارتست از اینکه الگوي        فرضیه چهار 
مجموع متغیرهاي یادگیري فراگیران    .سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیستمی اثربخش تر می باشد         

از دوره و تغییر رفتار آنها در محیط کار است کـه اثـربخش بـودن الگـوي طراحـی آموزشـی را مـی                 
یري با دو متغیر رضایت یادگیري و تغییـر  لذا در این قسمت آزمون تحلیل کواریانس چند متغ   .آزماید

در جدول ذیل آمار توصیفی مربوط به این دو متغیر آمـده      .رفتار جهت آزمودن فرضیه انجام می شود      
.است

آمار توصیفی یادگیري و تغییر رفتار) 8جدول
انحراف میانگینتعدادگروه

استاندارد
2814/7121/11سیستمی

یادگیري
2894/6390/9سازنده گرایی

2810/8385/5سیستمی
تغییر رفتار

2878/7779/7سازنده گرایی

میانگین گـروه  یادگیري و تغییر رفتارمتغیر 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      000/0چند متغیري استفاده شده است که نتیجه آزمون النداي ویلکز آن             واریانس
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تفـاوت میـان   یادگیري و تغییر رفتاربر این اساس در مجموع      .حاکی از تفاوت بین دو گروه می باشد       
بـر ایـن اسـاس    ) p>000/0. (معنـادار مـی باشـد   01/0دو گروه سازنده گرایی و سیستمی در سطح  

این پژوهش مبنی بر اینکه رویکرد سیستمی جهت آموزش کارگران نسبت به رویکـرد       مفرضیه چهار 
.سازنده گرایی اثربخش تر می باشد تایید می شود

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

ر اثربخشینتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر شیوه آموزش ب) 33-4جدول

منبع 
تغییرات

متغیر وابسته
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

467/7991467/799246/7009/0یادگیري
گروه 

شیکارکران
بخ

اثر

064/3901064/390062/8006/0تغییر رفتار

دگیري و تغییر رفتار تفـاوت میـان   همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد در هر دو  متغیر یا         
تفاوت میان گروههـاي     01/0بدین صورت که در زمینه یادگیري در سطح         .دو گروه معنادار می باشد    

)  p</009(سیستمی و سازنده گرایی معنادار می باشد
در زمینه تغییر رفتار نیز تفاوت میان گروههاي سیستمی و سازنده گرایی در این خصوص در سـطح                  

)p>006/0. (نادار می باشدمع01/0
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
بحث و نتیجه گیري-8

الگوي آموزش صنعتی بر اساس رویکرد سازنده       پژوهش نشانگر آنست که     مربوط به فرضیه اول     نتایج  
نتـایج ایـن قـسمت از پـژوهش بـا یافتـه هـاي مهنـاز                 گرایی براي سطح مـدیریتی مناسـب اسـت          

که خاطر نشان می سازد کاربست آموزه هـاي رویکـرد سـازنده گرایـی موجـب           ) 2003و2001(معلم
.ایجاد رضایت و نگرش مثبت در فراگیران می شود مطابقت دارد

الگوي آموزش صنعتی بر اساس رویکرد سیـستمی بـراي سـطح    دیگر پژوهش بیانگر آنست که       نتایج
.کارگري مناسب است

الگـوي طراحـی آموزشـی سـازنده گرایـی جهـت            همچنین نتایج پژوهش حاضر بیان مـی دارد کـه           
از این قسمت از یافتـه که آموزشهاي سطح مدیریتی نسبت به الگوي سیستمی اثربخش تر می باشد      

حمایـت مـی   ) 2007(و کوپر) 2001(و معلم ) 1993(ظریه پیوستار کسب دانش جاناسن و همکاران      ن
محیطهاي آموزشی سازنده گرا براي مرحله کسب دانـش پیـشرفته اثـربخش    "مطابق این نظریه  .کند

از آنجا سطح مـدیران در سـازمان متـشکل از       ."هستند که این سطح بیشتر در دانشگاهها وجود دارد        
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یل کرده داراي مدارج دانشگاهی می باشند که در مرحله یـادگیري پیـشرفته قـرار دارنـد                 افراد تحص 
وداراي دانش پیشین و تجارب مناسبی می باشند لذا رویکرد سازنده گرایی جهت طراحـی آموزشـی               

.   فراگیران این سطوح از سازمان مناسب تر است
ند در انتقال یادگیري موفـق باشـند بـا یافتـه     این امر که فراگیران رویکرد سازنده گرایی بهتر توانست   

که دریافتند یادگیري سازنده گرا با تشویق فراگیـر بـه           ) 2004(و سان و ویلیامز،   ) 1997(هاي کرکا   
یافتن راه حل براي مشکالت دنیاي واقعـی موجـب تـسریع و تـسهیل انتقـال یـادگیري مـی باشـد                    

می باشـد کـه بیـان مـی      ) 1997(هاي مور    همچنین نتایج پژوهش حاضر موید یافته     .همخوانی دارد 
کند یادگیري موقعیت محور و مبتنی بر مساله بسیار بهتر از روشهاي مرسوم جهت ایجاد مهـارت در   

.افراد، براي کسب شرایط احراز مشاغل کمک می کند
الگوي طراحـی آموزشـی سیـستمی        همچنین مطابق با یافته هاي مربوط به آخرین فرضیه پژوهش،         

شهاي سطح کارگري نسبت به الگوي سازنده گرایی اثربخش تر می باشد جهت آموز
) 2001(و معلـم ) 1993(از نظریه پیوستار کسب دانـش جاناسـن و همکـاران          ها این قسمت از یافته   

دانش مقدماتی بوسیله فنون آموزشـی کـه مبتنـی بـر مـدلهاي               "مطابق این نظریه  .حمایت می کند  
ام می شود تا بر اساس مدلهاي طراحی آموزشـی سـازنده گـرا              طراحی آموزشی سنتی است بهتر انج     

از آنجا سطح کارگران بویژه کارگران جدید االسـتخدام در سـازمان متـشکل در مرحلـه یـادگیري                   ."
مبتدي قرار دارند وداراي دانش پیشین و تجارب اندکی درباره محتوا می باشند لذا رویکـرد طراحـی              

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

در آموزش مدیران از این رویکرد  ،رضایت و نگرش مثبت مدیران و تسهیل انتقال یادگیري براي آنها            
. جهت طراحی استفاده گردد

رگران با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد از مدلهاي طراحی آموزشـی بـا         در آموزش کا  
رویکرد سیستمی جهت طراحی آموزشی اسـتفاده گـردد بـویژ هنگامیکـه یـادگیري و تغییـر رفتـار                 

.فراگیران هدف اصلی دوره می باشد
نده گرایی پیـشنهاد مـی   با توجه به نتایج نگرش مثبت باال فراگیران در گروه سازدر آموزش کارگران  

ویکـرد سـازنده گرایـی جهـت     رگردد هنگامیکه حیطه نگرشها محور و هدف اصلی دوره می باشد از             
.حی آموزشی استفاده گردداطر
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