
  -139 .صص، 1394تابستان ، 66، شماره هفدهمفصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال 



119 

  

 

  و واکنش بهبود در ايلفهؤچهارم آموزشی طراحی مدل اثربخشی

 *خودروسازي صنعت کارکنان یادگیري

  

1کرمی مرتضی
  2سیالنه آمنه و 

  

 یآموزشی طراح بر هیتک با که بودي خودروساز صنعت مهندسان آموزشی اثربخشی بررس حاضر ۀمقال هدف :چکیده

ی شیآزماشبه نوع از پژوهش روش. شد انجام خراسان خودرورانیا شرکت در )4C/ID(يالفهؤمچهار مدل کاربست و نگرکل

 شرکت مهندسان از نفر 40 از بود عبارتي آمار ۀنمون. دش استفاده کنترل گروه با آزمونپس و آزمونشیپ طرح از و بوده

 دسترس، دري ریگنمونه ةویش هب که بودند، کرده شرکتي کاري ستگاههایاي سازاستاندار ةدور در که خراسان خودرورانیا

 براي. شدند انتخاب گواه گروه عنوانبه گرید نفر 20 و شیآزما گروه عنوانبه مهندسان از نفر 20 از متشکل گروه کی

 و واکنش( مدل نیا اول سطح دویی اجرا وی زماني تهایمحدو  بهتوجهبا و انتخاب کیپاتر مدل آموزشی اثربخشی ابیارزش

 ک یو دوره به نسبت نگرش دوره، از تیرضا سنجش FVHD نامهپرسش دو شامل پژوهشي ابزارها شد دهاستفا) يریادگی

ي آموزشها دري الفهؤچهارم مدل براساس نگرکل کردیروي ریکارگهب که داد نشان جینتا. بودی لیتحص شرفتیپ آزمون

ی اثربخش ةدهندلیتشکي هالفهؤم وصدرخص. شودیم )P>0/01( یآموزشي هادورهی اثربخش باعثي خودروساز صنعت

 و )P=0/01( بهتري مندتیرضا )4C/ID(يالفهؤچهارم مدل براساس شدهی طراح ةدور در رانیفراگ که داد نشان جینتا

 تفاوتي ریادگ  یلفهؤم خصوص در اما. داشتند مذکور یآموزش ةدور به نسبت را )P=0/02( يترمثبت نگرش نیهمچن

  . نشد حاصل هگرو دو انیمي معنادار

  

 مهندسان، آموزش  نگر،کل یآموزش یطراح  ،یصنعت آموزش :کلیدييها هواژ

  یستگیشا
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 مقدمه .۱

  بیان مسئله

محوري و خردگرایـی، سـازمانها بـا مـوج عظیمـی از تغییـرات         عنوان عصر دانش  ویکم به قرن بیست  در

هاي مشتریان،  تنوع خواسته  مواجه شدند که با ویژگیهایی ازقبیل آشفتگی و سرعت تحوالت محیطی،            

 ر همـراه گـ نوین ارتباطی و اطالعاتی و منابع انـسانی دانـش  اوریهاي فنّشدت رقابت،     ثبات،بازارهاي کم 

تواننـد از   سـازمانهاي صـنعتی نمـی       اسـت   تغییر و تحـول        ثابت،   ةدر چنین محیطی که تنها پدید     . شد

بر ایـن   . و تنها به فکر حفظ حیات خود باشند       رویارویی با چالشهاي یادگیري و یاددهی اجتناب ورزند         

ترین منبع براي خلق شایستگیهاي محوري و    عنوان مهم اساس رویکرد سازمانها به دانش و یادگیري به       

توانـایی و مهـارت        و براي همراهی با تغییرات ارتقاي دانش،       ]1[پیشی گرفتن از رقبا تغییر کرده است      

 منجـر   ؛ اما از منظر سازمانها آموزشی که صرفاً       یافته است یت ویژه   آموزش کارکنان اهم      و منابع انسانی 

د بدون آنکه عملکرد کلی فـرد و سـازمان را بـه همـراه داشـته                 شوبه بهبود دانش، توانایی و یا مهارت        

ا بـه نتـایج یـادگیري در     تنهـ رو در ارزشیابی اثربخشی آموزش      ازاین. ]2[باشد، آموزشی نامناسب است   

در بهبـود شاخـصهاي کلیـدي    ثیر آن أ تغییر عملکرد فرد در محیط کار و تـ بلکهود شکالس اکتفا نمی  

  .]3[دشو میو ارزیابیسنجش عملکرد سازمان مانند افزایش تولید، کیفیت و غیره 

شود، منظور ایجاد طـرز تفکـر، مهارتهـاي ذهنـی و مهارتهـاي              هرگاه صحبت از آموزش صنعتی می     

هندسـی نیـز صـادق     که این امر درخصوص آموزشهاي م]4[است فیزیکی موردنیاز در کارکنان صنعت 

، مهندسان در بخش دولتی و صنعتی همراه با رهبران دانشگاهی           1990 و   1980 ۀاست چنانکه در ده   

آموختگان مهندسی در آنها تبحر دانش     یند،ادر این فر  . کردندشروع به بحث راجع به آموزش مهندسی        

دادند و فهرستهایی از مهارت و نگرشهاي مـوردنظر مهندسـان را تهیـه    توجه قرار   سالهاي اخیر را مورد   

 مهارتهایی مانند طراحی  برها انتقاد ضمنی از آموزش مهندسی بود که     توجه مشترك این فهرس   . کردند

هـاي درسـی   هاي مهندسی از برنامـه بر این اساس برنامه. ]5[کردمیکید أ ت گروهیله و کارِ  ئو حل مس  

ـ   پیامد موردانتظار این تغییر،. سمت مدل مبتنی بر علم مهندسی حرکت کردند   مبتنی بر عمل به       ۀارائ

 د کـه  نـ ک آنها را به عدم آگاهی از چالشهاي فنی آینده تجهیز            تازیربناي علمی دقیق به مهندسان بود       

ـ . ]6[منجر به کمرنـگ شـدن ارزش مهارتهـا و نگرشـها شـد             نهایتاً   حـال روش متـداول آمـوزش       ایناب

 ۀهمزمـان بـا تغییـر و تحـوالت در حیطـ           ر ایران با چالشهاي زیادي مواجه است چـرا کـه            مهندسی د 

ایـم و الزم اسـت کـه در ایـن آموزشـهاي      پذیري این نوع آموزشها نبـوده انطباق شاهد تغییر ووري افنّ

طلبد کـه   زیادي را میۀصنعتی زمان طوالنی و هزین از سوي دیگر آموزشهاي      .صنعتی تجدیدنظر شود  

  . ده استسوق دا مباحث طراحی آموزشی متامر سازمانها را به ساین 
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 یل،لوتح تجزیهۀگرایانمند و کلزشی فرایند نظاماعتقاد دارد طراحی نظام آمو) 2006( معلم

و در است له ئ که فعالیتی براي حل مساستطراحی، توسعه و ارزشیابی یک سیستم کامل آموزشی  

طراحی آموزشی از ) 2007( ریسرتعریف همچنین . گیردار میراستاي تحقق و تسهیل یادگیري قر

وتحلیل یادگیري و مشکالت عملکردي و طراحی، تدوین، اجرا، ارزشیابی و مدیریت تجزیهاین است 

 بهبود یادگیري و عملکرد در انواع محیطها، خصوصاًبراي یندها و منابع آموزشی، غیرآموزشی افر

 باید توجه داشت که طراحی آموزشی سازمانها با طراحی آموزشی اما. سسات آموزشی و محیط کارؤم

تبع آن آموزش سازمانها اعم از دولتی یا خصوصی، با آموزش کارکنان سسات آموزشی فرق دارد و بهؤم

زیرا در سازمان، نتایج آموزش باید در نتایج عملکرد سازمانی آشکار . سسات آموزشی تفاوت داردؤم

بسیار روشنی وجود داشته اید بین طراحی آموزشی و بهبود عملکرد، ارتباط به همین دلیل ب. باشد

 به بهبود مهارتها بدون بهبود  که صرفاً،همانطوري که گفته شد طراحی آموزشی  حقیقت،در. باشد

  .]7[استو معیوب نامناسب ، عملکرد کلی منجر شود

بیش از هر زمان دیگري براي کسب نتایج        سازمانها     به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده،     توجهامروزه با 

دو هدف بسیار مهم است؛ چرا      تأمین  کنند و طراحی آموزشی مناسب براي این        و حفظ خود تالش می    

ثر بـراي  ؤطراحـی آموزشـی مـ    بنـابراین،  . شـود که آموزش باعث بهبود عملکرد سازمان و تعالی آن می  

ـ       ویی عل تحقق بهبود عملکرد، امري ضروري و درحکم قلمر         موقعیتهـاي   ۀمی است که به چگـونگی ارائ

کـه بـه اعتقـاد      چنان. ]2[سازمانها نقش بسزایی دارد    در  و پردازدجهت تحقق یادگیري می   آموزشی در 

 رو آنچـه بـراي سـازمانها و   یـن ااز. آموزشی است قلب هر کوشش آموزشی در طراحی  )2004(1گراوفرد

  .]3[استویژه صنایع مهم است اثربخشی آموزش هب

 کارگیري الگوهاي طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی در آموزشهاي سازمانها رایج بـود            هدیرباز ب از  

 ۀلئمـس . ]8[گرایی کاربرد الگوهاي سیـستمی مـورد تردیـد واقـع شـد            اما پس از ظهور رویکرد سازنده     

تبع  به محوري یادگیري فراگیران و   ۀ  لئ این تردید بود؛ چرا که مس      عاملگرا  محوري رویکردهاي سازنده  

له در بـستر مـسائل   ئ ضمن اینکه مسکشدرا به چالش می آن کشش به سطح باالیی از دانش و مهارت

-توانـد تحـول   رو طراحی بهتر محیطهاي یادگیري در صورتی مـی        ازاین. ]9[شوددنیاي واقعی ارائه می   

یکـی از   کـه   ي  نگرعنوان سیر طبیعی آموزش عمق ببخشد و کل       له و تکلیف، به   ئآفرین باشد که به مس    

توانـد بـه احیـاي رویکـرد طراحـی آموزشـی کمـک        باصول طراحی آموزشی در نظر گرفته شده است         

شـمارد، ایـن گونـه      در ویژگیهایی که براي طراحی آموزشی در سازمان برمی         )1993( نوون. ]10[کند

بایـد  پـرورش مهارتهـاي جداگانـه،    جـاي  ه اصلی طراحی آموزشی در صنعت بۀکند که دغدغ  اظهار می 

هاي حیطه خاطر جداسازي هبر این اساس رویکردهاي رفتاري و سنتی که همواره ب         . باشدعملکرد کلی   

____________________________________________________________________ 
 

1. Crowford 
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 طراحـی  رویکـرد  میـان  ایـن  در .عاجزنـد  مهم این تحقق از اندشده گرایی افراطی نقد  یادگیري و تجزیه  

 مناسـب  ايگزینه دشومی دیده کل صورتهب یادگیري مهارتهاي و دانش انواع آن در که نگرکل آموزشی

 یک عنوانبه سیستم یک برروي کار نگرکل آموزش ۀفلسف .]11[است محدودیت این کردن برطرف براي

 هـاي الیـه  ةبردارنـد در و تفکـر  بـراي  جـامع  روشـی  کـه  ؛است قطعات رفتار چگونگی ةکنندتعیین و کل

 پارچهیک درسی ۀبرنام با نگرکل شآموز وتربیتتعلیم در .است آموزش یندافر در اطالعات از ايچندگانه

  .]12[است شده مرتبط )تلفیقی(

 در کـشور  یـک  پیـشرفت  اصلی عنصر درواقع و دارد اساسی بسیار تأثیر کشور یک پیشرفت در صنعت

 .اسـت  خودروسـازي  صـنعت  ایـران،  جملـه  از و جهان در مهم بسیار صنایع جمله از  .است صنعت حوزة

 2005 سال صنعتی آمار استناد با 2010 سال تجاري تحوالت از تجارت جهانی سازمان مدیرکل گزارش

 در خود اي  کارخانه صنایع کل درمیان خودروسازي صنعت جایگاه ازنظر ایران که است آن گویاي یونیدو،

 ايکارخانـه  صـنایع  ةافـزود  ارزش کـل  درصـد  16 صنعت ینا ةافزود ارزش .دارد قرار جهان نخست تراز

 قـرار  صـنعتی  ةافـزود  ارزش در خـودرو  بخش سهم نظر از جهان نخست ۀرتب در را نایرا که است کشور

ـ رو يا دهیـ چیپ فیتکـال  بـا  يخودروساز صنعت بخش کارکنان نکهیا بهتوجهبا .دهد  می  شـوند، یمـ  روهب

 یطراحـ  يالفـه ؤمرچها مدل و نگرکل کردیرو يریادگی يطهایمح یاثربخش یبررس یدرپ حاضر قیتحق

یآموزش
1

)4C/ID( در مـدل  نیـ ا یاثربخـش  یبررسـ  به تا است يخودروساز صنعت یتخصص آموزش در 

 حاضـر  پـژوهش  یاصل ۀیفرض نیبنابرا  .بپردازد يخودروساز صنعت کارکنان يریادگی و واکنش شیافزا

 صـنعت  یآموزشـ  يهـا دوره در يالفـه ؤچهارم نگرلک یآموزش یطراح مدل يریکارگهب  :از است عبارت

 یابیارزشـ  يالگوهـا  ،نتیجـه  ایـن  بـه  دستیابی براي .شودیم آموزش یاثربخش به نجرم که يخودروساز

 مدل نیترشدهشناخته و نیترجیرا عنوانبه کیپاتر یابیارزش يالگو پژوهش نیا در که دارد وجود يادیز

 یرعـ ف يهـا هیفرضـ   .شد استفاده اول سطح دو از ییاجرا و یزمان تیمحدود علت به و دش انتخاب نیا در

 :از نداعبارت پژوهش نیا

 در يخودروسـاز  صـنعت  کارکنـان  یآموزش يهابرنامه یطراح در يالفهؤچهارم يالگو يریکارگهب 

 دوره بـه  نـسبت  رندگانیادگی بهتر نگرش به منجر که یسنت یآموزش بر یمبتن طیمح با سهیمقا

 ؛شودیم

 در يخودروسـاز  صـنعت  کارکنـان  یشآموز يهابرنامه یطراح در يالفهؤچهارم يالگو يریکارگبه 

 دوره از رنـدگان یادگی شتریـ ب تیرضـا  بـه  منجـر  کـه  یسـنت  آمـوزش  بر یمبتن طیمح با سهیمقا

  .شودیم

____________________________________________________________________ 
 

1. The four component instructional design(4C/ID) 



                                                                                  مرتضی کرمی و آمنه سیالنه                

 

123

 يریادگیـ  یسنت آموزش بر یمبتن طیمح به نسبت يالفهؤچهارم يبرالگو یمبتن طیمح در رندگانیادگی

  .دارند يشتریب

  

 تحقیق ادبیات .۲

 بـه  کـه  دهیـ چیپ يریادگی .ندادهیچیپ يهایریادگی يبرا يانقشه درواقع نگرکل یآموزش یطراح يمدلها

 یفیک لحاظ به متفاوت ةدهندلیتشک يمهارتها یهماهنگ ،نگرشها و مهارتها دانش، يسازکپارچهی دنبال

 شیاثربخـ  مالکهاي از یکی که امر این بهباتوجه .]7[است کار طیمح ای روزانه یزندگ به هاآموزه انتقال و

 يفـا یا يبرا الزم يمهارتها و نگرش دانش، انتقال قیازطر یانسان يروین تیترب در آن يتوانمند آموزش،

 امکـان  رانیـ فراگ بـه  چراکـه  اسـت  تـر پررنـگ  دهیچیپ يهایریادگی نقش ،است افراد به یشغل ثرؤم نقش

 براي این بر عالوه ند،کن کسب جامعه کل در و خود ندهیآ مشاغل در را ازیموردن يهایستگیشا تا دهدیم

 یتحـوالت  باشند قادر تا دهند توسعه همچنان را خود يهایستگیشا دیبا ،متخصص عنوانبه کاربه اشتغال

 واکـنش  آن قبـال  در و کنند ینیبشیپ ،دیآیم دیپد شانایرونیب طیمح و يکار ۀنیزم در ندهیآ در که را

 و یستگیشا بر یمبتن يکردهایرو در دهیچیپ يریادگی به عیشا ۀعالق گرید يسو از .باشند داشته مناسب

 نیـ ا کـه  شـود یمـ  مطرح ،است لیاص يریادگی فیتکال بر یمبتن که ،یآموزش یطراح ينظر يمدلها در

 يمهارتهـا  .]13[شـوند یمـ  فیـ تعر يریادگیـ  ۀمحرکـ  يروین عنوانبه و یواقع یزندگ يمبنا بر فیتکال

 غیرمعمـول  هـاي جنبـه  اصـلی  يمهارتها .است  معمول ايهجنبه و رمعمولیغ يهاجنبه شامل دهیچیپ

 يروشـها  از میستقم ةاستفاد معمول هايجنبه و گیرددربرمی را اصلی مهارتهاي و استدالل ،مسئله حل

 و یغنـ  یدانـش  يساختارها وجود هب منوط رمعمولیغ یاصل يمهارتها انجام را معمول يکاربستها و کار

 یشـناخت  يراهبردهـا  و يکـار  ةدور یسـازمانده  گیچگـون  یهـوم مف يمـدلها  شـکل  در که است یبیان

 له،ئمـس  حل بر  دهیچیپ يریادگی دیکأت خاطر به .شوندیم ظاهر حوزه آن در مسائل وفصلحل گیچگون

 یطراحـ  يمـدلها  .]7[اسـت  گرفتـه  قـرار  یآموزش طراحان و زانیربرنامه موردتوجه تیخالق و استدالل

 هـستند،  یواقع فیتکال بر یمبتن که »کامل«معنادار يریادگی فیتکال از استفاده قیازطر نگرکل یآموزش

  .]14[دارندیبرم گام مهم نیا به دنیرس درجهت

 کـسب  در رانیـ فراگ بـه  که دارد هاییبرنامه ۀتوسع و طراحی از حمایت به نیاز آموزشی طراحی ۀنظری

 واقعـی  دنیـاي  از برگرفته تکالیف طنب در ايحرفه شایستگیهاي این انتقال و پیچیده شناختی مهارتهاي

 یرنـدگان یادگی يبـرا  یآموزشـ  يهـا برنامـه  ۀتوسع به کامل فیتکال بر یمبتن يمدلها و ]13[دکن کمک

 يایـ دن بـه  دهیـ چیپ یشـناخت  يمهارتها ای ياحرفه يهایستگیشا انتقال و يریادگی به ازین که پردازندیم

  دهیـ چیپ عناصر آنها در که هستند یسنت نگریجزئ يکردهایرو به یواکنش مدلها نیا درواقع دارند؛ یواقع

ـ  ارائـه  قیـ ازطر رنـدگان یادگی بـه  انتقال قابل که آنجا تا ابدییم ياندهیفزا کاهش  و  شـود یمـ  نیتمـر  ای
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 حفـظ  را دهنـده لیتـشک  عناصـر  انیـ م روابـط  تـا  دارد یسع کندیم مقابله هایدگیچیپ با که حالنیعدر

 ،یرقـابت  يطهـا یمح و شـدن  یجهـان  ازجمله وکارکسب ۀنیزم در گسترده يلشهاچا بهتوجهبا .]15[دکن

 ةحـوز  در راتییتغ نیا .ندایانسان منابع اثربخش تیریمد يبرا مناسب يبسترها ایجاد دنبال به سازمانها

 تراثربخش هرچه يفایا يبرا رونیااز ؛است هدش مهندسان ينقشها و انتظارات رییتغ موجب یانسان منابع

 ارتباط شانزیآمتیموفق عملکرد با ،که]16[کنند مجهز يدیجد يهایستگیشا به را خود دیبا شانیقشهان

 دارد، وجود يادیز معناي هم دهیچیپ يمهارتها و ياحرفه يشایستگیها نیب گرید يسو از .دارد میمستق

 از یبخـش  که ندادهیچیپ فیتکال مخصوص و کنندیم ادغام هم با را توانایی و مهارت دانش، دو هر چراکه

 اصـالح  وردمـ  ابزارهـا  ثبـات  يحد تا ،اوریهافنّ در مستمر راتیتغی خاطر به و دهندیم شکل را حرفه کی

  .]17[گیردمی قرار

 نیثرترؤمـ  ازی  کـ ی  شـد؛  گفتـه  آني  هـا یژگیو و نگـر کـل  کردیرو خصوص در کهي  امقدمه بهباتوجه

، استي  اچهارمؤلفهی  آموزشی  طراح مدل  افته، ی گسترش گذشته ۀدهی  ط که نگرکلی  طراحي  مدلها

ـ ا آمـوزش  یطراحـ  اساس .]18[دش طراحی پیچیده مهارتهاي آموزش براي که  ۀلفـ ؤم چهـار  مـدل،  نی

 روش اطالعـات  )ج( ،حمـایتی  اطالعات )ب( ،يریادگی تکالیف )الف( :از نداعبارت که است هم به مرتبط

 و نگرش يارتقا سمت به تقاضا زین یمهندس يآموزشها در هکچنان .]19[یئجز تکالیف نیتمر )د( کاري،

 يکـار  يتهـا یموقع بـا  را آنان که ددار دیکأت ییمهارتها ۀنیزم بر و است شده داده سوق مهندسان مهارت

 کـه  اسـت  محـور لهئمس يالگوها نیترجامع از الگو نیا .سازدمی آماده ،شوندیم مواجه آن با ندهیآ در که

 یکلـ  فیـ تکل کیـ  را الگـو  نیا اساس .کندیم قیتلف هم با را لهئمس بر یمبتن و میمستق آموزش کردیرو

 و پـردازش  بـر  الگـو  یاصـل  دیـ کأت چنـد  هـر  .دهیچیپ یشناخت يمهارتها از ايمجموعه ؛دهدیم لیتشک

 انـه یگراشـناخت  يهـا یژگیو آن رینظا و یراهبردشناخت واره،طرح مانند یمیمفاه طرح با و است شناخت

ـ ا اسـت  معتقد لیمر .دینام انهیگراساخت توانیم را الگو نیا دارد،  مـستلزم  را مناسـب  نیتمـر  الگـو  نی

 موقـع بـه  اطالعـات   ،یشناخت فیوظا يریادگی يبرا رندهیادگی چنانکه .داندیم 1يسازگاههیتک از استفاده

 بیـ ترتنیبـد  و شـود یمـ  ارائـه  يکمتـر  اطالعـات  رودیمـ شیپ آموزش که طورنیهم و کندیم افتیدر

 ریـ درگ آن بـر  عـالوه  .]14[دهـد  انجـام  مستقالً را فیتکل کی بتواند رندهیادگی تا شودیم محو ییراهنما

ـ یگراسـازنده  يریـ گجهـت  از يگـر ید ۀنشان اکتشاف ندیفرا در رندهیادگی ساختن  کـه  اسـت  ییالگـو  ۀان

 یچـارچوب  و رسـاند یمـ  ياریـ  نگرش و مهارت دانش، از ياکپارچهی ۀمجموع به یابیدست در را رانیفراگ

2دهیچیپ يریادگی آن تبعبه و دهیچیپ يمهارتها آموزش يبرا را یعمل
 بـه  منجـر  نهایتـاً  و کندیم فراهم 

____________________________________________________________________ 
 

1. Scaffolding 
2 .Complex Learning 
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 کسانی طورهب عملکرد بازخورد و يریادگی آموزش، به نیهمچن .شودیم يریادگی در یمیخودتنظ ینوع

  .است آمده مدل نیا از يریتصو ییبازنما 1 شکل در که ]20[شودیم پرداخته

 له،ئمس حل استدالل، قدرت يرو بر مدل نیا با يریادگی طیمح یطراح آمدهدستبه شواهد بررسی با

 اسـت  بـوده  رگذاریثأت ]21[ثرؤم آموزش و یسنت يطهایمح به نسبت يریادگی زانیم س،یتدر یاثربخش

ـ  دانـش  ةدهندانتقال از معلم نقش ندگرا،یفرا یآموزش روش نیا در نیهمچن ـ  هب  يریادگیـ  نـد یفرا یمرب

 بـه  جـامع  يکـرد یرو بـا  )2003(پاتـل  چنانکه .شودیم افراد ياحرفه ۀدامن رشد باعث که کندیم رییتغ

 آمـوزش  در نگرکل و جامع کردیرو که داردیم اذعان و پردازدیم زبان آموزش در يریادگی زانیم یبررس

 يازهـا ین شـناختن  تیرسـم  بـه   نیهمچنـ  و آنـان  يانتقـاد  تفکـر  و نفـس اعتمادبـه  ۀتوسـع  باعث زبان

 ییبـاال  سطح دوره انیپا از پس آموزانزبان چنانکه شود؛یم یاجتماع تعامالت در رانیفراگ فردمنحصربه

 یپژوهش در ،مدل نیا بودن محورلهئمس بهتوجهبا و ]22[اندداشته اندیشیهاهم و هایسخنران در حضور از

 رییـ تغ ،مثبـت  نگـرش  و دهیرس ییدأت به يمحورلهئمس ۀلفؤم با یصنعت آموزش يهادوره بودن اثربخش

  .]23[است داشته همراه به محورموضوع کردیرو به نسبت يشتریب تیرضا و ترستهیشا عملکرد

 
 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
  )2002 کروك،ودي کالرك مرینبور، وان( 4C/IDيالفهؤچهارم مدل با یآموزش طرح کی يریتصو ییبازنما :1 کلش

 يتکالیف یادگیر
 اقعی ارائه تجارب تکلیف کامل اصیل مبتنی بر تکالیف زندگی و

  نیدک
 هاي تکلیف را از ساده به پیچیده سازماندهی کنیددسته  
 سازيگاهتکیه( کنید حمایت و راهنمایی در هر دسته تکلیف ارائه(  

 

 

 

 تمرین تکلیف جزئی

  ــه ــراي جنب ــافی ب ــرین اض ــول انتخــاب تم ــاي معم ــدهه  ش
 نیدکمنظور رسیدن به سطح عالی از خودکاري ارائه به

    هاي معمول در زمینۀ تکلیف کـامالً       نکه جنبه فقط پس از ای
 معرفی شدند، آغاز کنید

  

 اطالعات حمایتی
 هاي غیرمعمول تکالیف یادگیري را     ادگیري و عملکرد جنبه   ی

  کنیدحمایت 
 د دانش انتزاعی، عمومی هدایت شوۀدر توسع  
             هر دسته تکلیف مشخص شود و همیشه بـراي فراگیـران در

  دسترس باشد 

 

 ش کارياطالعات رو

 هـاي معمـول    جنبـه  نیازها بـراي یـادگیري و عملکـرد       پیش
  تکالیف یادگیري مشخص شود

 قوانین شناختی هدایت شودۀدر توسع   
 ًوقتیهر تکلیف یادگیري مشخص شود و ترجیحا   

  دقیقا ارائه شود،آموزان به آن نیاز دارنددانش
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  پژوهش روش .۳

 جزء هدف، منظر از پژوهش روش. استی  کمي  پژوهشهاة  زمر دری  شناسروش لحاظ از حاضر پژوهش

 و ]24[شودیم استفاده موجود ۀمسئل حلي  برا آن جینتا از که ییپژوهشها استي  کاربردي  پژوهشها

 مـستقل  ریـ غمت کـه  ردیـ گیمـ  قـرار ی  شیـ آزما قاتیتحق مجموعه در ها،دادهي  گردآور ةویش لحاظ از

ي طرحهـا  انیـ م از. اسـت ي  ریادگ یـ  و نگـرش  ت،یرضا ۀوابست ریمتغ وي  الفهؤچهارمی  آموزشی  طراح

  . شد استفاده گواه گروه با آزمونپس ـ آزمونشیپ طرح از ،یشیآزما

 در کـه  .اسـت  خراسـان  خودرورانیا شرکت مهندسان از نفر 40 شامل حاضر پژوهشي  آمار ۀجامع

. شد برگزار ساعت 16 مدت به  دوره نیا و بودند کرده شرکتي  کاري  ستگاههایا ياستانداردساز ةدور

ي بـرا . شـدند  گرفتـه  نظـر  در گواه گروه عنوانبه نفر 20 و شیآزما گروه عنوانبه نفر 20 تعداد نیا از

 ابتدا که صورت نیا به ،شدی  طراح 4C/ID مدل لفهؤچهارم براساسی  آموزش ةدور ک ی شیآزما گروه

 حل و نیتمر به شروع رانیفراگ کالس شروعي  ابتدا در که شدی  طراحی  فیتکال ،دسته و کامل فیتکال

ـ  بـا  دوره مدرس ۀلئمس حل ضمن در سپس نندکیم فیتکال نیا  اطالعـات  وی تیحمـا  اطالعـات  ۀارائ

 بـه ي  محـور معلـم  از دوره نـد یفرا و کندیمیی  راهنما حیصح پاسخ بهی  ابیدست در را اهآن ،يکار روش

 در کـه  د همانگونـه ریـ گمـی  قرار لهئمس حل کالسي  مبنا و دهدتغییر جهت می  ي  رمحوریفراگ سمت

 شـده  آورده  شیآزمـا  گـروه ي  بـرا  ،یطراحـ  مورد ةدوري  اجرا روش و تهایفعال ازي  انمونه لیذ جدول

 .دندید آموزش مرسوم و جیرا ةویش همان به کنترل گروه که است ذکر به الزم .است

  

 لفهؤچهارم براساس فیتکال ارائه مراحل :1 جدول

 اطالعات کامل فیتکل نوع

 یتیحما

 اطالعات فیتکال دسته

 يکار روش

 بازخورد

 یشناخت

 نیتمر

 فیتکال

 یجزئ

ــروع در ــه دوره شـ  بـ

ی کلـ ی  فـ یتکل ریفراگ

 کــه  شــود یمــ  داده

 انـــواع بـــا را ریـــفراگ

 ادامـه  در کهی  فیتکال

 ،شـود یم روهروب آن با

 دکنیم آشنا

 اطالعــــات نیــــا

ــامل ــات ش ی اطالع

 ریــفراگ کــه اســت

 مـسائل  حـل ي  برا

ــولیغ  آن از رمعمـ

. کنـد یمـ  استفاده

ی فیتکـال  و مسائل

 اســت ممکــن کــه

ــدها ــ در بع  طیمح

ـ  آن بـا  کار  روهروب

ــا در ــه نی  مرحل

 فیتکــال دســته

 رد شــدهیطراحــ

 افـــراد اریـــاخت

. شودیم گذاشته

ــته ــال دس ی فیتک

ــه ســاده از کــه  ب

ی طراحـ  دهیچیپ

 .اندشده

ــانهمز ــا مـ  بـ

ــل ــال ح  فیتک

 ر،یفراگ توسط

ــدرس  مــــــ

 اطالعـــــــات

ــه ــه مرحلـ  بـ

ــه ــرا مرحل ي ب

ــل ــا حــ  نیــ

ــس ــه را لهئم  ب

ــفراگ ــه ری   ارائ

ــفراگ  رانیــــــ

 از پس بالفاصله

ــل ــتکل حـ  فیـ

ی بازخوردشناخت

 یابنـد کـه   درمی

 بـــازخورد نیـــا

ی اصالح رونیازا

 شـود یم خوانده

 اهشک باعث که

ــفراگي خطــا  ری

 ازی بعــــــض

 فیتکـــــــال

 شـده یطراح

ــته در  دســـ

 ازیــن فیتکــال

 و نیتمــر بــه

 شتریـ ب تکرار

 در کـه  دارند

ــپا ــد انی  چن

ی جزئ نیتمر
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ــ شود ــدی مـ  و کنـ

ي هـــا جنبـــه

ــول ــمعم  ک ی

ــتکل  شــرح فی

 دشویم داده

ــسائل در  مـــــ

ــشابه ــد و م  مانن

 شودیم آن

 شـود یمارائه  

 رانیـ فراگ که

ــا ــجزئ ب  اتی

ــار ــب ک  شتری

 و شـده  آشنا

ي شتریــــــب

 انجام دهند

  

 آزمـون  کیـ  و )دوره بـه  نـسبت  فراگیـران  نگـرش  سـنجش  براي( امهنپرسش دو شامل پژوهش ابزار    

 مدرسـه،  در یزنـدگ  تیفیک ۀنامپرسش يرو بر یاصالحات انجام با نامهپرسش نیا .بود یلیتحص شرفتیپ

 ۀبست هیگو 39 شامل نامهپرسش نیا .]23[گرفت انجام  بود، شده هیته )1992( بورگ و ینلیا توسط که

 و اسـت  شـده  مشخص مخالف و مخالف باًیتقر موافق، باًیتقر موافق، يحالتها لبقا در یارزش چهار پاسخ

 را )مـاجرا  و تیـ موفق فرصـت،  ،یاجتمـاع  یهمبـستگ  مدرس، ،یمنف ۀعاطف ،یکل تیرضا( شاخص هفت

 بیـ ترتبـه  )1392(يروزیـ ف و )1389(يتجـر  ،)1389(یکرم يپژوهشها توسط آن ییایپا که دسنجیم

  .شد محاسبه 90/0 زین پژوهش نیا در .است دهش همحاسب 94/0 و 93/0 ،91/0

  تـا  نیکمتر از( یارزش پنج پاسخ بسته پرسش 23شامل اينامهپرسش ،رانیفراگ تیرضا سنجش براي

 پرسـش  9 محتوا، از رانیفراگ تیرضا سنجش به پرسش 8 که شد استفاده )5 تا 1 یعنی ازیامت نیشتریب

 یدهـ سازمان از رانیفراگ تیرضا یبررس به يبعد پرسش 5 و دوره مدرس از تیرضا زانیم سنجش براي

ـ ا ییایپا .ختاپردیم یطورکلبه دوره از ریفراگ تیرضا زانیم به یانیپا پرسش تاًینها و دوره امکانات و  نی

 کرانبـاخ  يآلفا بیضر از استفاده با )1389( و )1386(یکرم توسط شدهانجام يپژوهشها در نامهپرسش

 زانیـ م )1391(يروزیـ ف و )1389(يتجر ،)1390( شجاع نیهمچن .آمد دست هب 93/0 و92/0بیترتبه

 91/0 ییایـ پا زین پژوهش نیا در .دندکر محاسبه96/0 و 97/0 و 94/0 بیترتبه را نامهپرسش نیا ییایپا

 مدرس کمک به که یلیتحص شرفتیپ آزمون از رانیفراگ ريیادگی زانیم سنجش منظوربه .دش محاسبه

 کـودر  روش از آن، ییایـ پا شـدکه  اسـتفاده  متخصصان، نظر و یآموزش ةدور يمحتوا و اهداف بهباتوجه و

  .شد محاسبه69/0 چاردسونیر

 گرفـت،  قـرار  اسـتفاده  مورد پژوهش نیا در که نگرش ت،یرضا وابسته يرهایمتغ که امر نیا بهتوجهبا

 به نسبت نگرش ت،یرضا به مربوط اتیفرض آزمون و هاداده لیتحل منظور به بودند، ییهالفهؤم ریز يدارا

1)مانوا( يریمتغ چند انسیوار لیتحل روش از دوره
 يریادگیـ  يهاداده لیتحلوهیتجز يبرا و شد استفاده 

____________________________________________________________________ 
 

1. MANOVA 
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1)آنکوا( يریمتغتک انسیکووار روش از آزمونپس و آزمونشیپ در
 که است حیتوض به الزم .شد استفاده 

  .گرفت انجام SPSS 16 افزارنرم با يآمار اتیعمل یتمام

  

 پژوهش هايیافته .٤

ـ ا بـر  یمبنـ  حاضـر  پـژوهش  یاصـل  ۀیفرضـ  شد، انیب که گونههمان  يالگـو  يریکـارگ بـه  کـه  اسـت  نی

 يهامؤلفه و آموزش یاثربخش به منجر يخودروساز صنعت آموزش يهادوره در )4C/ID( يالفهؤچهارم

 ۀمؤلفـ  هـر  بـه  مربـوط  يهـا افتـه ی ابتـدا  در نیبنـابرا  .شودیم يریادگی و نگرش ت،یرضا یعنی آن یفرع

  .رسدمی کلی بیان به تینها در شده، انیب کیتفک به یاثربخش

 اطالعات رانیفراگ نگرش بر يالفهؤچهارم یآموزش یطراح يالگو ریأثت :اول یفرع ۀیفرض يهاافتهی

 مدل بر یمبتن ةدور( شیآزما گروه دو در دوره به نسبت نگرش ۀنامپرسش .یفیتوص آمار از حاصل

 زیر شرح به که است شده داده نشان 2 جدول در )جیرا آموزش بر یمبتن ةدور( گواه و )يا لفهؤچهارم

  .شودمی بررسی

  دوره به نسبت رانیفراگ نگرش یفیتوص يشاخصها  :2 جدول

  

 در يالفـه ؤچهارم مـدل  بـر  یمبتنـ  شیآزمـا  گـروه  شـود یمـ  همـشاهد  بـاال  جـدول  در که همانطور

 لیـ وتحلهیـ تجز براي .ستا دهکر کسب  گواه گروه به نسبت  را يشتریب نیانگیم نگرش ياسهایمقردهخُ

 از حاصـل  جینتـا  .شـد  گرفته )انسهایوار( وردایی يبرابر منظوربه نیلو آزمون ابتدا ،باال ۀیفرض یاستنباط

ـ  P چون .است برابر نگرش اسیمق کل در گروه دو )انسیوار( وردایی که دادمی نشان آزمون نیا  دسـت هب

 دییـ أت برابرنـد،  هم با )انسهایوار( ورداییها دارد یم انیب که صفر فرض نیبنابرا .بود 05/0 از تر بزرگ آمده

____________________________________________________________________ 
 

1. ANCOVA 

 وابسته متغیرهاي گواه گروه آزمایش گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 70/2 50/20 67/2 25/21 رضایت

 70/2 95/17 61/3 70/15 منفی ۀعاطف

 20/4 35/14 64/2 85/16 مدرس

 53/5 65/24 65/4 05/28 همبستگی

 58/1 25/13 34/1 65/14 موفقیت

 28/2 50/20 81/2 85/20 فرصت

  

  هايهلفؤم

 نگرش

 13/2 45/16 05/3 20/17 ماجرا
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 از دارد، ودوجـ  يمعنادار تفاوت گروه دو نگرش ياسهایمقردهخُ نیب ایآ که پرسش نیا به پاسخ يبرا .شد

 داده نـشان  آن از حاصـله  جینتـا  2 جدول در که  شد استفاده ،يریچندمتغ انسیوار لیتحل يآزمونها نیب

 وجـود  يمعنـادار  تفـاوت  گـروه  دو نگرش ياسهایمقردهخُ نیب ایآ که پرسش نیا به پاسخ در .است شده

ـ  از کـه  ددار وجـود  یمختلفـ  معنـادار  يآزمونهـا  يریچندمتغ انسیوار لیتحل در دارد،  آزمـون  آنهـا  نیب

 3 جـدول  در کـه   ]24[اسـت  شـده  اسـتفاده  آزمون نیا از زین هیفرض نیا در است؛ تر جیرا لکزیو يالمبدا

  .است شده داده نشان آن از حاصل جینتا

  

  رهیچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا .3 جدول

 سطح خطا DF فرضیه DF مقدار F آزمون

 معناداري

 اتا مجذور

 02/0 36/0 32 7 63/0 67/2 المبدا ویلکز

P<0/01 

 و ؛) F(7,32) =2/67, P=0/02( اسـت  معنـادار  63/0 با برابر 3 جدول در ویلکز المبداي آزمون ۀنتیج 

 بـراي  وابـسته  متغیرهـاي  براساس جامعه میانگینهاي شابهت ۀفرضی توان  می که است امر این ةدهندنشان

 تغییـرات  درصـد  36 کـه  معنـی  بدین .است 36/0 با برابر متغیرهچند اتاي مجذور .کرد رد را گروه دو هر

 در چنـدمتغیري  واریـانس  تحلیل آزمون نتایج .است گروه عامل به مربوط وابسته متغیرهاي چندمتغیره،

  .است شده داده نشان 4 شماره جدول

  

  قیاسهامردهخُ در گواه و شیآزما گروه يبرا رهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا .4 جدول

 میانگین DF مجذورات مجموع وابسته متغیرهاي

 مجذورات

F ضریب معناداري ETA 

 02/0 38/0 77/0 62/5 1 62/5 رضایت

 96/4 62/50 1 62/50 منفی ۀعاطف
03/0 11/0 

 06/5 50/62 1 50/62 مدرس
03/0 11/0 

 42/4 60/115 1 60/115 همبستگی
04/0 10/0 

 66/0 18/0 22/1 1 22/1 فرصت
005/0 

 005/0 05/9 60/19 1 60/19 موفقیت
19/0 

  

  

  هايلفهؤم

 نگرش

 37/0 80/0 62/5 1 62/5 ماجرا
02/0 
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  نگرش ياهاسیمق .۵

 گروه بین که داد نشان دوره به نسبت نگرش مقیاسهايردهخُ چندمتغیره واریانس تحلیل از حاصل نتایج

 رضـایت،  مقیاسهايردهخُ جز به دوره به نسبت شنگر مقیاسهايردهخُ تمام لحاظ از گواه گروه و آزمایش

   .دارد وجود معناداري تفاوت ماجرا و فرصت

 اطالعات رانیفراگ تیرضا بر يالفهؤچهارم یآموزش یطراح يالگو ریثأت :یفرع دوم ۀیفرض يهاافتهی

  .است دهش داده نشان 5 جدول در گواه و آزمایش گروه دو در رضایت ۀنامپرسش .توصیفی آمار از حاصل

  دوره به نسبت فراگیران رضایت توصیفی شاخصهاي :5 جدول

 گواه گروه آزمایش گروه وابسته متغیرهاي

  

 محتوا

  میانگین

20/36 

 انحراف

  معیار

76/2 

  میانگین

47/33 

  معیار انحراف

09/3 

 09/8 52/31 45/4 65/36 مدرس

  

  

 رضایت هايلفهؤم

 65/3 05/25 82/2 00/26 دهیسازمان

  

 تمـام  در کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان   مـی  گـروه  دو ۀمقایـس  قابـل  میانگینهـاي  و بـاال  ولجـد  بهتوجه با

 ايلفهؤچهارم مدل بر مبتنی ةدور در دیدهآموزش گروه( آزمایش گروه میانگین رضایت، مقیاسهايردهخُ

 تحلیـل وتجزیه براي .است بیشتر )آموزش رایج روشهاي براساس دیدهآموزش گروه( گواه گروه به نسبت

 از حاصـل  نتـایج  .شد گرفته )واریانسها( ورداییها برابري منظوربه لوین آزمون ابتدا ،باال ۀفرضی استنباطی

 P چـون  .است برابر رضایت مقیاس کل در گروه دو )واریانس( وردایی که بود امر این از حاکی آزمون این

 بـا  را )واریانـسها ( ورداییهـا  برابري کنندةنبیا که صفر فرض بنابراین بود؛ 05/0 از تر  بزرگ آمده دست به

ـ  بـین  آیـا  کـه  پرسش این به پاسخ براي .شد ییدأت است، هم  تفـاوت  گـروه  دو رضـایت  مقیاسـهاي ردهخُ

 کـه  شـد  اسـتفاده  ویلکـز  المبـداي  آزمون و چندمتغیري واریانس تحلیل آزمون از دارد، وجود معناداري

  .است آمده 6 جدول در آن از حاصل نتایج

  

  رهیچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا :6 دولج

 ETA مجذور SIG خطا DF فرضیه  DF مقدار F آزمون

  27/0 01/0 35 3 725/0 43/4 المبدا ویلکز

P<0/01   
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 کـه  .),P=0/01F(3 ,4/43= (35( اسـت  معنادار 725/0 با برابر 6 جدول در ویلکز المبداي آزمون نتایج

 بـراي  وابـسته  متغیرهـاي  براساس جامعه میانگینهاي شابهت ۀفرضی توان  می که است امر این ةدهندنشان

 تغییـرات  درصـد  27 کـه  معنـا  بـدین  .است 27/0 با برابر چندمتغیره اتاي مجذور .کرد رد را گروه دو هر

 واریـانس  تحلیـل  آزمون از حاصل نتایج .است گروه عامل به مربوط نگرش وابسته متغیرهاي ةچندمتغیر

 .است شده داده نشان 7 جدول در مقیاسهاردهخُ از یک هر تغیريچندم

  

  تیرضا يها اسیمقردهخُ در گواه و شیآزما گروه يبرا رهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا .7جدول

 از گـواه  گـروه  و آزمـایش    گروه بین که داد نشان باال جدول در چندمتغیري واریانس تحلیل آزمون نتایج

  .دارد وجود اداريمعن تفاوت دهیسازمان مقیاسردهخُ جزبه رضایت مقیاسهايردهخُ لحاظ

 آزمون رانیفراگ نگرش بر يالفهؤچهارم یآموزش یطراح يالگو ریثأت :سوم یفرع هیفرض يهاافتهی

 آزمونپس صورتهب دوره پایان در بار یک و آزمونپیش صورتهب دوره شروع ابتداي در بار یک یادگیري

 و آزمایش گروه دو در آزمونپیش از یادگیري نمرات توصیفی آمار از حاصل نتایج .شد اخذ فراگیران از

  .است شده ارائه  8 جدول در گواه

 

  کنترل و شیآزما گروه دو در آزمونشیپ از حاصل يریادگی نمرات یفیتوص يشاخصها  :8جدول

 انحراف میانگین فراوانی هاگروه

 معیار

 انحراف خطاي

 معیار

 حداکثر حداقل

 67/66 67/26 91/2 03/13 16/51 20 آزمایش

 33/73 67/16 60/2 66/11 16/47 20 گواه

 33/73 67/16 95/1 37/12 16/49 40 کل

 مجموع وابسته متغیرهاي

 مجذورات

DF میانگین 

 مجذورات

مقدار

F 

 مجذورات معناداري

 18/0 006/0 42/8 42/72 1 42/72 محتوا

 14/0 01/0 08/6 79/255 1 79/255 مدرس

 رضایت هايلفهؤم

 02/0 37/0 82/0 74/8 1 74/8 سازماندهی
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 در آزمـایش  گـروه  فراگیـران   استاندارد انحراف و میانگین شود   می مشاهده 8 جدول در که طورهمان

 در فراگیـران  اسـتاندارد  انحـراف  و میانگین همچنین .است 03/13 و 16/51 با برابر ترتیببه آزمونپیش

 آزمـایش  گروه میانگین شودمی مشاهده که طورهمان .است 37/12 و 16/47 با برابر ترتیببه گواه گروه

 آمـده  9 جـدول  در آزمـون پس توصیفی آمارهاي .است بیشتر گواه گروه به نسبت آزمونپیش مرحله در

  .است

  آزمونپس ياجرا از حاصل نمرات یفیتوص يشاخصها  :9 جدول

 انحراف خطاي معیار انحراف انگینمی فراوانی هاگروه

 معیار

 حداکثر حداقل

 33/93 60 92/1 60/8 49/80 20 آزمایش

 33/93 66/56 39/2 73/10 83/76 20 گواه

 33/93 66/56 54/1 77/9 66/78 40 کل

  

 و رددا تفـاوت  کنتـرل  و آزمـایش  گـروه  در فراگیـران  نمـرات  آزمونپس ۀمرحل در 9 جدول بهباتوجه

 را بیشتري نمرات میانگین گواه گروه به نسبت  ايلفهؤچهارم مدل بر مبتنی آزمایش محیط در فراگیران

 کنتـرل  با را آزمونپس مرحله در گروه دو آزمودنیهاي نمرات میانگین که آزمون این نتایج .اندداده نشان

  .است شده ارائه 10 جدول در کندمی مقایسه  متغیرهم عنوانبه آزمونپیش اثرات

  

  آزمونشیپ اثر کنترل با ونآزمپس مرحلۀ در گروه دو يریادگی زانیم ۀسیمقا :10 جدول

 شاخصها
 مجموع

 مجذورات

 میانگین

 مجذورات
DF F P مجذورETA 

 01/0 54/0 36/0 1 35/35 35/35 آزمونپیش

 03/0 29/0 13/1 1 55/109 55/109 عامل

    37 18/96 8/3558 خطا

    40  5/251246 کل

        P<0/01   

 اتـا  مجـذور  و 13/1 بـا  برابـر  گـروه  دو آزمـون پس ۀمقایس از آمده دست هب F نمیزا جدول این مطابق

 دو در آزمودنیهـا  یـادگیري  نمرات میان معناداري تفاوت که گرفت نتیجه توانمی لذا است 03/0 معادل

  .شودنمی ییدأت سوم ۀفرضی اساسبراین .است نشده مشاهده گواه و آزمایش گروه
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 در آمـوزش  یاثربخـش  بـر  يالفـه ؤچهارم یآموزش یطراح يالگو ریثأت :یاصل ۀیفرض به مربوط يهاافتهی

 سـه  بـا  متغیريچنـد  واریانس تحلیل آزمون از اثربخشی بررسی و پژوهش اصلی ۀفرضی ییدأت براي ادامه

 از منظـور  .اسـت  شـده  هداد نشان 10 جدول در که شد استفاده یادگیري و نگرش  رضایت، ۀوابست متغیر

 و دوره از رضـایت  دوره، نـسبت  نگـرش  ءارتقـا  بـا  شـد  اشـاره  نیز ترپیش هک طورهمان آموزش اثربخشی

 آموزش اثربخشی براي لفهؤم سه این از ]26 و 25 ،23[ پژوهشگران اکثر و بود مرتبط فراگیران یادگیري

ـ  بـین  آیـا  کـه  پرسـش  این به پاسخ براي .اندهکرد استفاده  تفـاوت  گـروه  دو اثربخـشی  مقیاسـهاي هردخُ

  خیر؟ یا دارد وجود معناداري

  

  آموزش یاثربخش يرهایمتغ ةریمتغچند انسیوار لیتحل جینتا  :11 جدول

P<0/01  

  

 کـه  )P=0/01F(3,36 ,3/84=( اسـت  معنـادار  75/0 بـا  برابر 11 جدول در ویلکز المبداي آزمون نتایج

 بـراي  وابـسته  متغیرهـاي  براساس جامعه میانگینهاي شابهت ۀفرضی توان  می که است امر این ةدهندنشان

 تغییـرات  درصـد  24 کـه  معنـا  بـدین  .اسـت  24/0 با برابر چندمتغیره اتاي مجذور .کرد رد را گروه دو هر

 بـا  کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان   مـی  اسـاس براین .است گروه عامل به مربوط بستهوا متغیرهاي چندمتغیره،

 افـزایش  باعـث  اي  لفـه ؤچهارم نگـر   کل یادگیري محیط اثربخشی، ةکنند  تعیین متغیرهاي تمام احتساب

 اصـلی  ۀفرضـی  عبـارتی  بـه  .شـود می مهندسان بین در خودروسازي صنعتی آموزش هايدوره اثربخشی

  .است آمده 12 جدول در اثربخشی متغیرهاي واریانس تحلیل از حاصل تایجن .شود می ییدأت پژوهش

 
 و نگرش ت،یرضا ياسهایمق در گواه و شیآزما گروه يبرا رهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا :12 جدول

  يریادگی

 مجموع وابسته متغیرهاي

 مجذورات
DF میانگین 

 مجذورات
F معناداري 

 ETA ضریب

 18/0 006/0 33/8 60/1081 1 60/1081 یترضا

 05/0 14/0 20/2 10/476 1 10/476 نگرش

 اثربخشی

 اموزش

 05/0 14/0 16/2 59/587 1 59/587 يادگیری

  

 ETAضریب SIG خطا DF فرضیه DF مقدار F آزمون

 01/0 24/0 36 3 75/0 84/3 ویلکز المبداي
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 تفـاوت  آموزشـی  اثربخـشی  رضـایت  ۀوابـست  متغیـر  در کـه  دهـد می نشان باال جدول از حاصل نتایج

 آموزشی هايدوره اثربخشی بر مدل این که داشت اذعان توانمی بنابراین و است شده مشاهده معناداري

 در چنـدمتغیره  واریـانس  تحلیـل  نتایج بهباتوجه و است بوده ثرؤم مهندسان بین در خودروسازي صنعت

 مـدل  بـر  مبتنـی  ةدور در فراگیـران  یـادگیري  و نگـرش  رضـایت،  بهبود به منجر کلی طوربه 11 جدول

  .است شده ايچهارمولفه

  

  گیرينتیجه و بحث .۶

ـ  و صنعت شگرف گسترش اثر در امروزه  مراکـز  در یاساسـ  يازیـ ن رمـاه  یانـسان  يرویـ ن وجـود  ،اوريفنّ

 مثابـه به انسانی منابع آموزش به سازمانها گرید يسو از .]27[دیآیم شمار به یصنعت و یخدمات ،يدیتول

ـ  عـصر  در آنهـا  بقـاي  راه تنها اگر که نگرندمی راهکاري از یکـی  ،نباشـد  سـوم  ةهـزار  تغییـرات  رتالطمپ 

 سـاختن،  بـراي  مـدیران  پیـشروي  گریزناپذیر ايگزینه بلکه انتخاب یک نه آموزش و آنهاست تریناصلی

  تیـ حما یپ در که ط،یمح به کپارچهی زین و نگرکل کردیرو ،حالنیباا .]23[است سازمانها تعالی و ماندن

 يازهـا ین بـودن  يعـد بتک به توجه و ياورفنّ کالبد به هنر روح دنیدم و  تیکم ۀغلب مقابل در تیفیک از

 و يعـد بتـک  نگـاه  فـاحش  يشکـستها  .است شده لیتبد مهم يهادغدغه از یکی به امروزه  است، انسان

 روزافـزون  یدگیـ چیپ و رشـد  و یانـسان  ۀجانبهمه يازهاین به درست ییگوپاسخ در مدرن دوران ۀاورانفنّ

 کـه  ییجـا  تـا  اسـت  کـرده  آشـکارتر  را یمهندسـ  اریـ عامتم یاجتماع و یاخالق ابعاد  نوظهور، يهایاورفنّ

 دیـ با مهندسـان  امروزه رازی ردیگیم قرار شمندانیاند دیکأموردت یانسان ابعاد به مهندسان توجه ضرورت

 توسـعه  انـسان  یاجتمـاع  ينهادهـا   ت،یـ نها در و رفتارهـا   ،یانـسان  عوامـل  كدر يبرا را خود فهم ۀدامن

 در آمـوزش  نیا یاثربخش به تواندیم یآموزش یطراح ازجمله فنونی يریرگکابه اساسنیبرا .]28[دهند

 در نگـر کـل  یآموزشـ  یطراح بحث یآموزش یطراح ثرؤم يکردهایرو از یکی .رساند ياری صنعت بخش

 يالفـه ؤچهارم یآموزش یطراح يالگو یعنی الگوها نیا از یکی پژوهش نیا در که است آموزشها نوع نیا

)4C/ID( انجـام  خـودرو رانیـ ا مهندسـان  نیب در يخودروساز صنعت آموزش یاثربخش یبررس منظوربه 

   .شد استفاده يریادگی و نگرش ت،یرضا لفهؤم سه از یاثربخش یبررس منظوربه .گرفت

 ریمتغ ياجرا از پس ةدور به نسبت رانیفراگ نگرش يارتقا ةدهندنشان جینتا ،نگرش ریمتغ با رابطه در

 جینتـا  بـا  سـو  کی از قسمت نیا جینتا .بود يالفهؤچهارم مدل براساس شدهیاحطر طیمح یعنی مداخله

 يالفـه ؤچهارم مـدل  بـر  یمبتنـ  يریادگی طیمح در مهندسان است؛ راستاهم ]31و 29،30[ پژوهشهاي

)4C/ID( و رنـد یگیمـ  قرار لهئمس حل از گسترده یفیط در و شوندیم ریدرگ يریادگی يویسنار کی در 

  يهمکـار  و مـشارکت  له،ئمـس  حـل  قـدرت  شیافـزا  باعـث  گـروه  کیـ  در حـضور  از  انآن مثبت نگرش

 مهـارت  و دانش نگرش، و است دهیچیپ يِریادگی بر مدل نیا اساس که جاآن از .شودیم آنان یگروهنیب
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 شـود؛ یمـ  کامـل  فیتکل کی ةدهندلیتشک يمهارتها یهماهنگ به منجر کند؛یم ادغام هم با را رانیفراگ

 کـه چنـان  .اسـت  بوده معنادار فیتکال بر یمبتن و شده مرتبط افراد یواقع یزندگ با زین کامل فیلتکا نیا

 و ذهـن  رییـ تغ باعث محورلهئمس طیمح داشب ارتباط در آنان يریادگی با رانیفراگ در مثبت نگرش جادیا

 قـسمت  نیـ ا يهـا افتـه ی نیهمچنـ  .]32[شـود یمـ  نگرکل يطهایمح در يریادگی به نسبت آنها نگرش

 یآموزشـ  یطراحـ  در نگـر کل يریادگی يطهایمح يریکارگهب که دکر نییتب گونهنیا توانیم را پژوهش

 ندیفرا در ریفراگ بودن فعال و شودیم يرمحوریفراگ به يمحورمعلم از یآموزش يهابرنامه انتقال موجب

 جینتـا  عامـد  نیـ ا دییـ أت در .شـود یمـ  رانیـ فراگ نگـرش  بـر  مثبـت  ياثرگذار موجب ،سیتدر و آموزش

 یمنفـ  یکلـ  احـساس  ةکننـد انیب که یمنف ۀعاطف ۀلفؤرمیز در که داد نشان نگرش ریمتغ يهالفهؤرمیز

 و يارزشـمند  ،تعلـق  احـساس  ةدربردارنـد  کـه  تیـ موفق و یهمبـستگ  يهالفهؤرمیز و است دوره ةدربار

 دوره يکارهـا  انجـام  در قیـ وفت کـسب  يبـرا  ییتوانا به نانیاطم احساس و گرانید با آمدن کنار ییتوانا

 معنـادار  کـامالً  يآمـار  نظر از زین تفاوتها و ندکرد کسب را يباالتر نیانگیم شیآزما گروه رانیفراگ ،است

 بـه  نـسبت  آنهـا  مثبـت  نگرش شیافزا موجب تنهانه یآموزش ةدور در ریفراگ بودن فعال آنکه جالب .بود

 کـه  مـدرس  ۀلفـ ؤرمیز به مربوط جینتا .شد مدرس به رانیفراگ مثبت نگرش افزایش سبب بلکه شد دوره

ـ  متقابـل  ۀرابطـ  یدرسـت  بـه  مربوط احساس ةکنندانیب ـ ا باشـد،  یدورهمـ  مـدرس  و رانیـ فراگ نیب  نی

  .کندیم دییأت را يریگجهینت

 موجـب  يالفـه ؤچهارم مـدل  يریکارگبه که بود نیا از یحاک پژوهش جینتا  ت،یرضا ریمتغ با رابطه در

 تنها و بوده کسانی دوره دو هر يمحتوا نکهیا رغمیعل .شودیم یآموزش ةدور از مهندسان تیرضا يارتقا

 ریـ متغ در محتـوا  ۀلفـ ؤرمیز بـه  مربوط يهاافتهی است، بوده متفاوت يریادگی طیمح یدهسازمان ةویش

 با اسیق در دوره يمحتوا از يشتریب تیرضا نگرکل يریادگی طیمح گروه رانیفراگ که داد نشان تیرضا

 در گـر ید موردسـنجش  يهالفهؤم از یکی .بود معنادار يآمار لحاظ از زین تفاوت نیا و دارند کنترل گروه

 نقـش  نگـر کـل  يریادگیـ  يطهـا یمح در مـدرس  نکـه یا رغمیعل .است دوره مدرس ان،یدانشجو تیرضا

 معنـادار  تِیرضـا  آن از نگـر کـل  گـروه  رانیـ فراگ حاضـر  پـژوهش  در کند،یم فایا را )يگرلیتسه(هیثانو

 آنهـا  .اسـت  همسو ]34 و33 ،31[ يپژوهشها جینتا با پژوهش يهاافتهی از قسمت نیا .داشتند يشتریب

 محـیط  در رضـایت،  بهبـود  نتـایج  ةمشاهد از پس که نددکر استفاده رضایت متغیر از خود پژوهشهاي در

 را انگیـزه  و رضایت از باالیی طحس محیط این که دارندمی اذعان ايلفهؤچهارم الگوي بر مبتنی یادگیري

ـ ا بـه باتوجـه  .است بوده رثیرگذاأت نیز يریادگی افزایش در که آورده همراه فراگیران براي  يالگـو  کـه  نی

 یمبتنـ  کردیرو و میمستق آموزش کردیرو که است محورلهئمس يالگوها نیتر جامع از یکی يالفهؤچهارم

 طـرح  و پـردازش  و شـناخت  بـر  الگـو  یاصـل  دیـ کأت علـت  هب نیهمچن کند،یم قیتلف هم با را لهئمس بر

 اذعـان  توانیم ؛]14[دارد انهیگراسازنده یژگیو آن رینظا و یشناخت راهبرد واره،طرح همچون یمیمفاه
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 از زیـ ن پژوهـشگران  نیا .دارد ییسوهم ]38 و 37 ،35،36 ،3،23[ يپژوهشها با هیفرض نیا جینتا داشت

 بـه  نـسبت  یـی گراسـازنده  ۀیـ نظر براساس محورلهئمس کردیرو یاثربخش ۀسیمقا نظورمبه تیرضا ۀلفؤم

 يمنـد تیرضـا  سـطح  شیافـزا  از یحـاک  زین پژوهشها نیا يهاافتهی و کردند استفاده یسنت يکردهایرو

  .بود لهئمس بر یمبتن يریادگی طیمح در رانیفراگ

ـ  معنـادار  تفـاوت  عـدم  از یحـاک  جینتـا  يریادگی ریمتغ درخصوص     ـ ا .بـود  گـروه  دو نیب   را جـه ینت نی

 مـرتبط  یآموزشـ  ۀبرنامـ  نیا در رانیفراگ يریادگی سنجش براي شدهگرفته کارهب آزمون نوع به توانیم

ـ ا و بـود  شده نجاما ینیع آزمون طریق از يریادگی یابیرزا که آنجا از .دانست  معـرف  تـاً یماه آزمونهـا  نی

 نیا در یآموزش فااهد تحقق در نگرکل یطراح قیتوف عدم لذا اند،یشناخت ۀطیح نییپا سطوح سنجش

   .رسدیم نظر به ذهن از دور چندان نه يامر یسنت يروشها با اسیق در سطح

 بخـش  در نگرکل یآموزش یطراح يریکارگبه که بود امر نیا از یحاک پژوهش نیا يهاافتهی تیدرنها

 يمنـد تیرضـا  سـطح  شیافزا و نگرش بودبه ژهیوبه یآموزش يهابرنامه یاثربخش بهبود به منجر صنعت

 يبـرا  را يمحـور لهئمـس  يریادگیـ  طیمحـ   کامل، فیتکال بر هیتک با طیمح نیا چراکه شودیم رانیفراگ

 بـروز  آن تبـع بـه  و لهئمـس  حـل  قـدرت  يسـاز فعال به منجر و آوردیم وجود به صنعت بخش مهندسان

 يبـرا  مناسـب  طیشـرا  جـاد یا ضـرورت  بـه  مختلـف  منـابع  در نامحققـ  و شودیم مهندسان در تیخالق

 باعـث  یآموزشـ  یطراح نوع نیا در فعال روش .انددهکر دیکأت یآموزش يطهایمح در تیخالق ییشکوفا

 مهندسـان  که يطور به ]40[شودیم يریادگی ندیفرا در شدن ریدرگ و يریادگی در مهندسان مشارکت

 و دهکر سازگار راتییتغ نیا با مطابق را خود تصنع بخش در اوريفنّ راتییتغ مقابل در بود خواهند قادر

 توانـد یم حالنیباا .دارد رانیفراگ ۀلئمس حل و تیخالق يارتقا در یسع يریپذانعطاف با نگرکل آموزش

 تـوان  شیافـزا  به تواند یم يسازخودرو يآموزشها در نگر کل یآموزش یطراح از استفاده که دکر اذعان

 و عملکـرد  سـطح  يارتقا خود ۀنوببه امر نیا که شود منجر مهندسان يمندتیرضا نیهمچن و يریادگی

  .دارد همراه به را صنعت و کار طیمح در آنان یبازده شیافزا

 مهندسان آموزش ۀبرنام یطراح يمبنا يالفهؤچهارم یآموزش یطراح مدل دشویم شنهادیپ انیپا در

 محـور  بایـد  کـار  طیمحـ  در موجود یواقع تمشکال و مسائل راستانیدرا .ردیگ قرار يخودروساز صنعت

 خواهـد  برخوردار يشتریب اصالت از يریادگی طیمح تنهانه قیطر نیا از و باشد يریادگی فیتکال یطراح

 یینهـا  هـدف  کـه  یسـازمان  جینتـا  ءارتقـا  تـاً ینها و عملکـرد  بهبـود  و يریادگی انتقال و يداریپا بلکه شد

    .افتی خواهد تحقق ،است یصنعت يآموزشها
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