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چکیده:
مقاله حاضر بررسي توسعه شایستگيهاي كارآموزان فني و حرفهاي از طریق كاربست رویکرد كلنگر،
مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي ( )4C/IDدر آموزشهاي غيررسمي فني و حرفهاي است .روش پژوهش از
نوع شبه آزمایشي بوده و از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده گردید .نمونه آماري
شامل  34نفر از فراگيراني كه در دوره آموزش مهارت "وورد" در آموزشگاه آزاد حافظ شهر مشهد
شركت كرده بودند ،كه به شيوه نمونه گيري در دسترس ،یک گروه از این  34نفر بهعنوان گروه آزمایش
و دیگري بهعنوان گروه گواه انتخاب شدند .ابزارهاي پژوهش شامل  3پرسشنامه جهت سنجش رضایت
از دوره ،نگرش نسبت به دوره و یک آزمون پيشرفت تحصيلي بود .نتایج نشان داد كه به كارگيري رویکرد
كلنگر براساس مدل چهار مؤلفهاي در آموزشهاي غيررسمي فني و حرفهاي باعث اثربخشي دورههاي
آموزشي ( )p >4/44مي شود .درخصوص مولفههاي تشکيلدهنده اثربخشي نتایج نشان داد كه فراگيران
در دوره طراحي شده براساس مدل چهارمولفهاي()4C/IDرضایت بيشتر ( )p =4/441نگرش مثبتتر
( )p =4/441و یادگيري بهتري ( ) p =4/42نسبت به دوره مبتني بر شيوه رایج داشتند.
واژه های کلیدی :طراحي آموزشي كلنگر؛ تکاليف كامل؛ آموزش فني و حرفهاي غيررسمي؛ شایستگي
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مقدمه
آموزش به عنوان یک عامل اساسي در توسعه پایدار ،همواره مورد تأكيد برنامهریزان بوده
است (صدري و زاهدي1322 ،؛  ،) 33چنانكه در گزارش سازمانهاي بينالمللي از جمله
یونسکو ،انسان محور توسعه و كليد آن آموزش فني و حرفهاي  1است (ميگت و یسين .)2414 ،2
آموزش فني و حرفهاي در برگيرنده مطالعه فن آوري و علوم مرتبط با آن و كسب مهارتهاي
عملي ،نگرش ،درك و دانش مربوط به مشاغل در بخشهاي مختلف حيات اجتماعي و اقتصادي
است (كالرك و اولمز ) 2413 ،و افراد را براي ورود به دنياي بازاركار آماده مي سازد ،چنانكه با
انتقال مهارتها و شایستگي هاي موردنياز ،پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير بازاركار و برابري
فرصتها براي همه افراد ميباشد (محمدعلي .)1334 ،از اینرو نقش آموزش مبتني برشایستگي
به عنوان عاملي كه ميتواند فاصله بين بازار كار و آموزش را كم كند ،مطرح ميگردد .این نوع
آموزش به دانشآموزان امکان ميدهد كه شایستگيهاي مورد نياز را در مشاغل آینده خود و در
كل جامعه كسب كنند ،و ضمن اینكه به عنوان افراد متخصص مشغول كار ميشوند ،باید
شایستگيهاي خود را همچنان توسعه دهند تا قادر باشند تحوالتي را كه در آینده در زمينه
كاري و محيط بيرونيشان پدید ميآید را پيش بيني كنند و در قبال آن واكنش مناسب داشته
باشند (مرجاني و مافي نژاد .) 25 :1331 ،در واقع نقش آموزش فني وحرفهاي تبدیل دانش به
توليد و همچنين آمادهسازي افراد براي زندگي ،كسبوكار و آموزش عالي ميباشد (هاتيزر و
كوكوتارن  .2443 ،3با توجه به تحوالت سریع تکنولوژیکي و تغييرات در دنياي كار (هيبرت و
برگان  ) 2442 ،0آموزش و پرورش فني وحرفهاي به عنوان موتور رشد و نوآوري دائماً درحال
تغيير است .بهدليل رسالت این نوع آموزشها در آمادهسازي افراد براي ورود به دنياي كار ،نياز
به سطوح باالتري از آموزش مهارتهاي فني وجود دارد كه منعکسكننده پيچيدگيها و
پاسخگوي این تغييرات باشد؛ الزمة این امر انعطاف پذیري در ارائه این نوع آموزشها در جهت
انطباق با نيازهاي بازاركار ميباشد (كميسيون اروپا .) 2412 ،5
طبق پژوهش هاي انجام شده در این حوزه و از بررسي ميزان اشتغال دانشآموختگان و
ميزان ارتباط ميان محتواي آموزشهاي رسمي با نيازهاي بازار كار محققان به این نتيجه
رسيدهاند كه تناسب رشته فارغالتحصيالن با مشاغل احراز شده آنان و همچنين تناسب و
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كيفيت مهارتهاي آنها رضایت بخش نيست (نویدي و برزگر ،) 1331 ،و این آموزشها موفقيت
مطلوب را در انطباق با نيازهاي بازار كار نداشته است ( عسگري ،سعيدي و بينقي1321 ،؛
شریعتزاده1321 ،؛ انتظاریان و طهماسبي1334 ،؛ كشتي آراء ،یوسفي و موسوي.) 1331 ،
فقدان یک مبناي نظري براي آموزشهاي فني و حرفهاي و اتکاء به آن براي بررسي علمي
مشکالت و كشف راهکارهاي كاربردي ،از علل ناموفق بودن آموزشهاي فني و حرفهاي در
كشور ما است (محمد علي .) 1334 ،چنانكه كارفرمایان از كيفيت ناچيز اینگونه آموزشها،
فقدان مهارتهاي كاربردي كارآموزان و عدم تناسب محتواي آموزشي شکایت دارند (سازمان
آموزش فني و حرفهاي كشور 1321 ،به نقل از عبدالهي و سعادتمند ،) 1334 ،عسگري،
سعيدي رضواني و بينقي (  ) 35 :1321در تحقيقي اذعان ميدارند كه صاحب نظران با استفاده از
پيشينه پژوهشي و تجارب كارشناسي ،بر ناكامي كلي آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي اذعان
كردهاند و با توجه به شرایط فعلي ،گسترش این آموزشها را تجویز نميكنند .از اینرو بسياري
از فراگيران به سمت آموزشهاي غيررسمي در مراكز آموزشي آزاد رهنمون شدهاند .بنابراین
تالشها باید در جهت گسترش بخشيدن به بخش آموزش غيررسمي و بهبود بخشيدن به
كيفيت آموزشهاي مهارتي براساس رویکرد حل مسأ له و اتخاذ یک آموزش انعطاف پذیر در
آموزش فني و حرفهاي سوق یابد (تنيسور و اریزن 2443 ،1؛ هاتيزر و كوكوتارن .) 2443 ،2
بنابراین برنامههاي آموزش فني و حرفهاي باید بهگونهاي طراحي شوند كه فرصتهاي
الزم را براي كسب دانش ،مهارت ،نگرش و شایستگي در جهت آموزشهاي مادامالعمر مهيا
سازند و شایستگيهاي الزم را براي رویارویي با چالشهاي فرارو در فراگيران بهوجود آورند
(صدري و زاهدي1321 ،؛  .) 20كه این امر با ارتقاء كيفيت آموزشها و سپس مشاركتهاي
مردمي و تقویت بخش خصوصي محقق خواهد شد؛ روش صحيح دستيابي به این اهداف با
روشهاي مرسوم در مدارس و حتي دانشگاهها متفاوت است و با روش همچون سخنراني و
ارزشيابي كتبي نميتوان به آموزش فنيوحرفهاي پرداخت (صدراالشرفي ،كردنوقابي و
ذاكري . ) 1323 ،با این تفاسير آموزش فني و حرفهاي باید با ایجاد یک نگاه كل نگرانه و تلفيقي
در نوع آموزش ،ميان كسب مهارت ،تخصص و نگرش زمينه رشد و شکوفایي همه استعدادهاي
فراگيران را در این نوع آموزشها فراهم آورند .از آنجایيكه استفاده از شيوههاي مناسب
طراحي (فردانش ) 1321 ،بر روي اثربخشي آموزش تأثير دارند ،آموزشهاي فني و حرفهاي باید
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در راستاي نيازهاي جامعه باشد و فناوريهاي نوین ،مهارتهاي الزم را به فراگيران ارائه نماید
(شریعتزاده.) 1334 ،
رویکرد كلن گر و تلفيقي در فرایند یاددهي و یادگيري یکي از رویکردهاي حاكم بر
آموزش فني و حرفهاي است (خالقي 1322 ،به نقل از نویدي و برزگر1331 ،؛  ) 102كه ميتواند
با ایجاد یک نگاه كل نگرانه و تلفيقي در نوع آموزش ،ميان كسب مهارت ،تخصص و نگرش،
زمينه رشد و شکوفایي استعدادهاي فراگيران را در این نوع آموزشها فراهم سازد؛ از سوي دیگر
استفاده از روشهاي تدریس مناسب (تامپسون و تایلدن  ،) 2443 ،1شيوههاي مناسب طراحي
(فردانش ،) 1321 ،برروي اثربخشي این آموزشها تأثيرميگذارد ،و ميتواند آموزش را به
گونهاي طراحي كند كه مهارتهاي الزم را به فراگيران ارائه نماید (شریعتزاده.) 1334 ،
مدلهاي طراحي آموزشي جدید ،از جمله مدل طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي ( ) 4C/IDیکي
از كاملترین مدلهاي مسألهمحور (مریل ) 2442 ،و كل نگر است؛ اساس طراحي آموزش این
مدل تکاليف كامل است و داراي چهار مؤ لفه مرتبط به هم ميباشد كه عبارتند از( الف ) تکاليف
یادگيري( ،ب ) اطالعات حمایتي( ،ج ) اطالعات روش كاري( ،د ) تمرین تکاليف جزیي در شکل
زیر بازنمایي تصویري از این مدل نشان داده شده است:

شکل  :6بازنمایی تصویری یک طرح آموزشی با مدل چهار مؤ لفهای4C/ID
(وانمری نبور،كالرك وديكروك)2442 ،
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این مدل چهار مؤلفهاي یادگيرنده را به ادغام و هماهنگ كردن دانش ،مهارت و نگرش
تحریک مي كند و در نهایت منجر به ایجاد یک پایگاه غني دانش ميشود كه به یادگيرنده اجازه
مي دهد ،تا این دانش را به زندگي روزمره و محيط كار آینده خود انتقال دهد (شين .) 2412 ،از
سوي دیگر شایستگي كه فراگيران در نتيجه بهبود دانش مهارت و نگرششان در محيطهاي
یادگيري كل نگر كسب مي كنند نيز بر نگرش آنان نسبت به كار و موفقيتشان تأثير ميگذارد.
فراگيران را در دست یابي به مجموعهي یکپارچهاي از دانش ،مهارت و نگرش یاري ميرساند و
منجر به نوعي خودتنظيمي در یادگيري (اسلي جسمن ،استریتمن و مرینبور ،) 2442 ،1
تأثيرگذاري بر روي قدرت استدالل ،حل مسأله ،اثربخشي تدریس و بهبود یادگيري (سارفو و
الن  ) 2441 ،2ميشود.
سارفو و الن (  ) 2441به بررسي تأثير طراحي محيطهاي یادگيري مبتني بر مدل چهار
مؤلفهاي بر حمایت از توسعه مهارتهاي فني با یک روش شبه تجربي پرداختند .نتا یج این
تحقيق نشان داد كه یک محيط یادگيري با مدل 4C/IDبهتر از یک محيط یادگيري سنتي به
توسعه مهارتهاي فني و حرفهاي فراگيران یاري مي رساند .از سوي دیگر این محققان با بررسي
دادهها ي حاصله از این تحقيق به این نتيجه رسيدند كه تفاوت قابل توجهي در یادگيري ميان
این دو مح يط وجود دارد .روش تدریس ابتکاري در این محيط دست یابي فراگيران را به
مجموعه یکپارچهاي از دانش و مهارت ،به تأ یيد ميرساند .ليم و پارك  ) 2412 (3نيز در
پژوهشي با عنوان طراحي یک روش آموزشي مبتني بر شایستگي در آموزش الکترونيکي :مبتني
بر رویکرد تکاليف كامل ،به طراحي یک روش آموزشي مبتني بر تکليف كامل در یک محيط
الکترونيکي پرداختند؛ هدف بررسي تأثير این دو روش آموزشي (تکليف كل در مقابل تکليف
جزئي) بر روي عملکرد و مهارت ،نگرش ،زمان ص رف شده براي انجام تکليف و همچنين بار
شناختي فراگيران در دوره  EXCELبود؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه گروهي كه
در محيط كل نگر شركت كرده بودند ،بهطور قابلتوجهي مهارت بيشتري را نسبت به گروهي
داشتند كه با روش تکليف جزئي آموزش دیده بودند .همچنين افزایش اعتماد به نفس و بار
شناختي كمتر گروه آزمایش از دیگر نتایج این پژوهش بود .این پژوهشگران تأكيد ميكنند كه
یک رویکرد كل نگر مبتني بر تکليف كامل تأثير بيشتر بر كسب مهارت در فراگيران ميگذارد و
مؤثرتر از رویکرد جزئي نگر در انتقال مهارت است.
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باستيانس و مارتن  ) 2441 (1دو پژوهش در ارتباط با اثرات انگيزشي یادگيري با تکاليف
پيچيده انجام دادند ،با این ادعا كه مدلهاي یادگيري سازنده گرا باعث پيشرفت شناختي و
انگيزشي فراگيران شده و مدل چهار مؤلفهاي  4C/IDجهت تأ یيد آن رهنمودهایي را ارائه
ميكند ،آنان با مقایسه مدلهاي یادگيري مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي و سایر مدلهاي
یادگيري نتيجه گرفتند كه دانشجویان در دوره مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي تغييرات مثبتي را
مشاهده نمودند كه در سایر مدلها مشاهده نشد .از اینرو این مدل به عنوان یک مکمل
ارزشمند باعث افزایش استقالل و یادگيري فرا گيران شده و فرایندهاي انگيزش دروني فراگيران
شامل ارتباط اجتماعي ،كنترل و شایستگي را ارتقاء ميدهد .ساسيلو ،وان مرینبور ،و همکاران
(  ) 2413در پژوهشي با عنوان از سخنراني تا تکاليف كامل :استفاده از مدل  4C/IDدر دورهي
مهارتهاي ارتباطي در زمينه آموزشهاي حرفهاي ،به مطالعه یک مدل آموزشي با استفاده از
مدل چهار مؤلفهاي براي یادگيري پيچيده پرداختند؛ كه براي شركتكنندگان در یک دوره
مهارت هاي ارتباطي طراحي شده بود .در این محيط طراحي شده ،تکاليف یادگيري به عنوان
یک بدنه اصلي از آموزش مهارتهاي ارتباطي براي فراگيران بهكار گرفته شد .نتایج این
پژوهش نشان داد كه شركت كنندگان در این دوره آمادگي بيشتري را براي مهارتهاي ارتباطي
به دست آورده و منجر به یادگيري بيشتري شده است .لذا با توجه به بررسي پيشينه تاكنون
پژوهشي در خصوص ارتقاي كيفيت آموزشهاي غيررسمي فني و حرفهاي و نقش طراحي
آموزشي كل نگر بر روي اثربخشي برنامه درسي  ICDLفني و حرفهاي صورت نگرفته است؛ از
سوي دیگر بهدليل اهميت انتخاب شيوة مناسب طراحي و همچنين تأثير مدلهاي جدید
طراحي آموزشي بر افزایش اثربخشي آموزش فني و حرفهاي ،لزوم انجام پژوهشي در این زمينه
احساس ميگردد؛ تا به برنامهریزان و طراحان این دورهها در امر تصميمگيري و اثربخشي
آموزش كمک نماید .بنابراین فرضيه اصلي پژوهش حاضر عبارت است از :بهكارگيري مدل
طراحي آموزشي كل نگر چهار مؤ لفهاي در دورههاي غيررسمي فني و حرفهاي آموزش ICDL
منجر به اثربخشي آموزش ميشود .به منظور بررسي اثربخشي ،الگوهاي ارزشيابي زیادي وجود
دارد كه در این پژوهش از الگوي ارزشيابي سطحي چهاركریک پاتریک و بهدليل محدودیت
زماني از سطح یک و دو یعني نگرش و رضایت استفاده شد .بنابراین فرضيههاي فرعي این
پژوهش عبارتند از:
.1

بهكارگيري الگوي چهار مؤلفهاي در آموزش  WORDدر مقایسه با محيط مبتني بر

آموزشي سنتي منجر به نگرش بهتر یادگيرندگان نسبت به دوره ميشود.
. Bastiaens&M artens
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.2

بهكارگيري الگوي چهار مؤلفهاي در آموزش  WORDدر مقایسه با محيط مبتني بر

آموزش سنتي منجر به رضایت بيشتر یادگيرندگان از دوره ميشود.
 .3یادگيرندگان در محيط مبتني بر الگوي چهار مؤلفهاي نسبت به محيط مبتني بر آموزش
سنتي یادگيري بيشتري دارد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش جزء پژوهشهاي كاربردي بوده و به جهت
گردآوردي دادهها جزء تحقيقات شبهآزمایشي قرار ميگيرد .از ميان طرحهاي آزمایشي از طرح
پيشآزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است.
جامعه آماري پژوهش كليه فراگيراني است كه در دورههاي آموزشي ( )ICDLدر
آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي شهر مشهد شركت كردهاند ،كه به شيوه نمونهگيري تصادفي
از ميان هفت مهارت دوره فوق ،فراگيران دوره آموزشي مهارت  WORDبه عنوان نمونه به
تعداد  34نفر انتخاب گردید .كه در دو گروه  15نفره آزمایش و كنترل تقسيم بندي شدند.
براي سنجش نگرش از ابزار پرسشنامه اینلي و بورگ (  ) 1332استفاده شد .این پرسشنامه
شامل  33گویه بسته پاسخ چهار ارزشي (موافق ،تقریباً موافق ،تقریباً مخالف ،مخالف) است كه
هر یک از گویهها در قالب حالت هاي موافق ،تقریبا موافق ،تقریبا مخالف و مخالف مشخص شده
است و هفت شاخص (رضایت كلي ،عاطفه منفي ،مدرس ،همبستگي اجتماعي ،فرصت ،موفقيت
و ماجرا) را مورد سنجش قرار ميدهد  .كه در این پژوهش پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي
كرونباخ  4 /31محاسبه و از روایي محتوایي استفاده شد.
جهت سنجش رضایت فراگيران نسبت به دوره ازابزار پرسشنامة رضایت كرمي ( ) 1323
استفاده گردید ،كه شامل  23سوال بسته پاسخ پنج ارزشي از ( 1كمترین ) تا  ( 5بيشترین
امتياز) بود 2 .سؤال اول به سنجش رضایت فراگيران از محتوا 3 ،سؤال بعد به سنجش ميزان
رضایت از مدرس دوره و  5سؤ ال بعدي به بررسي رضایت فراگيران از سازماندهي و امکانات
دوره ميپر داخت و در این پژوهش پایایي آن با ضریب آلفاي كرونباخ  4 /33محاسبه گردید .و از
روایي محتوایي براي اعتبار روایي استفاده شد.
به منظور سنجش ميزان یادگيري فراگيران از دو آزمون پيشرفت تحصيلي استفاده شد كه
آزمون كتبي به كمک مدرس و با توجه به اهداف و محتواي دوره آموزشي و نظر متخصصان
برنامه درسي دانشگاه فردوسي مشهد ،ساخته شد ،این آزمون متشکل از بيست سوال
چهارگزینه بود و ميزان یادگيري ،سطح دانش ،حقایق و مطالب ،اصول ،مفاهيم كه
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شركت كنندگان طي دوره فراگرفته اند را مورد سنجش قرار ميداد كه برمبناي كتاب استاندارد
شده فني و حرفهاي به شماره  3-42/24/1/4طراحي گردید و بهصورت پيشآزمون و پسآزمون
سنجيده شد؛ پایایي آن با روش كودریچاردسون  4 /14محاسبه گردید .آزمون یادگيري بعدي
آزمون عملي مهارت كار با واژه پرداز  wordبود كه بر مبناي آزمون استاندار شده سازمان فني
و حرفهاي قرار گرفت كه توسط تمام آموزشگاههاي آزاد مشهد از فراگيران اخذ ميشد .الزم به
ذكر است كه این آزمون داراي كد استاندارد به شماره  IT-86- 5-IL13مي باشد .كه به نظر
مي رسد قابل اعتماد روایي و پایایي باشد .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشي ناشي از
كاربست مدل طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي ( ) 4C/IDدر مقایسه با محيطهاي آموزشي رایج،
در طي سه مرحله انجام شد كه در ذیل به شرح هر كدام از این مراحل پرداخته شده است.
طراحی آموزشی دوره آموزش واژهپرداز براساس الگوی چهار مؤلفهای
طي جلساتي كه با متخصصان محتوا و مدرس ،دوره آموزشي  WORDبا توجه به
مؤلفههاي اصلي الگوي چهار مؤلفهاي ،طراحي گردید .براي طراحي این نمونه ابتدا نوع تکليف
مشخص و دسته بندي شد ،كه در آرمانيترین حالت یادگيرنده با مهارتهاي تشکيلدهندة یک
موضوع پيچيده روبهرو ميشود و به فعاليتهایي مي پردازد كه منجر به یادگيري آن مهارت
ميشود .در این پژوهش سه تکليف پيچيده به عنوان تکاليف كامل انتخاب شد و در طي شش
جلسه اجرا گردید .هریک از این تکاليف به دسته تکليفهایي تقسيم بندي شد و در طي هر
جلسه مدرس دسته تکاليف را به فراگيران ارائه مي كرد و شروع آموزش با تکليف انجام
ميگرفت؛ به این صورت كه براي تکاليف دسته اول از یک راهبرد استقرا یي توضيحي استفاده
شد كه این روش با یک یا چند مطالعه موردي شروع ميشد در ادامه روابط بين قطعات
اطالعاتي موجود در مواد ارائه شده توضيح داده ميشد (چون هم منطقيتر و هم به زمان
كمتري نياز داشت .در عين حال آموزش با مواد عيني و قابل درك آغاز ميشد و براي
یادگير ندگاني كه دانش پيشيني كمي داشتند مناسب بود) .بنابراین یادگيرندگان قبل از اینكه
اطالعات حمایتي دریافت كنند .ابتدا یک نمونه دریافت ميكردند سپس بهمنظور تدارك
اطالعات حمایتي از روش توضيحي و كاوشگرانه استفاده شد .روشهاي توضيحي آشکارا رابطه
بين آموختههاي مختلف یادگيرنده را مشخص ميكند ،در حاليكه روشهاي كاوشگرانه به
یادگيرنده كمک مي كند تا خود بتواند رابطه بين آموختههایش را كشف كند .از آنجا كه فرایند
اكتشاف وقت گير بود معلم با طرح پرسشهاي مناسب سرعت یادگيرنده را در مسير اكتشاف
(روش اكتشافي هدایت شده) فزوني بخشيد .به عنوان مثال معلم با ارائه اطالعات در خصوص
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استفاده از نوار ابزار موردنظر به فراگيران ،وي را درجهت اعمال تنظيمات ساده یاري ميرساند،
كه این امر از طریق دو روش :ارائه یک نمونه یا الگو ،طرحوارههاي شناختي انجام ميشد .كه
این الگوهاي ذهني به فرد كمک مي كرد تا هنگام یادگيري به استدالل بپردازد و راهبرد
شناختي كه از این طرحوارهها منتج ميشد؛ به فرد امکان رویارویي نظاممند با مسائل را ميداد
تا از قواعد كلي براي هدایت فرآیند حل مسأ له استفاده كند .براي مثال فرد ميتوانست با
توضيحات درباه نحوة تایپ و ا عمال تنظيمات ابتدایي از نوار ابزار سربرگ توسط یکي از
فراگيران خبره و یا معلم به راهبردهاي شناختي مؤثري در این زمينه دست یابد .در مورد
تکاليف دسته دوم نيز از راهبرد استقرایي -كاوشگرانه استفاده شد .بدینترتيب كه یادگيرندگان
به یک مطالعه موردي مي پرداختند و از آنها خواسته ميشد ،روابط بين قطعات اطالعاتي
موجود درموارد مورد مطالعه را شناسایي كنند (مانند ارائه یک نمونه تایپ شده و مشخص
كردن قطعات آن مانند بولد بودن یا پاراگرافبنديها یا فونت یا جداول) .در آموزش تکاليف
دسته سوم نيز رویکرد قياسي بهكار گرفته ميشد  .در این موقعيت اطالعات پشتيبان قبل از
شروع كار روي اولين تکليف یادگيري در اختيار یادگيرندگان قرار ميگرفت .بعد از انجام
تکاليف دسته دوم و سوم ،یادگيرنده بازخوردهاي شناختي مناسب را در مورد كار و عملکرد
خود دریافت مي كردند .در این مرحله اطالعات به موقع به عنوان اطالعات روش كاري هرجا كه
الزم بود ارائه ميشد؛ كه این اطالعات در قالب واحدهاي كوچک سازماندهي ميشد چرا كه از
افزایش بار شناختي بر یادگيرنده در حين تمرین جلوگيري ميكرد .در دیدگاه سنتي نسبت به
ارائه اطالعات روش كاري ،به یادگيرنده اجازه داده ميشد كه قبل از انجام تمرین اطالعات را به
حافظه بسپارد .آن گاه كه یادگيرنده به تمرین مي پردازد اطالعات موجود در حافظه خود را به
حافظه فعال فرا بخواند .در الگوي چهار مؤلفهاي این روش توصيه نميشود؛ چرا كه حفظ كردن
فعاليتي اضافي است و نسبت به زمانيكه اطالعات هنگام تمرین به یادگيرنده ارائه ميشود،
مزیتي ندارد .بنابراین در این الگو تنها زماني كه یادگيرنده حين تمرین به اطالعات خاصي نياز
داشت ،اطالعات مذكور در اختيار وي قرار داده مي شد و ميزان اطالعات ارائه شده به تدریج
كاهش مي یافت تا جایي كه یادگيرنده مستقل و بدون دری افت اطالعات كمکي ،تکاليف یاگيري
را به طور كامل انجام مي داد .در این پژوهش نيز اطالعات روش كاري در قالب بروشور به
فراگيران ارائه شد كه ضمن آن مدرس نيز به عنوان راهنما فراگيران را هدایت ميكرد.
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اجرای دورهها
براي اجراي دوره و با توجه به اهداف پژوهش ،ابتدا دو گروه آزمایش و كنترل انتخاب شد.
یکي از ویژگيهایي كه طرح هاي آزمایشي باید از آن برخوردار باشند .وفاداري به عمل آزمایش
است .این مسأ له به ویژه زماني كه پژوهشگر و آزمایشگر فرد واحدي نيستند از حساسيت
بيشتري برخوردار است .این امر را ميتوان از طریق آمو زش صحيح به افرادي كه مجري آن
هستند به حداكثر رساند (گال ،بورگ ،گال .) 230 ،1323 ،در این پژوهش نيز جهت آشنا
نمودن مدرس به وظایف خود اقدامات زیر انجام شد:
 تهيه فرم راهنماي مدرس :جهت آشنا نمودن مدرس با نقشهایش براي اجراي الگوي
چهار مؤلفهاي در كالس،این فرم قبل از هر جلسه و متناسب با تکاليف به وي ارائه ميشد.
 برگزاري جلساتي قبل از شروع دورهها با مدرس و تفهيم نقش مدرس به عنوان مجري
الگوي موردنظرحضور پژوهشگر در آموزشکده در حين اجراي دوره و گرفتن بازخورد از مدرس
و فراگيران
چهار مؤلفهای در دوره آموزش word

اجرای الگوی
بهمنظور اجراي این الگو ،مدرس دوره ابتدا به بيان توضيحاتي مختصر در خصوص نحوه
برگزاري كالس پرداخت و فراگيران را نسبت به الگوي موردنظر و روند آموزش آشنا ساخت.
سپس تکليف كامل ساده شدهاي كه از قبل در طي جلسات با مربي طرحریزي شده بود؛ به
فراگيران داده شد و از آنان خواسته شد تا آن را انجام دهند .سپس اطالعات حمایتي با یک
راهبرد استقرایي  -توضيحي به فراگيران داده شد و ضمن یک مطالعه موردي و مثال اطالعات
حمایتي تحکيم شد .سپس دسته تکاليف به فراگيران داده شد و قبل از شروع تکاليف فراگيران
بروشورهاي اطالعات روشكاري را دریافت نمودند ،كه مراحل انجام هر یک از این دستههاي
تکليف به عنوان اطالعات به موقع در آن آورده شده است .ضمن اینكه فراگيران همزمان در
استفاده از این بروشورها براي حل تکاليف از راهنمایيهاي مدرس به عنوان منبعي دیگر
به عنوان اطالعات روش كاري بهرهمند مي شدند .فراگيران ضمن مطالعه بروشورها با یکدیگر در
ارتباط بوده و در خصوص روش كار همچنين نحوه انجام دسته تکاليف با هم مشورت ميكردند.
هر چه تکاليف به جلو مي رود ،ميزان ارائه اطالعات روش كاري و اطالعات حمایتي كاهش
مي یابد تا آنجا كه فراگيران باید سعي كنند آخرین تکاليفها را با استفاده از تکيهگاهسازي  1با

.Scaffolding
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آنچه كه از قبل آموختهاند حل كنند .در پایان هر دسته تکليف بازخورد شناختي به فراگيران
داده ميشد به این صورت كه وقفه زیادي بين بازخورد و حل تکاليف نميافتاد؛ كه این امر خود
موجب رفع اشکال سریع و كاهش ميزان خطاپذیري در تکاليف بعدي ميشد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
با عنایت به این امر كه متغيرهاي وابستة رضایت ،نگرش كه در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفت ،داراي زیر مؤلفههایي بودند ،بهمنظور تحليل دادهها و آزمون فرضيات مربوط به
رضایت ،نگرش نسبت به دوره از روش تحليل واریانس چند متغيري  1استفاده شد و براي تجزیه
2
و تحليل دادههاي یادگيري در پيشآزمون و پسآزمون از روش كوواریانس چندمتغيري
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
همان گونه كه بيان شد ،فرضيه اصلي پژوهش حاضر بر آن است كه به كارگيري الگوي
چهار مؤلفهاي ( ) 4C/IDدر آموزش  ICDLمنجر به اثربخشي آموزش و مؤلفههاي فرعي آن یعني
رضایت ،نگرش و یادگيري ميشود .بنابراین در ابتدا یافتههاي مربوط به هر مؤلفه اثربخشي به
تفکيک بيان شده ،در نهایت یافتههاي مربوط به اثربخشي به طور كلي ذكر ميشود.
فرضیه فرعی اول:
بهكارگيري الگوي چهار مؤ لفهاي در آموزش

WORD

در مقایسه با محيط مبتني بر

آموزشي سنتي منجر به نگرش بهتر یادگيرندگان نسبت به دوره ميشود.جهت تجزیه و تحليل
استنباطي فرضية فوق ،ابتدا آزمون لوین بهمنظور برابري وار یانسها گرفته شد .نتایج حاصل از
این آزمون حاكي از این بود كه واریانس دو گروه در كل مقياس نگرش برابر است .چون  pبه -
دست آمده بزرگتر از  4 /45بود .بنابراین فرض صفر كه بيان ميدارد واریانسها با هم برابر
هستند ،تأ یيد شد .براي پاسخ به این سؤال كه آیا بين خردهمقياسهاي نگرش دو گروه تفاوت
معناداري وجود دارد ،از بين آزمونهاي تحليل واریانس چند متغيري ،از آزمون المبداي ویلکز
استفاده گردید؛ كه در جدول  1نتایج حاصله از تحليل واریانس چندمتغيره نشان داده شده
است.
. M ANOVA
. M ANCOVA

1
2
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جدول  :6نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
آزمون

F

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

ویلکز المبدا

5 /00

4 /35

1

22

مجذور اتا

سطح
معناداری
 4 /441

4 /00
P<0/01

( F(7,22) =5/66,

نتيجه آزمون المبداي ویلکز در جدول  2برابر با  4 /35معنادار است
) P=0/00؛ و نشان دهندهي این امر است كه ميتوان فرضية مشابه بودن ميانگينهاي جامعه
براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد .مجذور اتاي چندمتغيره برابر با 4 /00
مي باشد .ب دین معني كه  00درصد تغييرات چند متغيره ،متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه
است .نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيري در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در خرده
مقیاس های نگرش
متغيرهاي وابسته

مجموع

df

مجذورات

ميانگين

F

معناداري

ضریبEta

مجذورات

رضایت

10/24

1

10/24

0/10

4 /413

4 /12

عاطفه منفي

112 /5

1

112 /5

11 /53

4 /44

4 /32

مؤلفههاي

مدرس

50/43

1

50/43

25 /20

4 /44

4 /02

نگرش

همبستگي
فرصت

01 /03

1

01 /03

3 /02

4 /40

4 /11

05 /03

1

05 /03

0 /50

4 /40

4 /10

موفقيت

24 /23

1

24 /23

5 /31

4 /42

4 /10

ماجرا

00 /53

1

00 /53

5 /32

4 /42

4 /10

نتایج حاصل از تحليل واریانس چندمتغيره خردهمقياسهاي نگرش نسبت به دوره نشان
داد كه بين گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ همه خردهمقياسهاي نگرش نسبت به دوره به
جز خردهمقياس همبستگي تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم فرعي پژوهش عبارت است از اینكه :بهكارگيري الگوي چهارمولفهاي در دوره
 WORDدر مقایسه با محيط مبتني بر آموزش رایج منجر به رضایت بيشتر یادگيرندگان از
دوره ميشود .جهت تجزیه تحليل استنباطي فرضيه فوق ،ابتدا آزمون لوین بهمنظور برابري
وار یانس ها گرفته شد .نتایج حاصل از این آزمون حاكي از این امر بود كه واریانس دو گروه در
كل مقياس رضایت برابر است .چون  Pبهدست آمده بزرگتر از  4 /45بود؛ بنابراین فرض صفر
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كه بيان ميدارد واریانسها با هم برابر هستند ،تأ یيد شد .براي پاسخ به این سؤال كه آیا بين
خردهمقياسهاي رضایت دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد ،آزمون تحليل واریانس
چند متغيري انجام شد .در تحليل واریانس چندمتغيري آزمونهاي معنادار مختلفي وجود دارد
كه از بين آنها آزمون المبداي ویلکز رایجتر بوده است؛ در این فرضيه نيز از این آزمون استفاده
شده است ،كه نتایج حاصل از آن در جدول  3آمده است.
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
آزمون

F

مقدار

 dfفرضيه

 dfخطا

Sig

مجذور Eta

ویلکز المبدا

2 /33

4 /103

3

20

 4 /40

4 /25
P<0/01 

نتایج آزمون المبداي ویلکز در جدول  5برابر با  4 /103معنادار است (

26) =2/99,

 .) P=0/04F(3,كه نشاندهندة این امر است كه ميتوان فرضيه مشابه بودن ميانگينهاي جامعه
براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد .مجذور اتاي چندمتغيره برابر با
4 /25مي باشد .بدین معنا كه  25درصد تغييرات چندمتغيره متغيرهاي وابسته نگرش مربوط به
عامل گروه است .نتایج حاصل از آزمون تحليل واریانس چندمتغيري هر یک از خردهمقياسها
در جدول  0نشان داده شده است.
جدول :1نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در خرده
مقیاس های رضایت
مقدارF

معناداري

محتوا

03 /244

1

03 /244

4 /23

4 /30

4 /423

مدرس

132 /53

1

132 /53

0 /23

4 /43

4 /10

سازماندهي

103 /03

1

103 /03

5 /00

4 /42

4 /10

متغيرهاي وابسته
مؤلفههاي
رضایت

مجموع

ميانگين

مجذور

مجذورات

Df

مجذورات

اتا

نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيري در جدول باال نشان داد كه بين گروه آزمایش و
گروه گواه از لحاظ خردهمقياسهاي رضایت به جز خردهمقياس محتوا تفاوت معناداري وجود
دارد.
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فرضيه فرعي سوم عبارت است از اینكه :یادگيرندگان در محيطمبتني برالگوي چهار
مؤلفهاي نسبت به محيط مبتني بر آموزش سنتي یادگيري بيشتري دارد .آزمون یادگيري
شامل دوآزمون عملي و كتبي مي باشد ،كه در ابتداي شروع دوره به علت سهولت جمعآوري
دادهها پيش آزمون كتبي از فراگيران اخذ شد و به علت محدودیت پژوهشگر آزمون عملي در
پيش آزمون اجرا نشد .الزم به ذكر است كه نمره پيشآزمون از  54نمره محاسبه شده است و
پسآزمون شامل  24نمره آزمون كتبي و  34نمره آزمون عملي در نظر گرفته شد .نتایج حاصل
از آمار توصيفي نمرات یادگيري از پيشآزمون در دو گروه آزمایش و گواه در جدول  5ارائه شده
است.
جدول  :1شاخص های توصیفی نمرات یادگیری حاصل از پیشآزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل
گروهها

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

خطاي انحراف معيار

حداقل

حداكثر

آزمایش

15

21 /54

0/33

1 /13

14

35

گواه

15

21

3 /03

4 /22

22

32

كل

34

20 /25

0/45

1 /14

14

35

همانطور كه در جدول  5مشاهده مي شود ميانگين و انحراف استاندارد نمره درس
اعضاي گروه آزمایش در پيش آزمون بهترتيب برابر با  21 /54و  0/33مي باشد .همچنين
word

ميانگين و انحراف استاندارد نمره درس  wordاعضاي گروه گواه به ترتيب برایر با  21و 3 /03
مي باشد .همانطور كه مشاهده ميشود ميانگين گروه آزمایش در مرحله پيشآزمون نسبت به
گروه گواه كمتر است .آمارهاي توصيفي پسآزمون كه بهصورت كتبي و عملي برگزار ش د؛ در
جدول  0آمده است.
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جدول  :1شاخص های توصیفی نمرات حاصله از اجرای پسآزمون
گروهها
گروه
آزمایش

گروه
كنترل

انحراف

خطاي انحراف

متغيرهاي

معيار

معيار

آزمون كتبي

13 /00

1 /23

4 /01

14

آزمون عملي

23 /24

1 /31

4 /35

21

34

كل

02 /20

2 /10

4 /55

31

01

آزمون كتبي

15

1 /00

4 /02

12

11

آزمون عملي

20/24

2 /21

4 /52

23

34

كل

01 /24

2 /05

4 /02

30

01

ميانگين

وابسته

حداقل

حداكثر
11

با توجه به جدول  0در مرحله پس آزمون نمرات فراگيران در گروه آزمایش و كنترل تفاوت
داشته و فراگيران در محيط آزمایش مبتني بر مدل چهار مؤ لفهاي نسبت به گروه گواه مهارت
عملي بيشتري را نشان داده اند ،اما در نمره كتبي گروه گواه نمره بيشتري را كسب نمودند.
جهت تجزیه و تحليل استنباطي فرضية فوق از آزمون تحليل كوواریانس استفاده شد .براي
تجزیه و تحليل با این آزمون نخست برابري واریانسهاي دو گروه با آزمون لوین انجام شد.
نتایج حاصله از آزمون لوین نشان داد كه واریانسهاي دو گروه برابر بوده ( .) p>0/05سپس
آزمون تحليل كوواریانس انجام شد به این ترتيب كه نمرات پيشآزمون به عنوان متغير تصادفي
كمکي  1و نمرات پسآزمون به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد .از بين آزمونهاي تحليل
كوواریانس چندمتغيري ،از آزمون المبداي ویلکز كه رایجتر است ،استفاده گردید؛ كه در جدول
 1نتایج حاصل از تحليل كوواریانس چندمتغيره نشان داده شده است.
جدول  : 1نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره
تأثير
پيشآزمون
گروه

آزمون
المبدا
ویلکز
المبدا
ویلکز

F

مقدار

فرضيهdf

خطا df

Sig

Etaمجذور

4 /11

4 /30

2

20

4 /03

4 /45

0 /04

4 /10

2

20

4 /42 

4 /25
P<0/01 

. Covariate

1
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نتایج آزمون المبداي ویلکز در جدول باال برابر با  4 /10معنادار است(

F(2,26)=4/40,

) P=0/02كه این امر نشاندهندة این است كه ميتوان فرضية مشابه بودن ميانگينهاي جامعه
براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد .مجذور اتاي چندمتغيره برابر با 4 /25
مي باشد .بدینمعني كه  25درصد تغييرات چندمتغيره ،متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه
است .نتا یج آزمون كووار یانس چندمتغيره در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :8نتایج آزمون کوواریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در مقیاس یادگیری
منبع
تغييرات

متغيرهاي
وابسته

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

مقدارF

معناداري

ضریبEta

پيش

آزمون كتبي

3 /30

1

3 /30

1 /31

4 /20

4 /40

آزمون
عضویت

آزمون عملي
آزمون كتبي

4 /31

1

4 /31

4 /20

4 /04

4 /41

5 /33

1

5 /33

1 /12

4 /13

4 /40

گروهي

آزمون عملي

22 /23

1

22 /23

1 /31

4 /443

4 /22

نتایج تحليل كوواریانس در جدول فوق نشان ميدهد كه بين گروه آزمایش و گروه كنترل
در متغير وابسته آزمون عملي تفاوت معناداري مشاهده شده است و گروه آزمایش با توجه به
آمار توصيفي جدول  0ميانگين نمره عملي بيشتري را نسبت به گروه گواه داشتند .اما در متغير
وابسته آزمون كتبي در پس آزمون بين گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداري مشاهده
نشد بنابراین فرضي ه یادگيري فقط از بعد مهارت عملي تأ یيد شد.
اولين فرضيه اصلي پژوهش عبارت است از اینكه :بهكارگيري محيطکل نگر مبتني بر
الگوي چهار مؤلفهاي در مقایسه با محيط مبتني برآموزش سنتي باعث اثربخشي بيشتر
دورههاي آموزش  ICDLميشود .منظور از اثربخشي آموزش همانطوركه قبالً نيز اشاره شد با
ارتقاء نگرش نسبت دوره ،رضایت از دوره و یادگيري فراگيران مرتبط بوده و اكثر پژوهشگران
(كرمي1323 ،؛ فيروزي1332 ،؛ ابراهيمي ) 1331 ،از این سه مؤ لفه براي اثربخشي آموزش
استفاده نمودهاند .براي پاسخ به این سؤال كه آیا بين خردهمقياسهاي اثربخشي دو گروه تفاوت
معناداري وجود دارد ،آزمون تحليل واریانس چندمتغيري طبق جدول  3انجام شد.
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره متغیرهای اثربخشی آموزش
آزمون

F

مقدار

 dfفرضيه

 dfخطا

Sig

ضریب Eta

المبداي ویلکز

11 /1

4 /03

3

20

 4 /444

4 /50
P<0/01
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نتایج آزمون المبداي ویلکز برابر با  4 /03معنادار است ( ) 26) =11/1, P=0/000F(3,كه
نشاندهندة این امر است كه ميتوان فرضيه مشابه بودن ميانگينهاي جامعه براساس
متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد .مجذور اتاي چندمتغيره برابر با  4 /50مي باشد.
بدینمعنا كه  50درصد تغييرات چندمتغيره ،متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه است .بر
این اساس ميتوان این گونه نتيجه گرفت كه با احتساب كليه متغيرهاي تعيينكننده اثربخشي،
محيط یادگيري كلنگر چهار مؤلفهاي باعث افزایش اثربخشي آموزش مهارت  wordميشود به
عبارتي فرضيه اصلي پژوهش تأ یيد مي شود .نتایج حاصل از تحليل واریانس متغيرهاي اثربخشي
در جدول زیر آمده است.
جدول  :61نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در مقیاس های
رضایت ،نگرش و یادگیری
مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

معناداري

رضایت

1402 /43

1

1402 /43

0/13

4 /42

4 /12

نگرش
یادگيري

3243 /3

1

3243 /3

10 /21

4 /441

4 /30

101 /0

1

101 /0

3 /23

4 /45

4 /12

متغيرهاي وابسته
اثربخشي
اموزش

ضریب
Eta

نتایج حاصل از جدول باال نشان مي دهد كه در همه متغيرهاي وابسته اثربخشي آموزشي
تفاوت معناداري مشاهده شده است و بنابراین ميتوان اذعان داشت كه این مدل بر اثربخشي
دوره آموزش  WORDموثر بوده است و منجر به بهبود رضایت ،نگرش و یادگيري فراگيران در
دوره مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینكه آموزشهاي فني و حرفهاي نقش مهمي در تشکيل سرمایه انساني از
طریق تربيت نيروي ماهر مورد نياز بازار كارایفا ميكنند ،این آموزشها در بخش خصوصي راه
ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نيز به شمار ميروند؛ بر این اساس توجه به فرآیندهاي
آموزش در این مراكز خصوصي و غيررسمي ميتواند به اثربخشي بيشتر و دستيابي به نتایج
اميدوار كننده مؤثر باشد .براین اساس به كارگيري تکنيک هایي از جمله طراحي آموزشي
ميتواند به اثربخشي این آموزشها كمک نماید .یکي از رویکردهاي مؤثر طراحي آموزشي بحث
طراحي آموزشي كل نگر در این نوع آموزشها است كه در این پژوهش یکي از این الگوها یعني
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الگوي طراحي آموزشي چهار مؤ لفهاي ( ) 4C/IDدر یک آموزشگاه آزاد فني و حرفهاي كه جزو
بخش خصوصي است بهكار گرفته شد و بهمنظور بررسي اثربخشي آموزش از مؤلفههاي رضایت،
نگرش و یادگيري استفاده شد.در رابطه با متغير نگرش ،نتایج نشاندهنده ارتقاي نگرش
فراگيران نسبت به دوره بعد از اجراي متغير مداخله یعني محيط طراحي شده براساس مدل
چهار مؤلفهاي بود .نتایج این قسمت از یکسو با نتایج پژوهشهاي ماوردي و هندزیالكس
(  ) 2413وكرنلين و همکاران (  ) 2412رزنبرگ كي ما (  ) 2412هم راستا است؛ چرا كه همسو با
نتایج این پژوهشها ،فراگيران در محيط یادگيري مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي ( ) 4C/IDدر
یک سناریوي یادگيري درگير ميشوند و در طيفي گسترده از حل مسأ له قرار ميگيرند .نگرش
مثبت فراگيران از حضور در یک تيم باعث افزایش قدرت حل مسأ له ،مشاركت و همکاري بين
گروهي آنان ميشود از آنجا كه اساس این مدل بر یاد گيري پيچيده است و نگرش ،دانشو
مهارت فراگيران را با هم ادغام ميكند؛ منجر به هماهنگي مهارتهاي تشکيلدهندة یک
تکليف كامل مي شود؛ و این تکاليف كامل نيز با زندگي واقعي افراد مرتبط شده و مبتني بر
تکاليف معنادار بوده است .چنانكه ایجاد نگرش مثبت در فراگيران با یادگيري آنان در ارتباط
بوده و محيط مساله محور باعث تغيير ذهني و نگرش آنها نسبت به یادگيري در محيطهاي
كلنگر ميشود (كاستلو و همکاران؛  .) 2413نتایج این پژوهش مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي از
لحاظ داشتن رویکرد مسألهمحور سازندهگرا با نتایج فيروزي (  ،) 1332ابراهيمي كوشک
(  ،) 1331قاضي طباطبایي و همکاران (  ) 1322كرمي (  ) 1323همسو است؛ آنها نيز در
پژوهشهاي خود دریافتند كه نگرش و انگيزه فراگيران در محيطهاي سازنده گرایانه مبتني بر
مسأ له به طور معناداري بهبود مي یابد؛ از اینرو ميتوان این گونه استنتاج كرد كه فراگيران در
این محيط با فعاليتهاي یادگيري مواجه مي شوند كه براي انجام تکليف واقعي حائز اهميت
است و این محيط بدون جدا كردن مهارتها ،دانش و نگرشها از یکدیگر ،فراگيران را در جهت
توسعه و گسترش یک مبناي دانشي یکپارچه سوق ميدهد؛ كه به طور هماهنگ منجر به بهبود
نگرش فرد و همچنين بهبود مهارتهاي و دانش آنان شده است .عالوه بر موارد ذكر شده
ميتوان اظهار داشت كه به علت ایجاد تعامل بين معلم و فراگيران و همچنين فراگيران با
یکدیگر و استفاده از بحث و گفتگو براي حل یک مساله و مباحثه ،یادگيري ف عال و دائم فرد و
خودكارآمدي فرد در حل یک مسأ له و عدم الزام فرد به حفظ طوطي وار مطالب ،فراگيران در
این محيط كل نگر احساس آرامش كرده و نگرش مثبتتري را داشتهاند .از سویي فراگيران به
سطح معناداري از دانش دست مي یابند كه نگرش و مهارت ایجاد شده در آنان هماهنگ
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ميباشد؛ و مدرس با به چالش كشيدن فراگير در بطن تکاليف متعدد زمينه حضور فعال
یادگيرنده را در فرایند آموزش و یادگيري فراهم ميآورد.
در رابطه با متغير رضایت ،نتایج پژوهش حاكي از این بود كه بهكارگيري مدل چهار
مؤلفهاي موجب ارتقاي رضایت فراگيران از دوره ميشود .این قسمت از یافتههاي پژوهش با
نتایج پژوهشهاي رزنبرگكي ما ) 2412 ( 1؛ نودلسکي ،كریشنر و مرینبور () 2440؛ ليم () 2440
همسو است آنها در پژوهش هاي خود از متغير رضایت استفاده نموده كه پس از مشاهده نتایج
بهبود رضایت ،در محيط یادگيري مبتني بر الگوي چهار مؤلفهاي اذعان ميدارند كه این محيط
سطح باالیي از رضایت و انگيزه را براي فراگيران همراه آورده كه در افزایش یادگيريشان نيز
تأثير گذاشته است .باتوجه به این امركه مریل (  ) 2442اعتقاد دارد ،الگوي چهار مؤلفهاي یکي
از جامعترین الگوهاي مسألهمحور است كه رویکرد آموزش مستقيم و رویکرد مبتني بر مسأله را
با هم تلفيق ميكند ،همچنين به علت تأكيد اصلي الگو بر شناخت و پردازش و طرح مفاهيمي
همچون طرحواره ،راهبردشناختي و نظایر آن ویژگي سازندهگرایانه دارد؛ ميتوان اذعان داشت
نتایج این فرضيه با پژوهشهاي گرپينر  2و همکاران ( ) 2413؛ استاون ،برگستروم و وادستن

3

( ) 2414؛ پسلوسکي و همکاران ( ) 2414؛ اذر و همکاران ( ) 2412؛ فيروزي ( ) 1332؛ رینولد و
هانکوك ( ) 2414؛ ابراهيميكوشک مهدي (  ) 1331و كرمي (  ) 1323همسویي دارد .این
پژوهشگران نيز از مؤ لفه رضایت به منظور مقایسه اثربخشي رویکرد مسألهمحور براساس نظریه
سازنده گرایي نسبت به رویکردهاي سنتي استفاده كردند و یافتههاي این پژوهشهانيز حاكي از
افزایش سطح رضایتمندي فراگيران در محيط یادگيري مبتني بر مسأ له بود .در تبيين آن
ميتوان اظهار داشت كه طراحي آموزشي كل نگر به علت یکپارچهسازي دانش و مهارت
فرا گيران محيط یادگيري جذابي را براي فراگير بهوجود ميآورد كه همراه باحل مسأ له،
مشاركت و فعاليت در طي انجام تکاليف است كه این امر به افزایش رضایتمندي آنان از این
محيط فعال تأثير گذاشته و بازخوردهاي شناختي كه فراگيران بالفاصله پس از هر تکليف
دریافت ميكنند؛ س رعت دریافت و انتقال یادگيري را در فراگيران به مراتب افزایش ميدهد.
تعامل فراگيران بایکدیگر و تعامل با معلم دراین محيط همراه با بروشورهاي اطالعات روش
كاري كه دریافت مي نمودند ،باعث ایجاد حضور فعا ل فراگير و ایجاد یک محيط فراگيرمحور
ميشد كه نقش مدرس به یک راهنما و هدایت گر تغيير كرده و افراد در طي فرایند یادگيري و
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حل مسأ له ،مسئول یادگيري خود بودند كه این امر نيز بر اثربخشي و رضایتمندي این محيط
ميافزوده است.
در ارتباط با متغير یادگيري نتایج نشاندهندة ارتقاي مهارت عملي فراگيران بعد از اجراي
متغير مستقل یعني مدل چهار مؤلفه اي بود .همچنين نتایج حاصله از آزمون المبداي ویلکز
نشان داد كه  23درصد تغييرات یادگيري گروه آزمایش متعلق به نتایج حاصل از محيط
یادگيري كل نگر مبتني بر مدل چهار مؤلفهاي ( ) 4C/IDاست .پس ميتوان اذعان داشت كه
مدل چهار مؤلفهاي بر مهارت عملي فراگيران اثر مثبت گذاشته است و باعث افزایش ميزان
مهارت عملي نسبت به محيط یادگيري سنتي شده است .نتایج این قسمت همسو با نتایج
تحقيقات ليم و پارك (  ) 2412و ليم ،ریسر و الينا (  ) 2443بود؛ آنها در پژوهش خود به این
نتيجه رسيدند كه گروه آموزش دیده درمحيط كلنگر  4C/IDبهطور معنيداري ميانگين بهتري
از گروه جزئي نگر در كسب مهارت عملي و انتقال یادگيري داشتند .این نتایج همچنين با
پژوهش ليم ( ) 2440همسو بود ،چنان كه مطابق نتایج این پژوهش فراگيران در محيط كلنگر
چهار مؤلفهاي نگرش بهتر و سطح رضایتمندي و اعتماد به نفس بيشتري را كسب كرده و به
سطح باالیي از مهارت و عملکرد در مهارت اكسل ( ) Excelدست یافته بودند .نتایج حاصله
همچنين از حيث یادگيري عميق و تفاوت قابلتوجهي در عملکرد در محيط یادگيري مبتني بر
مدل چهار مؤلفهاي با نتایج پژوهشهاي رزنبرگ كي ما (  ) 2412و سارفو و الن ( ) 2441
همسویي داشت .در تأ یيد این استنباطها وان مرینبور (  ) 2413بيان ميكند كه مدل چهار
مؤلفهاي كمک زیادي به حل مسأ له در محيط واقعي ميكند بنابراین توصيه ميكند كه از این
مدل طراحي آموزشي ،كه پشتيباني وحمایت كافي را به فراگيران ميدهد تا یک مسأ له را در
محيط واقعي خود انجام دهند ،استفاده شود .عواملي مانند فعال بودن فراگير در حين یادگيري،
فراگير محور بودن مسألهمحوري محيط چهار مؤلفهاي ،استفاده از منابع كمکي بيشتر مانند
بروشورهاي اطالعات روش كاري و همچنين قرار دادن یادگيري در زمينههاي واقعي منجر به
ایجاد یادگيري عميق فراگيران در محيط یادگيري كل نگر شده است .محيطهاي رایج منجر به
افزایش بار شناختي فراگيران ميشود ،درحاليكه از مهمترین اهداف آموزشهاي فني وحرفهاي،
دستيابي به مهارت عملي است .پس ميتوان اظهار نظر كرد كه مدلهاي كل نگر ميتواند در
رسيدن به ای ن هدف مدل مؤثرتري از محيطهاي آموزشي رایج باشد .یافتههاي این پژوهش
حاكي از اثربخش بودن محيط مسألهمحور سازندهگرا چهار مؤ لفهاي نسبت به محيطهاي سنتي
و رایج بود كه اغلب به شيوه سنتي و سخنراني صورت ميگرفت .بهدليل تأكيد مدل چهار
مؤلفهاي بر نقش فراگير و همچنين مشاركت افراد در فرایند یادگيري ،این مدل اثربخشي خود
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را به تأ یيد رساند؛ و باعث ایجاد نگرش مثبت و بهبود رضایت در فراگيران شده است .بهنظر
مي رسد حضور فعال افراد در فرآیند یادگيري ،طراحي دسته تکاليفهاي یادگيري اصيل،
طراحي تکاليف یادگيري كامل معنادار ،استفاده از منابع متنوع ،عدم اجبار به حفظ طوطيوار
مطالب و عدم الزام به نوشتن ،ميتوانند از علل نشاندهنده بهبود یادگيري فراگيران در مهارت
عملي باشد .از آنجا كه هدف اصلي این نوع آموزشها ارتقاء دانش عملي و مهارت فراگيران
بوده است ،احتماالً این مدل ميتواند نقش یک محيط اثربخش را در ارتقاء مهارت و كارآفریني
افراد ایجاد كرده و قدرت حل مسأ له را در افراد افزایش دهد .همچنين با انتقال دانش و مهارت -
ها به افراد ،شایستگيهایشان را براي ورود به دنياي كسب و كار ارتقاء مي بخشد و به تبع آن
انعطافپ ذیري افراد را در مقابل تغييرات محيطي و تکنولوژیکي بهبود بخشيده چنانكه
فراگيران با یادگيري مادامالعمر مبتني بر تکاليف كامل در رویا یي با مسائل واقعي از قدرت حل
مسأ له و مهارت انتقادي برخوردار بوده و ميتوانند نقش مؤثري ایفا كنند كه بر محيط كار نيز
تأثير بهسزایي ميگذارد .بنابراین انتظار مي رود با توجه بيشتر به طراحي محيطهاي یادگيري
نوین در آموزشهاي غيررسمي بتوان هر چه بيشتر بهسوي اثربخشي آموزشهاي مهارتآموزي
در آموزش فني و حرفهاي غيررسمي حركت كرد ،كه این امر به نوبة خود باعث حفظ سرمایه و
مانع از هدر رفتن و اتالف هزینههاي اضافي این آموزشها ميشود.
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غني ،محمدحسن .)1322( .ارزشيابي دورههاي آموزش فني و حرفهاي غيررسمي در مراكز آموزش فني
و حرفهاي استان خراسان جنوبي .چکيده طرحهاي علمي -پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفهاي
كشور.
فردانش ،ه اشم .)1321( .مباني نظري تکنولوژي آموزشي .تهران ،سمت.
فرهودي ،عليرضا .)1322( .تاثيرآموزشهاي غير رسمي فني و حرفهاي بر اشتغال شهرستان كرمانشاه
در سالهاي  25تا  .20چکيده طرحهاي علمي -پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
http://planning.irantvto.ir/index.aspx?siteid=86&pageid=1414 .
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فيروزي ،زهرا .)1332( .مقایسه اثربخشي مدل هاي طراحي آموزشي سازنده گرا(جاناسن) و سيستمي
مریل در طراحي محيطهاي یادگيري مساله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان .پایاننامه
كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي .دانشگاه فردوسي مشهد.
قاضي طباطبایي ،محمود؛ حاتمي ،جواد؛ فردانش ،هاشم؛ مجدیان ،آذر و اسالمي ،زهرا .)1322( .مقایسه
ي اثربخشي طراحي آموزشي ملهم از سه نظریهي رفتارگرایي ،شناخت گرایي و ساخت گرایي در تغيير
نگرشهاي اجتماعي ،فصلنامهي علمي  -پژوهشي روان شناسي دانشگاه تبریز.31- 20:)13( 0 ،
كرمي ،مرتضي .)1323( .بررسي تاثير كاربست برنامه ي درسي مساله محور در آموزش تخصصي
اپراتورهاي توليد صنعت خودروسازي ،فصلنامه ي مطالعات برنامهي درسي ایران.23- 113 :)13( 5 ،
كشتي آراء ،نرگس؛ یوسفي ،عليرضا و موسوي ،سهيال .)1331( .تناسب نيازهاي بخشصنعت با
آموزشهاي فنيوحرفهاي هنرستانهاي دخترانه و پسرانه  .فصلنامه علمي پ ژوهشي رهيافتي نو در
مدیریت آموزشي.113- 132 :)2(3 ،
گال ،مردیت بورگ و والتر؛ گال ،جویس .)1322( .روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علومتربيتي و
روانشناسي (احمدرضا نصر) تهران ،ایران :سمت.
محمدعلي ،محمود .)1334( .آموزش فني و حرفهاي و راههاي اصالح آن .مجله رشد آموزش فني وحرفه
اي.14- 12 :)1( 1 ،
نفيسي ،عبدالحسين .)1312( .بررسي نارسایيهاي ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازاركار و ارائه
راه حل هاي اصالحي .تهران :مدرسه.
مرجاني ،بهناز و مافي نژاد ،ندا .)1331( .آموزش و مهارت آموزشي در هلند .رشد آموزش فني و حرفه
اي.20- 31 :)2( 2 ،
نویدي ،احد و برزگر ،محمود .)1331( .ارزشيابي دورههاي كارداني آموزش فني و حرفهاي .فصلنامه
نوآوري هاي آموزشي.120- 101 :)11(02 ،
یونسکو .)1313( .آموزش و كارآموزي معلمان فني و حرفهاي ،ترجمه اقبال قاسمي پویا دفتر تحقيقات و
برنامه ریزي معاونت آموزش فني و حرفهاي.1303 ،
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