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 چکیده:
 نگر، كل رویکرد كاربست طریق از اي حرفه و هاي كارآموزان فني مقاله حاضر بررسي توسعه شایستگي

اي است. روش پژوهش از  هاي غيررسمي فني و حرفهدر آموزش( 4C/ID) اي لفهؤم مبتني بر مدل چهار

آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده گردید. نمونه آماري آزمایشي بوده و از طرح پيشنوع شبه

در آموزشگاه آزاد حافظ شهر مشهد  "وورد"نفر از فراگيراني كه در دوره آموزش مهارت  34 شامل
عنوان گروه آزمایش نفر به 34گيري در دسترس، یک گروه از این شركت كرده بودند، كه به شيوه نمونه

پرسشنامه جهت سنجش رضایت  3گروه گواه انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل عنوان و دیگري به

كارگيري رویکرد هاز دوره، نگرش نسبت به دوره و یک آزمون پيشرفت تحصيلي بود. نتایج نشان داد كه ب
هاي اي باعث اثربخشي دورههاي غيررسمي فني و حرفهاي در آموزشلفهؤم نگر براساس مدل چهاركل

دهنده اثربخشي نتایج نشان داد كه فراگيران هاي تشکيلشود. درخصوص مولفه( مي<44/4pي )آموزش

 تر ( نگرش مثبت=441/4p) (رضایت بيشتر4C/IDاي)در دوره طراحي شده براساس مدل چهارمولفه

(441/4p=( و یادگيري بهتري )42/4p=  .نسبت به دوره مبتني بر شيوه رایج داشتند ) 

 

 شایستگي اي غيررسمي؛ آموزش فني و حرفه نگر؛ تکاليف كامل؛طراحي آموزشي كل :یکلیدهای  واژه

 

 

 

 

 

 

                                                                 
)نویسنده مسئول(    زي درسي، دانشگاه فردوسي مشهد،یر ارشد برنامه كارشناس -1

Seilaneh.ameneh@gmail.com 
 Mor.karami@gmail.comدانشيار برنامه درسي، دانشگاه فردوسي مشهد.  -2
 saeedy@um.ac.irدانشيار برنامه درسي، دانشگاه فردوسي مشهد.  -3

mailto:Seilaneh.ameneh@gmail.com
mailto:Seilaneh.ameneh@gmail.com
mailto:Mor.karami@gmail.com


 ...نگر  ای از طریق کاربست رویکرد کلهای کارآموزان فنی و حرفه توسعه شایستگی

631 

 

 مقدمه

ریزان بوده  برنامه كيدأمورد تر، همواره عنوان یک عامل اساسي در توسعه پایدابه آموزش
المللي از جمله هاي بينكه در گزارش سازمان(، چنان33 ؛1322زاهدي، و  )صدري است

. (2414، 2است )ميگت و یسين 1اي حرفه آموزش فني و محور توسعه و كليد آن انسان، یونسکو

هاي آوري و علوم مرتبط با آن و كسب مهارتدر برگيرنده مطالعه فن ايو حرفهآموزش فني 

اقتصادي  هاي مختلف حيات اجتماعي وعملي، نگرش، درك و دانش مربوط به مشاغل در بخش
با كه چنان ،افراد را براي ورود به دنياي بازاركار آماده مي سازد( و 2413 ،)كالرك و اولمز است

هاي موردنياز، پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير بازاركار و برابري ها و شایستگيانتقال مهارت

رو نقش آموزش مبتني برشایستگي از این(. 1334)محمدعلي، باشدها براي همه افراد ميفرصت
گردد. این نوع  تواند فاصله بين بازار كار و آموزش را كم كند، مطرح مي كه مي عنوان عامليبه

هاي مورد نياز را در مشاغل آینده خود و در دهد كه شایستگيآموزان امکان ميآموزش به دانش

شوند، باید عنوان افراد متخصص مشغول كار ميكه به ضمن این كل جامعه كسب كنند، و

همچنان توسعه دهند تا قادر باشند تحوالتي را كه در آینده در زمينه هاي خود را شایستگي
بيني كنند و در قبال آن واكنش مناسب داشته آید را پيششان پدید ميكاري و محيط بيروني

اي تبدیل دانش به وحرفه در واقع نقش آموزش فني (.25 :1331ژاد، مرجاني و مافي ن) باشند

)هاتيزر و  باشدوكار و آموزش عالي ميافراد براي زندگي، كسب سازيتوليد و همچنين آماده
)هيبرت و  با توجه به تحوالت سریع تکنولوژیکي و تغييرات در دنياي كار .2443 ،3كوكوتارن

درحال  عنوان موتور رشد و نوآوري دائماًاي بهآموزش و پرورش فني وحرفه (0،2442برگان

سازي افراد براي ورود به دنياي كار، نياز ها در آمادهآموزشدليل رسالت این نوع تغيير است. به

ها و  كننده پيچيدگيهاي فني وجود دارد كه منعکسبه سطوح باالتري از آموزش مهارت
ت جه ها درپذیري در ارائه این نوع آموزش این امر انعطاف ةپاسخگوي این تغييرات باشد؛ الزم

 (.2412، 5)كميسيون اروپا باشد انطباق با نيازهاي بازاركار مي

آموختگان و هاي انجام شده در این حوزه و از بررسي ميزان اشتغال دانشطبق پژوهش
به این نتيجه محققان بازار كار  با نيازهاي ي رسميهاميزان ارتباط ميان محتواي آموزش

سب و التحصيالن با مشاغل احراز شده آنان و همچنين تناتناسب رشته فارغاند كه  رسيده
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ها موفقيت این آموزش(، و 1331)نویدي و برزگر،  بخش نيستها رضایتنهاي آكيفيت مهارت

؛ 1321 بينقي، و سعيدي، عسگري) كار نداشته است بازار نيازهاي مطلوب را در انطباق با

(. 1331؛ كشتي آراء، یوسفي و موسوي، 1334؛ انتظاریان و طهماسبي، 1321زاده، شریعت

به آن براي بررسي علمي   اي و اتکاءحرفه و فني هايآموزش براي نظري مبناي یک فقدان
اي در هاي فني و حرفهمشکالت و كشف راهکارهاي كاربردي، از علل ناموفق بودن آموزش

ها، آموزشگونه این ناچيز كيفيت از كارفرمایانكه (. چنان1334علي، كشور ما است )محمد

 سازمان) شکایت دارند آموزشي محتواي تناسب عدم و كارآموزان كاربردي هاي مهارت فقدان
(، عسگري، 1334به نقل از عبدالهي و سعادتمند،  1321 كشور، اي حرفه و فني آموزش

نظران با استفاده از  دارند كه صاحب( در تحقيقي اذعان مي35 :1321) سعيدي رضواني و بينقي

اي رسمي اذعان هاي فني و حرفهناكامي كلي آموزشبر   پيشينه پژوهشي و تجارب كارشناسي،

رو بسياري كنند. از اینها را تجویز نميگسترش این آموزش  توجه به شرایط فعلي، اند و باكرده
اند. بنابراین هاي غيررسمي در مراكز آموزشي آزاد رهنمون شدهاز فراگيران به سمت آموزش

 به بخشيدن بهبود و بخش آموزش غيررسميها باید در جهت گسترش بخشيدن به تالش

پذیر در له و اتخاذ یک آموزش انعطافحل مسأمهارتي براساس رویکرد  هاي آموزش كيفيت
 (. 2443، 2؛ هاتيزر و كوكوتارن2443، 1)تنيسور و اریزن اي سوق یابدآموزش فني و حرفه

هاي شوند كه فرصت اي طراحيگونهاي باید به هاي آموزش فني و حرفهبنابراین برنامه

العمر مهيا هاي مادامنگرش و شایستگي در جهت آموزش  الزم را براي كسب دانش، مهارت،
 وجود آورندهاي فرارو در فراگيران بههاي الزم را براي رویارویي با چالشسازند و شایستگي

هاي تا و سپس مشاركهارتقاء كيفيت آموزش(. كه این امر با 20؛1321)صدري و زاهدي، 

؛ روش صحيح دستيابي به این اهداف  با مردمي و تقویت بخش خصوصي محقق خواهد شد

ها متفاوت است و با روش همچون سخنراني و هاي مرسوم در مدارس و حتي دانشگاهروش
، كردنوقابي و )صدراالشرفي پرداخت ايوحرفهفنيتوان به آموزش ارزشيابي كتبي نمي

نگرانه و تلفيقي اي باید با ایجاد یک نگاه كلتفاسير آموزش فني و حرفه. با این (1323ذاكري،

تخصص و نگرش زمينه رشد و شکوفایي همه استعدادهاي  در نوع آموزش، ميان كسب مهارت، 
هاي مناسب استفاده از شيوهكه جایيها فراهم آورند. از آنفراگيران را در این نوع آموزش

اي باید حرفه هاي فني وآموزش رند،ثير داأوي اثربخشي آموزش ت( بر ر1321)فردانش،  طراحي
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 ارائه نماید فراگيرانهاي الزم را به مهارت، هاي نویندر راستاي نيازهاي جامعه باشد و فناوري

 (.1334زاده، عت)شری

یکي از رویکردهاي حاكم بر  یادگيري و یاددهي فرایند در تلفيقي و گر  كلن رویکرد

تواند ه مي( ك102 ؛1331نویدي و برزگر،به نقل از  1322خالقي، ت )ي اسا حرفه و فني آموزش
 ،تخصص و نگرش نگرانه و تلفيقي در نوع آموزش، ميان كسب مهارت، با ایجاد یک نگاه كل

سازد؛ از سوي دیگر ها فراهم استعدادهاي فراگيران را در این نوع آموزش زمينه رشد و شکوفایي

 يهاي مناسب طراحشيوه، (2443، 1هاي تدریس مناسب )تامپسون و تایلدناستفاده از روش
آموزش را به تواند و مي ،گذارديرميتأث هاآموزشاین برروي اثربخشي  (،1321)فردانش، 

(. 1334زاده،  ارائه نماید )شریعت فراگيرانهاي الزم را به اي طراحي كند كه مهارت گونه

( یکي 4C/IDاي )لفهؤم ز جمله مدل طراحي آموزشي چهاراهاي طراحي آموزشي جدید،  مدل

این اساس طراحي آموزش نگر است؛ و كل (2442)مریل،  محورلهأهاي مسترین مدلاز كامل
( تکاليف الفز) عبارتند ا كه باشدميمرتبط به هم لفه ؤم چهارمدل تکاليف كامل است و  داراي 

در شکل  تکاليف جزیيتمرین ( دروش كاري، )اطالعات ( جحمایتي، )اطالعات ( ب، )یادگيري

 زیر بازنمایي تصویري از این مدل نشان داده شده است:

 
  4C/IDایلفهؤم بازنمایی تصویری یک طرح آموزشی با مدل چهار :6شکل 

 (2442 ،كروكودي كالرك،نبوریوانمر)

                                                                 
1. Thompson & Tilden  
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دانش، مهارت و نگرش یادگيرنده را به ادغام و هماهنگ كردن  ايلفهؤم این مدل چهار

شود كه به یادگيرنده اجازه كند و در نهایت منجر به ایجاد یک پایگاه غني دانش ميتحریک مي

از  (.2412 )شين،  دهد، تا این دانش را به زندگي روزمره و محيط كار آینده خود انتقال دهدمي

هاي ان در محيطشفراگيران در نتيجه بهبود دانش مهارت و نگرش سوي دیگر شایستگي كه
 گذارد.ثير ميأشان ت كنند نيز بر نگرش آنان نسبت به كار و موفقيتنگر كسب ميیادگيري كل

و  رسانداي از دانش، مهارت و نگرش یاري ميي یکپارچهبه مجموعه یابي فراگيران را در دست

، (2442، 1استریتمن و مرینبور جسمن، )اسلي منجر به نوعي خودتنظيمي در یادگيري
)سارفو و  یادگيريبهبود  و روي قدرت استدالل، حل مسأله، اثربخشي تدریسثيرگذاري بر أت

 شود.مي (2،2441الن

 مدل چهارر هاي یادگيري مبتني بير طراحي محيطتأث( به بررسي 2441سارفو و الن )

یج این هاي فني با یک روش شبه تجربي پرداختند. نتااي بر حمایت از توسعه مهارتلفهؤم
بهتر از یک محيط یادگيري سنتي به 4C/ID تحقيق نشان داد كه یک محيط یادگيري با مدل

رساند. از سوي دیگر این محققان با بررسي ي فراگيران یاري ميا حرفههاي فني و توسعه مهارت

ي حاصله از این تحقيق به این نتيجه رسيدند كه تفاوت قابل توجهي در یادگيري ميان ها داده
یابي فراگيران را به  دستيط وجود دارد. روش تدریس ابتکاري در این محيط دو محاین 

نيز در  (2412)3رساند. ليم و پاركیيد ميأبه ت، اي از دانش و مهارت پارچهمجموعه یک

یک روش آموزشي مبتني بر شایستگي در آموزش الکترونيکي: مبتني طراحي  پژوهشي با عنوان
بر رویکرد تکاليف كامل، به طراحي یک روش آموزشي مبتني بر تکليف كامل در یک محيط 

تکليف كل در مقابل تکليف ) ثير این دو روش آموزشيأالکترونيکي پرداختند؛ هدف بررسي ت

رف شده براي انجام تکليف و همچنين بار جزئي( بر روي عملکرد و مهارت، نگرش، زمان ص

بود؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه گروهي كه  EXCELشناختي فراگيران در دوره 
توجهي مهارت بيشتري را نسبت به گروهي طور قابلهنگر شركت كرده بودند، بدر محيط كل

اعتماد به نفس و بار  داشتند كه با روش تکليف جزئي آموزش دیده بودند. همچنين افزایش

كنند كه كيد ميأشناختي كمتر گروه آزمایش از دیگر نتایج این پژوهش بود. این پژوهشگران ت
گذارد و ثير بيشتر بر كسب مهارت در فراگيران ميأنگر مبتني بر تکليف كامل تیک رویکرد كل

 نگر در انتقال مهارت است. ثرتر از رویکرد جزئيؤم

                                                                 
1. Sluijsmans, Straetmans& van Merriënboer 
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دو پژوهش در ارتباط با اثرات انگيزشي یادگيري با تکاليف  (2441)1باستيانس و مارتن

ي یادگيري سازنده گرا باعث پيشرفت شناختي و ها مدلپيچيده انجام دادند، با این ادعا كه 

یيد آن رهنمودهایي را ارائه أجهت ت 4C/IDاي لفهؤم انگيزشي فراگيران شده و مدل چهار

ي ها مدلاي و سایر لفهؤم یادگيري مبتني بر مدل چهارهاي آنان با مقایسه مدل كند، يم
اي تغييرات مثبتي را لفهؤم یادگيري نتيجه گرفتند كه دانشجویان در دوره مبتني بر مدل چهار

عنوان یک مکمل رو این مدل بهمشاهده نشد. از اینها  مدلمشاهده نمودند كه در سایر 

گيران شده و فرایندهاي انگيزش دروني فراگيران ارزشمند باعث افزایش استقالل و یادگيري فرا
ن ان مرینبور، و همکارا، ودهد. ساسيلو يمشامل ارتباط اجتماعي، كنترل و شایستگي را ارتقاء 

ي در دوره 4C/ID از سخنراني تا تکاليف كامل: استفاده از مدلن ( در پژوهشي با عنوا2413)

اي، به مطالعه یک مدل آموزشي با استفاده از هاي حرفههاي ارتباطي در زمينه آموزشمهارت

كنندگان در یک دوره كه براي شركت اي براي یادگيري پيچيده پرداختند؛ لفهؤم مدل چهار
عنوان هاي ارتباطي طراحي شده بود. در این محيط طراحي شده، تکاليف یادگيري بهمهارت

كار گرفته شد. نتایج این به هاي ارتباطي براي فراگيرانیک بدنه اصلي از آموزش مهارت

هاي ارتباطي كنندگان در این دوره آمادگي بيشتري را براي مهارتپژوهش نشان داد كه شركت
لذا با توجه به بررسي پيشينه تاكنون . دست آورده و منجر به یادگيري بيشتري شده استبه

قش طراحي و ن يا حرفه هاي غيررسمي فني وپژوهشي در خصوص ارتقاي كيفيت آموزش

از  صورت نگرفته است؛ يا حرفهو  فني ICDL آموزشي كل نگر بر روي اثربخشي برنامه درسي
هاي جدید مدل يرمناسب طراحي و همچنين تأث ةاهميت انتخاب شيودليل سوي دیگر به

اي، لزوم انجام پژوهشي در این زمينه بر افزایش اثربخشي آموزش فني و حرفه طراحي آموزشي

گيري و اثربخشي ها در امر تصميمریزان و طراحان این دورهگردد؛ تا به برنامه ياحساس م

كارگيري مدل هب  آموزش كمک نماید. بنابراین فرضيه  اصلي پژوهش حاضر عبارت است از:
 ICDL اي آموزشهاي غيررسمي فني و حرفهاي در دورهلفهؤم نگر چهارطراحي آموزشي كل

منظور بررسي اثربخشي، الگوهاي ارزشيابي زیادي وجود شود. بهمي منجر به  اثربخشي آموزش

دليل محدودیت دارد كه در این پژوهش از الگوي ارزشيابي سطحي چهاركریک پاتریک و به
هاي فرعي این زماني از سطح یک و دو یعني نگرش و رضایت استفاده شد. بنابراین فرضيه

 پژوهش عبارتند از:

 مبتني بر در مقایسه با محيط WORDآموزش اي در لفهؤم اركارگيري الگوي چهبه .1

 شود.مينسبت به دوره آموزشي سنتي منجر به نگرش بهتر یادگيرندگان 

                                                                 
1. Bastiaens&Martens   
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 مبتني بر در مقایسه با محيط WORD آموزشاي در لفهؤم كارگيري الگوي چهاربه .2

 شود.مي از دوره یادگيرندگان بيشتررضایت  آموزش سنتي منجر به

مبتني بر آموزش  نسبت به محيط ايلفهؤم الگوي چهار مبتني بر محيطیادگيرندگان در  .3

 بيشتري دارد. یادگيري سنتي

 

 پژوهش  شناسیروش
هاي كاربردي بوده و به جهت  حاضر با توجه به اهداف پژوهش جزء پژوهش پژوهش

هاي آزمایشي از طرح طرحگيرد. از ميان آزمایشي قرار ميها جزء تحقيقات شبه گردآوردي داده
 آزمون با گروه گواه استفاده شده است.پسـ  آزمونپيش

در  (ICDL) هاي آموزشيجامعه آماري پژوهش كليه فراگيراني است كه در دوره

گيري تصادفي كه به شيوه نمونه اند،كردهاي شهر مشهد شركت هاي آزاد فني و حرفهآموزشگاه

عنوان نمونه به به WORD فراگيران دوره آموزشي مهارت  فوق،از ميان هفت مهارت دوره 
 بندي شدند.نفره آزمایش و كنترل تقسيم 15نفر انتخاب گردید. كه در دو گروه  34تعداد

 این پرسشنامه استفاده شد. (1332) اینلي و بورگبراي سنجش نگرش از ابزار پرسشنامه 

مخالف، مخالف( است كه  موافق، تقریباً گویه بسته پاسخ چهار ارزشي )موافق، تقریباً 33شامل 
هاي موافق، تقریبا موافق، تقریبا مخالف و مخالف مشخص شده ها در قالب حالتهر یک از گویه

است و هفت شاخص )رضایت كلي، عاطفه منفي، مدرس، همبستگي اجتماعي، فرصت، موفقيت 

. كه در این پژوهش پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي دهدرا مورد سنجش قرار ميو ماجرا( 
 محاسبه و از روایي محتوایي استفاده شد. 31/4كرونباخ 

( 1323) رضایت كرمي ةازابزار پرسشنامنسبت به دوره  جهت سنجش رضایت فراگيران

بيشترین ) 5تا  (كمترین) 1 ارزشي از پنج پاسخ بسته سوال 23 شامل استفاده گردید، كه

سنجش ميزان  بهال بعد ؤس 3ال اول به سنجش رضایت فراگيران از محتوا، ؤس 2. بودامتياز( 
ال بعدي به بررسي رضایت فراگيران از سازماندهي و امکانات ؤس 5رضایت از مدرس دوره و 

به گردید. و از محاس 33/4داخت و در این پژوهش پایایي آن با ضریب آلفاي كرونباخ پر دوره مي

 روایي محتوایي براي اعتبار روایي استفاده شد.
استفاده شد كه  آزمون پيشرفت تحصيليدو  از یادگيري فراگيران ميزان سنجش منظور به

 به كمک مدرس و با توجه به اهداف و محتواي دوره آموزشي و نظر متخصصان آزمون كتبي 

متشکل از بيست سوال  شد، این آزمون ، ساختهبرنامه درسي دانشگاه فردوسي مشهد

اصول، مفاهيم كه   چهارگزینه بود و ميزان یادگيري، سطح دانش، حقایق و مطالب،
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داد كه برمبناي كتاب استاندارد كنندگان طي دوره فراگرفته اند را مورد سنجش قرار ميشركت

 آزمونآزمون و پسصورت پيشطراحي گردید و به 42/24/1/4-3 اي به شمارهحرفه شده فني و

محاسبه گردید. آزمون یادگيري بعدي  14/4پایایي آن با روش كودریچاردسون  سنجيده شد؛

بود كه بر مبناي آزمون استاندار شده سازمان  فني  wordآزمون عملي مهارت كار با واژه پرداز 
شد. الزم به ميهاي آزاد مشهد از فراگيران اخذ اي قرار گرفت كه توسط تمام آموزشگاهو حرفه

باشد. كه به نظر مي  IT-86- 5-IL13ذكر است كه این آزمون داراي كد استاندارد به شماره 

رسد قابل اعتماد روایي و پایایي باشد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشي ناشي از مي
  ج،هاي آموزشي رای( در مقایسه با محيط4C/ID) ايلفهؤم كاربست مدل طراحي آموزشي چهار

 در طي سه مرحله انجام شد كه در ذیل به شرح هر كدام از این مراحل پرداخته شده است.

 

  ای لفهؤم پرداز براساس الگوی چهار وره آموزش واژهطراحی آموزشی د

با توجه به  WORD طي جلساتي كه با متخصصان محتوا و مدرس، دوره آموزشي
گردید. براي طراحي این نمونه ابتدا نوع تکليف  طراحي   اي،لفهؤم هاي اصلي الگوي چهار لفهؤم

یک  ةدهندهاي تشکيلترین حالت یادگيرنده با مهارتبندي شد، كه در آرمانيمشخص و دسته

پردازد كه منجر به یادگيري آن مهارت هایي ميشود و به فعاليترو ميهموضوع پيچيده روب
تکاليف كامل انتخاب شد و در طي شش به عنوان  در این پژوهش سه تکليف پيچيدهشود. مي

بندي شد و در طي هر هایي تقسيمجلسه اجرا گردید. هریک از این تکاليف به دسته تکليف

كرد و شروع آموزش با تکليف انجام جلسه مدرس دسته تکاليف را به فراگيران ارائه مي
یي توضيحي استفاده به این صورت كه براي تکاليف دسته اول از یک راهبرد استقرا  گرفت؛مي

شد در ادامه روابط بين قطعات شد كه این روش با یک یا چند مطالعه موردي شروع مي

تر و هم به زمان چون هم منطقي) شداطالعاتي موجود در مواد ارائه شده توضيح داده مي

شد و براي كمتري نياز داشت. در عين حال آموزش با مواد عيني و قابل درك آغاز مي
كه ینا ندگاني كه دانش پيشيني كمي داشتند مناسب بود(. بنابراین یادگيرندگان قبل ازیادگير

منظور تدارك كردند سپس بهاطالعات حمایتي دریافت كنند. ابتدا یک نمونه دریافت مي

هاي توضيحي آشکارا رابطه گرانه استفاده شد. روشاطالعات حمایتي از روش توضيحي و كاوش
هاي كاوشگرانه به كه روشكند، در حاليمختلف یادگيرنده را مشخص ميهاي بين آموخته

جا كه فرایند هایش را كشف كند. از آنكند تا خود بتواند رابطه بين آموختهیادگيرنده كمک مي

هاي مناسب سرعت یادگيرنده را در مسير اكتشاف اكتشاف وقت گير بود معلم با طرح پرسش

عنوان مثال معلم با ارائه اطالعات در خصوص زوني بخشيد. به)روش اكتشافي هدایت شده( ف
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رساند، استفاده از نوار ابزار موردنظر به فراگيران، وي را درجهت اعمال تنظيمات ساده یاري مي

شد. كه هاي شناختي انجام ميكه این امر از طریق دو روش: ارائه یک نمونه یا الگو، طرحواره

كرد تا هنگام یادگيري به استدالل بپردازد و راهبرد مک مياین الگوهاي ذهني به فرد ك

داد مند با مسائل را ميبه فرد امکان رویارویي نظام  شد؛ها منتج ميشناختي كه از این طرحواره
توانست با له استفاده كند. براي مثال فرد ميأتا از قواعد كلي براي هدایت فرآیند حل مس

عمال تنظيمات ابتدایي از نوار ابزار سربرگ توسط یکي از تایپ و ا ةتوضيحات درباه نحو

در مورد  ثري در این زمينه دست یابد.ؤیا معلم به راهبردهاي شناختي م فراگيران خبره و
ترتيب كه یادگيرندگان كاوشگرانه استفاده شد. بدین-تکاليف دسته دوم نيز از راهبرد استقرایي

شد، روابط بين قطعات اطالعاتي آنها خواسته مي پرداختند و ازبه یک مطالعه موردي مي

مانند ارائه یک نمونه تایپ شده و مشخص ) موجود درموارد مورد مطالعه را شناسایي كنند

آموزش تکاليف  ها یا فونت یا جداول(. دربنديكردن قطعات آن مانند بولد بودن یا پاراگراف
. در این موقعيت اطالعات پشتيبان قبل از شدكار گرفته ميدسته سوم نيز رویکرد قياسي به

گرفت. بعد از انجام شروع كار روي اولين تکليف یادگيري در اختيار یادگيرندگان قرار مي

یادگيرنده بازخوردهاي شناختي مناسب را در مورد كار و عملکرد   تکاليف دسته دوم و سوم،
عنوان اطالعات روش كاري هرجا كه كردند. در این مرحله اطالعات به موقع بهخود دریافت مي

شد چرا كه از كه این اطالعات در قالب واحدهاي كوچک سازماندهي مي  شد؛الزم بود ارائه مي

كرد. در دیدگاه سنتي نسبت به افزایش بار شناختي بر یادگيرنده در حين تمرین جلوگيري مي
قبل از انجام تمرین اطالعات را به  شد كهارائه اطالعات روش كاري، به یادگيرنده اجازه داده مي

پردازد اطالعات موجود در حافظه خود را به گاه كه یادگيرنده به تمرین ميحافظه بسپارد. آن

شود؛ چرا كه حفظ كردن اي این روش توصيه نميلفهؤم حافظه فعال فرا بخواند. در الگوي چهار

شود، تمرین به یادگيرنده ارائه ميكه اطالعات هنگام فعاليتي اضافي است و نسبت به زماني
مزیتي ندارد. بنابراین در این الگو تنها زماني كه یادگيرنده حين تمرین به اطالعات خاصي نياز 

شد و ميزان اطالعات ارائه شده به تدریج اطالعات مذكور در اختيار وي قرار داده مي داشت،

افت اطالعات كمکي، تکاليف یاگيري كه یادگيرنده مستقل و بدون درییافت تا جایيكاهش مي
داد. در این پژوهش نيز اطالعات روش كاري در قالب بروشور به طور كامل انجام ميهرا ب

 كرد.  عنوان راهنما فراگيران را هدایت ميفراگيران ارائه شد كه ضمن آن مدرس نيز به

 

 
 



 ...نگر  ای از طریق کاربست رویکرد کلهای کارآموزان فنی و حرفه توسعه شایستگی

611 

 

 هااجرای دوره

آزمایش و كنترل انتخاب شد.   ابتدا دو گروه  براي اجراي دوره و با توجه به اهداف پژوهش،
هاي آزمایشي باید از آن برخوردار باشند. وفاداري به عمل آزمایش هایي كه طرحیکي از ویژگي

ویژه زماني كه پژوهشگر و آزمایشگر فرد واحدي نيستند از حساسيت له بهأاست. این مس

زش صحيح به افرادي كه مجري آن توان از طریق آموبيشتري برخوردار است. این امر را مي

(. در این پژوهش نيز جهت آشنا 230، 1323گال،   بورگ،  گال،) هستند به حداكثر رساند
 انجام شد: وظایف خود اقدامات زیر نمودن مدرس به

 هایش براي اجراي الگوي تهيه فرم راهنماي مدرس: جهت آشنا نمودن مدرس با نقش
 شد.ارائه مي قبل از هر جلسه و متناسب با تکاليف به وي این فرم اي در كالس،لفهؤم چهار

 عنوان مجري ها با مدرس و تفهيم نقش مدرس بهبرگزاري جلساتي قبل از شروع دوره
الگوي موردنظرحضور پژوهشگر در آموزشکده در حين اجراي دوره و گرفتن بازخورد از مدرس 

 و فراگيران 

 

 wordآموزش ای در دوره لفهؤم اجرای الگوی چهار
مدرس دوره ابتدا به بيان توضيحاتي مختصر در خصوص نحوه   ،منظور اجراي این الگوبه

برگزاري كالس پرداخت و فراگيران را نسبت به الگوي موردنظر و روند آموزش آشنا ساخت. 

به   ریزي شده بود؛از قبل در طي جلسات با مربي طرح اي كهسپس تکليف كامل ساده شده

داده شد و از آنان خواسته شد تا آن را انجام دهند. سپس اطالعات حمایتي با یک  فراگيران
توضيحي به فراگيران داده شد و ضمن یک مطالعه موردي و مثال اطالعات  -راهبرد استقرایي

حمایتي تحکيم شد. سپس دسته تکاليف به فراگيران داده شد و قبل از شروع تکاليف فراگيران 

هاي ، كه مراحل انجام هر یک از این دستهدكاري را دریافت نمودنروش بروشورهاي اطالعات
كه فراگيران همزمان در در آن آورده شده است. ضمن اینع عنوان اطالعات به موقتکليف به

عنوان منبعي دیگر هاي مدرس بهاستفاده از این بروشورها براي حل تکاليف از راهنمایي

فراگيران ضمن مطالعه بروشورها با یکدیگر در  .دمند مي شدنهعنوان اطالعات روش كاري بهربه
. دكردنارتباط بوده و در خصوص روش كار همچنين نحوه انجام دسته تکاليف با هم مشورت مي

رود، ميزان ارائه اطالعات روش كاري و اطالعات حمایتي كاهش هر چه تکاليف به جلو مي

با  1سازيگاهها را با استفاده از تکيهكنند آخرین تکاليفجا كه فراگيران باید سعي یابد تا آنمي

                                                                 
1.Scaffolding 
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كنند. در پایان هر دسته تکليف بازخورد شناختي به فراگيران اند حل چه كه از قبل آموختهآن

افتاد؛ كه این امر خود صورت كه وقفه زیادي بين بازخورد و حل تکاليف نمي شد به اینداده مي

 شد.كاهش ميزان خطاپذیري در تکاليف بعدي ميموجب رفع اشکال سریع و 

 

 ها داده تحلیل و تجزیه روش
نگرش كه در این پژوهش مورد استفاده ، رضایت ةبا عنایت به این امر كه متغيرهاي وابست

ها و آزمون فرضيات مربوط به منظور تحليل دادههایي بودند، بهلفهؤداراي زیر م، قرار گرفت

براي تجزیه  استفاده شد و 1دوره از روش تحليل واریانس چند متغيرينگرش نسبت به ، رضایت
 2متغيريآزمون از روش كوواریانس چندآزمون و پسیادگيري در پيش هايو تحليل داده

 استفاده شد. 

 

 پژوهش هاییافته

 الگوي كارگيري به كه است آن بر حاضر پژوهش اصلي فرضيه شد، بيان كه گونه همان
 یعني آن فرعي هاي مؤلفه و آموزش اثربخشي به منجر ICDL آموزش ( در4C/ID) اي لفهؤم چهار

 به اثربخشي مؤلفه هر به مربوط هاي یافته ابتدا در بنابراین. شود مي یادگيري و نگرش رضایت،

 .شود مي ذكر كلي طور به اثربخشي به مربوط هاي یافته نهایت در شده، بيان تفکيک

 

 :فرضیه فرعی اول

 مبتني بر در مقایسه با محيط WORD آموزشاي در لفهؤم كارگيري الگوي چهاربه

جهت تجزیه و تحليل شود.مينسبت به دوره آموزشي سنتي منجر به نگرش بهتر یادگيرندگان 

ها گرفته شد. نتایج حاصل از  یانسوارمنظور برابري فوق، ابتدا آزمون لوین به ةيفرضاستنباطي 
-هب p این بود كه واریانس دو گروه در كل مقياس نگرش برابر است. چوناین آزمون حاكي از 

ها با هم برابر  یانسواردارد  يمبود. بنابراین فرض صفر كه بيان  45/4از  تر بزرگآمده  دست

هاي نگرش دو گروه تفاوت  ياسمقال كه آیا بين خردهؤبراي پاسخ به این س یيد شد.هستند، تأ
ي تحليل واریانس چند متغيري، از آزمون المبداي ویلکز ها آزمونمعناداري وجود دارد، از بين 

نتایج حاصله از تحليل واریانس چندمتغيره نشان داده شده  1كه در جدول   استفاده گردید؛

 است.

                                                                 
1. MANOVA 
2. MANCOVA 
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 ه: نتایج تحلیل واریانس چند متغیر6جدول 

سطح  خطا  df فرضیه df مقدار F آزمون

 معناداری

 مجذور اتا

 441/4 00/4 22 1 35/4 00/5 ویلکز المبدا

P<0/01  

 ,F(7,22) =5/66ت )معنادار اس 35/4برابر با  2نتيجه آزمون المبداي ویلکز در جدول  

P=0/00  هاي جامعه  يانگينممشابه بودن  ةيفرضتوان  يمي این امر است كه  دهنده(؛ و نشان

 00/4متغيره برابر با گروه را رد كرد. مجذور اتاي چند براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو

متغيره، متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه درصد تغييرات چند 00دین معني كه باشد. ب يم

 ت.نشان داده شده اس 2است. نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيري در جدول شماره 
 

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در خرده : 1جدول 

 های نگرش یاسمق
مجموع  متغيرهاي وابسته

 مجذورات

df  ميانگين

 مجذورات

F یبضر معناداريEta 

 

 

 هايلفهؤم

 نگرش

 12/4 413/4 10/0 24/10 1 24/10 رضایت

 32/4 44/4 53/11 5/112 1 5/112 عاطفه منفي

 02/4 44/4 20/25 43/50 1 43/50 مدرس

 11/4 40/4 02/3 03/01 1 03/01 همبستگي

 10/4 40/4 50/0 03/05 1 03/05 فرصت

 10/4 42/4 31/5 23/24 1 23/24 موفقيت

 10/4 42/4 32/5 53/00 1 53/00 ماجرا

 

هاي نگرش نسبت به دوره نشان مقياسخردهه نتایج حاصل از تحليل واریانس چندمتغير

به ه هاي نگرش نسبت به دور ياسمقآزمایش و گروه گواه از لحاظ همه خرده  گروهداد كه بين 
 تفاوت معناداري وجود دارد.  مقياس همبستگيجز خرده

 دورهاي در كارگيري الگوي چهارمولفهبهكه: پژوهش عبارت است از این فرضيه دوم فرعي

WORD  از  یادگيرندگان بيشتررضایت  منجر بهرایج  آموزش مبتني بر با محيطدر مقایسه

منظور برابري ابتدا آزمون لوین به، جهت تجزیه تحليل استنباطي فرضيه فوق .شودمي دوره
در  دو گروهها گرفته شد. نتایج حاصل از این آزمون حاكي از این امر بود كه واریانس  یانسوار

بنابراین فرض صفر ؛ بود 45/4از  تر بزرگدست آمده به Pت. چون كل مقياس رضایت برابر اس
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ال كه آیا بين ؤیيد شد. براي پاسخ به این سأت، ها با هم برابر هستند یانسواردارد  يمكه بيان 

آزمون تحليل واریانس ، تفاوت معناداري وجود دارد دو گروههاي رضایت  ياسمقخرده

ي معنادار مختلفي وجود دارد ها آزمونمتغيري انجام شد. در تحليل واریانس چندمتغيري چند

استفاده ن ر این فرضيه نيز از این آزمود است؛ هتر بود یجراآزمون المبداي ویلکز  ها آنكه از بين 
 آمده است. 3شده است، كه نتایج حاصل از آن در جدول 

 

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره :3جدول 
 Etaمجذور  Sig خطا df فرضيه df مقدار F آزمون

  25/4 40/4 20 3 103/4 33/2 ویلکز المبدا

P<0/01  

  
 ,2/99= (26معنادار است ) 103/4برابر با  5نتایج آزمون المبداي ویلکز در جدول 

P=0/04F(3,كه نشان .)هاي جامعه  يانگينمتوان فرضيه مشابه بودن  يماین امر است كه  ةدهند

براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد. مجذور اتاي چندمتغيره برابر با 

تغييرات چندمتغيره متغيرهاي وابسته نگرش مربوط به  درصد 25باشد. بدین معنا كه  يم25/4
ها مقياستحليل واریانس چندمتغيري هر یک از خردهعامل گروه است. نتایج حاصل از آزمون 

 نشان داده شده است. 0در جدول 

 
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در خرده  :1جدول

 های رضایت یاسمق

 متغيرهاي وابسته
مجموع 

 مجذورات
Df 

ميانگين 

 مجذورات
 معناداري Fمقدار

مجذور 

 اتا

هاي لفهؤم

 رضایت

 423/4 30/4 23/4 244/03 1 244/03 محتوا

 10/4 43/4 23/0 53/132 1 53/132 مدرس

 10/4 42/4 00/5 03/103 1 03/103 سازماندهي

  
آزمایش و   گروهنتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيري در جدول باال نشان داد كه بين 

مقياس محتوا تفاوت معناداري وجود خردهرضایت به جز  هاي ياسمقگروه گواه از لحاظ خرده

 دارد.
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 مبتني برالگوي چهارمحيطیادگيرندگان در كه: عبارت است از این فرضيه فرعي سوم

آزمون یادگيري  بيشتري دارد. یادگيري مبتني بر آموزش سنتي نسبت به محيط ايلفهؤم

آوري علت سهولت جمعباشد، كه در ابتداي شروع دوره بهشامل دوآزمون عملي و كتبي مي

علت محدودیت پژوهشگر آزمون عملي در آزمون كتبي از فراگيران اخذ شد و بهها پيشداده
نمره محاسبه شده است و  54آزمون از آزمون اجرا نشد. الزم به ذكر است كه نمره پيشپيش

ج حاصل نمره آزمون عملي در نظر گرفته شد. نتای 34نمره آزمون كتبي و  24آزمون شاملپس

 ارائه شده 5 آزمون در دو گروه آزمایش و گواه در جدولاز آمار توصيفي نمرات یادگيري از پيش
 است.

 

 آزمون در دو گروهی توصیفی نمرات یادگیری حاصل از پیشها شاخص:  1 جدول

 آزمایش و کنترل 

 حداكثر حداقل خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگين فراواني هاگروه

 35 14 13/1 33/0 54/21 15 آزمایش

 32 22 22/4 03/3 21 15 گواه

 35 14 14/1 45/0 25/20 34 كل

 

 wordشود ميانگين و انحراف استاندارد نمره درس  يممشاهده  5طور كه در جدول همان 

باشد. همچنين مي 33/0و  54/21ترتيب برابر با اعضاي گروه آزمایش در پيش آزمون به

 03/3و  21ترتيب برایر با  اعضاي گروه گواه به wordميانگين و انحراف استاندارد نمره درس 
آزمون نسبت به شود  ميانگين گروه آزمایش در مرحله پيشطور كه مشاهده ميباشد. همانمي

د؛ در صورت كتبي و عملي برگزار شهآزمون كه بگروه گواه كمتر است. آمارهاي توصيفي پس

 آمده است. 0جدول 
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 آزمونهای توصیفی نمرات حاصله از اجرای پس :  شاخص1جدول 

 
آزمون نمرات فراگيران در گروه آزمایش و كنترل تفاوت در مرحله پس 0 توجه به جدول با 

اي  نسبت به گروه گواه مهارت لفهؤم داشته و فراگيران در محيط آزمایش مبتني بر مدل چهار

اند، اما در نمره كتبي گروه گواه نمره بيشتري را كسب نمودند. عملي بيشتري را نشان داده
راي ب فوق از آزمون تحليل كوواریانس استفاده شد. ةيفرضجهت تجزیه و تحليل استنباطي 

آزمون لوین انجام شد.  هاي دو گروه باتجزیه و تحليل با این آزمون نخست برابري واریانس

(. سپس p>0/05) هاي دو گروه برابر بودهنتایج حاصله از آزمون لوین نشان داد كه واریانس

عنوان متغير تصادفي آزمون بهآزمون تحليل كوواریانس انجام شد به این ترتيب كه نمرات پيش
 ي تحليلها آزمونعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد. از بين آزمون بهو نمرات پس 1كمکي

 كه در جدول  تر است، استفاده گردید؛كوواریانس چندمتغيري، از آزمون المبداي ویلکز كه رایج

 نتایج حاصل از تحليل كوواریانس چندمتغيره نشان داده شده است. 1

 

 نتایج  تحلیل کوواریانس چند متغیره : 1جدول 
df مقدار F آزمون ثيرأت فرضيه   df خطا Sig مجذورEta 

 آزمونپيش
المبدا 

 ویلکز
11/4  30/4  2 20 03/4  45/4  

 گروه
المبدا 

 ویلکز
04/0  10/4  2 20 42/4   25/4  

P<0/01  
 

                                                                 
1. Covariate 

 هاگروه
متغيرهاي 

 وابسته
 ميانگين

انحراف 

 معيار

خطاي انحراف 

 معيار
 حداكثر حداقل

گروه 

 آزمایش

 11 14 01/4 23/1 00/13 آزمون كتبي

 34 21 35/4 31/1 24/23 آزمون عملي

 01 31 55/4 10/2 20/02 كل

گروه 

 كنترل

 11 12 02/4 00/1 15 آزمون كتبي

 34 23 52/4 21/2 24/20 آزمون عملي

 01 30 02/4 05/2 24/01 كل
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 ,F(2,26)=4/40معنادار است) 10/4نتایج آزمون المبداي ویلکز در جدول باال برابر با  

P=0/02  هاي جامعه  يانگينممشابه بودن  ةيفرضتوان  يماین است كه  ةدهند(كه این امر نشان

 25/4براساس متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد. مجذور اتاي چندمتغيره برابر با 

درصد تغييرات چندمتغيره، متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه  25معني كه باشد. بدین يم
 نشان داده شده است. 2متغيره در جدول یانس چندیج آزمون كوواراست. نتا

 

 نتایج آزمون کوواریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در مقیاس یادگیری :8 جدول
منبع 

 تغييرات

متغيرهاي 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

df  ميانگين

 مجذورات

 Etaضریب معناداري Fمقدار

پيش 

 آزمون

 40/4 20/4 31/1 30/3 1 30/3 آزمون كتبي

 41/4 04/4 20/4 31/4 1 31/4 آزمون عملي

عضویت 

 گروهي

 40/4 13/4 12/1 33/5 1 33/5 آزمون كتبي

 22/4 443/4 31/1 23/22 1 23/22 آزمون عملي

        

دهد كه بين گروه آزمایش و گروه كنترل نتایج تحليل كوواریانس در جدول فوق نشان مي 

وابسته آزمون عملي تفاوت معناداري مشاهده شده است و گروه آزمایش با توجه به در متغير 

ميانگين نمره عملي بيشتري را نسبت به گروه گواه داشتند. اما در متغير  0 آمار توصيفي جدول

وابسته آزمون كتبي در پس آزمون بين گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداري مشاهده 
 یيد شد.أه یادگيري فقط از بعد مهارت عملي تنشد بنابراین فرضي

 مبتني بركارگيري محيطکل نگر بهكه: اولين فرضيه اصلي پژوهش عبارت است از این

اثربخشي بيشتر  سنتي باعثمبتني برآموزش  در مقایسه با محيط ايلفهؤم چهارالگوي 
نيز اشاره شد با  قبالًطوركه منظور از اثربخشي آموزش همان شود. يم  ICDLهاي آموزشدوره

ارتقاء نگرش نسبت دوره، رضایت از دوره و یادگيري فراگيران مرتبط بوده و اكثر پژوهشگران 

لفه براي اثربخشي آموزش ؤ( از این سه م1331؛  ابراهيمي، 1332؛ فيروزي،1323)كرمي، 

شي دو گروه تفاوت هاي اثربخ ياسمقال كه آیا بين خردهؤاند. براي پاسخ به این ساستفاده نموده
 .انجام شد 3متغيري طبق جدول آزمون تحليل واریانس چند  دارد، معناداري وجود

 

 متغیره متغیرهای اثربخشی آموزش:  نتایج تحلیل واریانس چند3دول ج

P<0/01 

 Eta ضریب Sig خطا df فرضيه df مقدار F آزمون

 444/4 50/4 20 3 03/4 1/11 المبداي ویلکز
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( كه ,3)P=0/000F ,11/1= (26) معنادار است 03/4آزمون المبداي ویلکز برابر با نتایج 

هاي جامعه براساس  يانگينمتوان فرضيه مشابه بودن  يماین امر است كه  ةدهندنشان

باشد.  يم 50/4متغيرهاي وابسته براي هر دو گروه را رد كرد. مجذور اتاي چندمتغيره برابر با 

 درصد تغييرات چندمتغيره، متغيرهاي وابسته مربوط به عامل گروه است. بر 50معنا كه بدین
كننده اثربخشي،  يينتعگونه نتيجه گرفت كه با احتساب كليه متغيرهاي  یناتوان  يماین اساس 

شود به  يم word ي باعث افزایش اثربخشي آموزش مهارتا لفهؤم چهار نگر كلمحيط یادگيري 

شود. نتایج حاصل از تحليل واریانس متغيرهاي اثربخشي  يمیيد أت عبارتي فرضيه اصلي پژوهش
 در جدول زیر آمده است.

 
های نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و گواه در مقیاس :61جدول 

 رضایت، نگرش و یادگیری

 متغيرهاي وابسته
مجموع 

 df مجذورات
ميانگين 

ضریب معناداري F مجذورات

Eta 

اثربخشي 

 اموزش

 12/4 42/4 13/0 43/1402 1 43/1402 رضایت

 30/4 441/4 21/10 3/3243 1 3/3243 نگرش

 12/4 45/4 23/3 0/101 1 0/101 یادگيري

 

دهد كه در همه متغيرهاي وابسته اثربخشي آموزشي حاصل از جدول باال نشان مينتایج 

توان اذعان داشت كه این مدل بر اثربخشي تفاوت معناداري مشاهده شده است و بنابراین مي
موثر بوده است و منجر به بهبود رضایت، نگرش و یادگيري فراگيران در  WORD دوره آموزش

 اي شده است.لفهؤم دوره مبتني بر مدل چهار

     

 گیریبحث و نتیجه
از  اي نقش مهمي در تشکيل سرمایه انسانيهاي فني و حرفهكه آموزشبا توجه به این  

ها در بخش خصوصي راه كنند، این آموزشطریق تربيت نيروي ماهر مورد نياز بازار كارایفا مي
هاي بر این اساس توجه به فرآیند  روند؛بري در مسير تربيت نيروي انساني نيز به شمار ميميان

ج تواند به اثربخشي بيشتر و دستيابي به نتایآموزش در این مراكز خصوصي و غيررسمي مي

كارگيري تکنيک هایي از جمله طراحي آموزشي ثر باشد. براین اساس بهؤاميدوار كننده م
ر طراحي آموزشي بحث ؤثها كمک نماید. یکي از رویکردهاي م تواند به اثربخشي این آموزشمي

ها است كه در این پژوهش یکي از این الگوها یعني طراحي آموزشي كل نگر در این نوع آموزش
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اي كه جزو ( در یک آموزشگاه آزاد فني و حرفه4C/ID) ايلفهؤم حي آموزشي چهارالگوي طرا

هاي رضایت، لفهؤمنظور بررسي اثربخشي آموزش از مو به كار گرفته شدبخش خصوصي است به

دهنده ارتقاي نگرش نگرش و یادگيري استفاده شد.در رابطه با متغير نگرش، نتایج نشان

بعد از اجراي متغير مداخله یعني محيط طراحي شده براساس مدل فراگيران نسبت به دوره 
 هاي ماوردي و هندزیالكسسو با نتایج پژوهشاي بود. نتایج این قسمت از یک لفهؤم چهار

هم راستا است؛ چرا كه همسو با  (2412) ( رزنبرگ كي ما2412) ( وكرنلين و همکاران2413)

( در 4C/ID) ايلفهؤم یادگيري مبتني بر مدل چهارها، فراگيران در محيط نتایج این پژوهش
گيرند. نگرش له قرار ميأشوند و در طيفي گسترده از حل مسیک سناریوي یادگيري درگير مي

له، مشاركت و همکاري بين أمثبت فراگيران از حضور در یک تيم باعث افزایش قدرت حل مس

گيري پيچيده است و نگرش، دانشو اساس این مدل بر یاد جا كهشود از آنگروهي آنان مي

یک  ةدهندهاي تشکيلكند؛ منجر به هماهنگي مهارتمهارت فراگيران را با هم ادغام مي
شود؛ و این تکاليف كامل نيز با زندگي واقعي افراد مرتبط شده و مبتني بر تکليف كامل مي

ایجاد نگرش مثبت در فراگيران با یادگيري آنان در ارتباط  كهچنان .تکاليف معنادار بوده است

هاي ها نسبت به یادگيري در محيط بوده و محيط مساله محور باعث تغيير ذهني و نگرش آن
اي از لفهؤم (. نتایج این پژوهش مبتني بر مدل چهار2413كاستلو و همکاران؛ ) شودنگر ميكل

 (، ابراهيمي كوشک1332) گرا با نتایج فيروزي محور سازندهلهألحاظ داشتن رویکرد مس

ها نيز در همسو است؛ آن (1323) ( كرمي1322) (، قاضي طباطبایي و همکاران1331)
هاي سازنده گرایانه مبتني بر هاي خود دریافتند كه نگرش و انگيزه فراگيران در محيطپژوهش

گونه استنتاج كرد كه فراگيران در این توان رو ميیابد؛ از اینطور معناداري بهبود ميله بهأمس

شوند كه براي انجام تکليف واقعي حائز اهميت هاي یادگيري مواجه مياین محيط با فعاليت

را در جهت  ها از یکدیگر، فراگيرانها، دانش و نگرشاست و این محيط بدون جدا كردن مهارت
طور هماهنگ منجر به بهبود هدهد؛ كه بتوسعه و گسترش یک مبناي دانشي یکپارچه سوق مي

بر موارد ذكر شده هاي و دانش آنان شده است. عالوهچنين بهبود مهارتنگرش فرد و هم

علت ایجاد تعامل بين معلم و فراگيران و همچنين فراگيران با توان اظهار داشت كه بهمي
عال و دائم فرد و یکدیگر و استفاده از بحث و گفتگو براي حل یک مساله و مباحثه، یادگيري ف

فراگيران در  له و عدم الزام فرد به حفظ طوطي وار مطالب،أخودكارآمدي فرد در حل یک مس

اند. از سویي فراگيران به  تري را داشتهنگر احساس آرامش كرده و نگرش مثبتاین محيط كل

یابند كه نگرش و مهارت ایجاد شده در آنان هماهنگ سطح معناداري از دانش دست مي
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كشيدن فراگير در بطن تکاليف متعدد زمينه حضور فعال مدرس با به چالش و باشد؛مي

 .آورد یادگيرنده را در فرایند آموزش و یادگيري فراهم مي

 گيري مدل چهاركارنتایج پژوهش حاكي از این بود كه به  در رابطه با متغير رضایت،  

هاي پژوهش با شود. این قسمت از یافتهاي موجب ارتقاي رضایت فراگيران از دوره مي لفهؤم
 (2440(؛ ليم )2440) و مرینبور كریشنر (؛ نودلسکي،2412) 1كي ماهاي رزنبرگنتایج پژوهش

هاي خود از متغير رضایت استفاده نموده كه پس از مشاهده نتایج همسو است آنها در پژوهش

دارند كه این محيط اي اذعان ميلفهؤم بهبود رضایت، در محيط یادگيري مبتني بر الگوي چهار
شان نيز  سطح باالیي از رضایت و انگيزه را براي فراگيران همراه آورده كه در افزایش یادگيري

 یکي اي لفهؤم چهار دارد، الگوي اعتقاد( 2442) مریل ثير گذاشته است. باتوجه به این امركهأت

 را لهأمس بر مبتني رویکرد و مستقيم آموزش رویکرد كه است محور لهأمس الگوهاي ترین جامع از

 مفاهيمي طرح و پردازش شناخت و بر الگو اصلي كيدأت علتكند، همچنين بهمي تلفيق هم با
 داشت اذعان توان مي دارد؛ گرایانه سازنده ویژگي آن نظایر و راهبردشناختي واره، طرح همچون

 3استاون، برگستروم و وادستن (؛2413) و همکاران 2گرپينر هاي پژوهش با فرضيه این نتایج

(؛ رینولد و 1332) (؛ فيروزي2412) (؛ اذر و همکاران2414) (؛ پسلوسکي و همکاران2414)
این  .سویي دارد( هم1323) ( و كرمي1331) مهدي كوشک(؛ ابراهيمي2414) هانکوك

براساس نظریه محور لهألفه رضایت به منظور مقایسه اثربخشي رویکرد مسؤپژوهشگران نيز از م

هانيز حاكي از هاي این پژوهشگرایي نسبت به رویکردهاي سنتي استفاده كردند و یافتهسازنده
در تبيين آن . له بودأمس مندي فراگيران در محيط یادگيري مبتني بر افزایش سطح رضایت

سازي دانش و مهارت نگر به علت یکپارچهتوان اظهار داشت كه طراحي آموزشي كلمي

له، أآورد كه همراه باحل مس وجود ميگيران محيط یادگيري جذابي را براي فراگير بهفرا

مندي آنان از این مشاركت و فعاليت در طي انجام تکاليف است كه این امر به افزایش رضایت
تأثير گذاشته و بازخوردهاي شناختي كه فراگيران بالفاصله پس از هر تکليف  محيط فعال

دهد.  رعت دریافت و انتقال یادگيري را در فراگيران به مراتب افزایش ميكنند؛ سدریافت مي

تعامل فراگيران بایکدیگر و تعامل با معلم دراین محيط همراه با بروشورهاي اطالعات روش 
محور ل فراگير و ایجاد یک محيط فراگيرنمودند، باعث ایجاد حضور فعاكاري كه دریافت مي

گر تغيير كرده و افراد در طي فرایند یادگيري و راهنما و هدایتشد كه نقش مدرس به یک  مي

                                                                 
1. RosenbergKima 
2
. Gurpinar 

3. Staun, Bergström, Wadensten 
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له، مسئول یادگيري خود بودند كه این امر نيز بر اثربخشي و رضایتمندي این محيط أحل مس

 افزوده است. مي

ارتقاي مهارت عملي فراگيران بعد از اجراي  ةدهنددر ارتباط با متغير یادگيري نتایج نشان

اي بود. همچنين نتایج حاصله از آزمون المبداي ویلکز لفهؤم مدل چهار متغير مستقل یعني
درصد تغييرات یادگيري گروه آزمایش متعلق به نتایج حاصل از محيط  23نشان داد كه 

توان اذعان داشت كه ( است. پس مي4C/ID) ايلفهؤم نگر مبتني بر مدل چهاریادگيري كل

فراگيران اثر مثبت گذاشته است و باعث افزایش ميزان اي بر مهارت عملي لفهؤم مدل چهار
نتایج این قسمت همسو با نتایج  .مهارت عملي نسبت به محيط یادگيري سنتي شده است

( بود؛ آنها در پژوهش خود به این 2443) ریسر و الينا ( و ليم،2412) تحقيقات ليم و پارك

داري ميانگين بهتري طور معنيبه 4C/ID نگرنتيجه رسيدند كه گروه آموزش دیده درمحيط كل

این نتایج همچنين با  .نگر در كسب مهارت عملي و انتقال یادگيري داشتنداز گروه جزئي
نگر كه مطابق نتایج این پژوهش فراگيران در محيط كلهمسو بود، چنان (2440) پژوهش ليم

بيشتري را كسب كرده و به مندي و اعتماد به نفس اي نگرش بهتر و سطح رضایتلفهؤم چهار

( دست یافته بودند. نتایج حاصله Excel) سطح باالیي از مهارت و عملکرد در مهارت اكسل
توجهي در عملکرد در محيط یادگيري مبتني بر همچنين از حيث یادگيري عميق و تفاوت قابل

 (2441) سارفو و الن و (2412) هاي رزنبرگ كي مااي با نتایج پژوهشلفهؤم مدل چهار

 كند كه مدل چهار( بيان مي2413ها وان مرینبور )یيد این استنباطأهمسویي داشت. در ت
كند كه از این كند بنابراین توصيه ميله در محيط واقعي ميأاي كمک زیادي به حل مس لفهؤم

له را در أدهد تا یک مس مدل طراحي آموزشي، كه پشتيباني وحمایت كافي را به فراگيران مي

عواملي مانند فعال بودن فراگير در حين یادگيري،  ط واقعي خود انجام دهند، استفاده شود.محي

استفاده از منابع كمکي بيشتر مانند  اي، لفهؤم محوري محيط چهارلهأمس فراگير محور بودن
 منجر به واقعي هاي بروشورهاي اطالعات روش كاري و همچنين قرار دادن یادگيري در زمينه

هاي رایج منجر به نگر شده است. محيطفراگيران در محيط یادگيري كل یادگيري عميقایجاد 

 اي، هاي فني وحرفه ترین اهداف آموزش كه از مهمشود، درحاليافزایش بار شناختي فراگيران مي
تواند در هاي كل نگر ميتوان اظهار نظر كرد كه مدلدستيابي به مهارت عملي است. پس مي

هاي این پژوهش  یافته هاي آموزشي رایج باشد.ن هدف مدل مؤثرتري از محيطرسيدن به ای

هاي سنتي  اي نسبت به محيط لفهؤم گرا چهارمحور سازنده لهأمسحاكي از اثربخش بودن محيط 

 كيد مدل چهارأدليل تگرفت. بهو رایج بود كه اغلب به شيوه سنتي و سخنراني صورت مي
این مدل اثربخشي خود   اي بر نقش فراگير و همچنين مشاركت افراد در فرایند یادگيري، لفهؤم
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نظر و باعث ایجاد نگرش مثبت و بهبود رضایت در فراگيران شده است. به یيد رساند؛ را به تأ

هاي یادگيري اصيل، طراحي دسته تکاليف  رسد حضور فعال افراد در فرآیند یادگيري،مي

وار استفاده از منابع متنوع، عدم اجبار به حفظ طوطي  یادگيري كامل معنادار،طراحي تکاليف 

دهنده بهبود یادگيري فراگيران در مهارت توانند از علل نشان مطالب و عدم الزام به نوشتن، مي
ها ارتقاء دانش عملي و مهارت فراگيران جا كه هدف اصلي این نوع آموزشعملي باشد. از آن

تواند نقش یک محيط اثربخش را در ارتقاء مهارت و كارآفریني این مدل مي تماالًاح بوده است،

-له را در افراد افزایش دهد. همچنين با انتقال دانش و مهارتأافراد ایجاد كرده و قدرت حل مس

بخشد و به تبع آن هایشان را براي ورود به دنياي كسب و كار ارتقاء ميها به افراد، شایستگي

كه ذیري افراد را در مقابل تغييرات محيطي و تکنولوژیکي بهبود بخشيده چنانپانعطاف

یي با مسائل واقعي از قدرت حل العمر مبتني بر تکاليف كامل در رویا فراگيران با یادگيري مادام

ثري ایفا كنند كه بر محيط كار نيز مؤتوانند نقش له و مهارت انتقادي برخوردار بوده و ميمسأ
هاي یادگيري رود با توجه بيشتر به طراحي محيطگذارد. بنابراین انتظار ميسزایي ميثير بهأت

آموزي هاي مهارتسوي اثربخشي آموزشهاي غيررسمي بتوان هر چه بيشتر بهنوین در آموزش

خود باعث حفظ سرمایه و  ةرسمي حركت كرد، كه این امر به نوباي غيردر آموزش فني و حرفه
 شود.ها ميهاي اضافي این آموزشفتن و اتالف هزینهمانع از هدر ر
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 منابع:
بر اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب ، طراحي(. 1331) .، سميهكوشک ابراهيمي

. پایان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي، دانشگاه نظریه سازنده گرایي در جامعه پزشکان اساس

 فردوسي مشهد.

 استان غيررسمي اي حرفه و فني موزشآ هاي دوره ارزشيابي(. 1322) .رضا تيمورزاده، و فرشته اماني،

 اي حرفه و فني آموزش سازمان پژوهشي-علمي هاي طرح چکيده .25ـ24 هاي سال شمالي خراسان
 كشور.

و  عالي آموزش نظام هماهنگي و انطباق ميزان (. بررسي1334) .اهرهطهماسبي، ط و اهيدانتظاریان، ن

 .53-11 ،34، جامعه و كار ماهنامه، كار بازار با نيازهاي ياحرفه و فني هايآموزش
هاي  (. بررسي عوامل موثر بر سودمندي دوره1321) .جواداله حسيني،  فرج  جيدرضا و، میانخداورد

. 1311اي غيررسمي جهاد سازندگي براي شاغلين روستایي استان تهران در سال حرفه آموزشي فني و

 .130-143، (1)2 ،علوم كشاورزي
 .دوران ،. تهرانیادگيري فرآورده و فرایند سنجش(. 1320) .علي اكبر سيف،

 دانش در و كار شاخة يالنالتحص فارغ شغلي و تحصيلي وضعيت (. بررسي1321) .هديزاده، م شریعت
 شاخة التحصيالن فارغ با وضعيت آن مقایسه و زراعت و حسابداري مالي و امور كامپيوتر، هاي رشته

 .1-20 (:0)2 .فناوري ، نظري
هاي (. مطالعه پيگيرانه عملکرد نظام تربيت تکنسين آموزشکده1322) .زاهدي، انسيه عباس وصدري، 

 .32-112، 50، آموزش عاليریزي در  اي ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه فني و حرفه
هاي فني و حرفه اي با عناصر (. بررسي تناسب آموزش1334) .هرهسعادتمند، ز و هاب الدینعبدالهي، ش

 . 21-144 ،(3)5، فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشيبرنامه درسي. 
عوامل ناكامي هایي در باب  (. گمانه1321) .تقيبينقي،  و حمود؛؛ سعيدي رضواني، ممجيد عليعسگري، 

مجموعه مقاالت هفتمين همایش انجمن مطالعات برنامه اي رسمي در ایران. هاي فني و حرفهآموزش
 .درسي ایران

 فني آموزش مراكز در غيررسمي اي حرفه و فني آموزش هاي دوره ارزشيابي(. 1322) .محمدحسن غني،

 اي حرفه و فني آموزش سازمان پژوهشي-علمي هاي طرح چکيده. جنوبي خراسان استان اي حرفه و
 .كشور

 سمت.، . تهراننظري تکنولوژي آموزشي مباني(.  1321) .اشمفردانش، ه
 كرمانشاه شهرستان بر اشتغال اي حرفه و فني رسمي غير هايتاثيرآموزش(. 1322) .عليرضا فرهودي،

 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان پژوهشي-علمي هايطرح چکيده. 20 تا 25 هايسال در
.http://planning.irantvto.ir/index.aspx?siteid=86&pageid=1414 

http://planning.irantvto.ir/index.aspx?siteid=86&pageid=1414
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گرا)جاناسن( و سيستمي  هاي طراحي آموزشي سازندهمقایسه اثربخشي مدل(. 1332) .فيروزي، زهرا
نامه . پایانیادگيري مساله محور در آموزش ضمن خدمت معلمانهاي مریل در طراحي محيط

 كارشناسي ارشد برنامه ریزي درسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

. مقایسه(1322) .اسالمي، زهرا و آذر هاشم؛ مجدیان، فردانش، جواد؛ حاتمي، محمود؛ طباطبایي، قاضي
 تغيير در گرایي ساخت و گرایيشناخت رفتارگرایي، ينظریه سه از ملهم آموزشي طراحي اثربخشي ي

 .31-20(:13) 0 پژوهشي روان شناسي دانشگاه تبریز، -ي علميفصلنامه اجتماعي، هاينگرش

محور در آموزش تخصصي ي درسي مساله(. بررسي تاثير كاربست برنامه1323). رتضيكرمي، م

 .23-113(: 13) 5درسي ایران، ي ي مطالعات برنامهفصلنامهاپراتورهاي توليد صنعت خودروسازي، 
صنعت با تناسب نيازهاي بخش .(1331) .سهيال موسوي، وليرضا ؛ یوسفي، عرگسكشتي آراء، ن

ژوهشي رهيافتي نو در  فصلنامه علمي پهاي دخترانه و پسرانه . اي هنرستانوحرفههاي فني آموزش
 .113-132(: 2)3مدیریت آموزشي، 

تربيتي و هاي تحقيق كمي و كيفي در علومروش(. 1322) .ویسگال، ج؛ الترو و بورگ ردیتگال، م

 سمت. ، ایران:تهران (احمدرضا نصر) روانشناسي
مجله رشد آموزش فني وحرفه هاي اصالح آن. اي و راه حرفه (. آموزش فني و1334) .حمودمحمدعلي، م

 .14-12(: 1) 1، اي

ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازاركار و ارائه هاي  بررسي نارسایي(. 1312) .نفيسي، عبدالحسين
 . تهران: مدرسه.راه حل هاي اصالحي

رشد آموزش فني و حرفه (. آموزش و مهارت آموزشي در هلند. 1331) .دامافي نژاد، ن و هنازمرجاني، ب
 .20-31 (:2) 2، اي

فصلنامه اي.  ش فني و حرفههاي كارداني آموز (. ارزشيابي دوره1331) .محمودبرزگر،  و حدنویدي، ا
 .120-101(: 11)02، نوآوري هاي آموزشي

ترجمه اقبال قاسمي پویا دفتر تحقيقات و  ،اي كارآموزي معلمان فني و حرفه آموزش و .(1313) .یونسکو

 .1303 ،اي ریزي معاونت آموزش فني و حرفه برنامه
Azer, S., Hasanato, R., Al-Nasser, S., Somily, A., & AlSaadi, M. (2013). 

Introducing integrated laboratory classes in a PBL curriculum: impact on student’s 

learning and satisfaction. BMC Medical Education, 13:71. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/71. 

Bastiaen,T. J., & Martens,. R. L. (2007). The Perception of 4C/ID Based Learning 

Materials: Two Studies into the Motivational Effects of Learning with Complex 

Tasks .American Educational Research Association.Chicago ,(2): 2-30. 

Clark,. A. O., & Olumese, .H. A. (2013). Effective supervision as a challenge in 

technical and vocational education delivery: Ensuring quality teaching/ learning 

environment and feedback mechanism. Basic Research Journal of Education 

Research and Review, 2(1): 6-15. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/71


 ...نگر  ای از طریق کاربست رویکرد کلهای کارآموزان فنی و حرفه توسعه شایستگی

618 

 

Dionne,. R. M.(2012). Applying problem space visualization and 4C/ID to teaching 

show control system design.Theses.Purdue University. Indiana. United States  

Education International. (2009). Literature Review: Vocational Education and 

Training. Retrieved Febuary 11, 2013, from Education International: Education: 

Individual versus Team Design.Educational Technology Expertise Centre, Open 

University of the Netherlands.17-1. 

European commission. (2012). Vocational education and training for better skills, 

growth and jobs accompanying thedocument Communication from the Commission 

Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes 

Gurpinar,. E., Kulac,. E., Tetik ,. C., Akdogan,. I., & Mamakli,. S. (2013). Do 

learning approaches of medical students affect their satisfaction with problem-based 
learning?.Adv Physiol Educ, 37: 85–88. 

Hatisaru,.V. & Küçükturan,. A. G. (2009). Vocational and technical education 

problem-based learning  exercise: Sample scenario. Procedia Social and Behavioral 

Sciences,1: 2151–2155. 

Hiebert,. B. & Borgen,. W. (2002). Technical and Vocational Education and 

Training in the 21st Century: New Roles and Challenges for Guidance and 

Counselling.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization .1-

147. 

Lim, J. & Park, S. (2012). An Instructional Method for Competency-based e-

Learning: A Whole-task Approach. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for 

Information Technology & Teacher Education International Conference 

.Chesapeake, VA: AACE. Retrieved ,15: 580-585. 

Lim, J. H. (2006). Effects of Part-Task and Whole-Task Instructional Approaches 

and Learner Levels of Expertise on LearnerPerformance of a ComplexCognitive 

Task.Electronic Theses, Treatises and Dissertations.Florida State University .Paper 

4526. 

Lim,. J., Reiser,. R. A & Olina,. Z. (2009). The effects of part-task and whole-task 

instructional approaches on acquisition and transfer of a complex cognitive 

skill.Educational Technology Research and Development ,  57(1): 61-77. 

Mavroudi, A., & Hadzilacos,. T. (2013). Group-work in the design of complex 

adaptive learning strategies .Journal of Interactive Media in Education. 

JIMEhttp://jime.open.ac.uk/2013/11 

Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction.Educational Technology, 

Research & Development, 50(3): 43-59. 

Minghat, A. D. & Yasin, R. M. (2010). A sustainable framework for technical and 
vocational education in Malaysia.Procedia Social and Behavioral Sciences, 9:1233–

1237. 

Nadolski, R. J., Kirschner, P. A., Van Merrie¨nboer, J. G. (2006).  Process support in 
learning tasks for acquiring complex cognitive skills in the domain of law.Learning 

and Instruction, 16: 266-278. 

Paslawski ,T., Kearney, R., & White, J. (2010). Recruitment and retention of tutors 

in problem-based learning: why teachers in medical education tutor. Canadian 

Medical Education Journal, 4(1): 49-56. 

http://jime.open.ac.uk/2013/11


 6331پاییز و زمستان /  8/ شماره چهارم/ دوره  ریزی آموزشی برنامهمطالعات فصلنامه دو

613 

 

 
 

Rosenberg -Kima, R. B. (2012). "Effects Of Task-Centered Vs. Topic-Centered 

Instructional Strategy Approaches On Problem Solving - Learning To Program In 

Flash" .Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 5148   

Sarfo, F. K., &  Elen, J. (2007). Developing Technical Expertise in Secondary 

Technical Schools: The Effect of 4C/ID Learning Environments . Learning Environ 

Res ,10: 207–221. 

Sluijsmans, D. M.A., Straetmans, G. J. J. M., van Merriënboer, J. J.G. (2008). 

Integrating authentic assessment with competency based learning: the Protocol 

Portfolio Scoring. Journal of Vocational Education and Training , 60(2): 157-172. 

Susilo, A. P., van Merriënboer, J.,  van Dalen, J., C., & Scherpbier, M. A. (2013). 

From lecture to learning tasks: use of the 4C/ID model in a communication skills 
course in a continuing professional education context. Journal of Continuing 

Education in Nursing, 44(6): 278-284. 

Tanrısever, S. Eriúen,  Y. (2009). The evaluation of modular education programmes 

developed for the “modernization of vocational and technical education project. 

Procedia Social and Behavioral Sciences,1 : 1384–1388  

Thompson, S. A & Tilden,V. P. (2009).  Embracing quality and safety education for 

the 21st century: building inter professional education. J Nurs Educ, 48: 698-701. 

Van Merriënboer. J. G. (2013).Perspectives on problem solving and 

instruction.Computers & Education, 64:153–160. 

Van Merrienboer, 1.1. G., Clark, R. E., & De Croock, M. B. M. (2002). Blueprints 
for complex learning: The 4C/ID-model. Educational Technology, Research & 

Development, 50(2): 39-64. 

Van Merriënboer, J., T. & Bastiaens,  A. (2004). Instructional design for integrated 

e-learning. In Integrated e-learning: Implications for pedagogy, technology and 

organisations, eds. W. Jochems, J. van Merriënboer, and R. Koper, 13-23. London: 

Routledge Falmer.  

Van Merriënboer, J. J. G., & Kirschner, P. A. (2012). Ten Steps to Complex 

Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design , 2nd 

edition. Routledge Publishers. 

Xin, L. (2012). An Enlightenment of 4C/ID Model for Principles o f Teaching 

Ability training for Normal Students, Conference on Education Technology and 

Computer (ICETC2012),43: 1-6. 

 

 


