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چكيده
ن مـوثرمشخص شده است كه استعداد يادگيرندگان با نوع مداخله آموزشي تعامـل دارد و بـر آمـوزش و پيامـدهاي آ    

هاي اسـتداللي به همين دليل پژوهش حاضر تعامل توانايي استدالل يادگيرنده  با دو شيوه آموزش، يعني شيوه. است
پـژوهش نيـ ا .بر واكنش به ارزشيابي آموزش و اثربخشي پس از آموزش مورد بررسـي قـرار داد   تأثيرو تجربي را در 

شناسي صـنعتي نفر از دانشجويان روان 48نمونه پژوهش شامل   .بود يشيو از نوع شبه آزما يهدف كاربردبرمبناي 
شـيوه اسـتداللي و  شـيوه( ي آمـوزش  و دو نـوع شـيوه  ) باال و پايين( و مديريت بودند كه بر اساس توانايي استدالل

كـه آموزشي، به ابزارهاي پـژوهش ي  ها كنندگان  پس از دريافت مداخله شركت.  ، در چهار گروه قرار گرفتند)تجربي
ها با اسـتفاده از تحليـل تحليل داده. عبارت بودند از مقياس واكنش به آموزش و اثربخشي پس از آموزش پاسخ دادند

واريانس نشان داد كه ميانگين واكنش به آموزش و اثربخشـي آمـوزش در شـيوه اسـتداللي آمـوزش و همچنـين در
وانايي استدالل با دو نوع مداخله آموزشـي بـراي واكـنش وهمچنين، تعامل بين ت. توانايي استدالل باال،  باالتر است

ها و استعدادها گرديد كه آموزش با توجه به توانايي  هاي پژوهش توصيه بر مبناي يافته. اثربخشي آموزشي وجود دارد
.ابدو مثال بر اساس توانايي استدالل ارائه گردد تا واكنش بهتر به آن ايجاد شود و اثربخشي آن نيز افزايش ي

.توانايي استدالل، شيوه استداللي، شيوه تجربي، واكنش به آموزش، اثربخشي آموزش : واژگان كليدي
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Interaction of reasoning ability and training intervention in 
reaction to training evaluation and post training effectiveness. 
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Abstract 
It has been shown that learners' abilities interact with the type of training 
intervention and effect on training and its outcomes. For this reason, the 
current research investigated the interaction of reasoning ability with two 
training methods, namely deductive and empirical methods, in effect on 
reaction to training evaluation and post training effectiveness. This research 
was an applied and quasi-experimental one. The sample was consisted of 48 
industrial psychology and management under graduates that were designed 
into four groups based on  their reasoning ability(high and low) and two type 
of teaching methods(deductive and empirical). After that, participants 
responded to research instruments including reaction to training and post 
training effectiveness scales. Data analyzing by analysis of variance showed 
the means of reaction to training and post training effectiveness are higher in 
deductive method and in higher reasoning ability. Also, there are an 
interaction between reasoning ability and two types of training methods. 
Based on findings, it was provided recommendations for training is provided 
by attention to abilities and aptitudes and for example based on reasoning 
ability, to better react to it and increase its effectiveness.

Keywords: reasoning abilities, deductive method, empirical method, reaction 
to training, post training effectiveness.
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مقدمه
تواننـد كـامال مسـتعمل   رونـد و مـي     ها رو به زوال مي مهارت. انندم شايستگان هميشه شايسته نمي

هـاي مـديران و ليتـرين دل مشـغو   گمان در دوران معاصـر آمـوزش و بهسـازي از مهـم     بي. شوند
هاي پيشرو، هر دهد، سازمان   تحقيقات نشان مي. دهد   سياستگذاران اثربخش سازماني را تشكيل مي

درصد درآمـد 4الي  2كنند كه بين  ميليارد دالر براي آموزش كاركنان خود هزينه مي 7سال حدود 
مان براي تغيير رفتار اعضـايتوان به عنوان تالشي از سوي ساز   آموزش را مي]. 1[ساليانه آنهاست

بـه عبـارت ديگـر آمـوزش،. خود از رهگذر فرايند يادگيري  به منظور افزايش اثربخشي تلقي كرد
( و غير مسـتقيم ) مثل دانش و مهارت( هاي مستقيم  كننده مداخله طراحي شده براي افزايش تعيين

].2[عملكرد است) مانند انگيزش و توانايي
يبرا ياست كه موارد آموزش يروشرويكرد آموزشي و  ،بحث آموزشمهم در م اريموضوع بس

ها در هنگام آموزش تيفعال نياز مهمتررويكرد يا روش آموزشي  .شود مطرح مي رندگانيادگي
منظم هدفدار و ازهاي  تيسلسله فعال كيشود و همچون آموزش  ياز آن محسوب م يبخش ،است

آموزش دهنده ياز سو يريادگيمطلوب  طيشرا جاديا و هدفش رديگ يشده را در بر م يطراح شيپ
توسعه يآموزش امروز يها اهداف نظام نياز مهمتر يكي ليدل نيبه هم .است رندگانيادگي يبرا
يآموزش به اثربخش قياز طر رانيرا فراهم كنند كه فراگ يطيآموزش است تا شرا يروشها رييو تغ

هنگام در تواند ميدهنده  وجود دارد كه آموزش ياريبس يآموزش يها شيوه ].3[دنابيدست  يشتريب
توان از دو روش استداللي و تجربي مثال در آموزش تحليل شغل مي. از آنها بهره ببرد ستدري

و روش مردم شناسي] 5و  4[1هاي استداللي، فن رويدادهاي بحراني معروفترين روش. سخن گفت
] 8[و روش شرح شغل مينه سوتا] 7[3سمت و معروفترين روش تجربي، روش تحليلي] 6[2سايله
ها به صورت هاي تحليل شغل استداللي، استنتاج و قياس به كار رفته و داده در روش. است

هاي گيرد، در صورتي كه در روش تجربي، داده هاي تمركز مورد استفاده قرار مي مصاحبه و گروه
سوال مهم اين است كه هنگام. شود ها  استفاده مي شغل از پرسشنامه و روش گردآوري كمي داده

هاي دهند كه روش آموزش تحليل شغل، بايد از كدام روش استفاده شود؟ زيرا تحقيقات نشان مي
براي]. 9[مختلف آموزش و استفاده از رويكردهاي آموزشي متفاوت، پيامدهاي متفاوتي در پي دارد

1. Critical Incidence technique
2. Sayle
3. Position Analysis
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بتوانند كه آورد وجود به يادگيرندگان در را آمادگي اين دستيابي به نتايج بهتر از آموزش بايد
و كنند مشخص و شناسايي را مسائل خودشان .كنند را مشاهدهها  ديده كنند، بررسي را مسائل
اين آمادگي در يادگيرندگان از طريق رويكرد آموزشي ].10[باشند مناسب حل يافتن راه درصدد
خود، معتقد بود كه يادگيرندگان بايد در رويكرد يادگيري اكتشافي) 1960(برونر . گردد مي ايجاد

تشويق شوند تا با محيط خود به تعامل بپردازند، از كاوشكري، استدالل و اكتشاف بهره برند تا به
نشان داد) 1391(همچنين، پژوهش جليلي و نيك فرجام]. 11[درك يك موضوع نائل آيند

دارد و تأثير و واكنش يادگيرندگان محور بر ميزان يادگيري و پروژه) استداللي(هاي اكتشافي روش
گيرند، يادگيري بهتري خواهند قرار مي) استداللي ( يادگيرندگاني كه در معرض روش اكتشافي

تواند در واكنش رسد كه در آموزش تحليل شغل نيز، روش آموزش مي به نظر مي ].12[داشت
هاي تواند باعث واكنش مي يعني. بگذارد تأثيريادگيرندگان و ميزان خشنودي آنها از آموزش 

همچنين ميزان اثربخش بودن آموزش تحليلي شغل نيز تحت. عاطفي مثبت در يادگيرندگان شود
يعني روش آموزش ميزان اثربخش بودن آموزش و ادراك. شيوه آموزش آن است تأثير

گريپژوهش د كي نيهمچن ].13[دهد قرار مي تأثيرخوداثربخشي از سوي يادگيرندگان را تحت 
باعث بهبود انتقال عملكرد مياز آموزش مستق شيب )روش استداللي(ينشان داد كه آموزش اكتشاف

].14[شود مي يساز هيبر شب يمبتن يها در آموزش مهارت
ارزشـيابي آموزشـي بـه]. 15[در زمينه آموزش مسئله بسيار مهم ارزشيابي دوره آموزشي است

نگـاهي گـذرا بـر مفـاهيم]. 16[آموزشـي اشـاره دارد   هاي تعيين ميزان اثربخشي و كارآمدي دوره
دهد كه به تعداد متخصصـان ايـن رشـته تعريـف و برداشـت مقدماتي ارزشيابي آموزشي نشان مي

هـاي آموزشـي سـبب چالش ارزشيابي اثربخشي دوره. متفاوت از ارزشيابي آموزشي ارائه شده است
و شـيوه اجـراي بررسـي ارزشـيابي شده كه انديشمندان و صاحبنظران مختلف در خصوص نحـوه 

ها تحقيق و بررسي الگوهاي گوناگوني براي ارزشـيابي طي سال]. 17[مطالعات گسترده انجام دهند
اولين الگوي جامع ارزشـيابي آموزشـي را) 1996(دونالد كرك پاتريك ]. 1[آموزش ارائه شده است

در اين الگـو چهـار سـطح بـراي .]18[هاي مختلف اجرا نموده است مطرح كرده و آن را درسازمان
:ارزشيابي مطرح شده است

توان واكـنش   شود؛پس از دوره آموزشي مي   از آن ياد مي» واكنش«سطح اول كه تحت عنوان 
كنندگان  در دوره را درباره اينكه آيا دوره اثربخش بوده است يـا نـه بررسـي العمل شركت و عكس

كنندگان  از طريق امتحـان شركت» يادگيري «زان  سطح دوم ارزشيابي آموزش، سنجش مي. كرد
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سومين سطح ارزشـيابي آمـوزش عبارتسـت از تعيـين ايـن امـر كـه آيـا]. 13[در پايان دوره است
انـد و شده در طي دوره آموزش در محيط سازمان به كار بسـته شـده   اطالعات و مهارتهاي آموخته

ها به وجـود آمـده اسـت؟ اگرچـه ه در دورهداري در رفتار افراد شركت كنند تغيير محسوس و معني
كنـد بـدين معناسـت كـه آنچـه   براي اين سطح استفاده مي» رفتار«از واژه ) 1996(كرك پاتريك 

دراين الگو سطح چهارم بـه. شود، بايد در عمل به كار گرفته شود   درطي دوره آموزشي يادگرفته مي
ك برداشت وسيع مد نظـر قـرار داده كـه در آنوي اين  امر را در ي. اختصاص يافته است» نتايج«

شـود، مـورد توجـه   هر نوع منافع ملموسي كه براي سازمان براثر برگزاري دوره آموزشي حاصل مي
هـا و افـزايش وري، كيفيت و كميـت برتـر، كـاهش هزينـه     مواردي چون بهبود بهره. گيرد   قرار مي

].2[است درآمدها و منافع در دايره توجه كرك پاتريك بوده
با اين وجود. الگوي كرك پاتريك يكي از جامع ترين الگوها در زمينه ارزشيابي آموزش است

يكي از اين انتقادها مربوط به غفلت وي از. برخي انتقادها بر الگوي كرك پاتريك وارد شده است
خالدر حالي كه مشخص است كه آموزش در ]. 19[گذار بر پيامدهاي آموزشي استتأثيرعوامل 

به]. 20[هاي يادگيرندگان قرار دارد عواملي مانند ويژگي تأثيرافتند و پيامدهاي آن تحت  اتفاق نمي
كنندگان در دوره آموزشي در ارزشيابي دوره آموزشي و واكنش هاي شركت رسد ويژگي نظر مي

وهشي بهها با شيوه آموزش در ادبيات پژ هاي آزمودني تعامل ويژگي .]21[نسبت به آن موثر است
معروف است كه نخستين بار توسط كرونباخ در سال) ATI(1نام تعامل استعداد و مداخله

به يك روش در دو) متغير مالك(Yو ) استعداد(Xمطرح شد و آن موقعي است كه ] 22[1956
گردد كه نشان دهنده تعامل شوند و خطوط رگرسيون آنها متقاطع مي گيري مي گروه اندازه) يا چند(

يعني افرادي كه استعداد خاصي را دارا هستند در آن شيوه مداخله]. 23[استعداد و مداخله استبين 
به عبارت بهتر نظريه تعامل استعداد و مداخله.  موفق تر خواهند بود) ي آموزش معموال شيوه(
)ATI (ها متناسب با افتد كه آموزش مي اتفاق   كند كه يادگيري بهينه هنگامي مي بيان

در اينجا استعداد هر نوع متغير تفاوت فردي است كه ممكن]. 24[دادهاي يادگيرندگان باشداستع
شود، هاي شناختي را شامل مي است اثر يك مداخله را بر يك پيامد تعديل كند و نه تنها توانايي

مد اينكرونباخ بر مبناي بسا]. 23[گيرد   هاي شناختي و عاطفي يادگيرنده را نيز دربرمي بلكه ويژگي
هاي شناختي و ساختار تعامل توانايي( ATI1بندي كرد و آنها را  تحقيقات اين تعامالت را دسته

1. Aptitude-Treatment Interaction
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تعامل خود( ATI3و ) تعامل اضطراب و ساختار برنامه آموزشي( ATI2، )برنامه آموزشي
و براتي]. 25[ناميد كه اين مورد اخير مستقل از ساختار آموزشي است) اثربخشي و برنامه آموزشي

هاي شناختي با ساختار برنامه آموزشي به نشان دادند كه توانايي ATIدر پارادايم ) 1389(عريضي
ها آزمودني) بدون ساختار برنامه آموزشي(ها به خطا اي ارتباط دارد كه در شيوه تشويق آزمودني گونه

ت سامان و سائودهمچنين ون حميد، م]. 1[هاي شناختي نيازمند هستند به سطح باالتري از توانايي
توانند انتقال هاي آموزش گيرندگان در تعامل با رويكرد آموزشي مي نشان دادند كه توانايي) 2012(

يآموزان ژاپن زبان يبر رو گريپژوهش د كيدر ]. 26[هاي واقعي را موجب شوند آموزش به محيط
حافظه تيو ظرف ليتحل و هيتجز ييدر آن پژوهش توانا (يفرد يمشخص شد كه استعدادها زين

به تواند يافراد م ياستعدادها با ها مداخلهو تعامل سازنده  كند مي ملتعاها  با نوع مداخله )فعال
بندي سه از انتقال آموزش يك طبقه) 2001(هاسكل ]. 27[كنند كموثرتر كم يريادگي جاديا

معتقد است تواناييوي . بندي است دهد كه استدالل مرحله آخر در اين طبقه اي ارائه مي مرحله
].28[بيروني از محيط آموزش اساسي استهاي  ها به محيط استدالل براي انتقال آموخته

هاي مختلف تحليل شغل در مقاطع مختلف روش مرسوم مولفان اين مقاله در آموزش شيوه
،DACUMهاي مختلف تحليل شغل مانند  ارشد و دكتري اين بوده است كه يكي از روش

PAQ ،PMPQ،  وFJA را محور قرار داده و پس از آموزش كامل آن به طور اختصار به
رسد كه با توجه به اهميت استنتاج با اين حال منطقي به نظر مي. پرداخته است هاي ديگر مي روش

هاي استداللي، افرادي كه توانايي تجزيه و تحليل باالتري دارند، واكنش بهتري نسبت به در روش
اگر افراد از نظر توانايي استدالل و. تر باشد، دارند تحليل شغلي كه استداللي روش آموزش با فن

تجزيه و تحليل باال باشند؛ در آن صورت اگر رويكرد استفاده شده براي آموزش تحليل شغل
باشد، آموزش گيرندگان لذت بيشتر و درك بهتري خواهند داشت و واكنش آنها) منطقي(استداللي 

برعكس، اگر رويكرد انتخاب شده تجربي باشد، افرادي كه از نظر. واهد بودبه آموزش بهتر خ
تر باشند، واكنش بهتري خواهند داشت و عملكرد توانايي استدالل و سطح تجزيه و تحليل متوسط

آنها پس از دوره آموزشي نيز در سطح باالتري خواهد بود، زيرا نيازي به استدالل درسطح باال براي
به عبارت ديگر، نوع رويكرد آموزشي بر واكنش به.  هاي آموزشي نخواهند داشت غلبه بر چالش

ها در آموزش و از آنجا كه تعامل استعدادها و مداخله. دارد تأثيرآموزش از سوي يادگيرندگان 
آموزش(، در اين پژوهش تعامل توانايي استدالل با دو نوع مداخله ]29[پيامدهاي آن موثر است

.بررسي گرديد)  زش تجربياستداللي،آمو
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روش پژوهش
يشيداده ها از نوع شبه آزما يو به لحاظ جمع آور يهدف  كاربردبرمبناي پژوهش از   نيروش ا

شناسي صنعتي و هاي روان نفر از دانشجويان ارشد در رشته 48نمونه اين پژوهش شامل  .باشد مي
لتي دانشگاه اصفهان بوده است كه بهسازماني و مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني و مديريت دو

شناسي امور كاركنان و يا مديريت منابع آنها روش تحليل شغل به عنوان بخشي از درس روان
شناسي صنعتي و ي كليه دانشجويان ارشد روان اي از جامعه شد و نمونه انساني آموزش داده مي

توانايي(2×) روش تحليل شغل(2با توجه به طرح تحليل واريانس. باشند مديريت ميهاي  رشته
.اند نفر  از اعضاي نمونه جايگزين شده 12، در هر خانه تحليل واريانس )استدالل

:هاي زير استفاده شد براي سنجش متغير وابسته از مقياس
ماده است، كه از مقيـاس واكـنش بـه آمـوزش 19 ياين مقياس دارا :واكنش به آموزش -1

هاي اين مقياس، سه بعد از ماده. ]3[دكي اصالحات اقتباس شده استبا ان) 2002(سكوويـسكي 
ي آمـوزش مناسـب وسايل ارايه: مانند« هاي آموزشي شامل واكنش به طرح آموزش واكنش
آميز با من رفتار هاي آموزشي به شيوهاي غيرتبعيض در جلسه: مانند« هاي عاطفي واكنش، »بودنـد

ي آموزشي اثر بخشي شغلي مرا به ميزان قابل اين دوره: مانند«هاي سودمندي ، و واكنش»شد
تا كامال 1=هر ماده از اين مقياس از كامال مخـالف. سنجند را مي »توجي افزايش داده است

مقياسهاي همـساني درونـي هـر يـك از زيـر سكوويـسكي. شـود نمره گذاري مي 5 =موافق
شرح گزارش اسبه نموده است، كـه بـه ايـنواكنش به آموزش را از طريق آلفاي كرونباخ مح

و واكنشهاي 86/0واكنشهاي عاطفي برابر بـا ، 90/0واكنش به طرح آموزش برابر با  .شوند مي
آلفاي ، ضريب]13[پژوهش بختياري و همكارانالزم به ذكر است كه در  86/0سودمندي برابر با 

در زير. آمد بـه دسـت 81/0آن برابر بـا  و ضريب روايي 89/0كرونباخ برا ي كل مقياس برابر با 
به 79/0برابر با  ماده بود، ضريب آلفاي كرونبـاخ 10مقياس واكنش به طرح آموزش كه دارا ي 

.بود 77/0برابر با  ماده و آلفـاي كرونبـاخ 5 يزير مقياس واكنشهاي عاطفي دارا. دست آمد
پايايي. بود 39/0برابر  و آلفاي كرونباخ ماده 4 يسرانجام زير مقياس واكنشهاي سودمندي دارا

.در پژوهش حاضر به دست آمد 83/0واكنش به آموزش برابر 
اين مقياس، از مقياس خود اثر بخشي نسبت به دانش و: اثربخشي پس آموزشي -2
ماده است كه هر ماده از 6 يو دارا ]31[اقتباس شده )2005( براون ي هاي آموختـه شـده مهارت

براون همساني دروني اين مقيـاس را، كـه بـا. شود گذاري مي نمره 5=تا خيلي زياد 1 =خيلي كم
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در تحقيق. گزارش نموده است 82/0محاسبه شده است، برابر با  اسـتفاده از آلفـاي كرونبـاخ
به عالوه. براي اين مقياس به دست آمد 80/0برابر با  آلفـاي كرونبـاخ] 13[بختياري و همكاران

نگرانم« : دو ماده از اين مقياس عبارتند از. به دست آمد 78/0روايي اين ابزار برابر با ضريب 
مي دانم مهارتها يا«و »نتوانم از مفاهيم آموخته شده در اين دوره به هنگام عمل استفاده كنم

.»آموزشي آموختم در بهبود عملكرد شغلم به من كمك خواهد كرد ي دانشي را كه در اين دوره
.در پژوهش حاضر به دست آمد 77/0يايي اثربخشي پس از آموزش برابر  پا

واقعي از عملكرد افراد درهاي  براي سنجش توانايي استدالل، نمونه: توانايي استدالل-3
شد كه پاسخ دهند آيا اين مي موقعيت شغلي آورده شده و از شركت كنندگان در پژوهش خواسته

ها مورد سنجش قرار گرفته و بر اساس استدالل. آن را نيز بياورندعملكرد خوب يا بد بوده و دليل 
پايايي توانايي. آوردند به دست مي 20تا  1از اي  اجزاي آن شركت كنندگان در پژوهش نمره

و در حد 72/0نفر از افراد همان نمونه  30هفته بر روي  2استدالل به روش بازآزمايي در طول 
شود و ضريب پايايي بين دو پژوهشگر ط دو پژوهشگر نمره داده ميهر استدالل توس. بااليي بود

براي ضريب روايي توانايي استدالل همبستگي آن بر. بود 94/0دادند،  كه به طور مستقل نمره مي
و در سطح 67/0حدود ] 5[نفري با آزمون قضاوت و درك مطلب فالنگان 30روي همان نمونه 

و زير آن)  ميانه 09/10باالتر از ( ل، نمونه از ميانه به دو بخشبراي توانايي استدال. بااليي بود
.بود 53/4و كمينه آن برابر  48/17بيشينه توانايي استدالل برابر . تقسيم شد
)CIT(براي شيوه استداللي روش آموزش بر محور رويدادهاي بحراني: هاي آموزشي مداخله

.بود] 7)[PAQ(يل سمتو براي شيوه تجربي روش آموزش بر محور تحل] 4[

ها يافته
شود بيشترين همانطور كه مالحظه مي. آورده شده است 1هاي توصيفي پژوهش درجدول  شاخص

ميانگين و انحراف معيار مربوط به متغير واكنش به آموزش و كمترين ميانگين و انحراف معيار
.مربوط به توانايي استدالل است



عريضي  براتي،. . .  تعامل توانابي استدالل و رويكرد

117

توصيفي پژوهشهاي  شاخص.1جدول
خطاي معيار اندازه  پايايي  انحراف معيار  ميانه  ميانگين

گيري
ضريب
تغييرات

10/0  32/0 72/0 17/1 09/10 28/11 توانايي استدالل
12/0  43/1 83/0 42/8 92/62 24/66 واكنش به آموزش
18/0  82/0 77/0 58/3 17/20 81/19 اثربخشي آموزشي

و همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد در حداند  ، ضرايب پايايي نيز آورده شده1در جدول 
.گيري و ضرايب تغييرات نيز قابل مشاهده اند در اين جدول خطاي معيار اندازه. مطلوبي هستند

نتايج تحليل واريانس دوراهه توانايي استدالل و روش آموزش بر. 2جدول
واكنش به ارزشيابي آموزشي

F  ميانگين مجذورات  جذوراتمجموع م درجات آزادي  منبع تغيير

در CIT(نمونه تحليل شغل 
براي آموزش) PAQمقابل 

1 82/1810 82/1810  17/24

63/17  84/1320 84/1320 1  توانايي استدالل
48/9  23/712 23/712 1 روش آموزش×توانايي استدالل 

92/74 84/3296 44  درون آزمودني
=P<0.01و=P<0.05

به عبارت. معنادار است  Fگردد، در سطر اول ضريب  مي مالحظه 2كه در جدول همانطور 
و روش) CIT روش( ديگر ميانگين واكنش به ارزشيابي آموزش در دو روش آموزش استداللي

متفاوت است و بين ميانگين واكنش به ارزشيابي آموزش اين دو) PAQ روش( آموزش تجربي
معنادار است يعني ميانگين واكنش به ارزشيابي  Fوم نيز ضريبدر سطر د. گروه تفاوت وجود دارد

همچنين در سطر. آموزش در دو گروه با توانايي استدالل باال و توانايي استدالل پايين تفاوت دارد
بدين معنا كه توانايي استدالل با روش آموزش در واكنش. تعامل معنادار است   Fسوم نيز ضريب

در) استداللي يا تجربي(به عبارت ديگر يك نوع روش آموزش. كند مي لبه ارزشيابي آموزش تعام
واكنش بهتري به ارزشيابي) توانايي استدالل باال يا توانايي استدالل پايين( يك گروه خاص

.شود آموزش را موجب مي
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نتايج تحليل واريانس دوراهه توانايي استدالل و روش آموزش بر. 3جدول 
اثربخشي آموزشي

F  ميانگين مجذورات  مجموع مجذورات درجات آزادي  تغييرمنبع 
درCIT(نمونه تحليل شغل

براي آموزش) PAQمقابل 
1 49/1127 49/1127  18/61

29/45  76/834 76/834 1  توانايي استدالل
71/9  12/179 12/179 1 روش آموزش×توانايي استدالل 

43/18 27/811 44  درون آزمودني
=P<0.01و=P<0.05

نتايج تحليل واريانس دوراهه توانايي استدالل و روش آموزش بر اثربخشي 3در جدول 
به عبارت ديگر ميانگين اثربخشي. معنادار است  Fدر سطر اول ضريب . آموزشي آورده شده است

)PAQ روش( و روش آموزش تجربي) CIT روش( آموزش در دو روش آموزش استداللي
.بين ميانگين اثربخشي آموزش اين دو گروه تفاوت وجود دارد متفاوت است و

معنادار است يعني ميانگين اثربخشي آموزش در دو گروه  Fنيز ضريب 3در سطر دوم جدول 
Fهمچنين در سطر سوم نيز ضريب. با توانايي استدالل باال و توانايي استدالل پايين تفاوت دارد

ه توانايي استدالل با روش آموزش در اثربخشي آموزش تعاملبدين معنا ك. تعامل معنادار است
توانايي( در يك گروه خاص) استداللي يا تجربي(به عبارت ديگر يك نوع روش آموزش  .كند مي

.تر است اثربخش)  استدالل باال يا توانايي استدالل پايين

شسلولي بر حسب واكنهاي  خانه( چهارگانههاي  تفاوت بين گروه. 4جدول 
)به آموزش و اثربخشي آموزشي

  4  3 2 1گروهمتغير
واكنش به
آموزش

22/51  39/57 92/73 43/82  ميانگين كل
51/8 04/25  21/31 - 1گروه تفاضل ها

53/16  70/22 - - 2گروه
17/6  - - - 3گروه
4گروه

اثربخشي
آموزشي

41/27  52/21 63/17 68/12  ميانگين كل
95/4 84/8  73/14 - 1گروه تفاضل ها

78/9  89/3 - - 2گروه
89/9  - - - 3گروه
4گروه

=P<0.01و=P<0.05
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چهارگانه در دو متغير وابسته واكنش به آموزش و اثربخشيهاي  ، تفاوت بين گروه4در جدول 
در متغير وابسته 3و  2اوت بين گروه شود به جز تف همانطور كه ديده مي. آموزش آورده شده است

.دار است ها معني اثربخشي آموزشي، همه تفاوتهاي بين گروه

بحث و نتيجه گيري
كند، انجام گرفت كه بيان مي)  ATI(پژوهش حاضر در چارچوب نظريه تعامل استعداد و مداخله 

در. ادهاي يادگيرندگان باشدها متناسب با استعد افتد كه آموزش اتفاق مي   يادگيري بهينه هنگامي
دو روش آموزش تحليل شغل يعني رويكرد استداللي و رويكرد تجربي در دو تأثيراين پژوهش 

گروه از يادگيرندگان با توانايي استدالل باال و با توانايي استدالل پايين، در اثربخشي آموزش و
.واكنش به آموزش مورد بررسي قرار گرفت

كنش به آموزش و اثربخشي آموزش در دو روش آموزش استداللي ونتايج نشان داد كه وا
انتزاعي را باالهاي  تحقيقات نشان داده است كه آموزش استداللي توانايي. تجربي متفاوت است

در اين]. 32[برداري كند تر مفهوم شود يادگيرنده از اطالعات پيچيده راحت برد و  باعث مي مي
كند و درك بهتري از آن حاصل تر كدبرداري مي ه صورت عميقروش، يادگيرنده اطالعات را ب

تر به اين شيوه آموزش، دور بنابراين خشنودي بيشتر از اين روش و واكنش مناسبت]. 33[نمايد مي
هاي مهم آموزش به طريق استداللي اين است كه اين همچنين يكي از جنبه. از انتظار نخواهد بود
ماند و كند كه محدود به موقعيت يادگيري نمي يادگيرنده ايجاد ميهايي را در  نوع آموزش مهارت

رسد كه اثربخشي اين شيوه بهتر بنابراين به نظر مي]. 34[يابد هاي ديگر نيز تعميم مي به موقعيت
.است

همچنين نتايج نشان داد كه  توانايي استدالل در واكنش به آموزش و اثربخشي آموزش
ايي استدالل به صورت توانايي بيرون كشيدن كليات از جزئيات ضمني،توان. كند تفاوت ايجاد مي

اين نوع]. 32[شود هايي اجرايي مانند يادآوري و حل مسئله تعريف مي هاي انتزاعي و مهارت توانايي
].35[شود، يادگيرندگان اضطراب كمتري داشته باشند و بهتر مسائل را حل كنند توانايي باعث مي
تر ناشي از حل مناسب مسائل در افراد داراي توانايي استدالل احساس مطلوب بنابراين احتماال
هاي دوره آموزشي رضايت بيشتري داشته باشند و گردد يادگيرندگان از آموخته بهتر، باعث مي
همچنين چون اين توانايي با بهبود حافظه و يادآوري بهتر. دهند تري نشان مي واكنش مناسب

ها تواند آموخته اال اثربخشي بهتري نيز خواهد داشت زيرا يادگيرنده بهتر مي، احتم]36[همراه است
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مانند(هاي ذهني و شناختي  دهد كه توانايي   ها نشان مي پژوهش. را در حيطه عمل يادآوري كند
و بنابراين دانش،] 37[برد ، يادگيري را در مراحل اوليه كسب مهارت باال مي)استدالل و حافظه

يادگيرنده با اعتماد به نفس باال. دهد   ساس اعتماد به نفس را در يادگيرنده افزايش ميمهارت و اح
ها به محيط واقعي كار دارد و به همين دليل است كه اعتماد بيشتري به خود براي انجام آموخته

.]38[شود هاي انتقال يادگيري به محيط كار محسوب مي بين ها، يكي از مهمترين پيش اين توانايي
فردي و شناختي برهاي  دهد كه تفاوت   نشان مي) 2000(ها مثل كالكيت، لپين و نو  فراتحليل

پيامدهاي يادگيري و انتقال آن اثر بسيار دارد و توانايي ذهني باالتر پيامدهاي بهتر و انتقال بيشتر
ادهاي او برهاي يادگيرنده و استعد همچنين مشخص شده است كه توانايي]. 39[كند را ايجاد مي

].40[انتقال يادگيري بسيار موثر است
همچنين نتايج نشان داد كه تعامل بين توانايي اسـتدالل بـا دو نـوع مداخلـه آموزشـي بـراي

آموزشـي كـه در آن از رويكـردهاي  به عبارت ديگر برنامه. واكنش و اثربخشي آموزشي وجود دارد
اثربخشـي بـاالتري از سـوي افـراد بـا توانـايي شود منجر به واكنش بهتـر و  استداللي استفاده مي

توان يك موقعيت آمـوزش بـا مي. گردد استدالل باالتر نسبت به افراد با توانايي استدالل كمتر مي
با ساختار( هاي قوي  موقعيت]. 41[رويكرد استداللي  را يك موقعيت با ساختار پايين در نظر گرفت

يك. وانين و مقررات در مورد نحوه صحيح رفتار واضح استهايي هستند كه در آنها ق موقعيت) باال
بنابراين شـيوه آموزشـي كـه از رويكـرد. فاقد اين خصوصيات است) ساختار پايين( موقعيت ضعيف

هـاي ضـعيف در موقعيـت . گـردد  كند، منجر به ايجاد يك موقعيت ضعيف مي استداللي استفاده مي
هاي كنند زيرا نشانه مي شخصيتي و تمايالت خود رفتارهاي  افراد به احتمال بيشتر بر حسب ويژگي

دهد كه افراد با توانايي باالتر   تحقيقات نشان مي]. 42[كمتري در مورد رفتارهاي معقول وجود دارد
هاي با ساختار پـايين از جمله كاركردهاي شناختي بهتر مانند توانايي استدالل و حافظه در موقعيت

هاي تحقيقـات قبلـي موافـق اين نتايج با يافته]. 43[گيرند هاي كمتر ياد مي يبهتر از افراد با تواناي
در مطالعه فرايندهاي شناختي، انگيزشـي و عـاطفي) 2008(به عنوان مثال بل و كوزلوسكي . است

هـاي هاي آموزشي به اين نتيجه رسيدند كه يادگيري اكتشافي همراه با توانـايي  گر در دوره مداخله
از دوره و) واكـنش (وره آموزشي موثرند و بنابراين منجر به احسـاس رضـايت بيشـتر   يادگيري در د

].44[گردند مي )عملكرد(ها  عملي شدن آموخته
:زير قابل ارائه استهاي  ها توصيه بر اساس يافته
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هاي سـنتي هاي متنوع براي آموزش و عدم اكتفاي صرف به روش اول اينكه، استفاده از شيوه
تواند واكنش مناسب تري در يادگيرنده ايجاد كند و اثربخشي آموزش را باال بي ميمانند روش تجر

.برد
هاي يادگيرندگان و از جمله توانايي اسـتدالل دوم اينكه، نحوه آموزش بايد با توجه به توانايي

.آنها باشد تا بهترين واكنش و بيشترين اثربخشي حاصل شود
ويان انجام گرفته اسـت و بنـابراين تعمـيم نتـايج بـهبا اين وجود اين پژوهش بر روي دانشج

بر اين اساس بـه پژوهشـگران. هاي ديگر مانند آموزش سازماني بايد با احتياط صورت گيرد محيط
.هاي سازماني تكرار كنند هاي ديگر مثال نمونه شود اين پژوهش را با نمونه آتي پيشنهاد مي

حمايت مالي/ تعارض منافع
پژوهش حاضر با منافع جينتا نبوده است يطرح پژوهش چيه اينامه  انيپا رج ازمستخمقاله اين 
.انجام شده است يمال تيو بدون حما ستيدر تعارض ن يارگان و سازمان چيه
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