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(تاریخ دریافت1396/03/10 :؛ تاریخ پذیرش)1396/09/22 :
چکیده
بهكارگيري ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،راهكارهاي نویني را براي بهبود و توسعۀ نظام آموزشيي اراهيه كيرده
است كه یادگيري همراه ازجمله نتایج آن است .از مساهل مهم بخش آموزش در راهآهن ،شرایط خاص برخيي از مايا ل در
حوزهها ي سير و حركت ،ناوگان ،خط ،ارتباطات و عالهم الکتریکي است كه امکان حضور آنهيا را در دورههياي مايخو و
سيستمي كاهش ميدهد .ازجمله این ماا ل حساس ميتوان به لوكوموتيوراني اشاره كرد كه هدف این پژوهش نيز ،بررسي
اثر سيستم یادگيري همراه تعاملي بر عملکرد شخصي لوكوموتيوران است .بهمنظور بررسي مسئله تحقيق و آزمون فرضيه از
روش تحقيق نيمه آزمایاي و از طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد .گروهها با استفاده از روش نمونيه-
گيري خوشهاي از ميان لکوموتيو رانان ایستگاه تهران انتخاب شدند .جامعۀ آماري شامل كليۀ لوكوموتيورانان ایستگاه تهران
به تعداد  420نفر بود .سپس  45نفر بهعنوان نمونۀ آماري كه نمرۀ فرسودگي شغلي آنان در مؤلفۀ عملکرد شخصي پایينتر
از  32بيود ،بييه روش نمونييهگيييري خييوشاي انتخيياب شييدند و بهصييورت تصييادفي در سييه گييروه  15نفييري ،دو گييروه از
شركتكنندگان با رویکرد آموزش بزرگساالن (آندراگوژي) و سيستم یادگيري همراه تعاملي ( )IMLSبا رویکرد هيتاگوژي
و یک گروه كنترل جایگزین شدند .یافته ها ناان داد كه آموزش به شيوۀ یادگيري همراه تعاملي در افزایش فراواني و شدت
عملکرد شخصي شركتكنندگان پژوهش مؤثر بود.
واژههای کلیدی :یادگيري همراه ،تعامل ،عملکرد شخصي ،لوكوموتيوران.

 - 1داناجوي دكتراي رشته مدیریت فناوري اطالعات ،داناگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
 - 2استادیار گروه مدیریت فناوري اطالعات ،داناگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركز ،تهران ،ایران ،مسئول مکاتباتbazaee@iauctb.ac.ir :
 - 3دانايار گروه روانشناسي تربيتي ،داناگاه عالمه طباطباهي ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
حمل نقل ریلي با توجه به مزایاي ویژه و سازگاري با محيطزیست ،از زیرساختهاي مهم توسعه
كاور محسوب ميشود .در بندهاي  24و  25امور اقتصادي سياستهاي كلي برنامهي شام توسعه بر
اولویت صنعت حملونقل ریلي تأكيد شده و در بندهاي  34و  38امور فناوري اطالعات و ارتباطاتِ این
برنامه ایجاد ،تکميل و توسعهي شبکه ملي اطالعات و تأمين امنيت آن ،تسلط بر دروازههاي ورودي و
خروجي فضاي مجازي و پاالیش هوشمند آن و سامان دهي ،احراز هویت و تحول در شاخو ترافيکي
شبکه بهطوريكه  50درصد آن داخلي باشد 1و افزایش سهم سرمایهگذاري زیرساختي در
حوزهي فناوري اطالعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كاورهاي برتر منطقه )2به توسعه زیرساخت
ارتباطي و هوشمندسازي سيستمها اشاره دارد (سياستهاي كلي برنامه شام توسعه .)1395 ،در این
راستا بررسي ،طراحي مدل و پيادهسازي سيستم هاي هوشمند یادگيري همچون اهرمي به توسعه
یادگيري در حملونقل ریلي شتاب خواهد داد .با توجه به هدف پژوهش در ادامه تعریفي از عملکرد
شخصي كاركنان اراهه ميگردد .عملکرد به درجه انجام وظایفي كه شغل یک كارمند را تکميل ميكند
اشاره دارد و ناان مي دهد كه چگونه یک كارمند الزامات یک شغل را به انجام ميرساند .عملکرد ا لب
با «تالش» كه اشاره به صرف انرژي دارد یکسان تلقي ميشود ،اما عملکرد بر اساس نتایج فعاليتها
اندازهگيري ميشود (.)Byars & Rue, 2008
جهان امروز بهویژه جهان سازمانها ،دستخوش تغيير و تحوالت شيگرف و ميداومي اسيت و تميامي
ابعاد سازمان ها از محيط داخلي تا محيط خارجي ،از عوامل انساني تا يرانساني و  ،...همگيي بيا شيتابي
خيرهكننده در حال تغيير از حالتي به حالتي دیگرند ( .)Jiang, 2008در چنيين شيرایطي ،سيازمانهيا
براي بقا تالش ميكنند و براي اینکه بتوانند خود را در محيط پرتالطم اطيراف حفيك كننيد ،پيوسيته از
قالبهاي ير پویا خارج ميشوند و به سمت توسعه یادگيري و ایجاد سازمان یادگيرنيده ،حركيت ميي-
كنند ( .)Adair, 2002یادگيري سازماني و سازمان یادگيرنده ،با شيرو ده 90مييالدي مطيرح شيدند.
سازمانهاي یادگيرنده ،سازمانهایي هستند كه بهطور مستمر خود را از نو ساخته ،كاف كرده و نيروي
مضاعفي در خود ایجاد ميكنند (.)Crossan, 2004
اقتصاد دانشمحور و نوآوريهاي تکنولوژیکي افزایش یافته و فضاي رقابتي شدیدي شکل گرفته كيه
به تغييرات شتابندهاي در محيطهاي كسبوكار منجر ميشود .درنهایت ،این تغييرات باعث شيده اسيت
ماا ل پيچيدهتر و چالايتر شوند .ازاینرو ،منابع انساني بهعنوان صاحبان ماا ل باید انعطافپيذیر،
خودفرمان ،كارآفرین ،مسئوليتپيذیر و طاليب ابتکيار و آزادي عميل باشيند ( Joo & Shim,
 -1بند  34سياستهاي كلي برنامهي شام توسعه
 -2بند  37سياستهاي كلي برنامهي شام توسعه
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 . )2010ظهور افقهاي تازه در عرصه رقابت در سطح بينالملليي ،تيأثير فنياوريهياي نيوین در هميه
جنبههاي زندگي باري ،جهانيشدن و اهميت فزایندهي سرمایهي انساني در عصر دانش و تحول حاكي
از آن است كه الزامات تعليم و تربيت امروز از نو گذشته نيست .یادگيري در یک محيط ثابيت و ایسيتا
اتفاق نميافتد (.)Jhonson & esmit, 2009
روشهاي سنتي آموزش دیگر قادر به پاسخگویي به نيازهاي آموزشي ميادامالعمر فراگييران نيسيت
(مرشدي و همکاران .)1390 ،زیيرا یيادگيري و آميوزش تحيت تيأثير و خيود عاميل تغيييرات هسيتند.
پيارفت فناوري اطالعات و ارتباطات و تأثير آن بر علوم یاددهي و یادگيري فرصتهایي را بيراي خليق
محيطهاي یادگيري با طراحي خوب ،یادگيرنده محور ،جالبتوجه ،تعاملي ،كارا ،انعطافپذیر ،معنيدار و
تسهيل شده فراهم آورده است (مصدق .)1388 ،درواقع در جهياني كيه روز بيه روز مجهز بيه فينآوري
اطالعات ميشود ،شيوه هياي سينتي یياددهي و یييادگيري چنييدان كارسيياز نخواهييد بيود (فضيلي و
همکاران .)1391 ،عظمت و سرعت پيارفتهاي عصر جدید بيتردید دگرگونيهاي اجتماعي و تحوالت
اقتصادي رتبه همراه داشته است .بر این مبنا در چنين شرایطي تغييير و تحيوالت عميقيي در زنيدگي
افراد و اشتغال آنها به وجود آمده است .به همين جهت سازمانهاي نوآور براي رسييدن بيه اهيداف و
برنامههاي خود تالش ميكنند تا راههایي جهت سازگاري مطليوب كاركنيان خيود بيا چنيين تغيييرات
عظيمي به وجود آورند .انسان عصر حاضر ،در جریان سازگاري با محيط اجتماعي و شيغلي خيود ناچيار
است محدودیتها و فاارهایي را متحمل شود ( .)Khalid et al, 2015پيادهسيازي سيامانه یيادگيري
همراه و بهكارگيري تلفن همراه در امر آموزش مي تواند راهکاري براي سازگاري كاركنان با این تغييرات
باشد.
به كارگيري ابزارهاي فناوري اطالعات ،راهكارهاي نویني را در بهبود و توسعهي نظام آموزشيي اراهيه
نموده ،كه یادگيريهاي مجازي و از راه دور از نتایج آن ميباشند .با ظهور این نو یيادگيريهيا شييوه-
هاي آموزشي نوپایي چون یادگيري الکترونيکي و یادگيري همراه (از طریيق تلفين هميراه) بيه صيورتي
كارآمد مورد بهرهگيري قرار مي گيرد .نيازهاي روزافزون مردم بيه آميوزش ،كمبيود امکانيات اقتصيادي،
كمبود اساتيد و آموزشگران مجرب و هزینههاي زیاد كه صرف آميوزش مييشيود متخصصيان را بير آن
داشته است كه به كمک فناوري اطالعات و ارتباطات روشهاي نویني را براي آموزش ابدا نماینيد كيه
هم اقتصادي و باكيفيت باشد و هم بتوان با استفاده از آن بهطور همزمان عدهي كثييري از فراگييران را
تحت آموزش قرار داد (فرهادي )1384 ،از سوي دیگر ،تحوالت سریع فنياوري اطالعيات و ارتباطيات در
ساليان اخير مردم جهان را بيا یيک یيادگيري همهجانبيه و بيازآموزي مواجيه كيرده اسيت (كریميي و
همکاران .)1393 ،ازآنجاكه در تاریخ اسيتفاده از تکنوليوژي در آميوزش ،هيچگياه تکنوليوژي بهانيدازهي
موبایل و وسایل همراه براي شهروندان در دسترس نبوده اسيت و همچنيين مهييا و ارزان بيودن وسيایل
همراه ،توسعهي روزافزون تجهيزات این وسایل و انعطافپذیري این وسایل در امير آميوزش از یکسيو و
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ازآنجاكه دستگاهها با هزینه هاي روزافزون ،كاهش درآمدها ،افيزایش تقاضيا بيراي آميوزش عيالي ،بيازار
تجارتي و رقابتي ،افزایش كارایي و اثربخاي آموزش و تربيت داناجویاني كارآفرین و متناسب بيا عصير
حاضر كه عصر دانایي نام دارد از سوي دیگر ،ایجاب ميكند كه دستگاهها ،سياستهيا و اسيتراتژيهياي
خاص و نویني برگزینند (ابراهيم بيکي چيمه.)1388 ،
با ورود فناوري الکترونيکي و همراه (تلفن همراه) به عرصۀ آموزش تغييرات عمدهاي در كالسهياي
درس ،تغيير ساختارهاي آموزشي ،الگوهاي رفتاري درون نظام آموزشي و حتي محتواي آموزشيي را بيه
دنبال داشته است (عبدالوهابي و همکاران .)1390 ،با توجه به مباحيث مطيرح شيده و نقيش یيادگيري
همراه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود كه آیا پيادهسازي سيستم یادگيري همراه تعياملي و
به عبارتي استفاده از تلفن همراه در فرایند آموزشي بر عملکرد شخصي لوكوموتيورانان تأثيري دارد؟
چرا كه تغييرات فنّاوري زیادي در بخشهاي مختلف راهآهن صيورت گرفتيه اسيت و بيه دنبيال آن
دستورالعملها ،رویه ها ،الزامات قانوني و مقررات نييز در حيال تغييير اسيت ليذا هيم در بخيش فنيي و
عملياتي و هم در بخش قوانين و مقررات ،نياز به برگزاري دورههاي آموزشي افزایش یافته است .ازجمله
مساهل مهم بخش آموزش در راهآهن شرایط خاص برخي از ماا ل (ازجمليه كاركنيان سيير و حركيت،
ناوگان ،خط ،ارتباطات و عالهم الکتریکيي) اسيت كيه امکيان حضيور آنهيا را در دورههياي مايخو و
سيستمي كاهش ميدهد .برخي از ماا ل مثل لوكوموتيوراني یا در حال سير هستند یا خسيتگي بعيد
از كار كه در هر دو حالت شرایط مناسب براي حضور فرد در كالس آموزشي نيست .ماا ل دیگير مثيل
مأمورین عالهم نيز معموالً یا در نوبت كاري هستند یا استراحت بعد از كار كيه در صيورت حضيور هيم،
آموزش اثربخاي را شاهد نخواهيم بود .معموالً بيا توجيه بيه كمبيود نييروي انسياني امکيان اختصياص
مرخصي جهت حضور كاركنان در كالسهياي آموزشيي نيسيت .ضيمن آنكيه حضيور كاركنيان بخيش
خصوصي كه الیه عملياتي راهآهن بر عهده آنان است با محدودیتهایي روبروست (شيریفي و همکياران،
.)1395
یادگيري همراه زمينهاي را فراهم ساخته است كه بسياري از آرمانهاي آموزشي ،مانند یادگيري
مستقل ،خودراهبري در یادگيري ،یادگيري در هر مکان و زمان ،استقالل فراگير در امر یادگيري ،حق
انتخاب محتوا بهحسب عالهق ،به رسميت شناختن واقعيتر تفاوتهاي فردي فراگيران ،امکان اراهه
مثالها در قالبهاي ملموستر با استفاده از امکانات رایانه اي ،آموزش و یادگيري مااركتي و ارزیابي و
اراهه سریع بازخورد از آموختهها ،قابل تحققتر جلوه ميكند .به نظر ميرسد نياز به یادگيري همراه
براي آموزش مداوم كاركنان راهآهن كه مخاطبين فراوان و با تنو گسترده ،تجارب و نيازهاي آموزشي
دارد ،بياتر محسوس است .از ضرورت هاي مهم تحقق یادگيري همراه نيز توجه به این رویکردها و
نظریههاي یادگيري است .زیرا با بهكارگيري هوشمندانه این نظریات ميتوان به راهحلهایي براي
یادگيري با رویکرد هيتاگوژي (یادگيري خودمحور) دست یافت كه نيازهاي در حال تغيير راهآهن را
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برآورده كند و در جهت كاهش شکاف دیجيتال موجود حركت كرد (.)Sharifi et al, 2017
طبق گزارشها ي موجود در صنعت ریلي ،یکي از دالیل پایين بودن كارایي و اثربخاي در راهآهن،
آموزش نامطلوب است .در صنعت حملونقل ریلي با توجه به اهميت جان مسافرین و همچنين نياز به
جلب رضایتمندي آنها باید نسبت به نيسازي شغلي كاركنان این صنعت اقدام كرد .بهكارگيري
سيستم هاي هوشمند یادگيري یک اقدام عملي در تحقق توانمندسازي كاركنان است .در راستاي
هوشمندسازي این بخش ،استقرار سيستم یادگيري همراه تعاملي اجتنابناپذیر است .از منظر دیگر
ضریب نفوذ باالي تلفن همراه در كاور زمينه پيادهسازي این سيستم را ایجاد كرده است .مسئلهاي كه
این پژوهش با آن روبروست یافتن تأثير سامانه یادگيري همراه تعاملي بعد از پيادهسازي بر عملکرد
شخصي لوكوموتيوران است.
در این پژوهش محققين به دنبال بررسي اثر پيادهسازي سامانه هوشمند یادگيري همراه تعاملي با
رویکردي فراگير محور (هيتاگوژي) بر عملکرد كاركنان عملياتي بودند .در این راستا هدف ذیل تدوین
شد :تعيين تأثير سيستم یادگيري همراه تعاملي بر عملکرد شخصي لوكوموتيوران.
به دنبال هدفگذاري براي این پژوهش فرضيه زیر ماخو شد:
استقرار سيستم هوشمند یادگيري همراه تعاملي در شركت راهآهن بر بهبود عملکرد شخصي
لوكوموتيورانان اثر مثبت دارد.
پیشینه پژوهش

اباصلت خراساني ( )1395از یادگيري موبایلي بهعنوان پارادایم جدیدي در یادگيري مجازي یاد
مي كند و پس از اراهه كليات ،كاربردها ،مزایا و چالشهاي بالقوه آن ،عناصر اصلي یادگيري همراه را
یادگيرنده ،مدرس ،محيط ،محتوا و ارزیابي معرفي كرده است.
ژانگ و یو ( )2017در مقاله خود نقاه ساختاري براي مدل یادگيري همراه اراهه كردند .ستيرک و
تانریکولو ( )2015در پژوهاي به عوامل مؤثر بر پایداري یادگيري همراه پرداخته و مدلي مطابق شکل
زیر براي پایداري در توسعه یادگيري همراه اراهه كردند .یویه مين هيوآنگ و همکارانش مقالهاي با
عنوان «نوآوريها در طراحي كاربردهاي یادگيري همراه» در سال  2010اراهه كردند .ایاان در مقاله
خود به رشد سریع فناوري تلفن همراه اشاره و از یادگيري همراه بهعنوان یک مقوله جدید و مهم در
یادگيري الکترونيکي یاد كردند .در این مقاله لزوم بهكارگيري سامانههاي نوین ،فنّاوريهاي ارتباطي و
حسگرها مورد بررسي قرار گرفته است .اوزون بویال و كارسوب ( ،)2009در پژوهاي با عنوان «نگرش
داناجویان خاور نزدیک قبرس شمالي به یادگيري تلفن همراه و كاربرد آن در افزایش آگاهيهاي
زیستمحيطي آنها» عنوان ميدارند كه داناجویان داراي نگرش مثبت به یادگيري تلفن همراه بوده و
درزمينهي اطالعات زیستمحيطي نيز ميزان آگاهي داناجویان شركتكننده در دوره ،یادگيري تلفن
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همراه بهطور معنيدار افزایش یافته است .درناليا ،هيگ و فرهالس ( ،)2008در پژوهاي با عنوان
«امکانسنجي استفاده از فناوريهاي تلفن همراه در آموزشهاي ارزیابي سالمت و مراقبتهاي
اجتماعي پرستاران» ناان دادند كه اگرچه نگرش فراگيران به استفاده از یادگيري تلفن همراه مساعد
است ،اما استفاده از فناوري تلفن همراه به آموزش و حمایت فراوان نياز دارد.
از بررسي تحقيقات انجامشده درزمينه موردمطالعه اینگونه دریافت شد كه اكثر آنها به
تجزیهوتحليل و یا به بررسي مزایا و معایب یادگيري همراه و یا بررسي این سيستم در بين دانش
آموزان و داناجویان پرداخته و تأثير یادگيري همراه تعاملي بر عملکرد اراهه ناده است؛ اما پژوهش
حاضر به بررسي تأثير این سامانه بر عملکرد شخصي پس از پياده سازي آن در بين كاركنان شركت
راهآهن جمهوري اسالمي ایران پرداخته است ،لذا از این نظر نسبت به پژوهشهاي پياين تفاوت دارد
و پژوهش تازهاي به شمار ميرود.
مدل مفهومی یادگیری همراه تعاملی

در راستاي حركت به سمت پيادهسازي سيستم یادگيري همراه تعاملي در راهآهن ،مدل مفهومي
زیر برگرفته از مقاله دیگري از همين محققين پيانهاد شد.

شکل  :1مدل مفهومی یادگیری همراه راهآهن ایران
منبع.)Sharifi et al,2017( :
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پس از بررسيهاي كارشناسي بهصورت نمونه نرمافزار كاربردي 1همراه پایدار انتخاب و براي جامعه
هدف مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  :2صفحه ورود
منبع( :شریفی و همکاران)1395 ،

شکل  :3منوهای نرمافزار کاربردی
منبع( :شریفی و همکاران)1395 ،

-Application

1
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در شکل  4مااركت لوكوموتيوران در این طرح آموزشي در زمان توقف مااهده ميشود.

شکل  :4لوکوموتیوران در حال مشارکت در فعالیت آموزشی از طریق تلفن همراه در زمان توقف
منبع( :شریفی و همکاران)1395 ،

 -2روش تحقیق
بهمنظور بررسي مسئله پژوهش و آزمون فرضيه از روش تحقيق نيميه آزمایايي و از طيرح تحقييق
پيشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد .گروهها با استفاده از روش نمونهگييري خوشيهاي از
بين لوكوموتيورانان ایستگاه تهران انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایاي و یک گيروه كنتيرل
جایگزین شدند .متغير مستقل در این پژوهش شامل دو برنامه مداخلهاي مبتني بير الگيوي پيداگوژي و
یيادگيري هميراه تعياملي بيا رویکيرد هيتياگوژي و متغيير وابسيته شيدت و فراوانيي عملکيرد شخصييي
لوكوموتيوران است .متغير كنترلكننده شامل سن ،سابقه شيغلي و مييزان تحصييالت شيركتكنندگان
است .سابقه اشتغال حداقل  5سال ،دامنه سني  30تا  50سال و حداقل تحصيالت دیپلم تعيين گردید.
متغير مداخلهگر شامل ساخت بندي جلسات و برنامه مداخلهاي متفاوتي بود كه در جلسات اعمال شد.
جامعه آماري شامل كليه لوكوموتيورانان ایستگاه تهران بود كه تعيداد افيراد ایين جامعيه  420نفير
است 45 .نفر بهعنوان نمونه آماري كه نمره فرسودگي شغلي آنها در مؤلفه عملکرد شخصي پایينتير از
 32بود ،به روش نمونهگيري تصادفي انتخاب كرده و بهصورت تصادفي در سيه گيروه  15نفيري ،گيروه
شركتكنندگان با رویکرد آموزش بزرگساالن (آندراگوژي) ،گيروه اسيتفادهكننده از سيسيتم یيادگيري
همراه تعاملي ( )IMLSبا رویکرد هيتاگوژي و یک گروه كنترل جایگزین شدند .گروه آزمایايي اول بيه
مدت  4جلسه  90دقيقهاي برنامه آموزشي مقررات عمومي سير و حركت با رویکرد آنيدراگوژي و گيروه
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دوم از طریق تلفن هميراه بيا رویکيرد هيتياگوژي دریافيت كردنيد .در پایيان دوره شيركتكنندگان بيه
پرسانامه مجدداً پاسخ دادند.

 -3یافتههای پژوهش
بهمنظور پاسخگویي به سؤال پژوهش و آزميون فرضييههيا ،دادههياي گردآوريشيده بيا اسيتفاده از
روشهاي مناسب آماري ،مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند.
فرضیه :استقرار سيستم هوشمند یادگيري هميراه تعياملي در راهآهين بير بهبيود عملکيرد شخصيي
لوكوموتيورانان تأثير دارد.
بهمنظور آزمون فرضيه فوق و با هدف تعدیل اثر پيشآزمون ،از آزميون آمياري تحلييل كوواریيانس
دوراهه ( )MANCOVAاستفاده شد .ازجمله مفروضههاي بنيادي استفاده از این آزميون ،همگين بيودن
ماتریس كواریانسها و واریيانسهياي خطياي متغيرهياي وابسيته اسيت .جهيت بررسيي برقيراري ایين
مفروضهها آزمون  MBOXو آزمون  Fلوین به اجرا درآمد .جداول زیر (جداول 1و  )2نتایج این آزمونها
را ناان ميدهد:
جدول MBOX :1
MBOX

F

df1

df2

Sig

36/7

1/3

21

2883/5

0/13

منبع( :محاسبات نگارندگان)

آزمون  MBOXیکساني ماتریسهاي كوواریانس مااهدهشده متغيرهاي وابسته را مورد آزمون قيرار
ميدهد .جدول باال ناان ميدهد كه مقدار  Fدر تمامي متغيرها در سطح خطاي كمتر از  0/05معنيادار
نيست .به این معني كه ماتریسهاي كوواریانس مااهدهشده متغيرهاي وابسته در بين گروههياي ميورد
مقایسه متفاوت بوده و مفروضه برقرار است.
جدول  :2آزمون  Fلوین جهت بررسی یکسانی واریانسهای خطا
متغير

 Fلوین

df1

df2

sig

فراواني عملکرد شخصي

0/58

1

28

0/45

شدت عملکرد شخصي

1/44

1

28

0/24

منبع( :محاسبات نگارندگان)

P<0. 001
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جدول باال ناان ميدهد كه با توجه به عدم معناداري  Fبهدستآمده در كليه خرده مقياس عملکرد
شخصي فرض یکساني واریانس هاي خطا برقرار است و امکان انجام تحليل كوواریانس وجود دارد.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته (خرده مقیاس عملکرد شخصی) در پیشآزمون و
پسآزمون گروهها
متغیر

گروه

فراواني
عملکرد شخصي
شدت
عملکرد شخصي

پسآزمون

پیشآزمون
تعداد

ميانگين

انحراف
معيار

تعداد

ميانگين

انحراف
معيار

IMLS

15

6 .24

5 .6

15

8 .34

2 .4

Andragogy

15

7 .25

2 .4

15

4 .25

2 .5

IMLS

15

2 .32

4 .7

15

41

1 .6

15

6 .32

8 .3

15

9 .32

7 .3

Andragogy
منبع( :محاسبات نگارندگان)

جدول  3ميانگين و انحراف معيار گروهها را در موقعيتهاي پيشآزمون و پسآزمون در متغيرهياي
وابسته ناان ميدهد .با توجه به جدول ،ميانگين گروهها در پسآزمون متغيرهاي وابسته تفياوت نايان
ميدهند .جهت بررسي معناداري تفاوت ميانگين گروهها ،از آزمون تحليل كوواریانس دوراهه بيا تعيدیل
اثر پيشآزمون استفاده شد .جداول زیر نتایج این آزمون را ناان ميدهد:
جدول  :4آزمونهای چند متغیره جهت تعیین معناداری اثر متغیر مستقل (مداخالت)
نو آزمون

ارزش

F

 dfفرضيه

 dfخطاي
توزیع

Sig

Eta

اثر پيالي

0/97

102/7

6

17

0/001

0/97

المبداي ویلکز

0/02

102/7

6

17

0/001

0/97

اثر هتلينگ

36/2

102/7

6

17

0/001

0/97

بزرگترین ریاه روي

36/2

102/7

6

17

0/001

0/97

منبع( :محاسبات نگارندگان)

P<0. 001
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جدول  4نتایج چهار آزمون چند متغيره جهت معنيداري اثر متغير مستقل یعني گيروه را در ميدل
ناان ميدهد F .بهدستآمده در هر چهار آزمون ناان ميدهد كه تأثير گروههيا در متغيرهياي وابسيته
در سطح خطاي كمتر از  0/05معنادار است .ضریب اتا نيز ناان مييدهيد سيهم گيروه (ميداخالت) در
تبيين واریانس متغيرهاي وابسته  %94است.
جدول  :5خالصه جدول تحلیل کوواریانس ()MANCOVA
منابع
تغيير

گروه

متغير وابسته
فراواني عملکرد
شخصي
شدت عملکرد
شخصي

منبع( :محاسبات نگارندگان)

مجمو
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

Sig

Eta

615/9

1

615/9

67/6

0/001

0/75

449/6

1

449/6

96/3

0/001

0/81

P<0. 001

جدول فوق نتيجه تحليل كوواریانس را ناان ميدهد .با توجه به  Fبهدستآمده در پسآزمون كليه
متغيرهاي وابسته ،تفاوت ميانگين گروهها در پسآزمون در سطح خطياي  a<0/001معنيادار اسيت .بيا
توجه به مقدار ضریب اتا ميزان تبيين واریانس متغيرهاي وابسته توسيط گيروه (ميداخالت) بيه ترتييب
 22% ،65% ،56% ،68% ،70%و  %25است.
نتيجه تحليل كوواریانس ناان داد كه اثر گروه بر نمرات پسآزمون مؤلفه عملکرد شخصيي معنيادار
است .لذا نتيجه ميگيریم ،بين ميانگينهاي نمره مؤلفيه عملکيرد شخصيي در گيروه كنتيرل ،آزميایش
( )IMLSتفاوت معنادار وجود دارد .به عبارتي فرضيه پژوهش تاهيد ميشود؛ یعني آموزش بيا سيسيتم
یادگيري همراه تعاملي با رویکرد هيتاگوژي در افزایش فراواني و شدت عملکرد شخصي لوكوموتيورانيان
راهآهن تهران مؤثر بوده است.
 -4بحث و نتیجه گیری
منابع انساني ارزشمندترین دارایي سازمان ميباشند .با توجه بيه نقيش حيياتي سيازمان مييتيوان
نتيجه گرفت نيروي انساني اهميت بسزایي دارد .توجه به نيروي انساني بررسيي مايکالت و مسياهل آن
باید بهعنوان یک اصل مهم و اساسي موردتوجه قرار گيرد .با توجه بيه آنچيه گفتيه شيد مسيئله اصيلي
تحقيق حاضر پس از بهكارگيري مدل هوشمند و استقرار سيستم یادگيري هميراه تعياملي در راهآهين،
پاسخ به این سؤال است كه آیيا بيه كيارگيري سيسيتم یيادگيري هميراه تعياملي بير عملکيرد شخصيي
لوكوموتيورانان تأثير دارد؟
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روش پژوهش نيمه آزمایاي از نو پيشآزمون -پسآزمون با گيروه كنتيرل بيود .جامعيه پيژوهش
كليه لوكوموتيورانان اداره كل راهآهن تهران و روش نمونهگييري خوشيهاي بيود ،كيه از كسياني كيه در
آزمون فرسودگي شغلي مسلش نمره كمتر از  32داشتند 45 ،نفر انتخاب شدند .این گروه نمونه به گونه
تصادفي در سه گروه  15نفري دو گروه آزمایاي (آندراگوژي) و ( IMLSبا رویکرد هيتياگوژي) و یيک
گروه كنترل گماشته شدند .شركتكنندگان ،با سابقه اشتغال حيداقل  5سيال ،دامنيه سيني  30تيا 50
سال و حداقل تحصيالت دیپلم تعيين گردید.
گروه آزمایاي اول به مدت  4جلسه  90دقيقهاي برنامه آموزشي مقررات عمومي سير و حركت بيا
رویکرد آندراگوژي و گروه دوم از طریق تلفن همراه با رویکرد هيتاگوژي دریافت كردنيد .در پایيان دوره
شركتكنندگان به پرسانامه مجدداً پاسيخ دادنيد .دادههيا بيا اسيتفاده از آزميونهياي آمياري تحلييل
كوواریانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .نتيجه تحليل كوواریانس ناان داد كه اثر گيروه بير نميرات
پسآزمون مؤلفه عملکرد شخصي معنادار است .ليذا نتيجيه ميگييریم ،بيين ميانگينهياي نميره مؤلفيه
عملکرد شخصي در گروه كنترل ،آزميایش ( )IMLSتفياوت معنيادار وجيود دارد .بيه عبيارتي فرضييه
پژوهش تاهيد ميشود؛ یعني آموزش با سيستم یادگيري همراه تعاملي با رویکرد هيتياگوژي در افيزایش
فراواني و شدت عملکرد شخصي لوكوموتيورانان راهآهن تهران مؤثر بوده است.
سيستم یادگيري همراه تعاملي و نرمافيزار كياربردي آن بعيد از اتميام مطالعيات پژوهايگران ایين
پژوهش با همکاري مركز آموزش و تحقيقات راهآهن و بخش خصوصي در راهآهن پيادهسازي و تأثير آن
بر مؤلفههاي مختلف بررسي شد .در پایان پيانهادهایي به شرح زیر اراهه گردید.
پيانهاد شد این سيستم براي آموزش سایر ماا ل عملياتي در دیگير بخيشهياي راهآهين ميورد
استفاده قرار گيرد .در راستاي ارزیابي اثربخاي دورههاي آموزشي كه با این سيستم طراحيي و برناميه-
ریزي مي گردد باید مطالعاتي در این خصوص در واحدهاي عملياتي مختلف انجام پيذیرد .ليذا پياينهاد
ميگردد محققين با بهكارگيري روشهياي مختليف ارزیيابي اثربخايي دورههياي آموزشيي نسيبت بيه
اثربخش بودن این سيسيتم در سيطوح واكنايي ،یيادگيري ،رفتياري و نتيایج اعيالم نظير كننيد .بيراي
جبرانسازي كمبودهاي سختافزاري و نرمافزاري تلفن هاي همراه هوشمند فراگيران ،رایانش ابري براي
ایجاد فضاي اشتراكي پيانهاد ميگردد.
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