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 چکیده
دانشگاه علوم و  ی آموزش ضمن خدمت کارکنانهادورهی برنامه درسی شناسبیآسهدف پژوهش حاضر 

هدف جز تحقیقات  ازلحاظ( بود. روش پژوهش ADDIEالگوی ) بر اساسفنون هوایی شهید ستاری 

پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته تشریحی بود. جامعه آماری در بخش  جز هادادهگرداوری  ازنظرکاربردی و 

خدمت بودند که از بین ی آموزش ضمن هادورهدر  کنندهشرکتکمی، کارشناسان، مدرسان و کارکنان 

انتخاب گردیدند. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان آموزشی )مدرسان و  نمونهعنوان بهنفر  15 هاآن

 عنوانبهو قاعده اشباع نظری  ی هدفمندریگنمونهبا استفاده از روش  نفر 51کارشناسان آموزش( بودند که 

 استفاده شداز روش توصیفی از نوع پیمایشی ی بخش کمی هادادهی آورجمعنمونه انتخاب شدند. جهت 

ی بود که روایی آن توسط اساتید و سؤال 07ی ساختهبه همین منظور ابزار این بخش پرسشنامه محقق 

برآورد گردید. همچنین  %11و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  دیتائمتخصصان 

که چارچوب سؤاالت آن بر اساس  افتهیسازمان مهینمصاحبه ی بخش کیفی از هادادهی آورجمع منظوربه

بازخورد  یاستراتژ و جهت بررسی روایی تفسیری آن ازاستفاده  بود، شدهلیتشک یداده کم لیتحل جینتا

 منظوربهو همچنین جهت بررسی میزان اعتبار آن از فرایند مستندسازی استفاده شد. سپس  کنندهمشارکت

 یتک عامل انسیوار لی(، تحلیاتک نمونه tجامعه ) کی نیانگیآزمون می کمی از هاداده لیوتحلهیتجز

(ANOVAآزمون توک ،)ی مرحلهبخش کیفی از روش سه  هایدادهمن و جهت تحلیل دیآزمون فر ،ی

نشان داد از  هاداده لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از  نهایت در استفاده شد. اشتراس و کوربن یدادهتحلیل 

                                                                                                                                        
 (Rahimi.b@ut.ac.ir، مسئول مكاتبات : ) دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسي دانشگاه  تهران 1

 عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي - 2

 ستاري شهيد هوایي فنون و دانشجوي دكتري مدیریت آموزش عالي و مدرس دانشگاه علوم - 3
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دچار  ADDIE، ابعاد مختلف عناصر الگوی هادورهدر  کنندگانشرکتاه کارشناسان، مدرسان و دیدگ

 دالیلی که باعث وجود آسیب در عناصر گشته شامل: ازجملهخبرگان آموزشی  ازنظرکه  باشندیمآسیب 

. ستا یابی)فرصت( ارزش ایعدم لزوم یی، اجرا هاییرساختز فقدانی، ستمیس موانع ی،رساختیز موانع

اساس  نیبر همقرار گرفت و  موردبررسیدر دو بخش کارکنان و سازمان  هایبآسهمچنین پیامدهای این 

 ارائه گردید. هابیآسدر پایان راهکارهایی جهت مرتفع نمودن 

، ADDIEی، برنامه درسی، آموزش ضمن خدمت، الگوی شناسبیآس :واژگان کلیدی

 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

 مقدمه 

ابعاد  بر به منصه ظهور رسید، هاینوآورو  ابداعات تحوالتی که در سایه اختراعات،

نهادهای برخاسته از  منزلهبه هاسازمان نیبنیدراشگرفی گذاشت و  ریتأثمختلف زندگی 

اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحوالت بودند و بدین ترتیب ساختارهای 

ی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و سوبهل ساده و سنتی سازمانی از اشکا

ی احرفهشدن برای  آماده چنین وضعیتی، در شدند. دهیچیو پنیز متحول  هاآنعملکردهای 

تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش  یهاآموزشمعین مستلزم صرف وقت زیاد و 

ی هاآموزشحاضر نیز  در حال یدا کرد.ی در اکثر مشاغل پاژهیوجایگاه  جیتدربهکارکنان 

در  رای؛ زی مختلف از جایگاه خاصی برخوردار استهادر سازمانضمن خدمت کارکنان 

و فناوری پیشرفت نموده  علوم چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،

عات اطال عمرمینتحول و دگرگونی به حدی است که عرصه حاضر را عصر  نیا است.

 اطالعات ،شدهمنسوخی از اطالعات بشری مین ،هرچند سالی دورانی که در عنی؛ انددهینام

 از ( از همین رو بسیاری5، 5333فتحی واجارگاه، . )شودیمجدید جایگزین آن 

 و یفنّاور سرمایه، بر عالوه سازمان هر اصلی یهاستون از یکی امروزه معتقدند کارشناسان

 از یکیعنوان به انسانی سرمایه و منابع آموزش جهت همین. به است نیانسا نیروی مدیریت،

شود یم گرفته نظر در شرایط تغییر باها سازمان مثبت سازگاری برای هایاستراتژ نیترعمده

(Gharhremani & Khorasani and Hashemi, 2015.) 
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 برای کسب ردیگ زمان هر از بیش هاسازمانامر آموزش، امروز  ضرورتبه با توجه

 هدف دو این به دنبال طراحی آموزشی مناسب برای و کنندیمخود تالش  حفظ و نتایج

 که است آموزش که گفته شد این گونههمان زیرا هستند. (بقاء حفظ و کسب نتایج)

 مناسب آموزشی طراحی دلیل همین به. گرددیم آن تعالی و سازمان عملکرد بهبود موجب

 علمی قلمروعنوان به آموزشی طراحی گریدیعبارتبه .است وریضر مهم این تحقق برای

 نقش از پردازدیم یادگیری تحقق جهت در ی آموزشیهاتیموقع ارائه چگونگی به که

 هرگونه قلب آموزشی طراحی برخی معتقدند که یاگونهبه است برخوردار بسزایی

 اصلی حوزهکار وکسب و صنعت عرصه همین دلیل است که به .است آموزشی کوشش

معلم،  وعباسپور  ،فردانش کرمی،است ) اخیر بوده دهه سه در آموزشی طراحی انجام

 صورتبهی طراحی آموزشی، دهندهشکل( اجزای 1771) 5(. از دیدگاه بیلتون5333

یک فرایند عقالنی، منطقی و متوالی برای حل  اساساًطراحی » از: اندعبارتجداگانه، 

 فردانش«)فرآیند طراحی را فرایند حل مسئله دانست توانیمن اساس، رای مسائل است و به

 (.5330کرمی،  و

به  تواندینم ییتنهابه یآموزش یهادوره یو اجرای آموزشاز سویی دیگر، طراحی  

با توجه به اصول و  دیها باکمک کند. آموزش شیبه اهداف خو دنیسازمان درراه رس

موجود را برطرف سازد  یازهایآمده ندستبه یجهیا نتبنا گذاشته شوند ت یعلم یهاروش

به  یابیدست زانیاهداف و م ییناسامنظور شها بهجهت سازمان نی(. به هم5331 ان،ی)عباس

 ،و اصالح اهداف موردنظر هستند یابیارز یهانظام یو اجرا یبه طراح زیآن، نا گر

مطرح است  یسازمان یشناسبیو آس یابیعارضه یاستفاده از الگوها رونیازا

در  یشناسبیو آس یابی(. کارکرد عارضه5310و رسته مقدم  یفراهان ،یی)کوچکسرا

 آوردیابعاد نامحسوس در آموزش را فراهم م یزی( امکان ممادیز اریانعطاف بس )با وزشآم

 ستمیس یبهبود و تعال یهاو ارائه راه یاز آن به طراح یناش یهایخروج تیکه درنها

در  هاسازمان، گریدعبارت(؛ به50، 5331 ،ییدایو پ ی)نور دینمایم یانیکمک شاآموزش 

                                                                                                                                        
1 Bilton 
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به توسعه خود ادامه بدهند که  توانندیممعرض تغییرات داخلی و خارجی هستند و زمانی 

ی شناسبیآستوجه به این واقعیت،  با توجه الزم را به توسعه منابع انسانی داشته باشند.

و ارزشیابی وضعیت فعلی آموزش منابع انسانی مفید ها فرصتناسایی نیازسنجی، ش منظوربه

 (.Chenijani & Yaghoubi, 2013بود )خواهد 

ی آموزش ضمن خدمت هادورهی شناسبیآسدر امر  آنچه شدهگفتهبا توجه به مطالب 

در آن سازمان است  مورداستفادهحائز اهمیت است توجه به الگوی طراحی آموزشی 

. الگوهای کنندیمجهت طراحی آموزشی از الگوهای مختلفی استفاده  هانسازماچراکه 

 شدهنییتعکه از نامشان پیداست نقشه کار یا طرح از پیش  طورهمانطراحی آموزشی 

یی هستند که طراح آموزشی باید در شرایط متفاوت از آن پیروی کند تا به نتایج هاتیفعال

تصور کرد  توانیمی را شماریبی هاروششرایط و  نتایج، ازآنجاکهو  موردنظر دست یابد

ی آموزشی وجود دارند، بنابراین الگوهای طراحی آموزشی نیز تنوع هاتیموقعکه در انواع 

که در حال حاضر  داردیم( اظهار 1773) 5چن(. 33، 5311فردانش، دارند )و تعدد بسیار 

از این الگوها  هرکدامکه  است پرواضح بیش از صد الگوی طراحی آموزشی وجود دارد.

آموزشی با آگاهی از الگوهای طراحی آموزشی و  طراح ی خاصی هستند.هاتیقابلدارای 

ابزاری مطمئن در دست داشته باشد تا در مواقع لزوم از  توانندیم هاآنفهم زیربنای نظری 

 ،5317 رضوی، و نوروزی) راهنمای فرایند طراحی آموزشی استفاده کند عنوانبه هاآن

الگوهای طراحی آموزشی شامل: الگوی طراحی آموزشی دیک و کاری،  ازجمله (.501

الگوی طراحی آموزشی کمپ و همکاران، الگوی طراحی آموزشی هینیچ و همکاران و 

 است( ADDIE) . با توجه به اینکه مبنای پژوهش حاضر الگوی طراحی آموزشیاست...

 .شودیممختصر شرح داده  طوربه در ادامه عناصر برنامه درسی این الگو

 ADDIEعناصر برنامه درسی الگوی 

است.  یآموزش یطراح یبرنامه درس یهامؤلفه ایاجزا  ،یآموزش یطراح یعناصر الگو

مختلف  یهاعناصر بخش نیعناصر سروکار دارد و ا نیدر برنامه خود با ا یطراح آموزش

                                                                                                                                        
1 Chen  
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مثابه مصالح آن هستند به یآموزش یطراح ی. عناصر برنامه درسدهدیم لیبرنامه او را تشک

 یآموزش ی. در طراحکندیبنا کردن طرح خود استفاده م یها برااز آن یکه طراح آموزش

 یمختلف شیمورداستفاده، از عناصر کماب یالگو ،یبیترک کردیموضوع، رو تیبر اساس ماه

(. 16، 5317 ،یضوو ر ی)نوروز شودیرسانه و... استفاده م ،یمانند هدف، محتوا، توال

عنوان چند جز بوده و به یدارامراحل  نیپنج مرحله است که ا یدارا ADDIE یالگو

الگو  نیا عناصر. گرددیمطرح م ADDIE یالگو یبرنامه درس یدهندهلیعناصر تشک

 :اند ازعبارت

ی اطالعات کافی و دقیق برای آورجمع: هدف از این عنصر، تحلیل لیوتحلهیتجز

طریق شناسایی نیازهای  از .استی صحیح ریگمیتصمبرنامه ریزان و معلمان جهت مدیران، 

 معموالً 5و برای تحلیل نیازها شودیمو آموزش معین  هاسازمانی هاهدفواقعی آموزشی 

، مشاهدات، مطالعات دلفی و برای شناسایی نیازهای هامصاحبه، هاشیمایپاز ابزاری نظیر 

این عنصر انواع گوناگونی از  (. درPiskurich, 2015, 51شود )یمآموزشی استفاده 

 که شامل: (Silber & Foshay, 2009, 95تحلیل مدنظر است )

( تحلیل نیاز را شناسایی فاصله بین وضعیت 5116) 1تحلیل نیاز: واتکینس و کافمن -

فرایند  در (.Rothwell & Kazanas,2011, 56کنند )یمموجود و مطلوب تعریف 

ی هنگام .شودیمنیاز، منبع ظهور یک نیاز یا عوامل به وجود آورنده شناسایی تحلیل 

آموزش ضرورت دارد که هدف سازمان بهبود عملکرد نیروی انسانی و افزایش اثربخشی 

مناسب برای حل آن  حلراهباشد؛ بنابراین بررسی دلیل بروز یک مشکل و  هاتیفعال

از تحلیل نیاز پاسخ به این  هدف (.575، 5317نوروزی و رضوی، است )نیازمند تحلیل 

است که آیا نیاز به آموزش وجود دارد و چه وظایفی نیازمند آموزش  سؤال

 (.McArdle, 2010, 1؟)است

 طراح موردتوجه یک، مرحله تحلیل در که است مواردی از یکی: شغل تحلیل -

 و وظایف که کندیم کمک آموزشی طراح به شغل تحلیل یها. دادهاست آموزشی

                                                                                                                                        
1 Needs analysis 
2 Watkins and Kaufman 
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 نمودن مشخص در تواندیم این و نماید مشخص طراحی گروه در را هرکس یهاتیمسئول

 (.550 ،5317 دیناروند،دهد ) یاری را آموزشی طراح آموزشی دوره مقاصد وها هدف

، همچنین شدهمیتقسی شغل به وظایف هاتیمسئول: در تحلیل تکلیف 5تحلیل تکلیف -

 ،5317 دیناروند،) دینمایمبرای آن نیاز دارند را شناسایی  و دانشی که افراد هامهارت

553.) 

: تحلیل مخاطب اطالعات الزم را درباره افرادی که مورد آموزش 1تحلیل مخاطب -

یادگیرنده امکان شناخت  لیتحل .دهدیمدر اختیار طراح آموزشی قرار  رندیگیمقرار 

در این نوع  البته .آوردیمای سیستم فراهم یکی از اجز عنوانبهی یادگیرندگان را هایژگیو

که برای ارائه  ردیگیمی قرار موردبررسی یادگیرندگان هایژگیوتحلیل، تنها آن دسته از 

 (.573 ،5317 رضوی، و نوروزیدارد )ضرورت  مؤثرترآموزش 

: در این بررسی طراح آموزشی به شناسایی منابع جهت توسعه برنامه و 3تحلیل منابع -

و...  هاکارگاه، هاشگاهیآزماو  هاکالسفضای  لیاز قبیادگیری -ل فرایند یاددهیتسهی

 (.550 ،5317 دیناروند،پردازد )یم

، انتخاب محیط آموزشی شودیمفعالیتی که در این عنصر انجام  نیترعمدهطراحی:  -1

 در گام نیترمهم عنصر، (. این501، 5317نوروزی و رضوی، هاست )باهدفمتناسب 

 از: اندعبارتی این عنصر هامؤلفه (.551 ،5317 دیناروند،است ) آموزشی طراحی

برون داد مورد انتظار تدریس  عنوانبه: هدف آموزشی 0ی آموزشیهاهدفتعیین  -

 (.63، 5103نلسون، شود )یمتعریف 

د تا ورو شودیم: محتوا اصول و مفاهیمی هستند که به فراگیران ارائه 1انتخاب محتوا -

ی آموزشی نهایی هاهدفی آموزشی، میسر و رسیدن آنان را به هاتیفعالآنان را به 

 (.571 ،5317 شعبانی،سازد ) ریپذامکان

                                                                                                                                        
1 Task analysis 
2 Audience analysis 
3 Resource analysis 
4 Identify Instructional Objectives 
5 Select content 
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: بروس جویس بر این عقیده است که هر فراگیری به 5یادگیری -راهبردهای یاددهی -

ی مدرس است که با شناخت فهیوظو  کندیمشیوه خاصی مطالب درسی را درک 

ی مختلف تدریس، مدل مناسبی برای هاوهیشاگیران و آگاهی از چگونگی کاربرد فر

 (.5301نصر اصفهانی، کند )تدریس انتخاب 

پایان این عنصر  در .استتدوین: هدف از این عنصر انتخاب و تولید منابع یادگیری  -

زشی فرایند طراحی آمو باید تمام ابزارهای موردنیاز جهت اجرا، ارزشیابی و تکمیل

 .(Branch, 2009, 83باشند ) شدههیته

، محیط یادگیری از طریق آموزش ارائهاجرا: با آماده شدن طرح در عناصر قبل برای  -

 .شوندیمو همه ابزارهای الزم برای کاربرد و اجرا کامل  شودیمبرای فراگیران آماده 

 (.556-551 ،5317 ،دیناروند) شودیمکار طراحی و توسعه در این عنصر تکمیل  نیشتریب

تا فرایند ارزشیابی تشریح و  استی نیازمند یک طرح ارزشیابی پروژهارزشیابی: هر  -

 ,Lee & Owens, 2004شد )مشخص گردد برنامه در چه سطحی ارزشیابی خواهد 

که کیفیت و اثربخشی  است مندنظام، ارزشیابی فرایندی ADDIEدر الگوی  (.235

 ی در این الگو فرایندی مستمر است.ابیارزش .کندیمشناسایی  یخوببهطراحی آموزشی را 

 از: ارزشیابی اندعبارتی انواع مختلفی دارد که ابی(. ارزش556 ،5317 دیناروند،)

 ارزشیابی ،1ارائه بازخورد به فراگیران 0ارزشیابی تراکمی ،3تکوینی ، ارزشیابی1تشخیصی

 .شودیم 3زشیابی نتایجو ار0ارزشیابی رفتار سطح دو شامل که 6پیگیری

پژوهش حاضر صورت گرفته است که  باهدفی در رابطه مشابهی مختلف هاپژوهش

 :گرددیماشاره  هاآنبه برخی از 

                                                                                                                                        
1 Teaching learning methods 
2 Diagnostic evaluation 
3 Formative evaluation 
4 Summative evaluation 
5 Provide feedback to learners 
6 Follow – up Evaluation 
7 Behavior evaluation 
8 Results evaluation 
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 معلمان خدمت ضمن آموزش برنامه ارزشیابی»عنوان ( تحقیقی را با 1751) 5یوزل -

بیان  گونهاینش را یوزل دلیل انجام این پژوه انجام داد.« ترکیه در مقطع دبستان زبان

ی ضمن خدمت هاآموزشکه بدون انجام مطالعات ارزیابی سیستماتیک در مورد  کندیم

باقی خواهند  نشدهحل هاآنمشکالت خاص این دوره را شناسایی کرد و  توانینمزبان 

 شدهارائهی ضمن خدمت هاآموزشهمین منظور هدف این پژوهش ارزشیابی  به ماند.

بر نگرش،  هاآموزشاین  ریتأثآگاهی از  منظوربهترکیه  وپرورشزشآموتوسط وزارت 

نشان داد اگرچه نگرش معلمان  هاافتهبود. ی ی کالس داری معلمان زبانهاوهیشو  هیپادانش

دارای محدودیت ویژه در مدت  هابرنامهاما این  استمثبت  هادورهنسبت به این 

 ی آموزشی معلمان بود.هاروشآن بر  ریتأثی و مراحل ارزشیابی و زیربرنامه

ضمن  یهاآموزش تیفیک یابیارز»با عنوان  ی( پژوهش5310) یو مراد یغالم ،یمهر -

 «یستار دیشه ییخدمات در دانشگاه علوم و فنون هوا تیفیک کردیرو یخدمت بر مبنا

اگون گون یهامؤلفه تیفیبوده که ک نیاز ا یپژوهش حاک نیا یهاافتهیاند. انجام داده

 یکل تیفیک نیقرار دارد و ب یدر حد مطلوب رانیفراگ دگاهیآموزش ضمن خدمت از د

ها ارتباط مثبت و کنندگان از آموزششرکت تیآن و رضا یهاو مؤلفه یآموزش یهادوره

آموزش ضمن خدمت، کادر  تیفیعوامل مؤثر بر ک انیاز م نیوجود دارد و همچن یقو

 عامل بوده است. نیتردهندگان مهمازنظر پاسخ یادار

ی پدیده شناسبیآس( پژوهشی تحت عنوان )5313) و صفایی موحد انیکسجادی،  -

موردی  مطالعه»وپرورش آموزشی ضمن خدمت سازمان هاآموزشانتقال آموزش در 

انتقال » یمحورحاوی دو پدیده  شدهگزارش. نتایج اندداده ( انجام«استان خراسان رضوی

یادگیرنده، ) یریادگی مؤثری انهیزماز عوامل  متأثربود که  «یادگیری»و  «آموزش

، محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی، زمان و مکان آموزش، ارزشیابی و دهندهآموزش

پیامد برای  دودستهبازخورد( بودند. همچنین این دو پدیده شامل پیامدهایی بودند که به 

، اتالف وقت، کاهش سطح هاخدمتر ضمن ی نسبت به سایزگیانگیبدید منفی و معلمان )

                                                                                                                                        
1 Uysal 
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ی از مندبهرهی و شلوغی در کالس، نظمیآموزان )بو کیفیت تدریس( و پیامد برای دانش 

ی و روزمرگی( مردگدلی از مطالب روز، مندبهرهی و تکراری، عدم اشهیکلی هاروش

 تقسیم شدند.

انتقال آموزش به  موانع نیترمهم(، در پژوهش خود 1771) 5براون و مک کراکن -

کارکنان را شامل: عدم تمایل کارکنان و همکاران به دریافت بازخورد، قوانین 

، فاصله زمانی زیاد بین یادگیری و انتقال یادگیری به محیط کار، فرهنگ غیر ریناپذانعطاف

حمایتی سازمان و عدم در اختیار گذاشتن آزادی عمل کافی به کارکنان برای انتقال 

 .ذکر کردندو در دسترس نبودن سرپرستان و مدیران  هاآموخته

آموزش ضمن خدمت کارکنان  یهادوره یشناسبیآس»با عنوان  یقیتحق جینتا -

( به 1771) بیبک، ظفر و اباس گیکه توسط ا " آر یت آل ای"برگزارشده توسط موسسه 

دند دانش و دوره قادر نبو نیکننده در ااز آن بود که کارکنان شرکت یانجام شد حاک

 .رندیکارگخود به یمسائل کار لدوره را در ح نیاطالعات فراگرفته در ا

 توانیمی ضمن خدمت هاآموزشی ارزشیابی درزمینه شدهانجامدر پژوهش  تأملبا 

ی هامدلاز  ی ضمن خدمت شدههاآموزشی مختلف جهت برگزاری هاسازمانگفت 

اجزاء و  و الگوها از هامدلکه این  اندودهنمگوناگونی جهت ارائه آموزش خود استفاده 

ممکن است به  هاآموزشی کم برخی رگذاریتأث بساچهو  اندشدهلیتشکعناصر مختلفی 

 هادورهکلیت این  گرددیمدلیل وجود آسیب در هرکدام از این عناصر باشد که موجب 

ی حوزهور در دهه اخیر همین منظ بهبا توجه به این امر،  فاقد اثربخشی الزم قلمداد گردد.

است و از رویکرد  قرارگرفته هاسازمانی موردتوجه پژوهشگران و شناسبیآس

 دهیدبیآس عناصر یاها مؤلفه شناساییمنظور بهی ضمن خدمت هاآموزشی شناسبیآس

ی هابیآس شناسایی از پس چراکه .گرددیم ( استفادهو غیره روش محتوا، اهداف،) مانند

 ضمن آموزش یهابرنامه طراحی در توانیمدام از این اجزا و عناصر موجود در هرک

پژوهش حاضر باهدف در همین راستا،  .گردد اقدامها آن اصالح به نسبت آینده خدمت

                                                                                                                                        
1 Brown & McCracken 
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 یارائه راهکارها زیو ن هاییو نارسا هابیو شناخت آس نهیزم نیدر ا قیدق یو بررس قیتحق

دانشگاه علوم و فنون شده در دمت ارائهضمن خ یهاآموزش یشناسبیبه آس ،مناسب

 سازمانی که مسئولیت تربیت نیروی متخصص و ماهر نظامی عنوان)به یستارهوایی شهید 

 هادوره نیادر  کنندهشرکتو کارکنان  آموزشکارشناسان ، مدرسان دگاهیاز ددارد( 

 :استزیر  سؤاالتخته و در جهت پاسخگویی پردا

آموزش ضمن خدمت بر اساس  یهادوره یامه درسموجود در برن یهابیآس -5

 مدرسان، و کارکنان دیدگاه ، طراحی، تدوین، اجرا، ارزشیابی ازلیوتحلهیتجز عناصر

 اند؟کدام هادوره آموزش کارشناسان

در رابطه با هریک از عناصر با توجه به  شدهییشناسای هابیآسآیا تفاوتی بین  -1

 ؟سابقه خدمت کارکنان وجود دارد

با توجه به  هامؤلفهدر رابطه با هریک از  شدهییشناسای هابیآسآیا تفاوتی بین  -3

 سطح تحصیالت کارکنان وجود دارد؟

مدرس، کارشناس دوره آموزشی، ) یآموزشی دوره هاگروههر یک از  ازنظرآیا  -0

یک از در رابطه با هر شدهییشناسای هابیآسدر دوره آموزشی( تفاوتی بین  کنندهشرکت

 وجود دارد؟ عناصر

 از خدمت ضمن آموزش یهادوره درسی در برنامه موجود یهابیآس یبندرتبه -1

( ADDIE) یالگو اساس برها دوره آموزش کارشناسان مدرسان، و کارکنان دیدگاه

 اند؟کدام

( از دیدگاه ADDIEی موجود در عناصر الگوی )هابیآسعلل و پیامدهای  -6

 معه پژوهش چیست؟خبرگان آموزشی جا

 مدل مفهومی پژوهش

نگرش  در مبتنی بر رویکرد سیستمی است. ADIEEفرایند الگوی طراحی آموزشی 

ی اجزای درون سیستم باهم ارتباط متقابل دارند. به همین جهت همهرویکرد سیستمی 

را  هاتیفعالی اجرای نحوهمداوم، عملیات و  طوربهکه  کندیمدیدگاه سیستمی ایجاب 
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آن در مورد اقدامات اصالحی و بهبود سیستم  بر اساسو  رزشیابی، کنترل کیفیت را اعمالا

( ویژگی 1777) 5وراسیدس ازنظر(. 11-15، 5317 رضوی، و ی کنیم )نوروزیزیربرنامه

که توالی زمانی  اندشدهمیتنظی اگونهبهمهم این مدل خطی بودن آن است و این مراحل 

بنابراین در پژوهش حاضر مراحل و عناصر (؛ 5330 کرمی، و فردانشاست )مهم  هاآن

ارزیابی و  هاآنموجود هر یک از  تا وضعیت ردیگیممورد ارزیابی قرار  ADDIEالگوی 

ی موجود در آن در جامعه هابیآسپس از بررسی همه عناصر، وضعیت نظام آموزش و 

وط به هر یک از مراحل ( مراحل و عناصر مرب5شکل )پژوهش مشخص گردد.  موردمطالعه

 .دهدیمارتباط متقابل هریک نشان  همراههریک را به  تأخرو همچنین تقدم و 

                                                                                                                                        
1 Vrasidas 
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 ADDIE عناصر برنامه درسی الگوی

 (Implement) اجرا (Analyze) وتحلیلتجزیه         

 (Evaluation) ارزشیابی (Design) طراحی          

 )منبع: مطالعات نگارندگان( پژوهش مفهومی مدل: 1 شکل (develop) تدوین        

لتجزيه و تحلي  تدوين طراحی 
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الگوی درسی برنامه ADDIE موجود در عناصر هایآسيب وزشیبازبينی و اصالح سيستم آم   
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 روش پژوهش

ی آموزش ضمن با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر جهت بهبود و اصالح دوره

خدمت به کار خواهد رفت بنابراین ازنظر هدف این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی و 

)کمی و کیفی( از نوع آمیخته  5ی پژوهش ترکیبیها در دستهازلحاظ گردآوری داده

آوری اطالعات کمی از روش توصیفی از قرار دارد. به همین منظور جهت جمع 1تشریحی

های کمی جهت تبیین و تفسیر نتایج . پس از تحلیل دادهاستفاده شدنوع پیمایشی 

منظور ی کمی، از مصاحبه با گروه خبرگان جامعه پژوهش بهآمده از مرحلهدستبه

های مربوط به بخش کیفی استفاده شد. جامعه موردمطالعه در بخش کمی وری دادهآجمع

ی هادورهدر  کنندهشرکتشامل سه گروه )مدرسین، کارشناسان آموزش و کارکنان 

نفر با روش سرشماری و فرمول برآورد نمونه جامعه نامعین  15 هاآنآموزشی( که از بین 

ند. در بخش کیفی جامعه پژوهش مدرسان و نمونه انتخاب شد عنوانبه( 5)رابطه 

کارشناسان آموزش هستند که دارای سنوات خدمت زیاد و فعالیت آموزشی بیشتر در رابطه 

ی هدفمند و قاعده ریگنمونههای آموزش ضمن خدمت بودند که از طریق با برگزاری دوره

العات در بخش کمی ی اطآورجمعنمونه انتخاب شدند. ابزار  عنوانبهنفر  51اشباع نظری 

ی که روایی محتوای و صوری آن توسط متخصصین و سؤال 07 ساختهپرسشنامه محقق 

( برآورد گردید 11/7و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ) دییتأکارشناسان 

گیری اهداف پژوهش است و در بخش ی دقت باالی پرسشنامه در اندازهدهندهکه نشان

 آن 3استفاده شد که جهت بررسی روایی تفسیری هادادهی آورجمعه جهت کیفی از مصاحب

 یریپذانتقال تیو قابل ییایجهت برآورد پاو  0کنندهاز استراتژی بازخورد مشارکت

موردنظر در  یمطالعه یهامجموعه داده یغن فیمصاحبه عالوه بر توسعه و توص یهاداده

وتحلیل . جهت تجزیهاستفاده شد یمستندساز ندیها از فراداده یگرداور یطول مرحله

که در بخش آمار توصیفی از جدول  اطالعات کمی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده

                                                                                                                                        
1 Integrated 
2 explanatory 
3 Interpretative 
4 Participant Feedback 
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شده توزیع فراوانی و میانگین و در بخش آمار استنباطی متناسب با اهداف و سؤاالت تدوین

ای(، تحلیل نمونه تک tاز آزمون میانگین یک جامعه ) هادادهپژوهش و نرمال بودن 

(، آزمون توکی، آزمون فریدمن بهره گرفته شد. جهت ANOVAواریانس تک عاملی )

( که شامل 5117) 5ی اشتراس و کوربنهای بخش کیفی از روش تحلیل دادهتحلیل داده

شود، استفاده می 0، کدگذاری گزینشی3، کدگذاری محوری1ی: کدگذاری بازسه مرحله

 گردید.

  (5رابطه ) (501-503، 5315ان و حجازی، بازرگ )سرمد،

در جداول زیر حجم جامعه بخش کمی پژوهش، هر سه گروه و تعداد نمونه 

شده ( ارائههادادهنرمال/ غیر نرمال بودن ) رنوفیاسم -شده، آزمون کولموگروفانتخاب

 است.

 : تعداد حجم جامعه و نمونه پژوهش1جدول 

 نمونهحجم  حجم جامعه گروه

 16 16 مدرسان

 55 55 کارشناسان آموزش

 10 - کنندگان در دوره آموزشیشرکت

 15  مجموع

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 (ksاسمیرنوف ) -: آزمون کولموگروف2جدول 

 هاتعداد داده 15

 اسمیرنوف -ی کولموگروفآماره 33/5

 سطح آلفا 75/7

 سطح معناداری 700/7

                                                                                                                                        
1 Strauss & Corbin 
2 Open coding 
3 Axial coding 
4 Selective codi 



 993. / ..خدمت ضمن آموزش هایدوره درسی برنامه شناسیآسیب

 ت نگارندگان(منبع: )محاسبا 

گردد و جهت ها تائید می( فرض نرمال بودن دادهp>75/7با توجه به سطح معناداری )

 های پارامتریک استفاده گردید.ها از آزمونوتحلیل دادهتجزیه

 ی پژوهشهاافتهی

در دو بخش کمی و کیفی( در جهت پاسخگویی به ) ی پژوهشهاافتهدر ادامه ی

( و تیعلی و اسهی)مقا یاستنباطی توصیفی و هاروشز با استفاده ا پژوهش سؤاالت

 .گرددیمهمچنین تحلیل داده ارائه 

 بخش کمی( الف

 ی توصیفیهاافتهی

ی جمعیت هایژگیودر این قسمت اطالعات توصیفی جامعه پژوهش با توجه به 

 نمودارجدول و  در قالب شودیمشناختی که شامل: سنوات خدمت، سطح تحصیالت 

 است. شدهارائه

: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب سنوات خدمت، سطح تحصیالت، )سنوات خدمت و 3جدول 

 (سطح تحصیالت

 گروه دوره آموزشی  درصد فراوانی سنوات خدمت

در دوره  کنندهشرکت کارشناس آموزش مدرس

 آموزشی

51-55 03 0/11 53 1 37 

17- 56 30 0/30 57 1 11 

11-15 1 1/1 3 0 1 

 3/11 10 5/51 55 6/13 16 577 15 مجموع

سطح 

 تحصیالت

 گروه دوره آموزشی  درصد فراوانی

در دوره  کنندهشرکت کارشناس آموزش مدرس
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 آموزشی

 3 1 3 3/50 53 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

67 1/61 56 0 30 

 1 1 0 3/51 53 دکترا

 3/11 10 5/51 55 6/13 16 577 15 مجموع

 سبات نگارندگان(منبع: )محا 

ی سابقهی کارکنان دارای هیکل آمدهدستبهدر رابطه با سنوات خدمت طبق نتایج 

تا پانزده سال سابقه داشتند خدمت باالی ده سال بودند که بر این اساس کارکنانی که یازده 

یست کارکنان دارای شانزده تا ب بعدازآنو  درصد( بیشترین فراوانی 0/11نفر ) 03با فراوانی 

 وپنجستیبتا  کیوستیب( و سپس کارکنان دارای درصد 0/30)30سال سابقه با فراوانی 

( کمترین فراوانی را داشتند و همچنین در ارتباط با سوابق 1/1)1سال سابقه با فراوانی 

ی آموزشی، بیشترین فراوانی هر سه گروه )مدرس، کارشناس هاگروهخدمت هریک از 

ی رده( متعلق به 37، 1، 53) یفراواندوره آموزشی( به ترتیب با آموزش، شرکتت کننده در 

به  هادوره کنندگانشرکتو کمترین فراوانی گروه مدرسین و  استتا پانزده سال یازده

فراوانی گروه  نیو کمتر وپنجستیبتا  کیوستیبی رده( متعلق به 1، 3) یفراوانترتیب با 

 .است( 56 -17ی )ردهلق به ( متع1کارشناسان آموزش با فراوانی )

بودند  پلمیدفوقی کارکنان سطح تحصیالت باالی هیکلتحصیالت،  سطحدر رابطه با 

( درصد 1/61نفر ) 67که بر این اساس کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد با فراوانی 

 3/51)53کارکنان دارای سطح تحصیالت دکترا با فراوانی  بعدازآنو  بیشترین فراوانی

 نی( کمتر3/50)53( و سپس کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با فراوانی رصدد

ی آموزشی، هاگروهفراوانی را داشتند و همچنین در ارتباط با میزان تحصیالت هریک از 

کننده در دوره بیشترین فراوانی هر سه گروه )مدرس، کارشناس آموزش، شرکت

 است( متعلق به سطح تحصیالت کارشناسی ارشد 30، 0، 56) یفراوانآموزشی( به ترتیب با 

( 3، 3) یفراوانبه ترتیب با  هادوره کنندگانشرکتو کمترین فراوانی گروه مدرسین و 
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فراوانی گروه کارشناسان آموزش با  نیو کمتر متعلق به سطح تحصیالت کارشناسی

 .است( متعلق به میزان تحصیالت کارشناسی و دکترا 1فراوانی یکسان )

 یاستنباطی هاافتهی

 .شودیمپژوهش پاسخ داده  سؤاالتبه  ی آماریهاآزموندر این بخش با استفاده از 

 عناصرآموزش ضمن خدمت بر اساس  یهادوره یموجود در برنامه درس یهابیآس-5

 کارشناسان مدرسان، و کارکنان دیدگاه ، طراحی، تدوین، اجرا، ارزشیابی ازلیوتحلهیتجز

 اند؟کدام هادوره آموزش
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 ADDIEای عناصر الگوی تک نمونه t: نتایج 4جدول 

(لیوتحلهیعنصر )تجز   

ن 
گی

میان
ظر

ن
3ی:

 

درجه 

 آزادی

p-

value 

t میانگین 

 

 هاگویه

 

ره
ما

ش
 

خرده 

های مؤلفه

 عناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

507/7  03/5  56/3 های توجه به نیازهای سازمان در دوره 

 آموزشی

5  

 تحلیل نیاز

300/7   

511/7  

71/3 سنجش نیازهای آموزشی کارکنان قبل از  

 طراحی دوره

1 

606/7  017/7-  16/1 توجه به وظایف شغلی یادگیرندگان در  

 هادوره

3  

تحلیل 

شغل و 

 تکلیف
513/7  13/5-  30/1 ها و خرده وظایفی که توجه به فعالیت 

 .رسانداهداف آموزشی می یادگیرندگان را به

0 

*775/7  77/0-  61/1 های ورودی ها متناسب با ویژگیطراحی دوره 

 ها(فراگیران )آگاهی و توانایی قبلی آن

1  

تحلیل 

670/7 مخاطب  117/7-  13/1 ها با مشخصات فراگیران )سن، تناسب دوره 

 مدرک تحصیلی(

6 

**751/

7 

10/1-  00/1 های خاص فراگیران در توجه به مهارت 

 هاطراحی دوره

0 

*757/7  70/6  60/3 گیری از نیروهای انسانی متخصص جهت بهره 

 تدریس

3  

 

تحلیل 

 منابع
*775/7  13/3  01/3 وجود نیروی انسانی کافی جهت برگزاری  

 هاشایسته دوره

1 

*775/7  11/3-  61/1 اختصاص بودجه الزم جهت برگزاری بهینه  

 هادوره

57 

067/7  067/7  71/3 منظور برگزاری شایسته وجود منابع الزم به 

 هادوره

55 

 معنادار p<71/7* *در سطح  معنادار p<75/7*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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 ADDIEای عناصر الگوی تک نمونه t: نتایج 4ی جدول ادامه

ی(عنصر )طراح  

یم
نگ

ا
 نی

ظر
ن

3:ی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

576/7  63/5  17/3 صراحت و روشنی الزم در اهداف  

 آموزشی

5  

 

های هدف

آموزشی 

)اهداف غایی، 

 کلی، عینی(

511/7  00/5  56/3 میزان قابل حصول بودن اهداف طی مدت  

 اجرای برنامه

1 

*775/7  61/3-  67/1 توجه به عالیق فراگیران در تعیین اهداف  

 دوره

3 

500/7  06/5  53/3  0 تناسب بین اهداف دوره و نیازهای سازمان 

**730/7  51/1  15/3 توانایی اهداف در بیان تخصص عملی که  

الزم است فراگیران پس از طی دوره به آن 

 .دست یابند

1 

*770/7  10/1  31/3   6 توجه به اهداف دوره در تنظیم محتوا 

633/7 محتوا  07/7  70/3  0 روز بودن محتوای آموزشی دورهمیزان به 

016/7  001/7  73/3 شده توای آموختهداشتن قابلیت کاربرد مح 

 در محیط کار

3 

77/5  77/7  77/3 های تدریس جدید و استفاده از روش 

 پیشرفته

1  

 

راهبردهای 

 -یاددهی

 یادگیری

701/7  37/5  56/3 های تدریس با متناسب بودن روش 

 محتوای درسی

57 

005/7  115/7  73/3 های تدریس مناسب استفاده از روش 

های رشد و هجهت ایجاد و پرورش زمین

 خالقیت فراگیران در یادگیری

55 

**731/7  71/1  11/3 های تدریس مناسب استفاده از روش 

های فعالیت و مشارکت جهت ایجاد زمینه

 فراگیران در یادگیری

51 

تدوین(عنصر )  

یم
نگ

ا
 نی

ظر
ن

3:ی
 

 

 

 

 

 
17 

 

تهیه و تدارک مواد آموزشی موردنیاز  75/3 553/7 157/7

رس، راهنمای آموزش )راهنمای مد

 ها(فراگیران، کتاب

5  

 مواد آموزشی

های تهیه مواد ارزشیابی فراگیران )فرم 10/3 10/1 711/7**

ها، تمرینات ارزشیابی دوره، آزمون

 آزمایشگاهی(

مواد ارزشیابی  1

 برنامه

ها و مواد آموزشی موردنیاز تدارک رسانه 10/1 -310/7 000/7

شنیداری، اسالید نوار ویدئوئی، نوار 

تهیه و تولید  3

 رسانه
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 آموزشی

ها و مواد آموزشی موردنیاز تدارک رسانه 10/1 -310/7 000/7

نوار ویدئوئی، نوار شنیداری، اسالید 

 آموزشی

تهیه و تولید  3

 رسانه

حاکمیت فضای یادگیری مشارکتی بر  61/1 -03/0 777/7*

 جای فضای یادگیری رقابتیکالس به

گیری متصمی 0

درباره 

های فعالیت

 گروهی

های فعال از فراگیران جهت تشکیل گروه 00/1 -50/0 777/7*

 انجام تحقیق و یادگیری

1 

 معنادار p<71/7* *در سطح  معنادار p<75/7*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 ADDIE ای عناصر الگویتک نمونه t: نتایج 4ی جدول ادامه

 عنصر )اجرا( 

یم
نگ

ا
 نی

ظر
ن

 3:ی

 

 

 

 

 

 

09 

710/7  63/5  17/3  رعایتها )ازلحاظ دوره کامل اجرای 

 (هاتیفعال اتمام دوره، طول

5  

زمان 

77/5 آموزشی  77/7  
 

77/3  هاکالسمناسب بودن ساعات تشکیل  

در طول روز )توجه به تراکم کاری 

 کارکنان در طی روز(

1 

073/7  
 

306/7-  

 

16/1 ع، امکانات و تجهیزات فراهم بودن مناب 

 )راهنمای هادورهدر زمان شروع 

 فراگیران، آموزش راهنمای مدرس،

 کارگاه( ، آزمایشگاه،هاکتاب

3  

 منابع

**

710/7  

37/1  17/3  هادورهمطلوب بودن مکان برگزاری  

از قبیل نور،  استانداردهارعایت  ازلحاظ

وسعت و آرامش جهت برگزاری 

 هادوره

مکان  0

 آموزشی

 ارزشیابی(عنصر ) 

ی:
ظر

ن ن
گی

میان
3 

    

 

 

 

**

703/7 

استفاده مدرسان از ارزشیابی تشخیصی  01/1 -70/1

منظور شناسایی مشکالت یادگیری، )به

 تعیین نقاط ضعف یادگیرنده(

ارزشیابی  5

 تشخیصی
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09 

*777/

7 

استفاده از ارزشیابی در حین تهیه،  63/1 -65/3

نظور مطراحی مواد آموزشی )به

 بازنگری در صورت لزوم(

 ارزشیابی 1

 تکوینی

توجه مدرسان در امر ارزشیابی ازنظر  70/3 113/7 115/7

 پوشش دادن کل محتوای تدریس شده

3  

ارزشیابی 

 تراکمی
*777/

7 

منظور سنجش برون ارزشیابی پایانی به 61/3 70/0

 داد دوره آموزشی

0 

ارائه  1 زشیابی به فراگیرانارائه نتایج ار 03/1 -63/5 510/7

بازخورد 

به 

نفراگیرا  

بررسی میزان تأثیرات بلندمدت دوره بر  61/1 -51/3 571/7

عملکرد شغلی کارکنان پس از اتمام 

 دوره

6  

ارزشیابی 

 پیگیرانه

*771/

7 

بررسی میزان تأثیر دوره بر بهبود کیفیت  67/1 -15/3

 کاری پس از اتمام دوره

0 

*775/

7 

بررسی میزان نفعی که سازمان از  15/3 37/5

 تأثیرات دوره آموزشی برده است.

3 

 معنادار p<71/7* *در سطح  معنادار p<75/7*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

ی ، گویهلیوتحلهیتجزهای مربوط به عنصر (، در بین گویه0ی جدول )طبق ستاده

( و p>75/7است، در سطح )« تحلیل مخاطب» یکه مربوط به خرد مؤلفه 0و  1شماره 

71/7<pتحلیل »ی که اختصاص به خرده مؤلفه 57، 1، 3های شماره ( و همچنین گویه

عنصر های مترتب در ( معنادار بوده و جز آسیبp<75/7دارند، در سطح )« منابع

که  1 و 3ی شماره های عنصر طراحی گویهباشند. همچنین در بین گویهمی لیوتحلهیتجز

و  (p ،71/7>p<75/7است، در سطح )« های آموزشیهدف»ی مربوط به خرد مؤلفه

( و p<75/7دارد، در سطح )« محتوا»ی که اختصاص به خرده مؤلفه 6های شماره گویه
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است، در سطح « یادگیری -راهبردهای یاددهی»ی که مربوط به مؤلفه 51ی گویه شماره

(71/7>p) باشند. از بین طراحی می در عنصرهای مترتب بمعنادار بوده و جز آسی

« مواد ارزشیابی برنامه»ی که مربوط به خرد مؤلفه 1ی شماره های عنصر تدوین گویهگویه

ی که اختصاص به خرده مؤلفه 1و  0های شماره و گویه (p<71/7است، در سطح )

نادار بوده و جز ( معp<75/7دارد، در سطح )« های گروهیگیری درباره فعالیتتصمیم»

ی گویه های عنصر اجراباشند. همچنین از بین گویههای مترتب در عنصر تدوین میآسیب

( معنادار p<71/7دارد، در سطح ) «مکان آموزشی»ی که اختصاص به خرده مؤلفه 0شماره 

 های عنصر ارزشیابیباشند. در رابطه با گویههای مترتب در عنصر اجرا میبوده و جز آسیب

است، در سطح « ارزشیابی تشخیصی»ی که مربوط به خرد مؤلفه 5ی شماره گویه

(71/7>pو گویه ) ارزشیابی »های که به ترتیب، اختصاص به خرده مؤلفه 0و  1های شماره

که مربوط به خرده  0و  6های شماره دارند و همچنین گویه« ارزشیابی تراکمی»، «تکوینی

های ( معنادار بوده و جز آسیبp<75/7هستند، در سطح ) «ارزشیابی پیگیرانه»ی مؤلفه

 باشند.مترتب در عنصر ارزشیابی می

در رابطه با هریک از عناصر با توجه به سابقه  شدهییشناسای هابیآسآیا تفاوتی بین 

 خدمت کارکنان وجود دارد؟

 دمت کارکنان( با توجه به سابقه خANOVA) یتک عامل انسیوار لیآزمون تحل جی: نتا5جدول 
 f p-valueی آماره عناصر ردیف

 777/7* 30/1 لیوتحلهیتجز 5

 773/7* 76/6 طراحی 1

 770/7* 51/1 تدوین 3

 775/7* 31/0 اجرا 0

 736/7** 06/3 ارزشیابی 1

 معنادار p<71/7* *در سطح معنادار  p<75/7*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 
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(، از دیدگاه سابقه خدمت کارکنان بین تمامی عناصر 1)ی جدول با توجه به ستاده

جهت بررسی تفاوت بین  نی؛ بنابرا( وجود داردp<71/7و  p<75/7معنادار )تفاوت 

 آزمون توکی استفاده شد. از هاگروه هانیانگیم
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 ( با توجه به سابقه خدمت کارکنانTukey: نتایج آزمون توکی )6جدول 

ف
دی

ر
 

 p-value 2گروه  1گروه  عنصر

ف
دی

ر
 

 1گروه  عنصر

 

 p-value 2گروه 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 وتجزيه

 تحليل

 (11-11)  (02- 11) 

 (01-01) 

*222/2 

121/2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

 اجرا

(11-11) (02- 11) 

(01-01) 
*22/2 

581/2 

  (02- 11)  (11-11) 

 (01-01) 

*222/2 

002/2 

 

(02- 11) 

(11-11) 

(01-01) 
*22/2 

501/2 
  (01-01)  (11-11) 

 (02- 11) 

121/2 

002/2  

(01-01) 
 

(11-11) 

(02- 11) 
581/2 

501/2  

 

 

2 

 

 

 

 طراحی

 (11-11) 
 

 (02- 11) 

 (01-01) 
*220/2 

082/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

 

 

 
ارزشیا

 بی

(11-11) (02- 11) 

(01-01) 
**202/2 

120/2  (02- 11) 
 

 (11-11) 

 (01-01) 
*220/2 

801/2 
 

 

(02-11)  
 

(11-11) 

(01-01)  
**202/2 

882/2  
 (01-01)  (11-11) 

 (02- 11) 
082/2 

801/2 

 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 تدوين

 (11-11)  (02- 11) 

 (01-01) 

*228/2 

222/2 (01-01) (11-11) 

(02- 11) 
120/2 

882/2  (02- 11)  (11-11) 

 (01-01) 

*228/2 

101/2 

 (01-01)  (11-11) 

 (02- 11) 

222/2 

101/2 

 معنادار p<71/7* *در سطح  معنادار p<75/7*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

-51تا پانزده )ی آزمون توکی، بین کارکنانی که یازدهبا توجه به جدول فوق و ستاده

خدمت داشتند در رابطه با تمامی  ( سابقه56-17( و کارکنانی که شانزده تا بیست )55
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(؛ اما بین این دو گروه با گروه p<71/7و  p<75/7عناصر تفاوت معناداری وجود دارد )

کدام از عناصر تفاوت معناداری وجود در مورد هیچ (15-11وپنج )ویک تا بیستبیست

چار آسیب توان عناصری که از دیدگاه کارکنان د(؛ بنابراین میp>71/7و  p>75/7ندارد )

( نتایج 0بندی کرد. در جدول )گروه خدمتشانمعرفی گردیدند را با توجه به سابقه 

 شده است.بندی نتایج آزمون توکی ارائهگروه

 : نتایج آزمون همگنی گروها با توجه به سابقه خدمت کارکنان7جدول 

 

 سابقه خدمت کارکنان

 (71/7میزان آلفا ) فراوانی

 گروه

5 1 

 - 13/1 31 (56 -17تا بیست ) شانزده

 70/3 - 1 (15-11وپنج )ویک تا بیستبیست

 11/3 - 03 (55-51تا پانزده )یازده

p-value - 503/7 136/7 

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

تفاوت  گریکدیدو گروه با  نیانگیم گردد،یطور که در جدول فوق مشاهده مهمان

و گروه (« 56 -17) ستیشانزده تا ب»5گن شامل گروه هم رمجموعهیدو ز ن،یدارد بنابرا

 یطورکل. بهشودیم(« 15-11) وپنجستیتا ب کیوستی( و ب55-51پانزده ) تایازده»1

 یشتریب یهابیسال بودند آس ستیشانزده تا ب یابقهس یکه دارا یگفت کارکنان توانیم

 اند.قرار داده ییعناصر مورد شناسا یرا در مورد تمام

در رابطه با هریک از عناصر با توجه به  شدهییشناسای هابیآسآیا تفاوتی بین  -5

 سطح تحصیالت کارکنان وجود دارد؟

 ( با توجه به سطح تحصیالت کارکنانANOVA: نتایج آزمون تحلیل واریانس تک عاملی )8جدول 

ردی ف
 

 f p-valueی آماره عناصر

 701/7** 55/3 وتحلیلتجزیه 5

 751/7** 60/0 طراحی 1

 771/7* 17/6 تدوین 3
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 731/7 03/1 اجرا 0

 733/7 16/1 ارزشیابی 1

 معنادار p<21/2* *در سطح  معنادار p<21/2*در سطح  

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

(، از دیدگاه سطح تحصیالت کارکنان بین سه مورد از 3ی جدول )با توجه به ستاده

( p<71/7و  p<75/7ین( عناصر تفاوت معنادار )وتحلیل، طراحی، تدوعناصر )تجزیه

ها در رابطه با هر یک از ها گروهوجود دارد؛ بنابراین جهت بررسی تفاوت بین میانگین

 عناصر معنادار از آزمون توکی استفاده شد.

 ( با توجه به تحصیالت کارکنانTukey: نتایج آزمون توکی )9جدول 

ف
دی

ر
 

رد p-value 2گروه  1گروه  عنصر
ف

ی
 

 p-value 2گروه  1گروه  عنصر

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 وتجزيه

 تحليل

 Master کارشناسی

 

PhD 

202/2 

110/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 تدوين

 

 

 کارشناسی
 

 
 

Master 

 

 

 

PhD 

 

 

 

 

800/2 

 

218/2 

 

 

کارشناسی 

 ارشد

Bachelor's 

 

PhD 

202/2 

**215/2 

 Bachelor's دکترا

 

Master 

110/2 

**215/2 

 

کارشناسی 

 ارشد
 

 

Bachelor's 

 

 

PhD 

 

800/2 

 

*221/2 
 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 طراحی

 Master کارشناسی

 

PhD 

22/1 

221/2 

کارشناسی 

 ارشد

Bachelor's 

 

PhD 

22/1 

**212/2 

 

 

 دکترا

Bachelor's 

 

 

 

Master 

218/2 

 
 

*221/2 
 Bachelor's دکترا

 

Master 

221/2 

**212/2 

 معنادار p<21/2* *در سطح  معنادار p<21/2*در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
https://fa.wikipedia.org/wiki/PhD
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ی آزمون توکی، بین کارکنانی که دارای تحصیالت با توجه به جدول فوق و ستاده

کارشناسی ارشد و کارکنانی دکترا بودند در رابطه با هر سه عنصر تفاوت معناداری وجود 

کارکنانی که تحصیالت  (؛ اما بین این دو گروه با گروهp<71/7و  p<75/7دارد )

و  p>75/7یک از سه عنصر تفاوت معناداری وجود ندارد )کارشناسی داشتند در مورد هیچ

71/7<pتوان عناصری که از دیدگاه کارکنان دچار آسیب معرفی گردیدند (؛ بنابراین می

بندی نتایج ( نتایج گروه57بندی کرد. در جدول )را با توجه به سطح تحصیالتشان گروه

 شده است.آزمون توکی ارائه

 : نتایج آزمون همگنی گروها با توجه به مدرک تحصیلی کارکنان11جدول 

 (71/7میزان آلفا ) فراوانی سطح تحصیالت کارکنان

 گروه

5 1 

 - 13/1 53 دکترا

 11/3 - 3 کارشناسی

 11/3 - 67 کارشناسی ارشد

p-value - 77/5 77/5 

 گان(منبع: )محاسبات نگارند 

گردد، میانگین دو گروه با یکدیگر تفاوت دارد ( مشاهده می57طور که در جدول )همان

کارشناسی و کارشناسی » 1و گروه « دکترا» 5بنابراین، دو زیرمجموعه همگن شامل گروه 

توان گفت کارکنانی که دارای تحصیالت دکترا بودند طورکلی میشود. بهمی« ارشد

 اند.مورد سه عنصر مورد شناسایی قرار داده های بیشتری را درآسیب

مدرس، کارشناس دوره آموزشی، ) یآموزشی دوره هاگروههر یک از  ازنظرآیا  -0

در رابطه با هریک از  شدهییشناسای هابیآسدر دوره آموزشی( تفاوتی بین  کنندهشرکت

 عناصر وجود دارد؟



 9369 پاییز، 8، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  919

های دوره آموزشی ( با توجه گروهANOVA: نتایج آزمون تحلیل واریانس تک عاملی )11جدول 

 کارکنان

ف
ردی

 f p-valueی آماره عناصر 

 676/7 170/7 وتحلیلتجزیه 5

 115/7 07/5 طراحی 1

 173/7 631/7 تدوین 3

 317/7 111/7 اجرا 0

 311/7 71/5 ارزشیابی 1

 معنادار p<21/2* *در سطح  معنادار p<21/2*در سطح  

 گان(منبع: )محاسبات نگارند 

های مدرسین، کارشناسان آموزش و طبق نتایج جدول فوق، از دیدگاه هر یک از گروه

یک از عناصر تفاوت معناداری وجود های آموزشی بین هیچکنندگان در دورهشرکت

 ندارد.

 از خدمت ضمن آموزش یهادوره درسی در برنامه موجود یهابیآس یبندرتبه -1

( ADDIE) یالگو اساس برها دوره آموزش شناسانکار مدرسان، و کارکنان دیدگاه

 اند؟کدام

 ( بر اساس آزمون فریدمنADDIEشناسی عناصر الگوی )بندی آسیب: نتایج رتبه12جدول: 

 های آزمون فریدمنآماره رتبه ایمیانگین رتبه عناصر ردیف

 درجه آزادی دوم 01/1 وتحلیلتجزیه 5

0 

 سطح معناداری

*777/7 

 کای دو 

111/13 

 چهارم 33/3 طراحی 1

 اول 06/1 تدوین 3

 پنجم 15/3 اجرا 0

 سوم 30/1 ارزشیابی 1

 معنادار p<21/2*در سطح 



 911. / ..خدمت ضمن آموزش هایدوره درسی برنامه شناسیآسیب

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

تر از یک درصد که سطح معناداری کوچک(، ازآنجایی51ی جدول )با توجه به ستاده

جهت تفاوت شود. بدینپذیرفته نمی برآورد گردید بنابراین فرض مساوی بودن رتبه عناصر

تر باشد، ها کوچکهای عناصر مشاهده و هرچقدر میانگین رتبهمعناداری بین میانگین رتبه

(. بر این اساس از دیدگاه کارکنان 11، 5310اهمیت آن متغیر بیشتر است )مؤمنی و قیومی،

( در 01/1ای )ن رتبهوتحلیل با میانگیی اول، عنصر تجزیه( در رتبه06/1عنصر تدوین )

ی سوم، عنصر طراحی با ( در رتبه30/1ای )ی دوم، عنصر ارزشیابی با میانگین رتبهرتبه

( در رتبه 15/3ای )ی چهارم و عنصر اجرا با میانگین رتبه( در رتبه33/3ای )میانگین رتبه

 اند.پنجم قرارگرفته

 ب( بخش کیفی

( از دیدگاه ADDIEاصر الگوی )ی موجود در عنهابیآسعلل و پیامدهای  -6

 خبرگان آموزشی جامعه پژوهش چیست؟

خبرگان  عنوانبهنفر از کارکنان جامعه پژوهش  51فوق با  سؤالپاسخگویی به  منظوربه

در جدول ذیل  هارساناطالعی جمعیت شناختی هایژگیو آموزشی مصاحبه گردید که

و برای  5Tذاری مدرسان دوره، کد گذکر است برای ناماست. همچنین قابل شدهارائه

 استفاده شد. 1Eکارشناسان آموزش از کد

 هارسان: اطالعات جمعیت شناختی اطالع13جدول 

 

 ردیف

 

 گروه دوره آموزشی

 

 تحصیالت

 

 سنوات خدمت

 

 تعداد

 1 51تا  55 دکترا مدرس 5

 5 11تا  15 دکترا کارشناس آموزش 1

 3 17تا  56 کارشناسی ارشد کارشناس آموزش 3

                                                                                                                                        
1 Teacher 
2 expert 
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 1 17تا  56 دکترا مدرس 0

 1 51تا  55 کارشناسی ارشد کارشناس آموزش 1

 1 11تا  15 کارشناسی ارشد مدرس 6

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

نفر بود که  51ها رسانی گروه اطالعدهندهبا توجه به جدول فوق تعداد تشکیل

ه آموزشی بودند که دارای مدرک نفر کارشناس برگزاری دور 6نفر مدرس و  6بین ازاین

 سال داشتند. 55تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین سنوات خدمت باالی 

کد باز شناسایی شد که این تعداد پس از  501 ها،رسانی اطالعهامصاحبهبا تحلیل 

 کد محوری و 51کد تقلیل پیدا کرد، در ادامه کدهای باز به  65حذف کدهای تکراری به 

علل »د گزینشی کاهش پیدا نمود، سپس این کدها حول محور پدیده اصلی ک 6

 .5موردبررسی قرار گرفتند« هاآموزشهای موجود در عناصر برنامه درسی یبآس

)عدم های عنصر )تجزیه تحلیل( که نتایج قبلی پژوهش حاکی از یبآسدر رابطه با  -

بود، تحلیل  و بودجه الزم( یافک یانسان یرویعدم وجود ن ران،یفراگ یژگیتناسب با و

ی این عنصر است که هامؤلفهتوجهی به ساز بینشان داد عوامل مختلفی زمینه هامصاحبه

منابع انسانی و مالی تقسیم بندی  یو در دودسته موانع زیرساختی عنوانبهتوان یمها را آن

ی و مهارتی کارشناسان و کنندگان به ضعف دانشکرد. در رابطه با بٌعد منابع انسانی مصاحبه

شامل عدم آشنایی با فنون تجزیه  هاضعفمدرسان آموزش اشاره کردند که ازجمله این 

ی آموزشی مناسب بود. همچنین تحصیالت نامرتبط برنامهعناصر یک  تحلیل شغل و

موارد  ی یک آموزش اثربخش ازهامؤلفهطراحان آموزشی و در نتیجه عدم آگاهی الزم از 

 گفت:یمند. در این زمینه یکی از کارشناسان آموزش دیگر بود

E1 :«ی که اونجان چه تحصیالت افراد ریزی آموزشی ببین،شما االن برو واحد برنامه

 و تخصصی دارن! طرف مکانیک خونده داره طراحی آموزشی میکنه ...خوب معلومه

 «.. خیلی از این افراد الفبای آموزش رو هم نمی شناسنبه شهخروجیش چی میخاد 

                                                                                                                                        
شواهد گفتاری( ذکر ) از طوالنی شدن محتوای مقاله، صرفاً چند مورد از گفتارهای اطالع رسانبه دلیل جلوگیری  5

 شده است.
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عدم تناسب ( در پژوهش خود به 5311بندی )ی تحلیل مخاطب دوره نقشدرزمینه

 یدر طراح رندگانیادگی یهایژگیبه و یتوجهیکارکنان که نشان از ب یازهایها با ندوره

 اذعان داشته است. هادوره یبرنامه درس

توجهی به عناصر ین موارد بیترمهمشوندگان یکی از نابع مالی مصاحبهدر رابطه با بٌعد م

ی آموزش ضمن خدمت هادورهرا عدم تخصیص بودجه و اعتبار مجزا به  هادورهطراحی 

ی آموزش هادورهعلمی )مدرس یید این مورد یکی از اعضای هیئتتأذکر کردند. در 

 ضمن خدمت( به این نکته اشاره کرد که:

T3« :ی آموزش ضمن خدمت، نبود منابع هادورهاز عوامل اصلی سرسری گرفتن  یکی

گاها حق  هادورهمدرس این  عنوانبهاالن من  مثالًمالیه مجزا واس این دوره هاس، 

ی تدریس کنم یزهانگنمیدن یا انقد کمه ک به چشم نمیاد، خب من با چه  به همالتدریس 

 اما ی داره..هاتوقعیا طراحی انجام میده  تدریس هادورهب هرحال کسی که برای این 

 .«.متاسفانه...

 (و... اهداف، عدم تناسب دوره با محتوا نییدر تع رانیفراگ قیتوجه به )عال عدم -

رسان قرار گرفت. تحلیل های عنصر طراحی بود که مبنای پرسش از اطالعیبآسازجمله 

عنوان عامل کلی دلیل ، بهستمیموانع سیها، نگارندگان را به رسانگفتارهای اطالع

موانع و  سازمان تیماههای این عنصر رهنمون کرد. این عامل شامل دو بٌعد یبآس

یت تخصصی دانشگاه است که باعث مأموری شد. ماهیت سازمان بیانگر اهداف و آموزش

ر تبع آن تدوین اهداف و ...ببه نیازهای دانشگاه توجه و به ها صرفاًدورهشده در طراحی 

با توجه به اساس نیازسنجی سطوح باالی سازمان صورت گیرد که نتیجه این تدوین دوره 

 یتوجه کارکنان قیکارکنان در تخصص موردنظر بوده و به عال یهاو مهارت ازیکمبود ن

 طور بیان کرد:در این رابطه یکی از کارشناسان آموزش این .گرددینم

T5« : یت این مأموری دیگه فرق داره، هدف و هانسازمااین دانشگاه با دانشگاه یا

یتاً تخصص ماهدانشگاه تربیت افسر نیروی هواییه مثل مهندس پرواز، خلبان و غیره س و 

یه دستگاهی یا  مثالًی آموزش ضمن خدمت هم هادورهمحوره به همین دلیل در طراحی 
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ن دستگاه س نه ، یاد گرفتن کارکرد با اوهادورهچیز جدیدی که میاد مبنا در طراحی 

 .«و ... مواجهمعالئق کارکنان پس منه کارشناس و طراح دوره با محدودیت 

ها رساندر بٌعد موانع آموزشی، موردی که از سایر عوامل بیشتر در گفتارهای اطالع

ی هاروشنمود داشت، ضعف مدرسان بود، حتی خود مدرسان به این امر اذعان داشتند که 

ی تدریسی است که هاروشکنند همان یماستفاده  هادورهاین  یهاکالستدریسی که در 

سخنرانی و  صورتبه هاآنیباً اکثر تقرشود که یمبرای دانشجویان دانشگاه بکار برده 

 کرد:یمگونه بیان پاورپوینت( است. یکی از مدرسان دلیل این امر را این) یشینما

T2 :«ن مطالب رو بگیم دیگ مجبوریم از وقتی از ما میخان در کمترین زمان، بیشتری

روش تدریس سخنرانی استفاده کنیم فرقی هم نمیکنه محتوای آموزشی مهارتی باشه یا 

ی هاروشبا عنوان آموزش  هامدرسی برای دورهنظری، از طرف دیگه تا االن هیچ 

 .«تدریس برگزار نشده، روش تدریس جدید به من و امثال من که الهام نمیشه..

گونه بیان در رابطه با میزان آگاهی از اهداف دوره و محتوا یکی از کارشناسان اینهمچنین 

 کرد:

E4 :« کند( گفتن این دوره هاییه یملیستی االن به من دادن )به لیست روی دیوار اشاره

چیه  هادوره، اینکه هدف از هرکدوم این به شهکه باید تو این سه ماه برای کارکنان برگزار 

ه... خب طبیعیه وقتی من از ماهیت و هدف یه دوره خبر ندارم بر اساس عنوان خدا میدون

 عنوانبه من بدرد نخور باش.... گیرم ک ممکنهیمکلی دوره یه محتوایی رو درنظر 

کارشناس آموزش در واقع االن نقش زمان بندی رو فقط دارم ...اگر هدف از برگزاری 

کنم کارمو نظامند کنم محتوایی یمونم خب سعی بد و ماهیشتونو هادورههرکدوم از این 

 «...کنم بهترین باشهیمگیرم، مدرسی ک براش انتخاب یمک در نظر 

 یجد یهابیآس یکیشده با محتوا اهداف در نظر گرفته نیب یفاصله دیگر،عبارتبه

اب انتخ یآموزش یهااست. اگر محتوا باهدف یآموزش یهادوره یدرس یهاوارد بر برنامه

 یهاتیباشند فعال شدهمیو خوب تنظ قیدق ،یآموزش یهااگر هدف ینشوند، حت میو تنظ

نخواهد کرد عالوه بر اهداف و  تیبرسند، هدا دیرا به آنچه با رانیهرگز فراگ یآموزش
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منفعالنه  یهامتنوع و فعال نسبت به روش یریادگی -یاددهی یمحتوا، استفاده از راهبردها

جهت  یقو یزشیاز عوامل انگ کند،یم یصورت متکلم وحده سخنرانکه تنها مدرس به

 یکه طراح ییهامتأسفانه در اکثر دوره گردد،یقلمداد م یآموزش یهاشرکت در دوره

شدت افت به یریادگیو  یبازده زانیم جهیو درنت گرددیامر توجه نم نیبه ا گرددیم

 .کندیم

های یبآس( 5315) یجاللیرانداز و الزم به ذکر است در برخی پژوهش ازجمله ت

 هادورهی این هاچالش عنوانبهی آموزش ضمن خدمت هادورهموجود در عنصر طراحی 

مناسب،  یروش آموزش یریکارگعدم انتخاب و به توان به:یممعرفی شده است که 

 یهاباهدف یآموزش یمدرسان نامرتبط و عدم تناسب محتوا ف،یضع یهایازسنجین

 اشاره کرد. شدهنییتع

مواد  هی)عدم ته یلقبتوجهی به ابعاد عناصر تدوین و اجرا که شامل مواردی از بی

 تیها ازلحاظ رعادوره ینبودن مکان برگزار مطلوب یرقابت یریادگی یفضا ،یابیارزش

های دیگری بود که در بخش اول پژوهش )کمی( تشخیص داده یبآسو...( از  استانداردها

 عنوانبههای اجرایی یرساختزفقدان شوندگان کد ا تحلیل گفتار مصاحبهشدند، بنابراین ب

و  و امکانات التیتسهها احصاء گردید که خود شامل دو بٌعد یبآسعامل عللی وجود این 

 یی شد.گرا یو منف تیکم

ی تسهیالت و بٌعد تسهیالت و امکانات به دلیل گستردگی خود به دو زیرمجموعه

شوندگان به این امر کانی تقسیم گردید، که در این رابطه مصاحبهامکانات آموزشی و م

 طورآموزش ضمن خدمت به یهادورهاعم و  طوربه هاآموزشتمامی در اذعان داشتند که 

و  هیته یدرستدوره )اهداف، محتوا و...( به یعناصر برنامه درس یممکن است تماماخص، 

اتمام  ایطول دوره و  تیازجمله )عدم رعا ییمشکالت اجرا لیباشند اما به دل شدهنیتدو

ها( در عمل ناموفق در زمان شروع دوره زاتیفراهم بودن منابع، امکانات و تجه ها،تیفعال

 مهارت و دانش کارکنان نداشته باشد. شیدر افزا یرگذاریازلحاظ تأث یمثبت یو اثربخش

در  یآموزش یهادوره یاهاست که کالس یمکان ،ییاز موارد مربوط به عوامل اجرا کی

 دمانینور، وسعت، چ لیاز قب یمکان آموزش یاستاندارها تی. رعاگرددیآن برگزار م
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که  یچراکه تا زمان گذاردیم رانیفراگ یریادگی زانیدر م ییبه سزا ریکالس و... تأث

 دوره را داشت. یمطلوب از برگزار یجهیانتظار نت توانینمفراهم نگردد  یریادگیمقدمات 

 رسان معتقد بود:ها یکی اطالعیبآسدر رابطه با این 

E3 :« خشت اول چون نهاد معمار کج..... میشه گفت برای اکثر و شاید کل شون هیچ

تا روز  به شهی قرار برگزار دورهی دیگه یه هفته مثالًتدبیری از قبل اندیشیده نمیشه 

دم نه که نخایم انجام ینما انجام برگزاری ما هیچ اقدامی در رابطه فراهم کردن پیشنیازه

ندیم چون امکاناتش و منابعش نیس... نمونه ش محل برگزاری دوره س، دانشگاه هنوز 

کنیم یمی مختلف برگزار هادانشکدهیک جای ثابت نداره ما هر دوره رو داریم توی 

یگه وقتی د متناسب با ظرفیت کارکنان نیس .... اصالًبینیم یمگاهی وقتا می ریم سرکالسی 

 .....«.ترین پیشنیاز فراهم نباش دیگه بقیه موارد جای خود داردییابتدا

و  مینوه ابراهتوان به پژوهش یمیید اثر تسهیالت و امکانات آموزشی و مکانی تأدر 

از عناصر مؤثر در واکنش مثبت  یکیدر پژوهش خود  اشاره کرد که (5313) یدیمج

 .اندکرده یآموزش ضمن خدمت را فضا و مکان معرف یهاکنندگان نسبت به دورهشرکت

دوره  ازیموردن زاتیامکانات و تجه یهیضعف در ته گر،یمشابه د یهادر پژوهش همچنین

 ییصفایان و ک ی؛است که در پژوهش سجاد یریادگیاز عوامل کاهش انتقال آموزش و 

د کمیت و منفی گرایی، همچنین در رابطه با بٌعقرارگرفته است.  دی( مورد تائ5313موحد )

ها شاهدی بر رسانتمام موارد فوق )عدم تدبیر اقدامات و امکانات الزم و...( از نظر اطالع

 هاآموزشاست. که این امر بر تمامی ابعاد دیگر  هادورهاولویت نداشتن کیفیت این 

 یکیزیف یهاطیمح یاستانداردهای تدریس مشارکتی، توجه به هاروشاستفاده از  ازجمله

ی سایه انداخته و در بلندمدت باعث ایجاد دیدی منفی نسبت به آموزش یفضاها یو روان

تبع همین موضوع هیچ تالشی برای هرچه بهتر برگزار شده است و به هادورهاثربخشی این 

توجهی به کیفیت گیرد. یکی از کارشناسان دلیل بیینمصورت  هاآموزشگونه شدن این

 کرد:یمونه بیان گرا این هاآموزش

E4 :« که برای یک  هادورهینه که تمامی آمهمه  هادورهچیزی که تو برگزاری این

، در واقع مجالی برای بررسی کم و کیف به شندوره زمانی در نظر گرفته شده باید برگزار 
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با چه کیفیتی برگزار میشه فقط  هادورهنیست... از طرفی دیگه کسی نمیپرسه این  هادوره

رو فقط  هادورهم برگزار شدنشه که خود کارکنان هم اینو میدونن باید بیان این مه

بگذرونن و آخرش گواهی بگیرن برای ارتقای درجه...بنابراین وقتی نه برای کسی که 

دوره رو تعریف میکنه و نه برای کسی که در دوره شرکت میکنه کیفیت مهم نیس خب 

تاندارهایی که شما میگی رو بهش بها بدم هیچ من مجری برگزاری دوره هرچقدم این اس

 ...«ارزشی نداره

ی تدریس مشارکتی و گروهی در هاروشیکی دیگر از مدرسان دلیل عدم استفاده از 

 کرد:یمگونه توجیه را این هادوره

T2 :« ی هاروشی که نمیشه از اگونهماهیت آموزشها به  اوالًهمونطور که گفتم

ی هاآموزشی استفاده از ابزارآالت مختلف و ...( دوما در حوهنمختلف استفاده کرد )

ی ندارند برای یزهانگدیگه هم )نظری( هم محدودیت مکانی داریم هم کارکنان 

یی ک شما میگی برای دانشجوهای دانشگاه هاروشی این چنینی... سوما این هامشارکت

 ...«.ی آموزش ضمن خدمتهادورهس نه 

جهت  رانیفعال از فراگ یهاگروه لیبه تشک یتوجهیبی مشابه، هاپژوهشهمچنین در 

آموزش ضمن  یهاوارد بر دوره یهابیاز آس یکیعنوان به ،بهتر یریادگیو  قیانجام تحق

 هم تکرار شده است.( 5315و همکاران ) یدریخدمت در پژوهش ح

 یمشارکت یدهادر راهبر یریادگی زهی( انگ5317) یشعبان با تمامی تفاسیر فوق از دید

آن  یها که الزمهروش نیباالست، استفاده از ا اریبس یآموزش یراهبردها رینسبت به سا

از  کیهر یبرا یفرد تیمسئول جادیاست، عالوه بر ا یگروه یهاتیگروه و فعال لیتشک

استفاده از  نیباعث کاهش استرس گشته و همچن یرقابت یهاشنسبت به رو رانیفراگ

و  یکار گروه یریادگیموجب  یآموزش یهادوره یهادر کالس یمشارکت یهاروش

 .گرددیم یشغل طیآن به مح میتعم

کد دیگری بود که از تحلیل گفتار  عدم لزوم یا )فرصت( ارزشیابی -

توجهی به عنصر ارزشیابی )تشخیصی، تکوینی، تراکمی( در ها در مورد بیرساناطالع
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 یزمان برگزارمدتکد خود به دو مقوله محوری آمد، که این  به دست هادورهطراحی 

 تقسیم گردید. و مدرسان و کارشناسان دوره

شوندگان یکی از مواردی بود که از جانب مصاحبه هادورهفشرده بودن زمان برگزاری  

توجهی به عنصر ارزشیابی ذکر گردید. در این مورد یکی از کارشناسان عامل بی عنوانبه

 گونه بیان کرد:این

E6 :« کنیم نود و پنج درصدشون یک روزه س، حاال یک یمدروه های که ما برگزار

ما بخایم هم فرصت  آگه ینه که نهایتش چهار ساعته ....آروزه هم که میگم منظورم 

ارزشیابی نیس از طرف دیگه اصن ارزشیابی برای این دورهه ها تعریف نشده هرکی دوره 

 .....«. سالمتبهرو شرکت کنه گواهی می گیره و 

در  هادورهفشردگی زمان عامل )در همین زمینه این ( 5316و همکاران ) یقنبر

عنوان مانعی در انتقال یادگیری به محیط کار ذکر کردند و آن را به عنوانبهپژوهشی( را 

تواند جریان یاددهی یادگیری را مختل یمعامل اثرگذار بر ابعاد انگیزشی و آموزشی که 

 .اندنموده کند، مطرح

عوامل غفلت از ارزشیابی  عنوانبهاما گذشته از فشردگی زمان دوره، موارد دیگری 

ها را عامل مشترک بین کارشناسان و مدرسان دانست. توان آنیم ذکر شد که هادوره

و  یبه اهداف دوره پس از برگزار دنیمفروض دانستن رستوان به یمازجمله این موارد 

از  کیهر یجهت ط رانیفراگ یدانستن تمام طیواجدالشرای، ابیشضرورت نداشتن ارز

 و ...اشاره کرد. از نظر یکی از مدرسان: هادوره

T1 :« بعد یا قبل از برگزاری دوره نیازی به ارزشیابی کردن نیس، چون ماهیت و هدف

آموزشه یک دانش یا مهارت خاصیه هرکی مایل بود میاد شرکت میکنه و بعد  هادورهاین 

دوره هم گواهیشو میگیره از طرف دیگه اصن ما ارزشیابی هم کنیم، گیریم به چند نفر هم 

شما شرکت میکنن؟ االنشم با مزایا  به نظربگیم شما مجدد باید توی دوره شرکت کنی 

 «حاصل از شرکت در دوره میان ...

در  های موجود در عناصر قبل، دلیل آسیبیبآسهمچنین از نظر یکی از کارشناسان 

 این عنصر است:
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E3 :« ها نگاهی یبآسی قبلی در رابطه با هاسؤالی من در مورد هاپاسخشما اگر به

تونم بگیرین ... وقتی مواد ارزشیابی و... در عناصر قبل  سؤالبکنید فک کنم جواب این 

براش فکری نشده ینی ارزشیابی منتفیه ...از طرف دیگه مدرسان با انواع ارزشیابی که شما 

میگی آشنایی ندارن چون آموزشی در این مورد ندیدن یا اگر هم بلد باشن ازش استفاده 

به تشخیصی و تکوینی...البته نمیشه  به رسهیابی پایانی انجام نمیدن پ ارزش نمی کنن ....

 ..«.بهشون خرده گرفت چون کسی ازشون نمیخاد

 یاثربخش یدربارهنکته بس که بدون آن، قضاوت  نیهم یابیعنصر ارزش تیدر اهم

انواع مختلف بوده و استفاده از هرکدام از  یدارا یابی. ارزشستین سریبرگزارشده م یدوره

 یصیتشخ یابیارزش تیضرورت مطرح است. اهم کیعنوان به یها در هر دورهآن

ها متناسب با شناخت دوره یآغاز مباحث درس یطهنق نییعنوان تعجهت است که بهازآن

و بدون آن ممکن است کارکنان  گرددیمطرح م رانیو ضعف فراگنقاط قوت 

بودن  هودهیو ب یبا مباحث دوره احساس تکرار یقبل ییآشنا لیکننده در دوره به دلشرکت

مشکل گردند.  ردچا دینسبت به مباحث جد هیپانداشتن اطالعات لیبه دل ایدوره را داشته 

مستمر در  یندی( فراADDIE) یدر الگوالگوها مخصوصاً  یدر تمام ینیتکو یابیارزش

هر عنصر  نیچراکه پس تدو گرددیمطرح م یعناصر برنامه درس نیمراحل تدو یتمام

است.  یها ضروربودن آن نقصیاز صحت و ب نانیمنظور اطمآن به یو بازنگر یبررس

گردد و اگر  نیدوره بدون توجه به اهداف تدو کیمثال ممکن است محتوا عنوانبه

عناصر  رد،یمحتوا با اهداف صورت نگ نیب یو تطابق سهیانجام نشود و مقا ینیتکو یابیشارز

با  ریمغا رهیو غ یریادگی یهاتیفعال ،یریادگی -یاددهی یبرنامه مانند راهبردها گرید

عناصر و مراحل در زمان  یتمام یابیارزش نیخواهد شد؛ بنابرا میاهداف دوره تنظ

برنامه  یاجرا نیرورت دارد تا در صورت لزوم قبل و حها ضاز آن کیهر یریگشکل

 یتراکم یابیارزش یبه اجرا ازیکامل برنامه ن ی. پس از برگزارردیصورت گ یبازنگر

 یریادگی زانیآن درباره م جیاجراشده است تا بتوان با استفاده از نتا ی( از دورهیانی)پا

به  نیوده و همچنقضاوت نم رانیدانش و مهارت موردنظر دوره توسط فراگ

بازخورد داد. معموالً پس  شانیهاآموخته زانیعملکرد و م یکنندگان دوره دربارهشرکت
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بر  یمبن یگرید یریگیپ چیو ه شودیبسته م یآموزش یدوره یپرونده یتراکم یابیاز ارزش

استفاده  زانیکار و م طیدر مح رانیفراگ یهاآموخته ربردکا زانیم یو بررس یابیارزش

و..( صورت  یآن )کاهش خسارت، کاهش اشتباهات شغل جیها از نتادوره یازمان متولس

به  ازیآموزش ضمن خدمت ن یهادوره تیقضاوت در مورد کل کهی. درحالردیگینم

 دارد. رانهیگیپ یابیارزش

پژوهش  توان بهیمی گزارش شده است که مشابهی هاپژوهشهمچنین این آسیب در 

 یابیها از ارزشدر دوره نشان داد این پژوهش جینتااره کرد که اش( 5311) یتقشبند

همچنین  ،گرددیاکتفا م یتراکم یابیو صرفاً به ارزش شودیاستفاده نم یو تراکم یصیتشخ

( در پژوهش خود با استفاده 1771) بیخطاک و اباس یت ارزشیابی پیگیرانههمدر رابطه با ا

 یهاکننده در دورهشرکت انکه کارکن افتندیست د جهینت نیبه ا رانهیگیپ یابیاز ارزش

دوره را در حل  نیآموزش ضمن خدمت قادر نبودند دانش و اطالعات فراگرفته در ا

 .رندیکارگخود به یمسائل کار

شده به تفکیک هریک از عناصر در  بندی انجامها به همراه مقولهیبآس علل در ادامه،

 گردند.یمجدول زیر ارائه 
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 ADDIEی عناصر برنامه درسی الگوی هابیآسعلل  :14جدول 

 لیوتحلهیتجز

 )شرایط علّی( هامقوله

کد  مقوله اصلی

 گزینشی

کد 

 محوری

 کد باز

عدم انجام 

 لیوتحلهیتجز

)عدم تناسب 

با ویژگی 

فراگیران، 

عدم وجود 

نیروی انسانی 

کافی و 

 بودجه الزم(

 

 

 

موانع 

 زیرساختی

 

 

منابع 

 انسانی

 شغل لیوتحلهیبا فنون تجز یکارشناسان و طراحان آموزش آشنا نبودن

های آموزش آشنایی محدود طراحان، کارشناسان، مدرسان با مؤلفه

 اثربخش

 تحصیالت و تجارب نامرتبط طراحان و کارشناسان آموزش

 دوره کی یابعاد طراح یبه همهمشرف نیاز متخصص یریگعدم بهره

در تحصیالت، مهارت و...( ) توجهی به ویژگی ورودی کارکنانبی

 دوره یطراح

 

منابع 

 مالی

 اولویت اختصاص اعتبار و بودجه به آموزش دانشجویان دانشگاه

 سانیالتدرها مانند حقدوره یبرا ینبود منابع و اعتبارات ناکاف

 های ضمن خدمتعدم تخصیص بودجه مجزا به آموزش

 طراحی

دوره  یطراح

بدون توجه 

 قیبه )عال

در  رانیفراگ

 نییتع

اهداف، عدم 

تناسب دوره 

با محتوا، 

روش 

 سیتدر

 نامناسب(

 

 

 

موانع 

 یستمیس

 

 تیماه

 سازمان

ها بر و طراحی دوره سازمان تیکار، اهداف و مأمور تیخاص بودن ماه

 اساس این اهداف

 رندهیادگی قیآموزش تخصص محور و غفلت از عال ستمیس

 سازمان یسطوح باال یازسنجیها بر اساس ناهداف دوره نیتدو

 یطراحان آموزش تیمحور( محدود زاتی)تجه یگانخاص  تیماه

 

موانع 

 یآموزش

 نیمدرس یبرا یمعلم تیفیباک یهادوره یعدم برگزار

 سیتدر نیها و فنون نوآشنا نبودن مدرسان با روش

 هادوره یعدم اطالع مدرسان و طراحان از اهداف کل

 یک فرد نوشتن محتوای آموزشی گاها توسط

 ی نگارندگان(هاافتهمنبع: )ی
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 ADDIEی عناصر برنامه درسی الگوی هابیآس: علل 14ی جدول ادامه
 تدوین و اجرا

 شرایط علّی(ها )مقوله

کد  ینشیکد گز یمقوله اصل

 محوری

 کد باز

 

 

 

 

 

عدم توجه به 

ابعاد عنصر 

و اجرا  تدوین

 هی)عدم ته

مواد 

 ،یابیارزش

 یفضا

 یریادگی

 ،(،یترقاب

مطلوب نبودن 

مکان 

 یبرگزار

ها دوره

ازلحاظ 

 تیرعا

 استانداردها

 

 

 

 

 

 

 

 فقدان

های زیرساخت

 اجرایی

 

 

 

 

تسهیالت 

 و امکانات

 

 

 آموزشی

 ،یمجاز یچون )فضا ییهارساختیز تیعدم رعا

 (...و کارگاه

های تدریس نظری بجای عملی به دلیل کمبود کالس

 مجهز به تجهیزات متناسب با محتوا

 مناسب یآموزشعدم وجود ابزار کمک

 یروزرسانجهت به یعدم اختصاص اعتبار کاف

 مناسب یو کارگاه یآموزشگاه لیامکانات وسا

 

 

 مکانی

 یهاکالس ینداشتن ساختمان مجزا جهت برگزار

 ضمن خدمت یهاآموزش

 هادر کالس شیو گرما شیسرما تیعدم مطلوب

هت ج یو اضاف یکاف یدر دسترس نبودن فضا

 ضمن خدمت یهابه کالس صیتخص

 یآموزش یهامحل دوره یهافرسوده بودن ساختمان

 

 

کمیت و 

منفی 

 گرایی

 یآموزش تیفینداشتن ک تیاولو

 واگذار کردنو ضمن خدمت  یهادانستن آموزش تیاهمیب

 نفر کیبه  مسئولیت آموزشی

های تدریس مشارکتی و گروهی از عدم امکان استفاده از روش

 ها(به دلیل ماهیت آموزش) اه مدرساندیدگ

 یهاطیمح یکارشناسان به استانداردها توجهیبی و یعدم آگاه

 یآموزش یفضاها یو روان یکیزیف

 یابیارزش

 (یعلّ طیها )شرامقوله

کد  گزینشیکد  یمقوله اصل

 یمحور

 کد باز



 986. / ..خدمت ضمن آموزش هایدوره درسی برنامه شناسیآسیب

عدم 

 یابیارزش

 هادوره

 

 ایعدم لزوم 

)فرصت( 

 یابیارزش

 

زمان مدت

 یاربرگز

 دوره

 یبرخ ی)گاه خدمتضمن  یهاکالس شتریزمان بفشرده بودن مدت

است که عمدتاً  روزهکیآموزش ضمن خدمت  یهااز حوزه

 .(ستیمقدور ن یابیفرصت ارزش

 ی نگارندگان(هاافتهمنبع: )ی

 ADDIE یالگو یعناصر برنامه درس یهابی: علل آس14جدول  یادامه

مقوله 

 یاصل

کد 

 گزینشی

 کد باز یرکد محو

عدم 

 یابیارزش

ها دوره

 ،یصی)تشخ

 ،ینیتکو

 ،یتراکم

 (رانهیگیپ

 

 

عدم لزوم 

)فرصت(  ای

 یابیارزش

 

 

 

و  کارشناسان

 مدرسان

 هادوره ی هریک ازجهت ط دانستن تمامی فراگیران طیواجدالشرا

 یریادگیمشکالت  ییشناساجهت  یکنندهنییتعنبود فیلتر و صافی 

 رانیفراگ

و ضرورت  یبه اهداف دوره پس از برگزار دنیرس مفروض دانستن

 یابینداشتن ارزش

 یابیبه استفاده از روش ارزش دیو اعتقاد اسات یریکارگعدم به

در مراحل  یابیبا انواع ارزش یمدرسان و طراحان آموزش عدم آشنایی

 یآموزشی هامختلف برنامه

 ی نگارندگان(هاافتهمنبع: )ی

از  کیدر ابعاد هر بیباعث بروز آس تواندیم یل متعددطور که اشاره رفت، علهمان

 یامدهایپ هابیعلل و آس نیمطلب است که ا نیا تیحائز اهم یعناصر شود اما نکته

 10ها حاکی از . در همین راستا تحلیل مصاحبهداشته باشد تواندیم یمتعدد یمختلف و منف

 بندی شد.هپیامد بود که در دو مقوله کلی کارکنان و سازمان دست

توان شامل ضعف انگیزشی، های موجود را میپیامدهای منفی آسیبدر بٌعد کارکنان 

های آموزش ضمن خدمت دانست. انفعال در فرایند یادگیری و نگاه منفی نسبت به دوره

 زشیعدم انگتوان شامل: ها را میمصادیق کاهش انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره

جهت  رانیعدم عالقه فراگ ی،ریادگیمثبت و بهبود سطح  یریادگیدر کارکنان جهت 

ها ذکر کرد همچنین مواردی که باعث منفعل شدن فراگیران دورهدر  یاریشرکت اخت

عدم دوره،  یهادر کالس روحیخشک و ب یجو و فضاتوان متأثر از گردد را میمی
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عوامل در بلندمدت ی دانست که تمامی این ریادگیو  سیتدر ندیشرکت کارکنان در فرا

های آموزش ضمن خدمت گشته است. در راین باعث ایجاد دیدی منفی نسبت به دوره

 گردد:زمینه گفتار یکی از کارشناسان نقل می

E1 :« ازم بپرسن چرا؟ تنها یک جوابم دارم  آگهمن خودم کلی دوره تا االن گذروندم

ی کارکنان با این دلیل همهن اونم پرکردن ساعت آموزشی و گرفتنه گواهی...نه تنها م

ی هم نمیشه به کسی گرفت از من کارشناس و مجری برگزاری خردهیچ ه شرکت میکنن.

کننده در دوره، همه وقتی اسم دور ه آموزشی میاد دوره گرفته تا مدرس و شرکت

ناخودگاه تصور خوبی تو ذهنمون نمیاد، وقتی استانداردها رعایت نشه...همین 

 ....«.ی زمان اتفاق می افته که یادگیرنده خودش مشتاق یادگیری باشهمیشه...یادگیر

دانشگاه( داشته باشد را در ) تواند برای سازمانهای ذکر شده میپیامدهای که آسیب

به  بیآسی، ریادگیعدم انتقال ی، و انسان یمال هیاتالف سرمای کلی، شامل چهار دسته

 تواند قرار داد.ی میفقدان بازخورد اصالحی و سازمان یریادگی

تواند برای سازمان ی آموزشی میتوجهی به عناصر یک دورهاولین پیامدی که بی

های مالی و انسانی است. چراکه طراحی نامناسب برگزاری دوره داشته باشد، اتالف هزینه

صورت ی آموزشی در زمان اجرا از اهداف خود دورگشته و یا بهگردد دورهباعث می

ی را در پی خواهد دوره آموزش یو اثربخش ییکاهش کاراار گردد که این امر ناقص برگز

عدم انتقال دانش به  نهایتدر و ناقص و محدود یریادگی این موضوع یداشت. نتیجه

 گونه بیان کرد:خواهد بود. یکی از مدرسان این موضوع را این کار طیمح

T2: « و به دلیل مختلف اونطور که ی طراحی میشه دورهخب ناگفته پیداست وقتی یه

نه آموزشی، نه یادگیری به اون صورت انجام  چون ها بیخوده.ینههزباید اجرا نمیشه تمامی 

ی در رابطه با مهارتی گذاشته شده خوده بنده مدرسش بودم اما هادورهمیشه ...بارها شده یه 

 ....«بعد از اتمام دوره انگار نه انگار

ی آموزشی باعث پیامدهای منفی دیگری برای سازمان هاهدوراما عدم پیگیری نتایج 

است. این ها دورهگردد که ازجمله شامل فقدان بازخورد در مورد اثرات مثبت و منفی یم

 یهادوره یدر رابطه به محتوا رانیفراگ یهاناشناخته ماندن ضعفتواند باعث یمعامل 
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ی شود. در نهایت این مورد آموزش یارشد سازمان از اثربخش رانیعدم اطالع مدی، آموزش

گردد. از مصادیق این آسیب یمبه همراه عوامل ذکرشده باعث آسیب به یادگیری سازمانی 

 -نهیهز ندیها متناسب با فرادوره یاجرا یهاسازمان از ارزش حیعدم درک صح توان به:یم

سازمان و  یواقع یازهایآموزش ضمن خدمت با ن یهاروز نبودن حوزهبه یورو بهره دهیفا

 اشاره نمود. گانی

 ADDIE یالگو یعناصر برنامه درس هایپیامد آسیب: 15جدول 

 پیامدها

 هامقوله

 کد باز کد محوری کد گزینشی

 

 

 

 

 

 کارکنان

 

 

 ضعف انگیزشی

 پرسنل یعلم هیبن فیتضع

 رانیفراگ یشغل یازهایها با نتناسب نداشتن دوره

 یریادگیمثبت و بهبود سطح  یریدگایدر کارکنان جهت  زشیعدم انگ

 هاجهت شرکت اختیاری در دوره رانیعدم عالقه فراگ

 هامدرسان و کارشناسان دوره زهیکاهش انگ

 

انفعال در فرایند 

 یادگیری

 یریادگیو  سیتدر ندیعدم شرکت کارکنان در فرا

 دوره یهادر کالس روحیخشک و ب یجو و فضا 

 عالیقشانبا  رتیمغا لیبه دلبه محتوا  رانیفراگ یتوجهیب

 سیتدر ندیدر فرا یایعدم پوبه دلیل  هاآور شدن کالسکسالت

 

 

 نگاه منفی

 یرشد خود پنداره منف

 هاکردن آن یتلق ثمریها و بنسبت به دوره رانیبودن فراگ نیبدب

 هاکننده در کالسشرکت نیبیغا یآمار باال

 هابودن کالس ندیچسب نبودن و ناخوشادل

 نگارندگان( یهاافتهیمنبع: )
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 ADDIE یالگو یهای عناصر برنامه درس: پیامد آسیب15جدول ی ادامه

 امدهایپ

 هامقوله

 کدباز یکد محور ینشیکد گز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان

 

 

 

 یمال هیاتالف سرما

 یو انسان

 رهو رسالت دو هاتیهدفمند و عدم تحقق مأمور ریو بودجه غ یانسان یرویصرف ن

 ثمریب یو اعتبارات مال نهیصرف هز

 ناکارآمد و ناقص یهادوره نیو تدو یطراح

 و ناقص فیضع یطراح لیها به دلمناسب و کامل دوره یضعف در اجرا

 یدوره آموزش یو اثربخش ییکاهش کارا

 یدوره آموزش نهیو هدر رفت هز بتیها غنامنظم برگزار شدن کالس

نبود امکانات و مکان متناسب با  لیبه دل یره آموزشدو یارائه ناقص مطالب و محتوا

 دوره تیماه

 (رندگانیادگی یژگیعدم تناسب دوره با و لیمحدود )به دل یاثربخش

 

 

 

 یریادگیعدم انتقال 

 کار طیعدم انتقال دانش به مح جهیدرنت ی ناقص و محدودریادگی

 محوله سازمان به کارکنان اتیعمل دیافت شد

 یدر عرصه عمل یاتیعمل یهااز رشته یبرخ یتخصص یماندگعقب

 اهداف محوله یدر راستا زاتیبه نحوه استفاده از امکانات و تجه ییعدم توانا

 یادگیرندگان پراکنش مطالب از ذهن

 

 

 

 یریادگیبه  بیآس

 یسازمان

 یریادگیدوره و سطوح  یو رفتار یکل یهاعدم تحقق هدف

از  یبه سطح مناسب یابیسازمان و دست یهاازیمتناسب و متوازن با ن یستمیس نبود

 یریادگی

 به رشد و توسعه سازمان یبعد یهاو در گام یسازمانبه فرهنگ بیآس

 هادوره یدر ط یبر فلسفه وجود یمبتن یهاتیها و مأمورپوشش رسالت عدم

 گانیسازمان و  یواقع یازهایآموزش ضمن خدمت با ن یهانبودن حوزه روزبه

و  دهیفا -نهیهز ندیها متناسب با فرادوره یاجرا یهاسازمان از ارزش حیدرک صح عدم

 یوربهره

 

 

فقدان بازخورد 

 اصالحی

 یآموزش یهادوره یدر رابطه به محتوا رانیفراگ یهاناشناخته ماندن ضعف

 یآموزش یهادوره ییو کارا یعدم اطالع از اثربخش

 ،یصیمداوم تشخ یهایابیعدم ارزش لیبه دل یآت یهادر دوره یامکان تکرار دوره فعل

 رانهیگیو پ یتراکم ،ینیتکو

 یآموزش یارشد سازمان از اثربخش رانیعدم اطالع مد

 دوره یو اجرا یطراح یهاناشناخته ماندن ضعف

 نگارندگان( یهاافتهیمنبع: )
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 یریگجهینتبحث و 

ی هاورهدی موجود در برنامه درسی هابیآسهدف این پژوهش بررسی و شناسایی 

هوایی شهید ستاری بود. به همین  و فنونآموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم 

ی موجود در هریک از ابعاد عناصر هابیآسی اول )کمی( پژوهش مرحلهمنظور در 

(؛ 1753) زل: یوازجملهی مشابه هاپژوهشدر  هابیآسشناسایی گردیدند که برخی از این 

(؛ صفایی موحد، سجادی و 1771کراکن )(؛ براون و مک 1771) بیبک، ظفر و اباس گیا

. در مرحله دوم )کیفی( جهت بررسی عوامل علّی وجود اندشده(، تکرار 5313) انیک

 لیتحلی با خبرگان آموزشی صورت گرفت. مصاحبهعناصر  نیاز اآسیب در ابعاد هریک 

تی، موانع سیستمی، فقدان در این رابطه حاکی از وجود موانع زیرساخها رسانگفتار اطالع

ساز این عنوان عوامل کلی زمینههای اجرایی و عدم لزوم یا فرصت ارزشیابی بهزیرساخت

 ها بود.آسیب

آشنا نبودن ی مواردی از قبیل در بٌعد موانع زیرساختی به منابع انسانی که دربرگیرنده

ن منابع مالی که شامل همچنی و شغل لیوتحلهیبا فنون تجز یکارشناسان و طراحان آموزش

بود، اشاره شد. همچنین در بٌعد  ضمن خدمت هایآموزشبودجه مجزا به  صیعدم تخص

عنوان عوامل بروز آسیب در عنصر موانع سیستمی به ماهیت سازمان و موانع آموزشی به

 تیکار، اهداف و مأمور تیخاص بودن ماهطراحی اشاره شد که منظور از ماهیت سازمان، 

توجهی به عالیق و... بود که باعث بی اهداف نیبر اساس ا هادوره یطراح سازمان و

ها آشنا نبودن مدرسان با روششد. اما موانع آموزشی بیانگر ها میکارکنان در طراحی دوره

های بود. فقدان زیرساخت فرد کیتوسط  یآموزش ینوشتن محتواو  سیتدر نیو فنون نو

عنوان نات آموزشی و مکانی، کمیت و منفی گرایی بهاجرایی از قبیل تسهیالت و امکا

دیگر، عبارتها شناسایی شدند. بهکننده تدوین و اجرای مطلوب دورهعوامل مختل

 یفضا تیو حاکم یابیدوره ازجمله مواد ارزش ازیبه تدارک مواد موردن یتوجهیب

 یاز عوامل یناش تواندیم یمشارکت یریادگی یفضا یجابر کالس به یرقابت یریادگی

و  یآموزشگاه لیامکانات وسا یروزرسانجهت به یهمچون عدم اختصاص اعتبار کاف



 9369 پاییز، 8، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  964

از  یو گروه یمشارکت سیتدر هایروشمناسب و عدم امکان استفاده از  یکارگاه

را  یدوره آموزش یاجرا تواندیمترین عاملی که ، همچنین مهمباشد مدرسان دگاهید

ساختمان  کی فقدانگرداند  بیدوره دچار آس یارمکان برگز تیازلحاظ عدم مطلوب

اندک طراحان  یاز آگاه یناش تواندیامر م نیاست که ا یمجهز و مجزا از ساختمان ادار

توجهی بی و رانیفراگ یریادگی زانیم شیاز نقش مؤثر مکان مناسب در افزا یآموزش

 باشد. یزشآمو یفضاها یو روان یکیزیف یهاطیمح یبه استانداردها شناسانکار

ها و ی دلیل عدم کاربست ارزشیابی در دورهها درزمینهرسانتحلیل گفتارهای اطالع

توجهی به انواع آن، به عامل عدم لزوم یا فرصت ارزشیابی اشاره داشت. که این عامل بی

ها شد. منظور از ها و کارشناسان و مدرسان دورهزمان برگزاری دورهشامل مدت

همچنین  )گاها یک روز( دوره و عدم فرصت ارزشیابی بود وزمان، فشردگی مدت

جهت  طیکنندگان واجدالشراتمام شرکت کهنیادانستن فرض کارشناسان و مدرسان با 

ضرورت همچنین و  یاهداف دوره پس از برگزار تحقق و مذکور بوده یدورها یط

با  یناسان آموزشمدرسان و کارش ییعدم آشنابه دلیل عواملی مانند ) ارزشیابینداشتن 

توانند القاکننده این تفکر باشند می ی(آموزش یهادر مراحل مختلف برنامه یابیانواع ارزش

که  یلیدال توانیم به عواملی که ذکر شدبا توجه که اجرای ارزشیابی ضرورتی ندارد. 

در ( ADDIE) یالگوبرنامه درسی از عناصر  کیدر ابعاد مختلف هر بیآس جادیباعث ا

 نشان داد. لیرا در قالب مدل ذ ی پژوهش حاضرشده استهجامع



 965. / ..خدمت ضمن آموزش هایدوره درسی برنامه شناسیآسیب

 

 
 

 

 نگارندگان( یهاافتهیمنبع: )

عناصر بی: مدل علل آس1شکل      

 ADDIEبرنامه درسی الگوی 

 

های شناسایی شده نتایج یبآسساز الزم به ذکر است، عالوه بر عوامل عللی زمینه

این پیامدها در دو بخش کارکنان و  ها بود. کهیبآسپژوهش حاکی از پیامدهای این 

انفعال در بندی گردید. پیامدهای بخش کارکنان شامل ضعف انگیزشی، سازمان دسته

عدم  ی،و انسان یمال هیاتالف سرمای و در بخش سازمان شامل نگاه منف ی،ریادگی ندیفرا

 ی شد.فقدان بازخورد اصالحی، سازمان یریادگیبه  بیآسی، ریادگیانتقال 

در رابطه با هریک از عناصر با  شدهییشناسای هابیآسن بررسی تفاوت بین همچنی

ی دوره آموزشی، تحصیالت و سنوات خدمت هاگروهی جمعیت شناختی رهایمتغتوجه به 

 کنندگانشرکتی مدرسین، کارشناسان آموزش و هاگروه نشان داد: در رابطه با هریک از

 ماهيت سازمان منابع انسانی

زشیموانع آمو منابع مالی  

 تسهيالت و امکانات

 مدت زمان برگزاری کميت و منفی گرايی

 طراحان و مدرسان
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ی هادادهاما تحلیل ؛ ر تفاوتی وجود ندارداز عناص کیچیهی آموزشی بین هادورهدر 

در دورهای آموزشی نشان داد بین سه  کنندهشرکتمربوط به سطح تحصیالت کارکنان 

ی مربوط به سطح هاگروهبه  با توجه، طراحی، تدوین( لیوتحلهیتجز) هامؤلفهمورد از 

داد بین  نشان هاگروهتحصیالت تفاوت وجود دارد. همچنین بررسی تفاوت میانگین 

 مؤلفهکارکنانی که دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا بودند در رابطه با هر سه 

با گروه کارکنانی که تحصیالت کارشناسی  دو گروهتفاوت وجود داشت اما بین این 

به تفاوت  با توجهبنابراین ؛ تفاوتی وجود نداشت مؤلفه از سه کیچیهداشتند در مورد 

سطح تحصیالت  ی دچار آسیب با توجه بههامؤلفهی بندگروهتایج ن هاگروهمیانگین 

کارشناسی و » 1و گروه  «دکترا» 5کارکنان، شامل دو زیرمجموعه همگن: گروه 

ی بیشتری را هابیآسشد و کارکنانی که دارای تحصیالت دکترا بودند  «کارشناسی ارشد

ی مربوط به سابقه هادادهل . همچنین تحلیقراردادندمورد شناسایی  مؤلفهدر مورد سه 

 با توجه هامؤلفهدر دورهای آموزشی نشان داد بین تمامی  کنندهشرکتخدمت کارکنان 

بررسی تفاوت  ی مربوط به سنوات خدمت تفاوت وجود دارد. در نهایت،هاگروهبه 

زده ( و کارکنانی که شان55-51پانزده )تا نشان داد بین کارکنانی که یازده هاگروهمیانگین 

تفاوت وجود داشت اما  هامؤلفه( سابقه خدمت داشتند در رابطه با تمامی 56-17) ستیبتا 

 هامؤلفهاز  کدامچیهدر مورد  (15-11وپنج )ستیبتا  کیوستیببا گروه  دو گروهبین این 

ی بندگروهنتایج  هاگروهبه تفاوت میانگین  با توجهبنابراین ؛ تفاوتی مشاهده نگردید

کارکنان، شامل دو زیرمجموعه همگن:  خدمتی دچار آسیب با توجه به سابقه هامؤلفه

شانزده » 1و گروه  («15-11وپنج )ستیتا ب کیوستیب و (55-51پانزده ) تایازده» 5گروه 

شد و کارکنانی که دارای  («15-11وپنج )ستیتا ب کیوستیبو  (56 -17) ستیتا ب

مورد  هامؤلفهی بیشتری را در مورد تمامی هابیسآی شانزده تا بیست سال بودند سابقه

 .قراردادندشناسایی 

به تفکیک  هابیآسو علل وجود این  شدهییشناسای هابیآسدر ادامه با توجه به 

 :گرددیمپیشنهاد  هابیآسهریک از عناصر پیشنهادهای کاربردی جهت مرتفع نمودن این 

 گرددیم شنهادیپ لیوتحلهیتجزعنصر ی هابیآسمرتفع نمودن  منظوربه: 
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 ی آموزش یهاطراحان برنامه ی آن برایهاکیتکنو  لیوتحلهیفنون تجز یهادوره

 برگزار گردد.

 یمیها از تدوره یسازمان و کارکنان در طراح یازهایمنظور توجه برابر به نبه 

 .استفاده گردد یازسنجیمتخصص جهت ن

 شناخت مخاطبان توسط طراحان منظور به قیدق یلیدوره، تحل یقبل از طراح

 ازیو موردن یقبل یها، مهارتهایژگیمتناسب با و یتا دور ه  ردیانجام گ یآموزش

 گردد. یکارکنان جهت شرکت در آن دوره طراح

 متناسب  ازیو موردن یکاف یمنابع انسان نیو همچن یها، منابع مالقبل از شروع دوره

 .گردد ینیبشیپ یوزشبا هر دوره اعم از مدرسان، کارشناسان آم

 به  ی آموزش ضمن خدمتهادورهکافی به منظور جبران عدم اختصاص بودجه به

 توجه شود.در محل کار  یررسمیغ یهایریادگی

 واجد افراد یو معرف یینسبت به شناسا رمجموعهیز یهاها و قسمتدانشکده 

 اقدام نموده و آموزش ضمن خدمت یهاجهت شرکت در کالس طیشرا

متناسب  یدوره یجهت طراح رهیو غ یازنظر تخصص، پست سازمانرا  رانیفراگ

 ی نمایند.بندسطح رانیفراگ یژگیبا و

  اختصاص داده شود. بودجه مجزا فیآموزش ضمن خدمت رد یهابه دوره 

 گرددیم شنهادیپ طراحی عنصر یهابیمنظور مرتفع نمودن آسبه: 

o فراگیران توجه گردد تا  یازهایدر طراحی و تدوین اهداف دوره به عالیق و ن

در  کنندهشرکتی الزم جهت زهیانگعالوه بر رفع نیازهای آموزشی، کارکنان 

 دوره را داشته باشند.

o  ،عالوه بر اهداف کلی دوره، اهداف رفتاری هم در برنامه درسی لحاظ گردد

 الزم و مهارتی که تخصص دانشی ی تدوین گردد،گونهاهداف دوره به  درواقع

 را نشان دهد. یابند دست آن به دوره طی از پس فراگیران تاس
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o  دوره  شدهنظر گرفتهمحتوا، به اهداف در  ژهیوبهدر تدوین عناصر برنامه درسی

 محتوا در محیط شغلی توجه گردد. ی کاربردی بودنجنبهتوجه و به 

o مدرسان عالوه بر استفاده از روش تدریس سخنرانی، از سایر راهبردهای- 

کارگاه  گرددیماستفاده کنند به همین منظور پیشنهاد  هاکالسیری در یادگ

مشارکتی و  ازجملهی تدریس هاروشآموزشی جهت آشنایی و آموزش انواع 

 برگزار گردد.ها دورهگروهی برای مدرسان 

o یهایژگیبر و یمبتن سیتدر نینو یهااصول آموزش بزرگساالن و از روش از 

 استفاده شود. آموزش ضمن خدمت یهاهدور یبزرگساالن در طراح

o یهایژگیها استفاده گردد که عالوه برداشتن ودوره سیجهت تدر یاز مدرسان 

 نهیدوره تسلط و در آن زم یباال، بر محتوا کیآکادم التیمانند سنوات و تحص

 .داشته باشند یکاف یعمل یمتخصص و تجربه

 گرددیم نهادشیپ عنصر تدوین یهابیمنظور مرتفع نمودن آسبه: 

o مواد  ،یازجمله مواد آموزش یآموزش یهادوره یاجرا ازیمواد و ملزومات موردن

 دهیدوره تدارک د قبل از شروعو  یرسانه بعد از طراح دیبرنامه، تول یابیارزش

 شود.

o یراهبردها ریاز سا ،یسخنران سیمدرسان عالوه بر استفاده از روش تدر- 

متناسب با موضوع و محتوا هر دوره از  نیهمچنها استفاده و در کالس یریادگی

 تیفیک شیو متنوع کردن و افزا یریادگیو  قیفعال جهت انجام تحق یهاگروه

 .ها استفاده کنندکالس

o لیاز قب یریگردد و تداب یژهیآموزش ضمن خدمت نگاه و یهابه دوره 

تخاذ ا رهیروز نمودن اهداف، محتوا و غو به یبازآموز یهااختصاص بودجه

 گردد.

 گرددیم شنهادیپ اجرا عنصر یهابیمنظور مرتفع نمودن آسبه: 
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o استانداردها ازجمله  تیها ازلحاظ رعادوره یمناسب جهت برگزار یمکان و فضا

 یتجرب یریادگیکه  یمهارت یهادر دوره نیکالس، نور و همچن یتناسب فضا

ابزارآالت  یدارا یهاها و سالناست کارگاه رانیاز فراگ کیهر یریدرگ ازمندین

 گردد. ینیبشیها پکالس یجهت برگزار ازیموردن

o و  یآموزش زاتیساختمان مجزا با همه امکانات و تجه کدر صورت امکان ی

 یو توسعه فضاها تیریمد و آشنا بهپرسنل متخصص  نیتأماعتبار کافی به همراه 

 گردد. سیتأسی آموزش

 گرددیم شنهادیپ زشیابیار عنصر یهابیمنظور مرتفع نمودن آسبه: 

  فراگیران، میزان آمادگی  مشکالت یادگیری صتشخیقبل از آغاز هر دوره جهت

فراگیران برای شروع دوره و همچنین تعیین میزان آگاهی آنان از دانش و مهارتی 

 انجام گیرد. که قرار است به آنان آموزش داده شود ارزشیابی تشخیصی

 تدوین اهداف، محتوا، مراحل )گری هریک از کمک به اصالح و بازن منظوربه

مواد اجرای برنامه و...( و آگاه ساختن طراحان آموزشی برنامه از نواقص برنامه و 

تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری فراگیران از ارزشیابی تکوینی  نیهمچن

 استفاده گردد.

  اکم تعیین مقدار یادگیری مترجهت آگاهی از میزان تحقق اهداف قصد شده و

 .در دوره از ارزشیابی تراکمی استفاده شود کنندگانشرکت

 آن بر  بلندمدتی اثربخشی دوره، تعیین میزان اثرات دربارهقضاوت  منظوربه

به محیط شغلی، تعیین میزان اثرات دوره  هاآموختهانتقال  ازجملهروی فراگیران 

شغلی و همچنین ، بهبود کیفیت فرایند هانهیهزکاهش  ازجملهبر روی سازمان 

ی هادورهبرنامه  ترتیفیباکدر طراحی و تدوین  برگزارشدهاستفاده از نتایج دوره 

 استفاده گردد. رانهیگیپآموزشی بعدی، از ارزشیابی 
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 ییدوره جهت آشنا یمنظور برگزاربه یابینظران متخصص در امر ارزشاز صاحب 

استفاده از آن و  طیو شراو زمان  هایابیطراحان و مدرسان دوره با انواع ارزش

استفاده  سازمان یمناسب برا یابیارزش یایارشد با مزا رانیمد ییآشنا نیهمچن

 گردد.

 شاخص سازی مناسب صورت  سازمان یها برادوره ییمنافع اجرای ابیجهت ارز

 ی تدوین شود.آموزش یهادوره یابیارزش یهادستورالعمل همچنین و گرفته

 ها و قبل از شروع دوره یابیطرح ارزش هیبه ته یمدرسان و طراحان آموزش

 ملزم گردند. کار طیدر مح رانیموضوع انتقال آموزش توسط فراگ یریگیپ

 منابع

ضمن خدمت  هایآموزششناسی (. آسیب5315. )یابوالفضل؛ ابوطالب، جالل رانداز،یت

 با یشناسی آموزش سازمانآسیب یمل شیهما نی. دومیهای دولتکارکنان سازمان

ها، تهران: موسسه آفاق در سازمان ییاجرا اتیبر تجرب یمبتن یکاربرد کردیرو

 صنعت.

(. 5315پور، رحمان. ) یداود؛ عل ،یتوسل ن؛یتحس ،بندیحامد؛ نقش ،یدریح

بر  یبهشت دیآموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شه هایدورهشناسی آسیب

 کردیبا رو یوزش سازمانشناسی آمآسیب یمل شیهما نیاساس مدل هالتون، دوم

 آفاق صنعت، وسسهها، تهران: مدر سازمان ییاجرا اتیبر تجرب یمبتن یکاربرد

 .ژیی. تهران: آسیتدر یاثربخش یبرا یآموزش ی(. طراح5317حسن. ) ناروند،ید

پدیده  یشناسبی(. آس5313؛ کیان، مرجان؛ صفایی موحد، سعید. )یسجادی، سید محمدتق

وپرورش )مطالعه ضمن خدمت سازمان آموزش یهازشانتقال آموزش در آمو

-5(، 1)5 ،یموردی استان خراسان رضوی(. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسان

10. 
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. یدر علوم رفتار قیتحق یها(. روش5315الهه. ) ،یسرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجاز

 .تهران: آگاه

 .. تهران: سمتسیفنون تدر ها و، روشیآموزش یها(. مهارت5317حسن. ) ،یشعبان

 ر،ی(. تدبکیپاتر ک)مدل کر یآموزش یهادوره ی(. اثربخش5331. )نیعبدالحس ان،یعباس

 .507شماره 

آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران:  یزیر(. برنامه5333واجارگاه، کوروش. ) یفتح

 .انتشارات سمت

 .ربردها. تهران: سمتو کا کردهایرو ،ی: مبانیآموزش ی(. طراح5311فردانش، هاشم. )

 یمطلوب برا یآموزش یطراح یالگو یی(. شناسا5330. )یمرتض ،یفردانش، هاشم؛ کرم

 .535-576(، 3)1 ،ی. فصلنامه مطالعات برنامه درسیصنعت یهاآموزش

(. 5316) محبوبه؛ زندی، خلیل.، عارفی؛ غالمرضا، شمس مورکانیقنبری، سیروس؛ 

های دولتی استان کردستان یط کار در سازمانشناسی انتقال یادگیری به محآسیب

 .10-5(، 51)0 ،ی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسان)یک پژوهش کیفی(

(. مقایسه اثربخشی 5333فردانش، هاشم. عباسپور، عباس. معلم، مهناز. ) ؛یمرتض ،یکرم

الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران. دو فصلنامه 

 .37-1(، 3)1 ،یآموزش یهادر نظام یزیرو برنامه تیریمد

(. 5310؛ فراهانی، مهدی؛ رسته مقدم، آرش. )اصغریمحمودی کوچکسرایی، عل

. فصلنامه یشاخگنظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه یشناسبیآس

 .15-10(. 1)1 ،یآموزش و توسعه منابع انسان

و  می. فصلنامه تعلسیتدر تیفیامل مؤثر در بهبود ک(. عو5301احمد. ) ،ینصر اصفهان

 .510-530، 11شماره  ت،یترب

آموزش ضمن  هایدوره یشناسی عناصر برنامه درس(. آسیب5311. )نیتحس ،بندینقش

نامه . پایان5315خودرو بر اساس مدل اکر در سال خدمت کارکنان شرکت ایران

 ،یو روانشناس یتیده علوم تربدانشک ،یبهشت دیارشد، دانشگاه شه یکارشناس

 .یریزی درسبرنامه
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(. تهران: 5310، یوسف(. )رضا پور(. طراحی برنامه درسی )ترجمه: 5103نلسون، آنابل. )

 سمت.

ها. آموزش کارکنان در سازمان یشناسبی(. آس5331مهرداد. ) ریم ،ییدایپ روز؛یف ،ینور

 .دانش یمایتهران: س

 .. تهران: سمتیآموزش یطراح ی(. مبان5317) عباس. ،یرضو وش؛یدار ،ینوروز

آموزش  یهادوره یاثربخش یابی(. ارزش5313داود. ) ،یدیمج م؛یعبدالرح م،ینوه ابراه

منابع در  تیری. فصلنامه مدسیکارکنان پل یعملکرد شغل یضمن خدمت در ارتقا

 .553-11(، 0)1 ،یانتظام یروین
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