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حسین کارشکی**، دکتر سید جواد  سیده کلثوم رضایی اصل*، دکتر مرتضی کرمی**، دکتر

 قندیلی**
 **استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،ریزی درسی*دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه

 چکیده

چنین با های شغلی و همخدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیتبا توجه به اهمیت آموزش ضمن

های متعدد آموزشی منجر به اثربخشی آموزش شد. هدف مقاله بررسی که بکارگیری اصول آندراگوژی در زمینهتوجه به این

 خدمت معلمان است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی ومیزان بکارگیری مدل فرایندی مبتنی بر آندراگوژی در آموزش ضمن

ول مورگان و باشد که با استفاده از جدهای آموزش ضمن خدمت شهرستان ساری مینفر از معلمان دوره 222نمونه آماری 

 62/0ای برآورد شد. جهت سنجش روایی آن از روایی محتوایی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ روش نمونه گیری طبقه

های ای استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل فرایندی در دورهتک نمونه tبرآورد شد. برای پاسخ به سوال پژوهش از آزمون 

های که اثربخشی بکارگیری این شود. بنابراین با توجه به نتایج پژوهشبکار گرفته نمییسته طور شاخدمت بهآموزش ضمن

توان از های آموزشی میتوان نتیجه گرفت برای بهبود دورهدهند، میهای آموزشی مورد تایید قرار میمدل را در اثربخشی دوره

خدمت استفاده کرد و منجر ها و ارزشیابی آموزش ضمنرای برنامهمدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اج

 ها و در نتیجه نظام آموزش شد. به بهبود کیفیت این دوره

 .خدمت، آموزش و پرورش، آندراگوژی، مدل فرایندی آندراگوژیآموزش ضمن های کلیدی: واژه

 بیان مساله

و از جمله  [1] جامعه هر فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، توسعه بنای زیر سنگ پرورش و آموزش

محور اصلی و فلسفه اساسی آموزش و پرورش، . [2]باشد ابزار الزم برای دستیابی به اهداف رشد و صلح می

مدت، گسترش و مدت و یا کوتاههای بلندخواه به صورت رسمی و خواه به شکل غیررسمی به صورت دوره

ای به کارایی . بقا، دوام و پیشرفت هر جامعه[3]باشد و دانش انسان می تکامل معرفت، افزایش علم، اطالعات
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و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه بستگی دارد، هر کشوری به استادان و معلمان با انگیزه و کارامد به عنوان 

خود پرورش دهد یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعلیم و تربیت 

. در سیستم آموزش و پرورش، معلمان عاملی تعیین کننده برای موفقیت ] 4 [ای بهتر آماده کندو برای آینده

 .  [5]باشندمی در تغییرات آموزشی

باشند و نقش موثری در تسهیل یادگیری به عالوه، معلمان از جمله عوامل کلیدی نظام آموزش و پرورش می

. به دلیل تغییرات زیاد و پیچدگی تدریس، معلمان نیازمند این [6]یند آموزش دارند و اثربخش سازی فرآ

خدمت با هدف به روز . آموزش ضمن[8] [7]های شغلی خود را بهبود بخشند هستند که دانش و مهارت

 [9]ها، افزایش تفکر خالق، احساس تعلق سازمانی و کمک به انجام دادن تغییرات در محیط شدن توانایی

ها برای کسب و آگاه ساختن معلمان و مربیان درباره تغییرات و بهبود فهمشان به منظور کمک به آن [10]

شود. همچنین این که در این فرایندها موثر و مفید باشند ارائه میدانش، مهارت و نگرش الزم، برای این

و  [11]درسی بهتر ها درباره برنامهبادل ایدهها فرصت الزم را برای معلمان برای ارتباط با همکارانشان و تدوره

-خدمت در حقیقت آن نوع آموزش اطالق میآورد. آموزش ضمنفراهم می [12]آموزان تاثیر بر روی دانش

سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و شود که پس از استخدام فرد در موسسه یا سازمان، با هدف آماده

ها و نواقص موجود در بود عملکرد کارکنان و سازمان از طریق رفع کاستیهای شغلی کارکنان، بهمسولیت

های شغلی انجام هایی است که در فعالیتترین آموزشو یکی از متداول . [13]گیرد عملکرد آنان صورت می

 .  [14]شودمی

، [10]شود این نوع آموزش اصطالحی است که در ادبیات آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن مطرح می

ها با آیند و یادگیری و آموزش آنکنند از بزرگساالن به شمار میها شرکت میمعلمانی که در این دوره

باشد که ای نسبتا جدید میباشد. توجه علم به یادگیری و آموزش بزرگساالن پدیدهکودکان کامال متفاوت می

باشد مورد اش همین مورد میکه موضوع اصلی 1در نیمه دوم قرن بیستم بیشتر شد. این امر در آندراگوژی

باشد و به وضوع اصلی آندراگوژی مطالعه یادگیری و آموزش بزرگساالن می. م[15]گیرد بررسی قرار می

.  یکی از [17] [16]کند تعریف شده است عنوان هنر و علمی که به یادگیری بزرگساالن کمک می

باشد. وی مدلی برجسته و مهم در می 2ی آندراگوژی مالکوم نولزنهپردازان مهم در زمیسردمداران و نظریه

این زمینه ارائه کرد که شامل عناصری از جمله: آمادگی برای یادگیری، ایجاد فضای مناسب برای یادگیری، 

ای که نیاز برطرف شود، طراحی برنامه ریزی مشترک، نیازسنجی برای یادگیری، تنظیم اهداف برنامه بگونه

 باشد. های تجارب یادگیری، اجرای برنامه، ارزشیابی میالگو

های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی تحت پوشش رغم اینکه ساالنه، آموزش و پرورش هزینهعلی

ی نتایجی از قبیل؛ ضعف دهندهها نشان، اما نتایج برخی از تحقیقات و پژوهش[18]دهد خود تخصیص می

                                       
1
 Andragogy 

2 Knowles 
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، عدم تاثیر  [19]ربردی بودن، روزآمد نبودن، عدم تناسب محتوا با نیازهای آموزشی محتوایی از لحاظ کا

های ضمن خدمت بر خودکارآمدی معلمان و عدم تاثیر دوره [18]ای معلمان ها بر عملکرد حرفهآموزش

شد. بنابراین باها در عملکرد معلمان میی عدم اثربخشی الزم این دورهباشد . این نتایج نشان دهندهمی [20]

( و مادول و 2002) 2(، وود2002) 1که بکارگیری اصول آندرآگوژی بوسیله افرادی مانند: ووداردبا توجه به این

های متعدد منجر به افزایش اثربخشی آموزش شد و همچنین با توجه به لزوم بهبود (  در زمینه2010) 3کورا

-ی آموزشتباط با کاربست آندراگوژی در زمینهآموزش ضمن خدمت معلمان و عدم انجام پژوهشی در ار

خدمت معلمان. این پژوهش بر آنست تا به بررسی میزان رعایت  فرایند آموزشی مبتنی بر آندراگوژی ضمن

 در آموزش ضمن خدمت معلمان بپردازد. 

 سوال پژوهش

 باشد؟در آموزش ضمن خدمت معلمان تا چه میزان  می میزان بکارگیری مدل فرایندی آندراگوژی

 آندراگوژی چیست؟ 

این واژه را در  4گردد زمانی که برای اولین بار الکساندر پاپتاریخ آندراگوژی به قرن نوزدهم در اروپا بر می

االن برای نشان دادن دیدگاه متفاوت یادگیری بزرگس [21]های آموزشی افالطونی کتابی تحت عنوان ایده

باشد، رسد واژه آندراگوژی صورت دیگری از واژه پداگوژی میی نخست به نظر می. در وهله[22]توسعه داد 

. پداگوژی از [22] ( که کلمه یونانی برای یادگیری است، مشترک هستندgogyها در ریشه )در واقع آن

نابراین این کلمه به معنای هنر ( به معنی رهبری مشتق شده است، بagogus( به معنی بچه و )paidکلمه )

( به معنی مرد andraی واژه یونانی )و واژه آندراگوژی از ریشه [23]باشد و علم آموزش به کودک می

 1622در سال  5. ادوراد لیندمن[21] [24]( به معنی هدایت کردن مشتق شده است agogusبزرگسال و )

مالکوم نولز کار ادوارد لیندمن را  1656، و در آغاز سال [25]به طور گسترده درباره آندراگوژی نوشته است 

 . [21]و به عنوان پدر آندراگوژی شهرت یافت  [23]  [26]توسعه داد

کند که بر تفاوت نولز آندراگوژی را به عنوان هنر و علم کمک رساندن به بزرگساالن در یادگیری تعریف می

. به نظر نولز، هدف از [27]ن )آندراگوژی( تاکید دارد بین آموزش کودکان )پداگوژی( و آموزش بزرگساال

آموزش بزرگساالن باید خودشکوفایی فراگیران باشد. لذا در فرایند یادگیری باید کل وجود عاطفی، روانی، 

نولز توانست با موفقیت، این تئوری را آزمایش و تصحیح کند و برای . [21]عقالنی فراگیران درگیر شود 

                                       
1
 Woodard 

2 Vodde 
3 Muduli,  Kaura 
4 Alexander Kapp 
5 Eduard Lindeman 
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های زیادی از جمله: امور صنفی، کارگاه، تجارت، صنعت، بهداشت، دولت، آموزش مینهطیف گسترده در ز

  . [16]عالی، آموزش دینی، آموزش ابتدایی و راهنمایی و آموزش درمانی طراحی کند 

باشد دائما باشد. دانش گروهی که شامل تسهیل کننده میتر میدر مدل آندراگوژی یادگیری، از آموزش مهم

یابد. با این روش، تسهیل کننده و هم برنامه ریزی مداوم، کاربرد و ارزشیابی یادگیری توسعه میاز طریق 

گیرند را ها یاد میهای جدید فکری در باره چگونگی و چرایی که آنتوانند روشچنین شرکت کنندگان می

آموز -ترند که دانشزدیکهای درسی به آندراگوژی ن. نولز معتقد است که برنامه[28]توسعه و ارتقا دهند 

ارزشیابی باشند. از نظر وی یک برنامه -مدار، مشارکت گرا، مبنی بر زندگانی واقعی و خود-محور، تجربه

درسی آندراگوژیک بیشتر، یک برنامه درسی رمانتیک است تا یک برنامه درسی کالسیک سنتی. به طور کلی 

باشد که کشف و عرضه پیشرفت برای هم میتوان گفت، آموزش بزرگساالن دارای یک هدف کلی ممی

بزرگساالن به عنوان یک فرد در حال بلوغ و مساعدت به او در یادگیری نحوه سهیم شدن در روند متمدن 

 . [29]شدن 

 مدل فرایندی آندراگوژی

ارائه ترین سرمدمداران آندراگوژی، مدلی برجسته و مهم در این زمینه مالکولم نولز به عنوان یکی از برجسته

 های از جمله: کرد که شامل مفروضه

که، ها باید یعضی چیزها را یاد بگیرند قبل از ایننیاز به یادگیری: بزرگساالن نیاز دارند بدانند که چرا آن

 مسئول و متعهد به یادگیری شوند.

و زندگیشان هایشان گیریبزرگساالن دارای خود پنداره مسئولیت برای  تصمیمخود پنداره یادگیرندگان: 

-آورند نیاز روانی زیاد برای دیده شدن بوسیله دیگران و اینرا بدست می ها خود پندارهباشند. ابتدا که آنمی

 توانند خودگردان باشند، را دارند. ها  میکه آن

های آموزش بزرگساالن با حجم وسیع و نقش تجارب یادگیرندگان، بزرگساالن تمایل دارند که وارد فعالیت

 کیفیت باال تجارب نسبت به آموزش خردساالن شوند. 

آمادگی برای یادگیری، یادگیرندگان بزرگسال تمایل به آمادگی برای یادگیری چیزهای دارند که معتقدند 

 نیاز دارند آن را بدانند و یا توانایی انجام آن را برای مقابله با شرایط زندگی و مشکالت دارند. 

ها در انجام وظایف بزرگساالن برای یادگیری وقتی که درک کنند که دانش به آنجهت دهی برای یادگیری، 

 شوند  یا حل مسائلی که ممکن است در زندگی واقعی رو به رو شوند کمک خواهد کرد برانگیخته می

فشار ها بیشتر بوسیله دهند. آنهای بیرونی واکنش نشان میانگیزه یادگیری، با این که بزرگساالن به انگیزه

 .  [27]آیندیابی به اهداف به حرکت در میداخلی، انگیزه و خواسته برای اعتماد به نفس و دست

های آندراگوژی مدلی که آن را یک مدل فرایندی در نولز برای یادگیری بزرگساالن با استفاده از مفروضه

کند، و تفاوتش را در این هاد میشود پیشنهای که بیشتر به وسیله مربیان سنتی به کار گرفته میمقابل مدل
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های ی دانش یا نیازداند که در آموزش سنتی معلم یا آموزشگر، مربی یا  انجمن برنامه درسی دربارهمی

کنند، و محتوا را در واحدهای منطقی سازماندهی کرده و سپس ابزار و وسایل گیری میمهارتی تصمیم

های آزمایشی، فیلم ها، نوارها و غیره نرانی، خواندن، تمرینکارآمدتر را برای انتقال محتوا از طریق سخ

کنند. اما معلم های محتوا در واحدهای متوالی تهیه میی را برای ارائه بخشکنند. و برنامهانتخاب می

ها و اصول . مدل فرایندی که نولز با استفاده از مفروضه [27]باشدآندراگوژی تسهیل کننده یا مشاور می

 گیرد شامل:ژی در نظر میآندراگو

که به عنوان یک گام مورد در مدل فرایندی نبود، تا این 1665: این مورد تا سال ( آماده کردن یادگیرندگان1

ای مستقل به مدل فرایندی اضافه شد. این مورد سطح باالیی از مسولیت یادگیری را به نیاز و مرحله

های جامع حول مفهوم یادگیری خودگردان قرار خصوص سیستمگیرد، آندراگوژی و به یادگیرنده در نظر می

-های یادگیری خودگردانی به بزرگساالن کمک میدارند. چرا که حتی یک برخورد کوتاه با مفاهیم و مهارت

 ی آموزش بزرگساالن داشته باشند.کند تا احساس امنیت بیشتری را در آغاز برنامه

حیط فیزیکی به تدارکاتی برای راحتی و آسایش بشر به منظور : م( ایجاد فضای مناسب برای یادگیری2

های استراحت و جلوگیری از موانع یادگیری نیاز دارد از قبیل: دمای مناسب، تهویه، دسترسی آسان به اتاق

ی نظریه ی دیگر محیطی که همهرفع خستگی، صندلی راحتی، نور کافی، صدای مناسب و غیره. جنبه

ننده بودن و تاثیر گذار بودن آن بر روی یادگیری توافق دارند، غنی بودن و در دسترس پردازان بر تعیین ک

 بودن منابع)انسانی و مادی( است.

: یک جنبه از  شیوه آموزشی که به شدت آندراگوژی را از ( ایجاد مکانیزم برای برنامه ریزی مشترک3

کند، نقش های فکری متمایز مییری در مکتبپداگوژی، مکانیزم را از ارگانیسم، تدریس را از تسهیل یادگ

توان گفت که، افراد تعهدی نسبت به تصمیم و ریزی است. در حقیقت این گونه مییادگیرنده در برنامه

ها را داشته باشند، تحمیل شده است، که فرصت تاثیر بر آنها بدون اینفعالیتی که احساس کنند به آن

 کنند. نمی

: از نظر نظریه پردازان شناختی، انسان گرا و آموزش بزرگساالن)آندراگوژی(، ( تشخیص نیازهای یادگیری4 

-خواهد بشود، چیزی که قادر است بدان دست یابد و سطحی که میچه که میدرک فرد یادگیرنده از آن

-ها و تواناییا و ویژگیههاست. آندراگوژی صالحیتخواهد انجام دهد، نقطه شروع ساخت مدلی از صالحیت

-دهد در حالی که رفتارگرایان، حالت فردی رفتار کردن یا عملکرد را ترجیح میهای اکتسابی را ترجیح می

 . دهند

: اهداف آموزشی باید بر حسب دستاوردهای مطلوب یادگیرنده و بر حسب اصول اهداف برنامه تدوین( 5

ای واضح بیان شود کند بیان شود. اهداف باید به اندازهاد میعملی که در یادگیرنده تغییرات مطلوبی را ایج

که به همه افرادی که دارای اذهان منطقی هستند نشان دهد که به طور دقیق هدف چیست. بر طبق تئوری 
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آندراگوژی احتماال یادگیرندگان مقاومت خواهند کرد، مگر اینکه آزادانه اهداف را در ارتباط با نیازهای 

 خود انتخاب کند.خودگردانی 

کند که در ای را فراهم میهای حمایت کنندهطراحی الگوهای تجارب یادگیری موضوعی است که محیط( 2 

ها گیریتوانند به رشد یکدیگر در تعیین جهتآن شرکت کنندگان یعنی یادگیرندگان و مربیان با هم می

های ی جنبهی را طراحی کنند که در آن همهکمک کنند. نظریه پردازان آموزش بزرگساالن تمایل دارند مدل

توانند از همه موارد شود و میرویکردها گنجانده شود. هر طرح با مشارکت یادگیرندگان برنامه ریزی می

ها و افراد جامعه( و منابع درسی ) ادبیات، نرم افزارها، وسایل انسانی)محققان، معلمان، همکاران، هم کالسی

 های سمعی و بصری( استفاده کنند. ده، رسانهآموزشی برنامه ریزی ش

های یادگیری(: این عنصر فرایند تهیه برنامه بر نقش توسعه منابع انسانی  به اجرای برنامه )انجام فعالیت( 7 

-اند. نمیهای تدریس و  یادگیری در باره این نقش خیلی کم صحبت کردهعنوان مدیر تمرکز دارد و نظریه

کند، اعتماد کنید. شما مجبورید انتخاب شده که شما را برای معلم خوب آماده می هایتوانید به روش

 خدمت آموزش دهید.های آموزشی قبل از خدمت و ضمنها از طریق برنامهخودتان به آن

: مفهوم سازی فرآیند ارزشیابی دونالد کرک پاتریک ( ارزشیابی نتایج یادگیری و بازنگری نیازهای یادگیری2

های است که تا کنون ترین مورد از تمام دستور العملترین مورد با اصول آموزش بزرگساالن و عملی متجانس

دیده شده است. این روش ارزشیابی از چهار مرحله ارزشیابی تشکیل شده است که شامل ارزشیابی واکنش، 

 . [27]باشد یادگیری، رفتار و نتایج می

 ی پژوهشیپیشینه

مناسب بودن روش آموزشی در دوره مدیریت  "با عنوان  2010در پژوهشی که در سال  مادول و کورا

با هدف بررسی اثر آندراگوژی و پداگوژی برای یادگیرندگان مدیریت ارشد در  "آموزنده: مطالعه تجربی

رای دانشکده راجستان انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که روش آموزشی آندراگوژی مناسب ترین روش ب

باشد. پژوهش همچنین نشان داد که یادگیرندگان بوسیله آموزش یادگیرندگان فارغ التحصیل مدیریت می

ی عوامل داخلی  مانند نیاز به یادگیری در مقایسه با عوامل خارجی مانند درجه و ساختار قوی انگیزه

 . [30]گیرند بیشتری می

با هدف  "وش آموزشی آندراگوژی در آموزش پلیس پایهکارایی ر"با عنوان  2002در پژوهشی در سال  وود 

های بین روش آندراگوژی و روش آموزشی سنتی در آموزش انجام داد به این نتیجه رسید گیری تفاوتاندازه

ی آموزشی پلیس منجر به بازدهی بیشتر در یادگیری در مقایسه با که استفاده از اصول  آندراگوژی در دوره

 . [31]باشد  و روش آندراگوژی در آموزش موثرتر بوده است نظامی میروش آموزشی سنتی، 

استفاده از تئوری یادگیری بزرگساالن برای آموزش  "با عنوان   2007وودارد در پژوهشی که در سال 

های آموزشی با هدف  استفاده از اصول آندراگوژی برای افزایش اثربخشی  برنامه "کارکنان تازه استخدام شده
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های قبل و بعد از برنامه کارکنانی که تازه در شرکت استخدام شده بودند انجام داد. نتایج بررسی  برای

آموزشی نشان داد که برداشت کسانی که در برنامه جدید آموزشی شرکت کرده بودند در جهت مثبت تغییر 

 .[32]  که اصول آندراگوژی منجر به افزایش اثربخشی آموزش شده استکرده است و این

انجام داد. هدف از  "آزمون آندراگوژی در نظام آموزشی"طی پژوهشی تحت عنوان  2005در سال  1ویلسون

انجام این پژوهش سنجش  جهت گیری آندراگوژی و بیان ارتباط آن با یادگیری و نگرش دانش آموزان فارغ 

یک ابزار ، جهت گیری اندازه  ـ طراحی و اعتبار1التحصیل بود. هدف از این پژوهش مطالعه چند وجهی بود: 

ـ بررسی ارتباط بین مربی 2ریزی  گیری آندراگوژی، بر اساس اصول آموزش بزرگساالن و فرایند برنامه

( بود. نتایج پژوهش EOQنامه گرایش آموزشی )ها پرسشآندراگوژی و دانش آموزان، ابازر جمع آوری داده

چنین دانش آموزان فارغ التحصیل تاثیر گذار بوده است. همنشان داد اصول آندراگوژی بر یادگیری و نگرش 

 . [33]ی آموزشی آندراگوژی بوده است دهد که رضایت از مربیان تحت تاثیر شیوهاین نتایج نشان می

 روش پژوهش و جامعه آماری

ی های کاربردی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشاین پژوهش از لحاظ هدف تحقیق جزء پژوهش

 باشد. می

ی ی آماری این پژوهش شامل معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان ساری است که، در دورهجامعه

ی دوم و ششم های آموزشی برای معلمان پایهشرکت کردند. این دوره 1361آموزش ضمن خدمت تابستان 

د، که از این تعداد جامعه با استفاده نفر بودن 332 ابتدائی برگزار شد. کل تعداد شرکت کنندگان در این دوره

ای ) گیری طبقهها برآورد شد که از روش نمونهتن در هر یک از پایه 113ای به حجم از جدول مورگان نمونه

 تحصیلی و جنسیت( استفاده شد.پایه

 ها ابزار گردآوری داده

ی سنجش میزان بکارگیری مدل نامه استفاده گردید. براها در این پژوهش از پرسشبرای گردآوری داده

نامه باشد. روایی پرسشگویه می 42نامه محقق ساخته استفاده شد، که شامل فرایندی آندراگوژی از پرسش

% بدست 62توسط چند نفر از  متخصصین علوم تربیتی احراز شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

 آمد. 

 ها تجزیه و تحلیل داده

                                       

1
 Wilson 
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میزان بکارگیری مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت معلمان تا چه میزان   سوال پژوهش:

 باشد؟می

ای استفاده شده است و میانگین مطلوب برای فراگیران با نقطه تک نمونه tبرای پاسخگویی به این سوال از 

 درصد در نظر گرفته شده است. 75برش 

 در آموزش ضمن خدمت ( بررسی مدل فرایندی آندراگوژی1جدول )

معناداری 

 )دو دامنه(

درجه 

 آزادی

تفاوت  tمقدار 

 میانگین

انحراف 

 معیار

میانگین 

 مطلوب

میانگین 

 کسب شده

 عناصر

 مدل فرایندی آندراگوژی 25/200 230 05/33 - 34/26 -34/13 225 000/0

 آمادگی یادگیرندگان 23/17 20 67/3 -12/2 -16/2 225 000/0

 جو یادگیری 52/16 20 50/3 -43/0 -25/1 225 024/0

ریزی مشترک و برنامه 27/32 45 73/7 -12/2 -60/11 225 000/0

 تشخیص نیازها

 مشارکت در تنظیم اهداف 20/21 25 37/4 -16/3 -62/10 225 000/0

 تجارب یادگیریطراحی الگوی 77/45 55 22/6 -22/6 -11/14 225 000/0

 اجرای برنامه و ارزشیابی 05/21 25 02/13 -64/3 -53/4 225 000/0

باشد که می 25/200شود که میزان میانگین کسب شده مدل فرایندی مشاهده می با توجه به جدول شماره

باشد، یعنی بین میانگین کسب شده و مطلوب فاصله معناداری، که نشان تر میپایین 230از میانگین مطلوب 

چنین نتایج نشان شود. همخدمت بکار گرفته نمیهای آموزش ضمنبه در دوره دهد مدل فرایندی نولزمی

تر از میانگین باشد که پایینمی 23/17دهد که میانگین کسب شده برای  عنصر آمادگی یادگیرندگان می

باشد، یعنی بین میانگین کسب شده و مطلوب فاصله معناداری دارد. میانگین کسب شده می 20مطلوب 

باشد، ولی بین میانگین کسب شده می 20تر از میانگین مطلوب باشد که پایینمی 52/16جو یادگیری عنصر 

و مطلوب فاصله معناداری وجود  ندارد. میانگین کسب شده عنصر برنامه ریزی مشترک و تشخیص نیازها 

شده و مطلوب فاصله باشد، یعنی بین میانگین کسب می 45تر از میانگین مطلوب باشد که پایینمی 27/32

تر از میانگین باشد که پایینمی 20/21معناداری دارد. میانگین کسب شده عنصر مشارکت در تنظیم اهداف 

باشد، یعنی بین میانگین کسب شده و مطلوب فاصله معناداری دارد. میانگین کسب شده می 25مطلوب 

باشد، می 55تر از میتنگین مطلوب یینباشد که پامی 77/45برای عنصر طراحی الگوی تجارب یادگیری 

یعنی بین میانگین کسب شده و مطلوب فاصله معناداری وجود دارد. میانگین کسب شده برای عنصر اجرای 

باشد، یعنی بین میانگین کسب می  25تر از میانگین مطلوب باشد که پایینمی 05/21برنامه و ارزشیابی 

دهد که میزان بکارگیری مدل فرایندی رد. در کل نتایج نشان میشده و مطلوب فاصله معناداری وجود دا

 خدمت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.  های آموزش ضمنمالکوم نولز در دوره
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 نتیجه گیری

خدمت این است که افراد با اطالعات اجتماعی، تغییرات های ضمنکه هدف از برگزاری آموزشبا توجه به این

ایشان وفق داده های حرفهای و توسعه دادن مهارتته بوسیله باال بردن دانش حرفههای پیشرفو تکنولوژی

کنند، نقش بسیار مهم و ها شرکت میفرآیند آموزش و بهسازی برای معلمانی که در این دوره کهاین و. شوند

چنین ها دارد. همنهای شغلی و ایجاد تعادل عاطفی و ذهنی آها و مهارتای در ایجاد تعادل در آگاهیارزنده

کنند از بزرگساالنی هستد که یادگیری و خدمت شرکت میهای ضمنکه افرادی که در آموزشبا توجه به این

شوند، ها میهای متفاوتی وارد این دورهباشد و با تجارب بیشتر و انگیزهها با کودکان متفاوت میآموزش آن

ین آموزشی در آموزش بزرگساالن مورد توجه بیشتری قرار های نوضروری است برای آموزش این افراد روش

های آموزش . از این رو پژوهش حاضر به بررسی میزان بکارگیری مدل فرایندی آندراگوژی در دورهگیرد

 خدمت معلمان پرداخت.ضمن

بیشتری های آموزشی از اثربخشی که دورهتوان نتیجه گرفت برای اینبا توجه به نتایج تحقیقات مشابه می 

ی آموزش بزرگساالن از جمله مدل فرایندی مالکوم نولز هایی که در حوزهتوان از نظریهبرخوردار باشند می

 استفاده کرد.

های آموزشی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هیچ کدام از عناصر مدل فرایندی نولز در دوره 

خدمت در بکارگیری این مدل در آموزش ضمنشود و به طور کلی خدمت معلمان بکار گرفته نمیضمن

( و 2007(، وودارد )2002(، وود )2010جایی که تحقیقات  مادول و کورا ). از آنوضعیت نامطلوبی قرار دارد

ها های این دورهدهند که بکارگیری مدل فرایندی نولز بر روی اثربخشی آموزش( نشان می2005و یلسون )

های آموزش سنتی منجر به افزایش رضایت، نگرش و یادگیری در سه با روشنقش مثبتی داشته و در مقای

خدمت را  بکارگیری این های ضمنتوان اثربخشی آموزشتوان گفت که میشرکت کندگان شده است می

 ها شود. مدل افزایش داد و باعث بهبود کیفیت در برگزاری دوره

باشد، ایجاد آمادگی در فراگیران خدمت  ضروری میهای ضمن چه که در آموزشبنا بر نتایج پژوهش آن

ها در باره هدف از شرکت در دوره و محتوای ها یعنی فراگیران باید قبل از شروع آموزشبرای شرکت در دوره

چنین محیطی که . همآموزشی آن آگاهی داشته باشند و از نظر روانی عالقمند به شرکت در دوره باشد

گیرد باید از نظر فیزیکی و روانی مناسب بوده و شرکت کنندگان احساس آرامش و یادگیری در آن صورت می

های های متفاوتی در دورهامنیت داشته باشند و در جریان برنامه ریزی نیز شرکت داده شوند. افرادی با انگیزه

باید به گفتگو ها مدرسان دوره ها و نیازهای آنکنند برای شناخت این انگیزهخدمت شرکت میآموزش ضمن

و بحث با شرکت کنندگان بپردازند تا نیازهای ضروری را شناسایی و اهداف دوره را با کمک شرکت کنندگان 

خوانی داشته باشد و از منابع گوناگون استفاده بر اساس آن تهیه کنند. در طراحی نیز باید محتوا با اهداف هم

اس توالی یادگیری و با تاکید بر مساله و مشکل محور باشد شود. باید در نظر داشت که برنامه یادگیری بر اس

های کالسی شود. در اجرای ای باشد که منجر به مشارکت و فعالیت شرکت کنندگان در فعالیتو به گونه
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های کوچک تقسیم شوند و به صورت گروهی کار کنند و در ارائه محتوا بهتر است برنامه نیز فراگیران به گروه

شان استفاده کنند. و سرانجام اینکه بهتر است ارزشیابی بعد از هر جلسه مرتبط با واقعیت و شغل هایاز مثال

 های مجدد استفاده شود. باشد و پس از مشخص شدن مشکالت شرکت کنندگان در یادگیری از آموزش

تحقیقاتی دیگری  توانکه پژوهش حاضر به بررسی میزان بکارگیری مدل نولز پرداخته شد، میبا توجه به این

خدمت معلمان انجام شود و های آموزش ضمندر ارتباط با نقش کاربست مدل فرایندی در اثربخشی دوره

 .ها و نهادهای دیگر نیز استفاده شودتوان از این مدل و نقش آن در اثربخشی آموزش در سازمانچنین میهم
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