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  چکیده

هاي ضـمن خـدمت و توسـعه کارکنـان،      ها در بحث آموزش هاي امروز سازمآن اهداف: یکی از دغدغه

طراحی آموزشی کارگیري و سنجش اثر بخشی مدل هاي آموزشی است. هدف این مطالعه، به اثربخشی دوره

  هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان بود. دیک و کري در برنامه

روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون و پس آزمون بـا گـروه کنتـرل    

استفاده شد. جامعه آماري این پژوهش کارکنان شرکت کننـده در برنامـه آموزشـی منتخـب در دانشـگاه      

نفر انتخاب شدند و به گروههاي آزمـایش و کنتـرل انتسـاب تصـادفی یافتنـد.       60فردوسی مشهد بود که 

نامه جهت سنجش  رضایت، نگرش و آزمون پیشرفت تحصـیلی   ها شامل دو پرسش ابزارهاي گردآوري داده

هـا از   جهت ارزیابی اثربخشی یادگیري فراگیران بود. روایی ابزارها از طریق روایـی محتـوایی و پایـایی آن   

  ریچاردسون احراز گردید. -کرونباخ و کودرآلفاي 

هاي تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در گروه آزمایش  ها: در خصوص مولفهیافته

 هاي آموزشی موجود داشتند. رضایت بیشتر، نگرش مثبت تر، و یادگیري بهتردر قیاس با دوره

کارگیري مدل طراحی آموزشی توان نتیجه گیري نمود به میهاي تحقیق  گیري: با توجه به یافتهنتیجه

 .شود هاي آموزشی می هاي ضمن خدمت دانشگاهی موجب افزایش اثربخشی دوره دیک و کري در آموزش
  

  آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، طراحی آموزشی، مدل دیک و کري، دانشگاه مشهد. :هاواژه کلید
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  مقدمه

گـویی بـه   پیشبرد اهداف و تدوام بقـاي خـود نیازمنـد پاسـخ    هاي مختلف براي  امروزه سازمان

). به این منظور از آمـوزش بـه عنـوان ابـزاري     1387تغییرات محیطی هستند(شریف زاده و عبدي، 

کارآمد و قوي براي افزایش بهره وري افـراد و برقـراي ارتبـاط اهـداف سـازمانی بـه پرسـنل جدیـد         

تـرین دارایـی    و از آنجـایی کـه منـابع انسـانی مهـم      )؛2003ین فرد و همکاران، کنند (و استفاده می

ها جهـت رویـارویی بـا     آیند؛ براي سازمآن ها در این عصر به حساب می ها و مزیت رقابتی آن سازمآن

تغییرات، ارتقاي دانش، توانایی و مهارت منابع انسانی اهمیت بسیار دارد و به همین دلیـل آمـوزش   

آیـد   شود و ابزاري به شمار می ها محسوب می مهمی براي سازمآن کارکنان موضوع بسیار راهبردي و

هـاي   هـا سـرمایه   کنند که در آن دارایی انسـانی آن  اي را تعیین می ها گستره که ازطریق آن سازمآن

تـرین   آموزش مداوم کارکنان سازمان یکی از اساسی). 1387شوند (فردانش و کرمی،  پایدار تلقی می

رشد و تکوین فرد و سازمان است. آموزش نیروي انسانی منجـر بـه پـرورش    هاي  و پایدارترین روش

هـاي شـغلی و    ها و فنون انجام کار، فراگیري دانش و افزایش مهارت استعدادهاي افراد، ارتقاي روش

  ).1391شود (عمرانی و همکاران،  جلوگیري از اتالف هزینه براي سازمان می

شـان مـی   هـاي آموزشـی  گویی به کیفیت برنامهها خواهان پاسخ آموزش ضمن خدمت سازمآن

باشد که از طریق ارباب رجوع درك می شود و اگر نتایج هر ارزیابی ناامیدکننده باشد، برنامـه هـاي   

هاي  )؛ و برنامه2001مشی را در این رابطه اصالح نماید (مولدر، آموزش ضمن خدمت می تواند خط

شـود افـزایش   هاي پیشرفته تر آشنا شده و باعث می ژيکنند تا کارکنان با تکنولو آموزشی کمک می

هاي آنان افزایش یافتـه و از ایـن طریـق عملکردشـان در سـازمان بهبـود یابـد.         شایستگی و مهارت

).  عمده ترین هدف هر برنامه آموزشی سازمانی ان است که در کارکنـان،  2011(فاروق، اصلم خان،

ها در  ها را جایگزین سازد و به دلیل اهمیت سازمآن رشها و نگ مجموعه جدیدي از دانش ها، مهارت

هاي ضمن خدمت داشـته  برآورده ساختن نیازهاي جامعه، متخصصان تاکید زیادي بر تداوم آموزش

  ).2006اند (تائو تاي، 

)، آموزش سیستم پیچیـده  2006از آموزش تعاریف مختلفی ارائه شده است که به زعم(معلم، 

باشد که اجزاي آن با یکدیگر به منظور تحقق هـدف خـاص آن کـه     دي میاي متشکل از اجزاي زیا

و ترین فرآیند موجود براي انتقال دانش کنند؛ و از آنجایی که که آموزش قوي یادگیري است کار می

باشـد، آمـوزش کارکنـان از اهمیـت      مهارت به نیروي انسانی و تقویت آنان براي انجـام وظـایف مـی   
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و اجراي آن نیاز به برنامه ریزي و مطالعه دقیق بر اسـاس نیازهـاي آموزشـی    اي برخوردار است  ویژه

  ). 1382کارکنان دارد( بهیان، سلیمی، طالبی، 

هـاي   ها در بحث آموزش و توسعه کارکنـان، اثربخشـی دوره   هاي امروز سازمآن یکی از دغدغه  

موزشـی متعـددي را در مرکـز    هاي آ ها، دوره آموزشی و چگونگی انجام آن است. امروزه اکثر سازمان

آموزشی خود و یا مراکز آموزشی موجود در داخل یا خـارج از کشـور بـراي توسـعه کارکنـان خـود       

کنند و اجراي هر دوره متضمن سرمایه گـذاري هنگفـت و صـرف زمـان خـدمت نیـروي        برگزار می

هـا بـراي    ل از آنهاي آموزشی و بازدهی حاصـ  انسانی فعال است؛ لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره

). در کشور ما، بر اساس نتایج برخی 1390ها بسیار حائز اهمیت است (امین زاده،  مدیران و سازمآن

هـاي  رغـم هزینـه  هاي انجام شده پیرامون سـنجش اثربخشـی آمـوزش ضـمن خـدمت، بـه      پژوهش

هـا و  از روش ي انـدك هـایی از قبیـل؛ اسـتفاده   ها با ضـعف ي زیاد و فراگیر بودن، این دورهمصروفه

کارگرفتـه شـده در   هـاي بـه  الگوهاي جدید آموزش در نظام فعلی ضمن خدمت و عدم تناسب روش

ها با نیازهاي فراگیران، روزآمد نبودن، عدم تناسب محتوا با نیازهاي فراگیـران (اورنگـی،   این آموزش

دم تـاثیر مثبـت   )،  ع1382پور، )، کاربردي نبودن محتوا (حسین1390، سمیعی و همکاران، 1390

است.  با توجه به این شـواهد، بهبـود   )، مواجه بوده1390ها در بهبود عملکرد معلمان (اورنگی، دوره

رسد.  عوامل متعددي از جملـه؛ اسـتفاده   نظر میهاي ضمن خدمت الزامی بهاثربخش کردن آموزش

هـاي مناسـب طراحـی (    )، استفاده از شیوه2009، 1هاي تدریس مناسب (تامپسون و تایلدناز روش

ي )، انتخاب فرآیند اساسی و اصـولی در انتخـاب و ارائـه   1387؛ فردانش، 2010و همکاران،  2هادلی

)، بر روي اثربخشی آموزش  تاثیر دارد. به گفته نـوون امـروزه بـا    1998و همکاران،  3محتوا (جویس

ها بیش ازهر زمان دیگر براي کسب نتایج و حفظ  عنایت به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، سازمآن

کنند و طراحی آموزشی مناسب براي این دو هدف (کسب نتایج و حفـظ بقـا) بسـیار     خود تالش می

  ).1387فردانش و کرمی،  1993نوون، مهم است (

مند که به منظور برنامه ریزي آموزش و پـرورش و  طراحی آموزشی عبارتست از فرآیندي نظام

گیرد. طراحی آموزشی فرآینـد   به شکلی منسجم و معتبر مورد استفاده قرار می 4هاي آموزشی برنامه

). تاکنون در ارتبـاط بـا   2007مپسی،(ریسر و د باشد می 5پیچیده اي است که خالق، فعال و مستمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thompson & Tilden     2. Hadley    3. Joyse 
4. Training      5. Iterative 
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؛ رز و 1993؛ اسمیت و راگـان  2001طراحی آموزش تعاریف متعددي ارائه شده است. دیک و کري 

توانـد بـه    اند که اصطالح طراحی آموزشـی مـی   ، بیان کرده2001؛ پوزنر و رودنیتسکی 2004کمپ 

ابی و مـدیریت فرآینـدهاي   عنوان روش سیستماتیک براي تجزیه و تحلیل، طراحی، تـدوین، ارزشـی  

هاي آموزشی تعریف نمـود (بـه نقـل از     آموزش کارآمد مبتنی بر دانش و تجربیات یادگیري و نظریه

تواند به عنوان روشی نظـام منـد    ). همچنین اصطالح طراحی آموزشی می2011آبانمی و عبدالعزیز، 

ي آمـوزش کارآمـد مبنـی بـر     براي تجزیه و تحلیل، طراحی، تدوین و ارزشیابی و مدیریت فرآیندها

  ).2010هاي آموزشی تعریف نمود(موریسون و کمپ،  دانش و تجربیات یادگیري و نظریه

اگر شرایط نامطلوب براي آموزش وجود داشته باشد یا آموزش از حمایت گروه کمتر برخوردار 

ش و مفیـد  )، در نتیجه براي اینکه آموزش اثـربخ 2013باشد آموزش اثر منفی خواهد داشت (پونیا،

ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص بـه منظـور رسـیدن بـه      باشد، پیش بینی روش

). طراحـی آموزشـی بـه عنـوان     1387نتایج به نحو مؤثر از اهمیت ویژه اي برخودار اسـت(فردانش،  

از پـردازد   هاي آموزشی در جهت تحقق یـادگیري مـی   قلمرو علمی اي که به چگونگی ارائه موقعیت

نقش بسزایی برخوردار است. بگونه اي که برخی معتقدند طراحی آموزشی قلب هـر گونـه کوشـش    

  ).  2004باشد (کراوفورد،  آموزشی می

اجزاي شکل دهنده طراحی آموزشی، به صورت جداگانه عبارتند از: طراحی اساسا یک فرآینـد  

توان فرآینـد طراحـی را فرآینـد     عقالنی، منطقی و متوالی براي حل مسائل است و بر این اساس، می

به سوي فلسـفه اي از   "). مایکل سپکتور در مقاله خود با عنوان 1:2005بیلتون(حل مساله دانست.

دهد و  آنچه که یادگیري را مورد حمایت قرار می "دهد:  تعریف ظریفی از آموزش ارائه می "آموزش،

هاي زیادي ارائه شـده   شی تا کنون مدل). در زمینه طراحی آموز2000، 2( سپکتور"کند. تسهیل می

است اما آنچه بسیار حائز اهمیت است استفاده از رویکرد مناسب جهت طراحـی آموزشـی اسـت تـا     

). 1390هاي اولیه تضمین اثر بخشی آموزش را بنا نهاد(فردانش و همکـاران   بتوان از این طریق پایه

باشـد. مـدل   وزشی مدل دیک و کري مـی ي طراحی آمهاي برجسته و مشهور در زمینهیکی از مدل

دیک و کري تجویز روشی براي طراحی آموزشی بر اساس یک مدل ساده سازي کـه آمـوزش را بـه    

کند آموزش به طـور خـاص هـدفش ایـن اسـت کـه        کند را توصیف می تر تقسیم می اجزاي کوچک

فـراهم کنـد(دیک و    ها و دانش را آموزش دهد و شرایط مناسبی را براي یادگیري این نتـایج  مهارت

مرحلـه اصـلی    6). مدل دیک و کري بر اساس رویکرد سیستمی یـادگیري کـه شـامل    2007کري 
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جـزء   10بـازنگري و ارزیـابی پایـانی(تراکمی) و    -طراحی تجزیه و تحلیـل تـدوین ارزیـابی تکـوینی    

ت طـور مجـزا شـرح داده شـده اسـ     هـا بـه   ) که در ادامه هر یک از آن2009باشد (دیک و کري،  می

  ).1(جدول 

  

  )2007: مراحل طراحی آموزشی بر اساس مدل دیک و کري(ریسر، 1جدول 

  خواهیم به آن برسیم. حالت مطلوبی که به وسیله آموزش می شناسایی اهداف آموزشی .1

  هایی که در تحقق هدف درگیر هستند.تعیین مهارت  تجزیه و تحلیل آموزشی .2

کـه یادگیرنـده بـه آن نیـاز دارد تـا بتوانـد تکـالیف        هایی  تعیین مهارت  شناسایی رفتارهاي ورودي .3

  یادگیري را انجام دهد.

  تبدیل نیازها به اهداف رفتاري مشخص.  نوشتن اهدف عملکردي .4

هاي فـردي بـر پـیش نیازهـاي الزم بـراي یـادگیري و        تشخیص آگاهی  تهیه آزمون هاي مالك محور .5

  فرآیند دوره.هاي جدید و بررسی نتایج یادگیري فراگیر در طول  مهارت

  هاي آموزشی با تحقق اهداف مرتبط گرداندن فعالیت  تدوین راهبردهاي آموزشی .6

  انتخاب کتاب یا سایر مواد به منظور تحقق اهداف آموزش  تهیه و انتخاب مواد آموزشی .7

  فراهم نمودن داده براي بازنگري و بهبود مواد آموزش و بازنگري آموزش  ارزیابی تکوینی .8

  هاي ارزشیابی تکوینی ایجاد تغییرات مورد نیاز مبتنی بر داده  بازنگرينظارت و  .9

  مطالعه اثربخشی سیستم با عنوان یک کل.  ارزیابی نهایی .10

  

پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی مدل طراحی دیک و کري در آموزش ضـمن خـدمت   

باشد، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر کاربست مدل طراحـی آموزشـی دیـک و     کارکنان می

کري در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و سـنجش اثربخشـی آن بـود  کـه     

هـاي پـژوهش    باشد با عنایت به هـدف فـوق فرضـیه    گیري میشامل متغیرهاي رضایت، نگرش و یاد

خلق محیط یادگیري طراحی شده بـر اسـاس مـدل طراحـی دیـک و کـري در        -1عبارت است از:  

خلق محیط یـادگیري   -2گردد.   آموزش ضمن خدمت کارکنان موجب افزایش رضایت کارکنان می

دمت کارکنان موجـب افـزایش   طراحی شده بر اساس مدل طراحی دیک و کري در آموزش ضمن خ

خلق محیط یادگیري طراحی شده بر اساس مدل طراحی دیـک   -3گردد.  نگرش مثبت کارکنان می

  گردد.      و کري موجب افزایش یادگیري کارکنان می
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  روش

هـاي کـاربردي    پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش جـزء پـژوهش  

گردآوري داده ها، این پژوهش در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشـی اسـت. از    ياست. از منظر نحوه

پس آزمون با گروه کنتـرل اسـتفاده گردیـد. جامعـه      -هاي آزمایشی از طرح پیش آزمونمیان طرح

 .  باشدآماري این پژوهش کارکنان آموزش ضمن خدمت دانشگاه فردوسی می

محتوا، با توجه به جامعه آماري یکی از  جهت اجراي پژوهش در گام اول با اخذ نظر متخصص

دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان به نام ( مهارت هاي ارتباط مؤثر با دیگران) جهت طراحـی  

بر اساس مدل دیک و کري بصورت نمونه گیـري در دسـترس (بـه دلیـل همکـاري مـدرس دوره و       

بازه زمانی اواخر آبان ماه تـا اوایـل   همچنین وجود تعداد نسبتا زیاد فراگیران) انتخاب گردید که در 

هاي دیک و کري طراحی گردیـد   برگزار شد. سپس این دوره آموزشی بر اساس مؤلفه 1391آذرماه 

  و این پژوهش در سه مرحله اجرا شد؛

  تجزیه و تحلیل: محتوا ، یادگیرنده، نیاز آموزشی، هدف آموزشی .1

  محور طراحی اهداف آموزشی، تحلیل وظیفه، آزمون هاي مالك .2

  برنامه ریزي: تهیه مواد آموزشی، معلم، یادگیرنده، کانون توجه: رسیدن به هدف .3

  سنجش و ارزشیابی .4

نفر بودنـد کـه در    60شایان یاد است که تعداد افراد ثبت نام شده در بازه زمانی مذکور برابر با 

ایش، دوره نفره آزمایش و کنترل بـه صـورت تصـادفی قـرار گرفتنـد. بـراي گـروه آزمـ         30دو گروه 

آموزشی بر اساس مدل طراحی دیک و کري طراحی و ارائه شد و براي گروه کنتـرل دوره آموزشـی   

 به صورت رایج(سنتی) ارائه گردید.

هاي یادگیري کلب براي تحلیل فراگیران اسـتفاده   نامه سبک در پژوهش حاضر، ابتدا از پرسش

ه، قبل از برگزاري دوره بروشوري تهیـه  هایش در دور گردید، و در جهت آشنا نمودن مدرس با نقش

گردید و به ایشان جهت مطالعه تقدیم شد. عالوه بـر آن در هنگـام برگـزاري دوره، پژوهشـگران در     

کالس حضور داشته و بازخوردهاي الزم را جهت اجراي هر چه کامل تر شرایط آزمایشی  به مدرس 

شـکل چیـدمان شـد تـا فراگیـران بـه        uیادآور شدند. جهت اجراي مداخله، محیط کالس به گونـه  

  صورت چهره به چهره با هم و همچنین با مدرس در ارتباط باشند.  
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نامه محقق ساخته مبتنـی بـر    جهت سنجش رضایت فراگیران استفاده از  پرسشابزار پژوهش 

سؤال اول به سنجش  8سؤال بسته پاسخ پنج ارزشی بود.  23)  شامل 2005نظریه (کرك پاتریک، 

سـؤال   5سؤال بعد جهت سـنجش میـزان رضـایت از مـدرس دوره و      9فراگیران از محتوا، رضایت 

بعدي به بررسی رضایت فراگیران از سازماندهی و امکانات دوره و در نهایت سؤال پایـانی بـه میـزان    

رضایت فراگیر از دوره به طور کلی پرداخت. فراگیران میـزان رضـایت خـودرا در مـورد هـر یـک از       

( بیشترین) مشخص نمودند. جهت تعیین روایی آن  5(کمترین ) و  1انتخاب عددي بین  ها با گویه

نامه  از روش روایی محتوایی استفاده گردید که نظر متخصصین آموزش سازمانی در خصوص پرسش

نامـه   اخذ و اصالحات الزم اعمال و مورد تایید متخصصان قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسش

 محاسبه گردید. 93/0لفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن  از  روش ضریب آ

نامـه اسـتفاده گردیـد. ایـن      جهت سنجش نگـرش فراگیـران نسـبت بـه دوره نیـز از پرسـش      

گویه بسته پاسخ چهار ارزشـی بـود کـه     39) تدوین شد که شامل 1386نامه توسط کرمی ( پرسش

هـاي موافـق، تقریبـا موافـق، تقریبـا      ها در قالب حالت گویهدانشجو میزان توافق خود را با هر یک از 

نامـه هفـت شـاخص را مـورد سـنجش قـرار داد کـه         مخالف و مخالف مشخص ساخت. این پرسـش 

عبارتند از رضایت کلی، عاطفه منفی، مدرس، همبستگی اجتماعی، فرصت، موفقیت و ماجرا. جهـت  

 91/0استفاده شد کـه ضـریب پایـایی آن     نامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ سنجش پایایی پرسش

  محاسبه گردید.  

سؤال  مرتبط بـا   12سنجش میزان یادگیري توسط مربی دوره و از طریق آزمون پایان دوره با 

محتواي دوره انجام پذیرفت. روایی این آزمون از طریق روایی محتوایی احراز گردیـد و پایـایی آن از   

  به دست آمد. 81/0میزان آن  طریق کودرریچاردسون محاسبه گردید و

عنوان متغیر کنترل جهت حذف متغیر تصادفی استفاده شد. تمامی آزمون بهجا از پیشدر این

 انجام شد. SPSS 17افزار عملیات آماري با استفاده از نرم

  

  نتایج

فرضیه اول این پژوهش بیان نمود که محیط یادگیري طراحی شده بـر اسـاس مـدل دیـک و     

شـود. متغیـر رضـایت کارکنـان داراي سـه مؤلفـه محتـوا،         کري موجب افزایش رضایت کارکنان می

مدرس و سازماندهی و امکانات بود. جهت آزمون این فرضیه ازتحلیل واریانس چند متغیره اسـتفاده  
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هـا و   هاي آماري این آزمون مثـل نرمـال بـودن توزیـع داده     ها، مفروضه آزمون فرضیهشد. اما قبل از 

کـو واریـانس از طریـق آزمـون بـاکس  و       -ها بررسی شد. مفروضه همگنی واریانس همگنی واریانس

ها از طریق آزمون لوین  براي هر یک از متغیرهـاي وابسـته نشـان داد هـیچ گونـه       همگنی واریانس

هـاي   ها صورت نگرفته است. ابتدا نتایج مربوط آزمون المبـداي ویلکـز مؤلفـه    وضهتخطی از این مفر

گردد.  میزان رضایت دانشجویان از دوره و سپس تحلیل واریانس تک متغیري سه مؤلفه آن ارائه می

هاي محتوا، مـدرس، سـازماندهی و امکانـات بـه      قبل از هر یک از این موارد آمارهاي توصیفی مؤلفه

  شود. هاي یادگیري آزمایش و کنترل ارائه می روه محیطتفکیک دو گ

گردد میزان رضایت کارکنـان از هـر سـه مؤلفـه محتـوا،       مشاهده می 2همانطور که در جدول 

باشـد.   مدرس و سازماندهی و امکانات در گروه آزمایش بیشتر از کارکنان محیط یادگیري سنتی می

ها از تحلیـل واریـانس چنـد متغیـري اسـتفاده       نگینبه منظور بررسی معنادار بودن تفاوت میان میا

.بدسـت آمـده حـاکی از معنـادار بـودن تفـاوت       0,004گردید که  نتیجه آزمون المبداي ویلکـز آن  

  باشد.   میانگین رضایت کارکنان در دو گروه آزمایش و کنترل  می

  

 :  آمار توصیفی رضایت کارکنان از برنامه آموزشی2جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین تعداد گروه

  محتوا
 5,05  33,10 28  آزمایش

 5,90  29,39  26 کنترل

  مدرس
  5,75  37,90  28 آزمایش

 7,70  36,34  26  کنترل

ســـــازماندهی و 

  امکانات

  3,14  20  28 آزمایش

 5,52  15,53  26  کنترل

  

هاي یـادگیري مبتنـی برمـدل دیـک و      اول پژوهش مبنی بر اینکه محیط يدر نتیجه، فرضیه

شود، مورد تأیید قرار گرفت. مقادیر مجـذور اتـاي سـهمی     کري موجب افزایش رضایت کارکنان می

 3هاي رضـایت فراگیـران در جـدول     باشد. آزمون معناداري هریک از مؤلفه نشانگر اندازه اثر زیاد می

گردد در هر سه مؤلفه رضـایت تفـاوت معنـاداري     این جدول مشاهده می آمده است. همانطور که در
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گیري نمـود کـه محـیط     توان اینگونه نتیجه هاي سیستمی و سنتی وجود دارد. لذا می میان موقعیت

)، p>016/0محتـوا (  يیادگیري سیستمی در افزایش میـزان رضـایت کارکنـان در هـر سـه مؤلفـه      

  ) مؤثر بوده است.p>001/0کانات () و سازماندهی و امp>045/0مدرس (

  

 : نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تاثیر محیط یادگیري  بر رضایت کارکنان3جدول 

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

 معناداري

 ضریب اتا

η2  

 رضایت 

  0,107  0,016  6,240  186,816  1  186,816  محتوا

  0,013 0,045  0,706  32,252  1  32,252 مدرس

  0,207  0,001  13,568  268,353  1  268,353 سازماندهی

 

میانگین و انحراف اسـتاندارد نگـرش کارکنـان نسـبت بـه درس در دو       4همچنین، در جدول 

محیط یادگیري به تفکیک هفت مؤلفه نگرش آمـده اسـت. همـانطور کـه در ایـن جـدول مشـاهده        

هاي نگرش، کارکنان محیط یادگیري طراحی شده بر اسـاس مـدل دیـک و     گردد در کلیه مؤلفه می

باشـند.   مثبت تري نسـبت بـه کارکنـان محـیط یـادگیري سـنتی مـی       کري داراي وضعیت نگرشی 

میانگین باالتر نگرش کارکنان در شش مؤلفه رضایت کلی، مدرس، همبسـتگی اجتمـاعی، فرصـت،    

باشد. به منظور بررسی معنادار بـودن   موفقیت و ماجرا و میانگین پایین تر در مؤلفه عاطفه منفی می

اریانس چند متغیري استفاده گردید که نتیجه حـاکی از معنـادار   ها از تحلیل و تفاوت میان میانگین

هاي نگرش کارکنان دو محیط یادگیري مختلف بوده است. بر این اسـاس   بودن تفاوت میان میانگین

محیط یادگیري مبتنی برمدل دیک و کـري موجـب افـزایش نگـرش مثبـت      «فرضیه دوم پژوهش: 

  ت. نیز مورد تایید قرار گرف» شود کارکنان می
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  هاي یادگیري سیستمی و سنتی : آمار توصیفی نگرش کارکنان به تفکیک محیط4جدول 

  میانگین  تعداد گروه
انحراف 

  استاندارد

خطاي 

  استاندارد

  رضایت کلی
 1,26  2,75  20,35  28  آزمایش

 .983  3,21  17,73  26 کنترل

 عاطفه منفی
 1,11  3,24  19,09  28  آزمایش

 .877  3,08  14,60  26 کنترل

 مدرس
 .699  4,17  14,19  28  آزمایش

 .576 3,62  14,40  26 کنترل

همبستگی 

 اجتماعی

 1,44  2,13  17,75  28  آزمایش

 .799  2,91  16,03  26 کنترل

 فرصت
 1,32  2,66  16,92  28  آزمایش

 .558  3,29  26,53  26 کنترل

 موفقیت
 .71  3,70  24,96  28  آزمایش

 1,79 3,55  25,77  26 کنترل

  ماجرا
 .97  2,96  20,10  28  آزمایش

 .661  3,16  18,19 26 کنترل

  

هاي نگرش  : نتایج تحلیل واریانس چند متغیري تأثیر محیط یادگیري بر مؤلفه5جدول 

  کارکنان

  متغیر وابسته
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

  ضریب اتا

η2  

نگرش 

 کارکنان

 0,167  0,002  10,432  92,993  1  92,993 رضایت

عاطفه 

 منفی
2,320 1  2,320  0,174  0,678 0,003 

 0,105  0,17  6,108  39,492  1 39,492 مدرس

 0,050  0,104  2,732  33,480  1 33,480 همبستگی

 0,092  0,026  5,281  49,431  1 49,431 فرصت

 0,165  0,002  10,281  41,158  1 41,158 موفقیت

 0,036  0,168  1,959  17,188 1 17,188 ماجرا
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هاي نگـرش فراگیـران نسـبت بـه دوره را      ، نتایج تحلیل واریانس براي هریک از مؤلفه5جدول 

شود در هر هفت مؤلفه نگرش کارکنان نسبت  دهد. همانطور که در این جدول مشاهده می نشان می

)، p>002/0کلـی (  هـاي رضـایت   باشـد. در مؤلفـه   گـرا مثبـت تـر مـی     به محیط یـادگیري سـازنده  

) معنادار است و نتیجـه آزمـون المبـداي    p>002/0)، موفقیت(p>02/0)، فرصت(p>01/0مدرس(

  شد. 0,101ویلکز آن 

گردد در پیش آزمون یـادگیري میـانگین نمـرات گـروه      ، مشاهده می6همانطور که در جدول 

ن نمـرات گـروه آزمـایش    باشد، اما در پس آزمون یادگیري میانگی کنترل بیشتر از گروه آزمایش می

  بیشتر از گروه کنترل است.

  

 : آمار توصیفی یادگیري6جدول 

  گروه تعداد  میانگین انحراف استاندارد

پیش  آزمایش  18 7,89 0,893

  کنترل 13  8,15 0,659  آزمون

پس  آزمایش 28 16,32 0,268

 کنترل 28 14,00 0,491  آزمون

  

به منظور مقایسه تأثیر شـیوه آموزشـی بـر میـزان      متغیرينتایج آزمون تحلیل کواریانس تک 

منـدرج گردیـده اسـت. نتـایج آزمـون        7پیشرفت یادگیري در هر دو گروه آموزش دیده در جدول 

انـد، یـادگیري    دهد گروهی که به شیوه طراحی سیستمی دیک و کري آموزش دیـده  آنکوا نشان می

) و همچنـین نتیجـه آزمـون     ) P= )74/12F ,001/0انـد (  بیشتري نسبت بـه گـروه گـواه داشـته    

  است. 0,005المبداي ویلکز آن 
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نتایج آزمون آنکوا جهت  مقایسه تأثیر شیوه آموزشی طراحی دیک و کري بر میزان  :7جدول 

 یادگیري افراد مورد مطالعه

  متغیر
منبع 

  تغییرات

مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

  مجذورات
F P 

آزمون پیشرفت 

 یادگیري

متغیر 

 کنترل شده
298/6 1  298/6  05/1  31/0  

  001/0***  74/12  34/76  1 34/76  گروه

      991/5  28 76/167  خطا

   001/0*** معناداري در سطح 

  

  بحث و نتیجه گیري

نگرند کـه اگـر تنهـا راه  بقـاي      ها به آموزش منابع انسانی به مثابه راهکاري می امروزه سازمآن

تغییرات هزاره سوم نباشد، یکی از اصلی ترین آنهاست. این موضـوع دربـاره   ها در عصر پر تالطم  آن

هـا در توسـعه پایـدار دارنـد بیشـتر       ها با توجه به نقش محوري ایـن نـوع سـازمآن    کارکنان دانشگاه

هویداست. از این رو، در پژوهش حاضر بـه بررسـی تـاثیر بکـارگیري یکـی از شـناخته شـده تـرین         

هـاي اثربخشـی    ر اثربخشی آموزش پرداخته شد. همواره یکی از شاخصهاي طراحی آموزشی ب مدل

کنـیم   باشد. چرا که در عصري که در آن زندگی می هاي آموزشی رضایت و نگرش فراگیران می دوره

هـا اعـم از تولیـدي و خـدماتی اسـت و در       هـاي اساسـی سـازمآن    مشتري محوري یکی از شـاخص 

) 2007؛ ریچی،موریسـون و فاکسـون،  2006لی(پاتریک،هاي آموزشی که فراگیران مشتري اصـ  دوره

رسـد. نتیجـه مربـوط بـه فرضـیه اول       ها ضروري به نظر مـی  گردند سنجش رضایت آن محسوب می

پژوهش نشان داد که استفاده از الگوي سیستمی دیک و کري در طراحـی آمـوزش ضـمن خـدمت     

روه آزمایش و گواه شده اسـت. در  کارکنان موجب ایجاد  تفاوت معنادار آماري در میانگین نمرات گ

گروه آزمایش، میزان رضایت کارکنان در هر سه مؤلفه محتوا، استاد و سـازماندهی و امکانـات بطـور    

معناداري بیشتر از گروه کنترل بود. و همچنین طبق فرضیات دوم و سوم طراحی آموزشی بر اساس 

هـا   آموزشـی و بهبـود یـادگیري آن   مدل دیک و کري باعث افزایش نگرش فراگیران نسبت به دوره 

  گردید.
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)، در پایـان نامـه   1389) به نقل از گال، بورگ و گـال ( 1987مشابه با این تحقیق کانینگهام (

آمـوزان  دکتري خود با استفاده از مدل دیک و کري به طراحـی یـک فصـل از کتـاب تـاریخ دانـش      

مقایسـه آزمایشـی ارائـه اطالعـات بـه دو      دبیرستانی پرداخت. آزمون میدانی اصلی کانینگهام شامل 

گونه بود. تجزیه و تحلیـل داده هـاي تجربـی نشـان داد کـه هـر دو گـروه        شکل توضیحی و داستان

اند، اما تفـاوت معنـاداري    آزمایش، در پیشرفت تحصیلی و ارتقاي نگرش، موفقیت چشمگیري داشته

هایی که  ي توضیحی و گروه نسخه هایی که تحت آموزش در پیشرفت تحصیلی یا ارتقاي نگرش گروه

  .تحت آموزش داستان گونه قرار گرفتند، مشاهده نشد

کنـد.   ) حمایـت مـی  1993ها از نظریه پیوستار کسب دانـش (جاناسـن و همکـاران،     این یافته

هـاي طراحـی آموزشـی     مطابق این نظریه دانش مقدماتی بوسیله فنون آموزشی که مبتنی بر مـدل 

هـا هنگـام    هاي ضـمن خـدمت در سـازمآن    شود. از آنجا که کارکنان دوره میسنتی است بهتر انجام 

شرکت در دوره مربوط، در مرحله یادگیري مبتدي قرار دارند و داراي دانش پیشین و تجارب اندکی 

باشند، لذا اتخاذ رویکرد و الگوي طراحـی آموزشـی مناسـب از اولـین و مـؤثرترین       درباره محتوا می

درپژوهشی بـه  ) 2001(باشد. مشابه با این معلم  نظام آموزشی کارا و مؤثر می گامها جهت ایجاد یک

نتایج . گرا درآموزش دانشگاهی پرداختوسازنده) سیستمی(هاي طراحی آموزشی عینیمقایسه مدل

بـر ایـن اسـاس    . کردحمایت می) 1993جاناسن و همکاران،( پژوهش از نظریه پیوستار کسب دانش

ا هنگامی مناسب است که دانشجو دانش پیشرفته ازمحتوا داشته و پیامدهاي گرمدل طراحی سازنده

کـه  گرا(سیسـتمی) هنگـامی  یادگیري عمدتاً حل مسأله وکاربرد اصول چندگانه باشد و مدل عینیت

دانشجو دانش قبلی اندکی درمورد موضوع دارد وپیامدهاي یادگیري بـر یـادگیري مفـاهیم واصـول     

  .باشد یجدید متمرکزاست مناسب م

هـاي طراحـی آموزشـی     توان اینگونه بیان نمود که کارکرد اصلی مـدل  در تبیین این یافته می

باشد. از  سیستمی مهندسی آموزش مطابق با مقتضیات یادگیردندگان و امکانات محیط آموزشی می

هاي آغازین مدل طراحـی آموزشـی دیـک و کـري بـه تجزیـه و تحلیـل آموزشـی          آنجا که در گامها

ها تجزیه، تحلیـل فراگیـر از منظـر سـبک یـادگیري و دانـش        ترین آنشود یکی از مهم خته میپردا

شـود   ها طراحی می پیشین است، لذا آموزش کامال منطبق با نیاز فراگیران و ترجیحات یادگیري آن

چنین طراحی رضایت خاطر بیشتر فراگیران و یادگیري مؤثرتر خواهد بود زیـرا همـانطور    يو ثمره

تـرین عامـل در یـادگیري اسـت کـه در بسـیاري از       کنـد دانـش پیشـین مهـم     آزوبل مطرح میکه 
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ماند.  از طرفـی در   برند این مهم فروگذارده باقی می هاي آموزشی که از فقدان طراحی رنج می برنامه

هاي بعدي مدل تهیه و انتخاب راهبردهاي آموزش و مواد آموزشی متناسب با اهداف و محتـواي   گام

  گیرد که این نیز نقش بسزایی در اثربخشی آموزش دارد.  شی در دستور کار قرار میآموز

) هرکـدام در  1386) و عباسی (1386)، رستگارپور و گلزاري (1386)، باقري (1382سراجی (

دروس مختلف و در سطوح متفاوت تأثیر الگوهاي طراحی آموزشـی را مـورد آزمـایش قـرار دادنـد.      

گرفته در خـارج از ایـران (دسـی، گرانویـل و سـینگ،      هاي صورتنیز پژوهش ها ونتایج این پژوهش

) 2001هایـدت،   ؛ جیتندرا، سالمونتو، و2001؛ ابري کورال، 2006؛ لی، 2002؛ دسی و رایان، 2000

دهـد کـه   کننده این امر است که استفاده از الگوهاي طراحی آموزشی این امکان را به معلم مـی بیان

توانـد از  دقت و کیفیت بهتري ارائه دهد و نیز با توجه به محتواي درسی خود مـی  تدریس خود را با

ها به این نتیجـه رسـیدند کـه کـاربرد     الگوهاي طراحی آموزشی مختلفی استفاده کند. این آزمایش

کنـد.  الگوهاي طراحی آموزشی براي یادگیري مؤثر است و یادگیري را براي فراگیـران تسـهیل مـی   

-لحاظ تنوعی که دارند در هر موقعیت یادگیري با توجه به شرایط و امکانات موجود میالگوها را به 

  توان به کار بست.

در پژوهشی تحت عنوان مقایسه دو مدل آشور و دیک و کري بیـان شـده کـه مراحـل مـدل       

دیک و کري که باید توسط طراح مورد استفاده قرار گیرد همـواره صـریح و روشـن اسـت پـس مـا       

باشد ولی مدل دیک و کري بـراي   م نتیجه بگیریم در حالی که هر دو مدل معتبر و مفید میتوانی می

 طراحان جدیدتر آموزشی مناسب تر است زیرا فضاي کمتري بـراي حـدس و فرضـیات وجـود دارد    

هاي پژوهش حاکی از بهبود نگرش، رضـایت و یـادگیري کارکنـان،     ). از آنجا که یافته2009(مدلین،

گیـرد   هاي رایـج صـورت مـی    هایی بود که اغلب به شیوه ی آموزشی نسبت به محیطدر محیط طراح

توان اینگونه تبیین نمود که به دلیل تاکید این الگو بر شناخت فراگیران( شناسـایی   این نتایج را می

ها و شناخت نگرش ایشان  رفتار ورودي)، تحلیل سبک یادگیري فراگیران و تحلیل دانش پیشین آن

شود برنامه َآموزشی بجاي داشتن قالبی از پیش  برنامه آموزشی همه این موارد موجب می در ابتداي

هاي مختلف متناسب با فراگیران طراحی شود.  همچنـین تحلیـل مـواد     طراحی شده، کامال از جنبه

آموزشی که در آن نقاط قوت و ضعف مواد آموزشی شناسایی شد و بر اساس آن اصالحات مناسـبی  

هـاي   وزشی انجام گردید از یک سو و سپس ارائه ایـن محتـوا از طریـق بکـارگیري شـیوه     در مواد آم

هاي یادگیري کارکنان از سوي دیگر موجب گردیـد آمـوزش متناسـب بـا      تدریس متناسب با سبک
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دانش پیشین و سبک یـادگیري فراگیـران ارائـه شـود و در نهایـت از نظـر فرآینـدي، از مطلوبیـت         

   مناسبی برخوردار گردد.

باشـد کـه    طراحی آموزشی مـی  يترین دیدگاه در زمینهرویکرد سیستمی رایج ترین و قدیمی

برجسته ترین نوع آن، مدل دیک و کري است که جهت طراحی آموزشی این نوع فراگیران مناسـب  

باشد؛ لذا هنگامی که قرار است کارکنان دوره جدیدي را فراگیرند که شـناخت بسـیار    و اثربخش می

گردد که از رویکرد سیستمی براي طراحـی آموزشـی    ت به محتواي آن دارند پیشنهاد میکمی نسب

هاي مشابه استفاده گردد و همچنین به تحلیل فراگیران و تحلیل مواد آموزشی قبل  آن دوره و دوره

هاي آموزشی در هر سازمانی توجه گردد تا محتوا به روز بـوده و متناسـب بـا نیـاز و      از شروع برنامه

  یق کارکنان در رابطه با کارشان باشد.عال

  

  منابع

 . تهران: پارس بوكفرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان). 1390امین زاده، رامین.( .1

تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انـواع  ). 1382بهیان، مینا، سلیمی، قربانعلی، طالبی، هوشنگ .( .2

 کنفرانس توسعه منابع انسانی.. اولین ها در ارتقاء مهارت دانش کارکنان آموزش

ي تناسـب محتـواي   ي متوسـطه دربـاره  بررسی نظرات معلمان دوره). 1382پور، سهیال (حسین .3

ي نامـه . پایـان هاي آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت با نیازهـاي آموزشـی آنـان   آموزشی دوره

  کارشناسی ارشد دانشگاه اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، تهران.

تـأثیر الگـوي آموزشـی تحلیـل،     ). 1388(، بیرانونـد، فریـده، کاوسـیان، جـواد     رستگارپور،حسن .4

 ي روانشناسی کاربردي، فصلنامه.  طراحی،تولید، اجرا وارزیابی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

3 )13 :(84- 74.  

). مقایسه الگـوي طراحـی آموزشـی مریـل بـا شـیوه آمـوزش سـنتی در         1382سراجی، فرهاد ( .5

-شناسی تربیتی دانشـکده روان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان. پایانیادگیري درس ریاضی

  شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

هاي تکمیـل و بهبـود نظـام ضـمن خـدمت معلمـان.       ). روش1390سمیعی زفرقندي، مرتضی.( .6

  .177-15، 39، 10، هاي آموزشیفصلنامه نوآوري

). تبیـین نیازهـاي آموزشـی و آثـار ضـمن خـدمت بـر        1387شریف زاده، فتاح وعبدي، فاطمه.( .7



36 1395بهار و تابستان ، اولي  شماره ،ششمي  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

) 1(1،  هـاي مـدیریت   پـژوهش یادگیري مخابرات رسته اداري مالی اداره کل منطقه دو تهران.

41-70.  

عمرانی، صغرا، فـردانش، هاشـم، ابـراهیم زاده، عیسـی، سـرمدي، محمـد رضا،رضـایی، منصـور          .8

). مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر سـخنرانی و آمـوزش الکترونیـک بـا الگـوي      1391.

توسـعه در   هـاي  گـام رایگلوث و مریل بر یادگیري و انگیزش مشمولین آموزش مداوم پزشکی. 

  .152-3، 2،  9مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، آموزش پزشکی، مجله مرکز

).  شناسـایی الگـوي طراحـی آموزشـی مطلـوب بـراي       1387فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی .( .9

 106-131): 8( 2فصل نامه مطالعات برنامه درسیهاي صنعتی.  آموزش

). 2007دمپسـی، جـان وي (    ). انگیـزش و عملکـرد. در ریسـر، رابـرت اي؛    1391کلر، جان .( .10

. تهـران:  طراحی و تکنولوژي آموزشی روندها و مسـائل ترجمه کرمی، مرتضی و غالمی، جواد. 

 نشر آییژ.

).  طراحـی، اجـرا و ارزشـیابی دوره آمـوزش ضـمن      1380یوسفی، علیرضا و نوروزي، گیسو. ( .11

دانـش و  در زمینه شـناخت و پـرورش دانـش آمـوزان مسـتعد و تیـز هـوش.        خدمت معلمان 

 .9. پژوهش

  ب. انگلیسی

12. AbdulAziz, A. F, Hisham Barakat,H, Abdurrahman, AL.M(2011) 

Effectiveness of instructional design model(isman-2011) in developing 

the planning teaching skills of Teachers College students at king saud 

Univeersity. The Turkish online Journal of Educational Technology. 

11,1. 

13. Aubrey, C. (2001). Teacher and pupil interactions the processes of 

mathemeatical Instruction.The Journal of Educatioal Research. 21, 55-

62 

14. Bilton, J. (2005). What is design? http://atschool.eduweb.co.uk/trinity/ 

watdes.htm1. 

15. Crawford, C. (2004)."Non linear Instructional Design model: eternal, 

synergistic design and development."British journal of education 

Technology. 35, 4,  413-420. 

16. Deci, E. l., Granville, M., &singh, K. (2000). Mathematics and science 

achievement: Effects of Motivation, interest, and academic engagement. 



... طراحی آموزشی دیک و کري در آموزش ارزیابی اثربخشی بکارگیري مدل          

  

 

37

The Journal of Educational Research, Vol. 95. 

17. Deci, E. L., &Rayan, R. M. (2002). Intrinsic Motivation and self 

Determination in Human Behavior. NY: Plenum Press. 

18. Dick, W, Carey, J. (2007): The systematic Design of Instruction. Allyn 

& Bacon. (5Editional/ISBN: 321-378. 

19. Farooq.m, aslamkhan. M. (2011) impact of training and feedback on 

Employee Performance. 5,1, 25.www.fareast journals.com 

20. Hadley J, Kulier R, Zamora J, Coppus SF, Weinbrenner S and all. 

(2010). Effectiveness of an e-learning course in evidence-based 

medicine for foundation (internship) training, Journal of the Royal 

Society of  Medicine, 103(7):288-94 

21. Jitendra, A., salmonto, M., Haydt, L. A. (2001).Acase Analysis of 

fourth-Grade subtraction Instruction in Basel mathemathics program: 

adherence to Improtant instructional design criterial. Learning 

Disabilities Research & practice, 14 (2): 30-45 

22. Jonassen, D. H., McAleese, T. M. R. & Duffy, T. M. (1993).A 

Manifesto for  aconstructivist approach to technology in higher 

education  in T.M Duffy, J.Lowyck,&D.H. Jonassen (EDS). The design 

of constructivistic learning environments Implications for Instructional 

design and the use of technology , Heidelburg, Germany, Springer-

verlag   

23. Kirkpatrik, D. (2005).  Transferring Learning to Behavior. San 

Francisco,  Berret-koehler 

24. Kirkpatrick, D. (2006). Evaluating Training Programs; San Francisco: 

Berrett- Koehler Publishers 

25. Lee, Y. (2006). Applying the ADDIE instructional Design model to 

multimedia Rich project-based learning Experiences in the Korean 

classroom. The Department of Instructional Design and Technology. 20 

(3) :345-360 

26. Madelline, m c(2009)Academy of teaching excellence. Metroplition 

state colleg of denver, co 2002. Assure model, retrieved. 

www.mscd.edu. 

27. Moallem, M.(2001). Applying Constractivist and Objectivist Learning  

theories in the design  of a Web-based course :Implications for practice. 

Educational Technology &Society, 4, 3, 113-125.. 



38 1395بهار و تابستان ، اولي  شماره ،ششمي  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

28. Moallem, M. (2006).what Is Instructional Systems Design. Lecture 

Notes 1. 

29. Morrison, Gary R. Steven, M. Ross. (2010). Desining Effective 

Instruction, John Wiley and son, Inc. Available from: 

http://www.amazon.com. 

30. Mulder, M. (2001). Customer satisfaction with training programs. 

Journal of European Industrial Training, 25(6),321-331 

31. Noone, L. (1993).Instructional Design and workplace performance. 

Australian journal of educational Technology.  9, 1,12-18. 

32. Punia, B. K., Kant, S. (2013) A Review of factors Affecting training 

effectiveness vis-à-vis managerial implications and future  research 

directions. International Journal of Advanced Research in Management 

and Social Socience.vol2.no1. 

33. Richey,R&Morrisson,G&Foxon,M(2007).Instructional Design in 

Business and Industry. In R.A. Reiser, Trend and Issues in Instructional 

Design. New Jersey: Parson Prentice  

34. Spector, M. (2000).Toward a philosophy of Instruction. Educational 

Technology. 3, 3. 

35. Wei – Tai(2006). Effects of Training framing, general self-Efficacy and 

training motivation on Trainees Training Effectiveness. personnel 

Review. 35, 1, 51-65. 

36. Winfred Arthur jr. Winston Bennett. Pamela s.Edens& Suzanne T. Bell. 

(2003) Effectiveness of training in organizations: a meta- analysis of 

design& evaluation features. Journal of applied psychology. 88., 2, 234-

245 

37. Thompson, S.  A., Tilden, V. P. (2009).  Embracing quality and safety 

education for the 21st century: building inter professional education. 

Journal of Nursing  Education,  48, 698-701. 

 

 

 


