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 چکیده

دغدغه ترین ترین و ارزشمند مهمیکی از هاي مدیران  هاي آموزش و توسعه قابلیت برنامهبهبود اثربخشی امروزه 

هاي آموزش مدیران  در دورهارزیابی مدل آندراگوژي نولز  . این پژوهش با هدف کاربست وهاست سازمانهاي 

آزمون با گروه گواه   پس –آزمون   هاي آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش  گروه

ه دانشگا آموزشی هاي هاي آموزشی مدیران گروه . جامعه آماري دورهبود هاي کاربردي و از حیث هدف جزو پژوهش

ه طور تصادفی دوره رهبري ب دوره آموزشی بود؛ 11بودند؛ که شامل  1391در شش ماهه اول سال  مشهد فردوسی

در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر 

. ابزار قرار گرفتمورد ارزیابی فراگیران ن یادگیري فر بود. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت و میزان 25گروه 

آزمون یادگیري و پرسشنامه خود  پسآزمون یادگیري،  شامل پرسشنامه رضایت فراگیران، پیش ها گردآوري داده

ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت فراگیران با ارزیابی بود. روایی همه ابزار

 و 88/0یادگیري با استفاده از روش پایایی مصححان  يها پایایی آزمون ،97/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي پژوهش  محاسبه گردید. داده 0/ 89کرونباخ برابر  پایایی پرسشنامه خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفاي

یل کوواریانس تک متغیري تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش تحل متغیري و با استفاده از روش تحلیل واریانس چند

همچنین نتایج  .اثربخشی دوره آموزش مدیران شده استش ي نولز سبب افزایآندراگوژنشان داد که کاربست مدل 

یادگیري خود را در سطح و رضایت داشتند ه دور ها از آن خود ارزیابی فراگیران نشان داد کهو یادگیري  ،رضایت

  .ب ارزیابی کردندمطلو
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 مقدمه  -1

و هر تغییري کسب  شود یم هاي سازمان روش ها و تغییرات فناوري سبب دگرگونی در شبکه

ی این فیک وی میزان کم ؛)Laschober, 2011( سازد هاي جدید را ضروري می دانش و مهارت

کند و ممکن تغییرات آن قدر زیاد است که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را دچار وحشت می

). با Sikweses, 2010( است احساس کنند که فرصت و توان سازگاري با این تغییرات را ندارند

آگاهی  دانش،ها تا حدود زیادي به حیات سازمان ها و مشکالت باید پذیرفت که ادامه همه سختی

هاي ي کارکنان با نیازها و مهارتدانش  چه گوناگون و جدید بستگی دارد و هر هاي و مهارت

هاي علمی، تغییرات فناوري هماهنگی و انطباق بیشتري داشته باشد درجه  جامعه و پیشرفت

 باي واقع رشد دانش بشرر د ).Tana, 2009( رود اطمینان از موفقیت فرد و سازمان باالتر می

هاي اخیر  رو به تزایدي باعث تغییرات شگرف در دنیاي کسب و کار شده و این امر در دهه روند

گیري از ها براي بهره آمادگی در سازمان ایجاد ).2011 پور، نصراهللا( شتاب بیشتري گرفته است

هاي مرتبط جهت افزایش  چالش و کنترلها  علوم و فنون جدید به منظور استفاده بهینه از فرصت

نخستین گام براي  ).1389مطلق و همکاران، ( رود از ضروریات اساسی به شمار می یکی يور بهره

ملکی، ( ها و فنون جدید، آموزش مناسب نیروي انسانی استاز ابزار يمند بهرهایجاد آمادگی و 

نی با اهداف و اقتصادي و اجتماعی و ارتباط ناگسست آموزش عنصر اساسی توسعه ).2010

هاي آموزشی  ). توسعه و تحوالت سازمانی جدا از حمایتHung, 2010( هاي سازمان دارد خواسته

 ).1389مطلق و همکاران، ( ها است نیاز سازمان نیست و وسیله پیشرفت و پاسخگویی به

هاي اجتماعی ها و نهاد کننده موفقیت و شکست سازمان ترین عامل تعیین مدیران مهم

ساز محیط خود بوده و اهداف سازمان را  ي خود سرنوشتها یستگیبر شاهستند که با تکیه 

در سازمان تعیین و بهترین شیوه ادغام و هماهنگی  عوامل راسازند و استفاده از دیگر  محقق می

)؛ به این Martell, 2010( سازمان داشتهدر مضاعف  تأثیر کیو کنند  آن عوامل را انتخاب می

گذارند، بلکه در سطح  می تأثیرهاي سازمان  ترتیب نه تنها در سطح فردي بر چگونگی فعالیت

 کشورها هستنددر تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادي و سیاسی  مؤثرعامل  نیتر مهمکالن 

)Ross, 2007حیاتی میان پیشرفت اقتصادي،  کننده رابطه  ). از سوي دیگر مدیران ایجاد

از  ها آنزیرا عملکرد مدیران و سبک مدیریت  ؛هستند یانسانی و عملکرد نیروي اثربخشی سازمان

) و از سوي دیگر Ross, 2007( گذارد می تأثیرکیفیت تالش نیروي انسانی یک سوي بر عملکرد و 

هاي آن  کننده اثربخشی فعالیت عامل تعیین نیتر مهمکیفیت نیروي انسانی موجود در هر سازمان 

). از این رو مدیران در شمار منابع انسانی سطح Moorhouse, 2007( شود محسوب میسازمان 

ها به ویژه در سطح مدیران ارشد جزو مشاغل و حرفه آن ندیآ یمبه حساب عالی هر کشور 

ها سازمان). از آنجا که مدیران Gravan, 2006( بندي گردیده استاي هر کشور طبقه حرفه
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ها و شرایط جدیدي  تکنولوژي و تغییر و تحوالت به وجود آمده همواره با واقعیتمتناسب با رشد 

اي  هاي ویژه ها نیازمند کسب معلومات و تخصصی با آنمنظور هماهنگکه به  شوند مواجه می

 ,Cook  ( اي و تجارب مدیران با اهمیت است سازي دانش حرفهبنابراین تقویت و غنی ،باشند می

2007.( 

آمیز و اثربخش آن در سازمان  نجام موفقیت، امشاغل مدیریتی پیچیده بوده آن جا که از

باشد. این امر به  هاي خاص میویژگیو ها  ها، توانایی ها، مهارت ي از شایستگیا نیازمند مجموعه

که مسئولیت اداره باالترین پتانسیل ممکن  هاي آموزشی در دانشگاه ران گروهمراتب براي مدی

هنگام در زمینه کاري  هافرادي باهوش، داراي اطالعات ب( نیروي انسانی یعنی اعضاي هیئت علمی

اي از نیروي انسانی  را به عهده دارند و با مجموعه )در سطح جامعه هستند مؤثرخود و ارتباطات 

زاهدي و شیخ، ( باشد د بسیار حایز اهمیت میهاي مختلف در ارتباط هستن با فرهنگ و ارزش

آید و بهبود کیفیت دانشگاه  نظام اصلی دانشگاه به حساب می آموزش به عنوان زیر). 1389

رهبري اثربخش یکی از ). 1387بازرگان، ( باشد هاي آموزشی می وابسته به بهبود کیفیت گروه

و عمل، اثربخش بودن مدیران گروه تئوري آموزشی است. در هاي ترین وظایف مدیران گروه مهم

زمینه براي توسعه فردي اعضا  هاي آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزش و فراهم آوردن

هاي آموزشی به عنوان یکی  ). با توجه به اهمیت و جایگاه مدیران گروه1383حسینیان، ( شود می

وزشی در راستاي نیل به اهداف عالی هاي آم ترین ارکان دانشگاه و نقش مهم مدیران گروه از مهم

شوند؛ بهتر است در  دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، افرادي که به عنوان مدیر گروه انتخاب می

داشته باشند؛ تا بتوانند با ایجاد روابط انسانی با رؤساي دانشکده و  یهای نقش یک رهبر شایستگی

اعتماد و همکاري، گروه را در جهت صحیح  بر اساساعضاي هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان 

 ). 1384و همکاران،  پور يمختار( رهبري کنند

یک استراتژي مهم براي بهبود و افزایش  گذشته به منزلهز یش اامروزه آموزش مدیران ب

)؛ 2010فرهی، ( شود ها تلقی می هاي مدیران و ارتقاي سطح عملکرد سازمان ها و مهارت توانایی

ها  هاي آنان نه تنها یک ضرورت در سطح سازمان بهبود عملکرد مدیران و افزایش تواناییزیرا 

). در واقع 2006حسینی، ( آید توسعهی همه جانبه به شمار می ترین وسیلهاست، بلکه خود مهم

هستند، بر  قائل آن يبرانظران مدیریت افزون به آموزش مدیران و اهمیتی که صاحب توجه روز

هاي اثربخش آموزشی به افزایش دانش و مهارت و اصالح رفتار  فرض استوار است؛ که برنامه این

بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی را در پی خواهد  تاًینهاگردد و  مدیران منجر می

آموزش مدیران در ارتباط با فرایند افزایش توان و بهبود،  اساساً). Kazami, 2010(داشت

)؛ این فرایند وقتی Sadler, 2005( گردد ها مطرح میهاي مدیران و افزایش اثربخشی آن قابلیت

هاي واقعی مورد نیاز مدیران و بهبود رفتار  سودمند است که موجب افزایش سطح دانش و مهارت
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دهد، تا با  ها قرار ها گردیده و ابزار و توان الزم را در اختیار آنو ارتقاي سطح شایستگی آن

ي دشوار در مسیر تحقق اهداف ها تیموقعاثربخشی هر چه بیشتر سازمان خود را در اوضاع و 

 ).1386موالیی، ( هدایت کنند

ترین و باالترین سطح معرفت در سازمان است که  به طور کلی آموزش مدیران پیچیده

از این رو مدیر باید  ،)1387غفاري، ( در مدیران ایجاد کند گرفتن رابایست مهارت چگونه یاد  می

 ,Oliver( باشد برخوردار یآموزشهاي  براي طی کردن دوره الزم یشناختاز حداقل پیچیدگی 

و تجربه است؛ در واقع تلفیق سیستماتیک این توسعه  آموزش مدیران حاصل آموزش،). 2000

دانش مدیران نقش تجربه در ساختار ). Bhupatkar, 2006( شود عوامل باعث یادگیري مدیران می

شود و معلومات پیشین مدیران به عنوان اصل اساسی در  به عنوان عامل مهمی در نظر گرفته می

). به جاي توضیحات تئوریک باید نحوه 1387اندي،  هیآ( شود یادگیري و تغییر رفتار قلمداد می

لیت واقعی ی مدیریت، مسئوآت يها فرصتسازي مشکالت و برخورد با واقعیت را از طریق شبیه

آموزش ). در امر McDowal, 2010( بر کار تیمی و مطالعه موردي پرورش داد تأکیدمدیران را با 

ها بر مشارکت مدیران در امر آموزش و یادگیري، به واسطه تجارب بالینی آنان  تمام روش رانیمد

 ).1388غفاري، ( شودمی تأکیدهاي آموزش بزرگساالن  و ویژگی

شود به سوي خود راهبري  موازات رشد فرد پختگی نیز حاصل میاز آن جا که به 

بر استفاده از تجارب فرد در  تأکیدیابد و  کند، ذخیره تجارب فرد افزایش می گیري می جهت

هاي آکادمیـک آمادگی او براي فراگیري از لحاظ فشار ،)Meriiam, 2001( باشدتحلیل مسایل می

 ,Cooke( شود اي اجتماعی و سازمانی افزوده میهبراي ایفاي نقشیابد و به ظرفیت او  تقلیل می

گرایش به فراگیري حل و فصل  ؛بالعکس ،گرایش به یادگیري محتوایی کم شده ، همچنین)2010

ي سنتی ها اساس روشتوان بزرگساالن را بر  )، بنابراین نمیBright, 2010( کند مسایل پیدا می

 شود یم دهینام يندراگوژآ بزرگساالن کهگیري اصول خاص آموزش ر به کا ن رویاآموزش داد؛ از 

به معنی بزرگسال و » 1آندرا«واژه یونانی   واژه آندراگوژي از ریشهنماید.  ضروري می را

 ;Taylor & Kroth, 2009; Ozuah, 2005به معنی هدایت کردن، مشتق شده است (» 2آگوگاس«

اي از یادگیري بزرگساالن، مکتب  مجموعه  عنوان زیر). در واقع آندراگوژي به 1388زندوانیان، 

چرایی و چگونگی یادگیري   هایی درباره قادات خاص و مفروضهفکري است که داراي اصول، اعت

 ). Voode, 2008باشد ( شناختی عملی می بزرگساالن و داراي اصول روش

ي را هنر و علم کمک رساندن به بزرگساالن در آندراگوژ ،ي استآندراگوژ پدر علم نولز که

 پداگوژي) و آموزش بزرگساالن( کند که بر تفاوت بین آموزش کودکان یادگیري تعریف می

                                                           
1-Andra 
2-Agogus 
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 آموزش يبرامدل آموزش فرایندي یا آندراگوژي ). Knowles, 2005( دارد تأکیدي) آندراگوژ(

یادگیري ب کتار د 2005ل در سال مدن ). ایVodde, 2008( تشده اسبزرگساالن طراحی

هایی است از  که شامل مفروضه استه شده و همکارانش ارائز نوله نوشتششم چاپ ن بزرگساال

 جمله:

نیاز به یادگیري: بزرگساالن قبل از اینکه مسئول و متعهد به یادگیري شوند، نیاز دارند  )1

 بگیرند. ها را یادها باید بعضی چیز که چرا آن بدانند

یادگیرندگان: بزرگساالن داراي خود پنداره مسئولیت براي   پنداره خود )2

 باشند.  شان می هایشان و زندگی گیري تصمیم

هاي آموزش  نقش تجارب یادگیرندگان: بزرگساالن تمایل دارند که وارد فعالیت )3

 تجارب نسبت به آموزش خردساالن شوند. يبزرگساالن با حجم وسیع و کیفیت باال

مایل به آمادگی براي یادگیري راي یادگیري: یادگیرندگان بزرگسال تآمادگی ب )4

دارند که معتقدند نیاز دارند آن را بدانند و یا توانایی انجام آن را براي مقابله با شرایط  یهای چیز

 زندگی و مشکالت دارند. 

دهی براي یادگیري: بزرگساالن براي یادگیري وقتی که درك کنند که دانش به  جهت )5

ها در انجام وظایف یا حل مسائلی که ممکن است در زندگی واقعی رو به رو شوند کمک  آن

 شوند. برانگیخته می ،خواهد کرد

، دهند هاي بیرونی واکنش نشان می انگیزه یادگیري: با این که بزرگساالن به انگیزه )6

یابی به اهداف  و دستها بیشتر به وسیله فشار داخلی، انگیزه و خواسته براي اعتماد به نفس  آن

 ). Knowles et al., 2005آیند ( به حرکت در می

 :باشد یمهاي فوق مدل فرایندي آندراگوژي نولز شامل موارد ذیل  با استفاده از مفروضه

ي نبود، تا اینکه به در مدل فرایند 1995آماده کردن یادگیرندگان: این مورد تا سال  )1 

ي اضافه شد. این مورد سطح باالیی از اي مستقل به مدل فرایند مرحلهعنوان یک گام مورد نیاز و 

هاي جامع  گیرد، آندراگوژي و به خصوص سیستم مسئولیت یادگیري را به یادگیرنده در نظر می

کند تا احساس  گردان قرار دارند. چرا که به بزرگساالن کمک می دحول مفهوم یادگیري خو

 آموزش بزرگساالن داشته باشند.  برنامهمنیت بیشتري را در آغاز ا

ایجاد فضاي مناسب براي یادگیري: محیط فیزیکی به تدارکاتی براي راحتی و آسایش  )2 

انسان به منظور جلوگیري از موانع یادگیري نیاز دارد از قبیل: دماي مناسب، تهویه، دسترسی 

ي مناسب و غیره. کافی، صدا هاي استراحت و رفع خستگی، صندلی راحتی، نور آسان به اتاق

گذار بودن آن بر روي  تأثیرکننده بودن و  پردازان بر تعیین نظریه  دیگر محیطی که همه  جنبه

 یادگیري توافق دارند، غنی بودن و در دسترس بودن منابع (هم انسانی و هم مادي) است. 
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زشی که به شدت ریزي مشترك: یک جنبه از شیوه آمو ایجاد مکانیزم براي برنامه )3 

کند،  هاي فکري متمایز می آندراگوژي را از پداگوژي، تدریس را از تسهیل یادگیري در مکتب

توان گفت که، افراد تعهدي نسبت  ریزي است. در حقیقت این گونه می نقش یادگیرنده در برنامه

 .دارندها تحمیل شده است، ن به تصمیم و فعالیتی که احساس کنند به آن

گرا و آموزش بزرگساالن  پردازان شناختی انسان هاي یادگیري: از نظر نظریهشخیص نیازت )4 

خواهد بشود، چیزي که قادر است بدان دست  چه که می  (آندراگوژي)، درك فرد یادگیرنده از آن

 هاست.  خواهد انجام دهد، نقطه شروع ساخت مدلی از صالحیت یابد و سطحی که می

تدوین اهداف برنامه: اهداف آموزشی باید بر حسب دستاوردهاي مطلوب یادگیرنده و بر  )5

کند بیان شود. اهداف باید به  حسب اصول عملی که در یادگیرنده تغییرات مطلوبی را ایجاد می

اي واضح بیان شود که به همه افرادي که داراي اذهان منطقی هستند نشان دهد که به طور  اندازه

دف چیست. بر طبق تئوري آندراگوژي احتماالً یادگیرندگان مقاومت خواهند کرد، مگر دقیق ه

 گردان خود انتخاب کنند.دهاي خواینکه آزادانه اهداف را در ارتباط با نیاز

اي را  کننده هاي حمایت هاي تجارب یادگیري: موضوعی است که محیططراحی الگو )6 

توانند به رشد  ان یعنی یادگیرندگان و مربیان با هم میکنندگ کند که در آن شرکت فراهم می

پردازان آموزش بزرگساالن تمایل دارند مدلی  ها کمک کنند. نظریه گیري یکدیگر در تعیین جهت

ها گنجانده شود. هر طرح با مشارکت هاي رویکرد جنبه  را طراحی کنند که در آن همه

توانند از همه موارد انسانی (محققان، معلمان، همکاران،  شود و می ریزي می یادگیرندگان برنامه

شده،  ریزي برنامهها، وسایل آموزشی افزار ها و افراد جامعه) و منابع درسی (ادبیات، نرم کالسی هم

 هاي سمعی و بصري) استفاده کنند.  رسانه

توسعه منابع انسانی بر نقش این عنصر فرایند،  :هاي یادگیري) امه (انجام فعالیتاجراي برن )7

هاي تدریس و یادگیري درباره این نقش خیلی کم صحبت  به عنوان مدیر تمرکز دارد و نظریه

هاي آموزشی قبل از خدمت و ضمن  از طریق برنامه معلماناند. شما مجبورید خودتان به  کرده

 خدمت آموزش دهید.

دونالد کرك پاتریک  زشیابیسازي فرآیند ار ارزشیابی نتایج یادگیري: مفهوم )8 

است  یهای ترین مورد از تمام دستورالعمل ترین مورد با اصول آموزش بزرگساالن و عملی متجانس

کنون دیده شده است. این روش ارزشیابی از چهار مرحله ارزشیابی تشکیل شده است که  که تا

 ). Knowles et al., 2005باشد ( شامل ارزشیابی واکنش، یادگیري، رفتار و نتایج می

ه و توسعت اطالعان کردم از: آمادگی فراگیران از طریق فراهد عبارتنل مدن عناصر ای 

، غیررسمی يبر همکاری و مبتن زیآم احترام ،طرفه محیط یادگیري دو ،تانتظاراه بینان واقع

سنجی  از طریق نیازز تشخیص نیاو مدرس، ر یفراگهمکاري متقابل ا ریزي ب حطرو  ریزي برنامه
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ت فعالی، محور مسأله یادگیريه طراحی برنام ،لاساس مذاکره متقابر تعیین اهداف ب ،لمتقاب

 خود يا ندهیفزانولز یادگیرنده به طور  يآندراگوژدر مدل  ه.برنامل ارزیابی متقاب فراگیران،

و از آن در  ارزش استهایش با  کند؛ به جاي متکی بودن به مربی، تجربه ها را تعیین می جهت

گیرد برایش کاربرد  هر چه را یاد می ،)Henschke, 2009( کند جهت یادگیري جدید استفاده می

 ,Henschke( باید حل شود است کهاي  مسأله)، متمرکز بر مشکل یا 1387رضایی، ( فوري دارد

فرایند مبتنی است مدرس یا  ). این مدل آموزشی بر خالف مدل محتوایی سنتی بر2008

ها، ابزار و وسایل و شرایط خاص را به منظور درگیر ساختن یادگیرندگان در  کننده روش تسهیل

بر  تأکیدي آندراگوژ). از نظر نولز هدف آموزش Knowles, 2005( سازد فرایند یادگیري آماده می

ري باید تمام وجود عاطفی، روانی و باشد. از این رو در فرایند یادگی شکوفایی فراگیران می خود

  ). Clair, 2007( باشد ریدرگ رانیفراگ یعقالن

مه برخی اهایی انجام شده که در اد کاربست آندراگوژي در آموزش پژوهش تأثیردر خصوص 

با هدف بررسی اثر آندراگوژي و  2010را در سال  پژوهشی 2و کورا 1از آنها ارائه شده است. مادول

پداگوژي براي یادگیرندگان مدیریت ارشد در دانشکده راجستان هندوستان انجام دادند. نتایج 

ي با میانگین آندراگوژپژوهش نشان داد که تفاوت معناداري بین میانگین نمرات حاصل از روش 

رد. همچنین این پژوهش نشان داد که نمرات پداگوژي در سطح رضایت و یادگیري وجود دا

یادگیرندگان از طریق عوامل داخلی مانند نیاز به یادگیري؛ در مقایسه با عوامل خارجی مانند 

 .آورند یمدست ه ي بیشتري را در طی آموزش ب درجه و ساختار قوي، انگیزه

موزش کارایی روش آموزشی آندراگوژي در آ"با عنوان  2008پژوهشی را در سال  3وود 

هاي  هاي بین روش آندراگوژي و روش گیري تفاوت انجام داد که هدفش اندازه "پلیس پایه

تجربی بود که در طی دو سال در  آموزش سنتی در آموزش پلیس بود. این پژوهش یک طرح نیمه

دهد که روش  هاي این مطالعه نشان می اي نیوجرسی انجام شد؛ یافته آکادمی پلیس منطقه

و پاسخگو به آموزش است که  مؤثرگرایانه،  ي به عنوان یک رویکرد عملندراگوژآآموزشی 

استفاده از اصول آندراگوژي در دوره آموزش پلیس منجر به بازدهی بیشتر در یادگیري در 

 باشد.  مقایسه با روش آموزشی سنتی، نظامی می

استفاده از تئوري یادگیري بزرگساالن براي "پژوهشی را با عنوان  2007در سال  4وودارد

هاي قبل و بعد از برنامه آموزشی  انجام داد. نتایج بررسی "آموزش کارکنان تازه استخدام شده

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

                                                           
1-Mudul 
2-Kaura 
3-Vodde 
4-Woodard 
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ي را نسبت به آندراگوژآموزش از طریق اصول  ،کنندگان % شرکت90 دوداًتغییر کرده است و ح

دانستند و این که اصول آندراگوژي منجر به افزایش اثربخشی  بهتر میوزشی سنتی هاي آم روش

 آموزش شده است. 

 "آزمون آندراگوژي در نظام آموزشی"طی پژوهشی تحت عنوان  2005در سال  1ویلسون

گیري آندراگوژي مربیان و ارتباط آن با  انجام این پژوهش سنجش جهتانجام داد. هدف از 

 )1 :بود ز این پژوهش مطالعه چند وجههدف االتحصیل بود.  یادگیري و نگرش دانش آموزان فارغ

ي، بر اساس اصول آموزش بزرگساالن و آندراگوژگیري  اندازهطراحی و اعتبار یک ابزار، جهت 

 ،ها آوري داده ابزار جمع که آموز ي و دانشآندراگوژبررسی ارتباط بین مربی  )2 ریزي برنامهفرایند 

) بود. نتایج پژوهش نشان داد اصول آندراگوژي بر یادگیري و EOQپرسشنامه گرایش آموزشی (

دهد که  چنین این نتایج نشان می گذار بوده است. هم تأثیرالتحصیل  نگرش دانش آموزان فارغ

 آموزشی آندراگوژي بوده است.  شیوه تأثیررضایت از مربیان تحت 

محور بر اساس نظریه  آموزش پلیس جامعه"طی پژوهشی تحت عنوان  2006در سال  2بیرزر

هاي خاص  ي در آموزش پلیس و شناسایی ویژگیآندراگوژبه بررسی ترکیب نظریه  "يآندراگوژ

ی پرداخت. این پژوهش سه هدف را دنبال داشت. اول بررسدر مورد یادگیري در کالس درس 

سوم بحث در  ،ي)آندراگوژارایه نظریه یادگیري بزرگساالن ( هاي سنتی آموزش پلیس، دوم روش

فاصله تئوري تا عمل ثابت شده ي در آموزش پلیس. با توجه به آندراگوژمورد استفاده از تئوري 

هاي زیادي در بستن این شکاف دارد،  ي مزیتراگوژآندکه آموزش مقامات پلیس بر اساس  است

تواند برنامه  هاي قدیمی می ي در آموزش پلیس کارآموز و یا پلیسآندراگوژبا این حال، استفاده از 

 درسی پلیس را تسهیل کند.

آندراگوژي در آموزش فنی "با عنوان  2002در سال  3در پژوهشی که توسط چوي و دالهایی

با هدف بررسی دیدگاه یادگیرندگان در مورد کارایی آندراگوژي انجام  "گیرندگان و از دیدگاه یاد

طیف  رجوان د 266) انجام شد. با SOQشد. بررسی با استفاده از پرسشنامه گرایش دانشجویان (

اي این پژوهش انجام شد. نتایج این  حوزه آموزش و پرورش فنی و حرفه رساله د 24-17سنی 

هاي  دهند و تنها جنبه نوجوانان پداگوژي را به اندازه آندراگوژي ترجیح می بررسی نشان داد که

هاي مربوط به آندراگوژي را  ها مسئولیت دهند و این که آن خوب آندراگوژي را ترجیح می

 خواهند.  نمی

                                                           
1-Wilson 
2-Birzer  
3-Choy& Delahaye 
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ایسه با اثربخشی آموزش آندراگوژي در مق"با عنوان پژوهشی  1999در سال  1استراوبریج

بین اثربخشی آندراگوژي و آموزش سنتی در   با هدف مقایسه "ی در درس فلسفهآموزش سنت

 آزمون پس آزمون پیشبا استفاده از طرح  هاي لیبرال دانشگاه می سی سی پی انجام داد.کالج هنر

داشت. را ي در مقایسه با آموزش سنتی آندراگوژگروه کنترل، پژوهشگر قصد بررسی اثربخشی  اب

تفاوت آماري قابل توجه را بین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ موفقیت و نگرش دانش  ها یافته

 هاي آموزشی نشان نداد. آموزان نسبت به روش

 10انداز  ) خود در چشم1390-1389( سند راهبردي اساس براز آنجا که دانشگاه فردوسی 

پردازي و توسعه علم نظریهدانشگاه برتر جامع کشوري در تولید  2خواهد یکی از  ساله می

دانشگاه  500دانشگاه اول جهان اسالم و جزو  10فناوري، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 

آموزش و بهسازي مدیران نقش بسیار حیاتی  ، لذاایرانی باشد _ ممتاز جهان با هویت اسالمی

ساز رشد  زمینهند موجب برتري عملکرد سازمانی و همچنین توا آموزش اثربخش می .دارد

هاي آموزشی  زش و اجراي دورهآمو صرفاً که استالبته نکته قابل تأمل این . کارکنان باشد

ها باید به اصول و  . آموزشتواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند نمی

، در غیر هاي موجود را برطرف سازدهاي عملی بنا گذاشته شوند تا نتایج به دست آمده نیاز روش

با  شود. هاي انسانی می ن سرمایهدهدر دا باعث يمواردفایده و حتی در ها بی این صورت آموزش

 مدیران بیشتر مربوط به طراحی الگوي حوزه آموزشر ي انجام شده دها پژوهش به اینکه توجه

به ) و از طرفی با عنایت 1388، کرمی ؛1386 ،؛ موالیی1380(احمدي، یادگیري مدیران بوده

در  )2005(2ویلسون ) و2010( )، مادول2008( توسط وود ي انجام شدهها پژوهش نتایجاینکه، 

ي سبب افزایش اثربخشی آموزش آندراگوژداده است که کاربست  نشاني آندراگوژزمینه 

محسوس  کامالًلذا خالء پژوهشی در زمینه کاربست آندراگوژي در آموزش مدیران  ،شود یم

بر که اثربخشی دوره آموزشی طراحی شده  در پی آن استدر پژوهش حاضر پژوهشگر  .باشد یم

آموزشی دو متغیر رضایت و  د، لذا براي تعیین اثربخشی دورهمدل نولز را تعیین کن اساس

توان  دهد. براي ارزشیابی اثربخشی آموزش مییادگیري فراگیران از دوره را مورد سنجش قرار می

فلیپس، مدل سالیوان، مدل  مدل، 3هاي مختلفی از جمله: کرك پاتریک، مدل سیپ به مدل

 ، الگوي آموزش بر مبناي ارزیابی عملکرد5ها مدل مبتنی بر قابلیت ،4کسب و کار لندن مدرسه

هاي ارزشیابی به طور ضمنی به دو متغیر رضایت و یادگیري  این مدل اشاره کرد. در همه

                                                           
1-Strawbridge 

2-Wilson 
3-Context, Input, Process, Output (CIPP) 
3-London Bessness School (LBS) 
5-Competency Based Training 
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ترین  ترین و عمومی ). اما رایج1388و عظیمی،  کیتار خاك( فراگیران از دوره اشاره شده است

) که 1390شجاع،( مدل کرك پاتریک است ،بندي ارزشیابی آموزشیمدل مورد استفاده در طبقه

بر این اساس . شود یمی اثربخشی استفاده ابیارزشدر این پژوهش از دو سطح اول این مدل براي 

باعث افزایش میزان رضایت ز ي نولآندراگوژکاربست مدل  )1 عباتند از: ژوهش حاضرهاي پ فرضیه

زایش میزان یادگیري فراگیران باعث افز ي نولآندراگوژکاربست مدل  )2شود.  فراگیران می

ي آموزش مدیران ها دورهي نولز باعث افزایش اثربخشی آندراگوژکاربست مدل  )3 شود. می

 شود.  می

 

 تحقیق روش -2

هاي کاربردي  پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش

دالور، ( باشد. هدف تحقیقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است می

)؛ از این جهت توسعه دانش کاربردي و ارایه پیشنهادات سازنده و عملی در رابطه با 1383

باشد. از  ي آموزشی مدیران در عرصه آموزش عالی در کانون توجه این پژوهش میها طراحی دوره

گیرد. از طرح  ها، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار می منظر گردآوري داده

با گروه گواه استفاده شد، از آن جا که در این پژوهش گروه گواه بر  آزمون پس _ آزمون پیش

 ،شوند هاي سنتی آموزش داده می ران در دانشگاه یعنی روشموزش مدیي معمول آها اساس روش

نصر ( کنیم در این طرح به جاي گروه گواه، از عنوان گروه مقایسه براي نامیدن گروه استفاده می

 ).1389 ،اصفهانی و همکاران

آزمایش اعتبار درونی "د نهاي آزمایشی باید دارا باشهایی که طرحترین ویژگی یکی از مهم

اي که هر اثر هاي مزاحم توسط پژوهشگر تا حد امکان مهار شود، به گونهکه متغیر است به طوري

دوازده متغیر مزاحم وجود دارد که . "به متغیر آزمایشی نسبت داد صرفاًمشاهده شده را بتوان 

 -مونآز پیشبا استفاده از طرح . همان)(تواند بر نتایج پژوهش اثر سوء داشته باشند می

اي براي گروه کنترل چهار عامل بعدي با گروه گواه هشت عامل اول و با ارایه مداخله آزمون پس

 نیز مهار گردیدند. 

ی دانشگاه فردوسی آموزشهاي  ی مدیران گروهآموزشهاي  جامعه آماري در این پژوهش دوره

ی آموزشدوره  11که در طی این دوره زمانی، حدود  بود، 1391مشهد در شش ماهه اول سال 

به عنوان به صورت تصادفی عالی  آموزشدوره رهبري در همچنین براي مدیران گروه برگزار شد، 

ی مدیران بر اساس آموزشنمونه آماري انتخاب شد. از آن جا که در این پژوهش به مقایسه دوره 

پردازیم؛ از این رو  مدیران گروه دانشگاه می زشآموهاي معمول  نولز با دوره آندراگوژيمدل 

 دهنفري، آزمایش و کنترل گمار 25ها با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه  مدیران گروه
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هاي  . جایگزینی تصادفی بهترین شیوه موجود براي حصول اطمینان از همگن بودن گروهشدند

 ).1389، همکاراننصر اصفهانی و ( مختلف عمل آزمایشی است

 آزمونو  ارزیابی) ضایت و خود(ر هنوع پرسشنامو دز ا ها دادهوري جهت گردآین پژوهش در ا

ح سط( فراگیرانت سنجش رضایت جه د.استفاده گردی )آزمون پسو  آزمون پیش( يیادگیر

کرك ل فراگیران در مدت رضای يها همؤلفس اسار به کت پرسشنامه رضایز ا) پاتریکت نخس

 ،درس، ممحتوا مؤلفهپرسشنامه سه ن ای .دش ستفادها )1386کرمی،( تاسه شد یپاتریک طراح

 23ل شامکه  دسنج یمرضایت از کل دوره را ست و گویه اه امکانات تشکیل شد –سازماندهی 

  8. تسز) اامتیان یشتریب 5مترین تا ک 1از  ها گزارهز اک یر ه( ارزشیج پنخ پاسه بست سؤال

–مربوط به سازماندهی  سؤال 4مدرس و ه بعدي مربوط ب سؤال 9 ،محتواه اول مربوط ب سؤال

ه کت اس یحقایقو  ها کیتکنو  ها مهارت، صولا دوم میزان یادگیري دانش،ح طت. سامکانات اس

ابزار سنجش یادگیري ابتدا  یطراحت جه .اند گرفته فراکنندگان  ی شرکتآموزشه دور یط

سپس و مشخص ا متخصص محتوو درس ، مفراگیران همکاريا دوره بمحتواي  و مؤلفه ،فاهدا

، سؤاالت به آزمون پسو  آزمون پیشف اهداه ببا توجه  و نمودهبندي  لویتواا ر ها دورهف اهدا

و ه بود یتشریح سؤاله سل شام آزمونر هت سؤاالتعداد د که تشریحی طراحی گردی صورت

 د.دنبون یکسال کنترو ش آزمایه روگ يها آزمونت سؤاال

پژوهش ن ایر د ،تاسل متقاب یارزیابز نول آندراگوژيل مد يها یژگیوز یکی اه از آنجا ک

ه پرسشنامز اه استفاد، با یتشریح يها آزموناز طریق  از فراگیران بر ارزیابی مدرسه عالو

 یطراحت ه. جده شونددات مشارک، ناز خودشا یارزیابر دن فراگیرا شد یارزیابی سع دخو

 ياو محتوف اهداه به توجا بو  و متخصصانه دورس مدرک کما ابتدا ب یارزیاب دپرسشنامه خو

ر ه( ارزشیج پاسخ پنه بست سؤال 12ل شامه پرسشنامن ایه ک گردید یطراح يا پرسشنامه ،هدور

 د.وز) بامتیان یشتریب 5مترین تا ک 1از  ها گزارهز اک ی

جهت د و شه استفادا روایی محتوز دوره از ان فراگیرات رضایه پرسشنام یتعیین روایت هج

خصوص ن ایر د یآموزشمدیریت د اساتیو ا متخصصان محتوز چهار تن ا مهم نظراتن ایق تحق

فراگیران ت رضایه میزان پایایی پرسشنام .گردید یطراح ینهایه پرسشنام ها آننظر ا بو شد ذ اخ

پژوهش توسط ر ابزار دن پایایی ایه ک محاسبه گردید 97/0خ لفاي کرونباآضریب ز با استفاده ا

ابزار ن ای یترتیب پایایه ) ب1390( یرئیس) و 1390( عشجاد و آمت دسه ب 93/0) 1386( یکرم

ه ابزار بن پایایی ای در پژوهش حاضر .آوردندت دسه ب 93/0و  94/0خود  يها پژوهشدر ا ر

-سازماندهی و 97/0ر مدرس براب ،93/0 بامحتوا برابر  :ازاست عبارت ن آ يها همؤلفک تفکی

 . است 92/0ر امکانات براب
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گردید و ه محاسبا طریق روایی محتوز پاتریک) ال مدم سطح دو( یادگیري يها آزمونروایی 

ه اینکا به با توج د.گردیذ خصوص اخن ایر دا محتون متخصصات و مدیرید اساتیز ان ته ست نظرا

میزان و د شه استفاد مصححان یاز روش پایایتشریحی بودند  يیادگیر يها آزمونت سؤاال

 آمد.ت دسه ب 88/0گذاري  هنمر ارب دون همبستگی بی

روایی روش از د ساخته بو محققه پرسشنامن اینکه ایه به با توج یابیارز دخوه روایی پرسشنام

ن ایر دت مدیرید اساتیز تن ار چهات مهم نظران ایه ب یدستیابت و جهد آم به دستمحتوا 

ارزیابی  دپرسشنامه خو یایایپ د.نهایی طراحی گردیه پرسشنام ها آنت نظراا بد و شذ اخص خصو

  د.حاسبه گردیم 89/0ر استفاده از روش ضریب الفاي کرونباخ برابا ب

 اول:ه مرحل :مرحله اصلی انجام پذیرفته بندي اجراي پژوهش حاضر در س میتقسدر یک 

ه دور) 1(جدولز نول آندراگوژيل مد يها یژگیوه توجه با مرحله بن ایر د ؛یآموزشطراحی 

و کارشناسان و متخصصان ن راگیراه، فدورس مدرت از نظراه زمینن در اید و طراحی ش یآموزش

  د.گرفته شه بهر آموزش

عالی آموزشی رهبري در آموزشنولز در دوره  آندراگوژيهاي مدل  نحوه کاربرد ویژگی :1 جدول  

 عناصر مدل ها مؤلفه  انجام شده در طراحی دوره آموزشی اقدامات

 مدرس در ابتداي دوره توضیحات مختصري راجع به موضوع ارایه نمود.
ارایه توضیح  به فراگیران در 

 مورد موضوع

 

 
 

 

آمادگی 

 فراگیران

 

مدرس در راستاي خود راهبري براي فراگیران مسائلی را طراحی کرد. در این مرحله 

هاي مدیران از طریق پرسش و پاسخ بین فراگیران و مدرس در چند مورد از نیاز

ابتداي دوره شناسایی شد و به عنوان مشکل یا مسأله، محور کار قرار گرفت. براي 

خود راهبري فراگیران این سؤال مطرح شد. تفاوت رهبري و مدیریت در محیط 

هاي از این  وهی نمونهکاري چیست؟ سپس همه فراگیران به طور شخصی و گر

مسائل و مشکالت را در محیط کاري خود بیان کردند؛ در واقع خودشان را در قالب 

مسأله مطرح شده قرار دادند. ارزشیابی از عملکرد به صورت فرایندي توسط خود 

یابی به این مهم هر فرد نتایج خود فراگیر و هدایت مدرس انجام شد. براي دست

د و همه به صورت مداخله مؤثر به جمع بندي راجع تفاوت راجع مسأله بیان کر

 رهبري و مدیریت پرداختند.

 

بر خود راهبر بودن  تأکید

 فراگیران در دوره

 

هاي قبل از برگزاري دوره بیان کرد  مدرس در ابتدا دوره و همچنین از طریق نشست

 است.هاي کوچک  بر بحث گروهی و کار در گروه تأکیدکه در این دوره 

بر یادگیري از طریق  تأکید

 هاي کوچک پروژه

ي کوچک ها گروهبراي دست یابی به این مهم چیدمان کالس تغییر کرد؛ با تشکیل 

بر تفحص گروهی همکاري بین فراگیران افزایش داده شد. دوره در سالنی  تأکیدو 

اگیران برگزارشدکه از لحاظ چیدمان صندلی جایگاه مدرس در مرکز بود و صندلی فر

گرداگرد مدرس قرار گرفت و مدرس در مرکزیت قرار داشت. فراگیران در این سالن 

 از نور، امکانات سمعی و بصري و صندلی مناسب برخوردار بودند.

فراهم کردن امکانات فیزیکی و 

مالی(نور، طرح، رنگ، اندازه ...) 

 در محل برگزاري دوره

 جو

بر کار تیمی سعی در ایجاد جو  تأکیدمدرس دوره از طرق دادن آزادي به فراگیران و 

 غیررسمی داشت.

 مدرس با انعطاف پذیري و ارائه بازخورد سریع نقش تسهیل گر را بر عهده داشت.

ایجاد جو غیر رسمی و مبتنی 

 بر همکاري
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 نولز در دوره آموزشی رهبري در آموزش عالی آندراگوژيهاي مدل  : نحوه کاربرد ویژگی1جدول ادامه 

 عناصر مدل ها مؤلفه  انجام شده در طراحی دوره آموزشی اقدامات

ریزي در  با مشارکت مدرس، فراگیران، پژوهشگر و کارشناس آموزش کار گروه برنامه

 مورد فرایند برگزاري دوره تشکیل شد.

تشکیل کار گروه با مشارکت 

 فراگیران

 
 ریزي برنامه

 متقابل
ها  ها و نحوه اداره و ارزیابی دوره به آن مدرس با مشارکت فراگیران در تصمیم گیري

 تفویض اختیار کرد.
 تفویض اختیار به فراگیران

 بررسی شرح وظایف شغلی فراگیران

مشارکت و ارائه نظرات 

 فراگیران در فرایند نیاز سنجی

نیازسنجی 

 متقابل
 ها مصاحبه انجام داد. هاي فراگیران با آنپژوهشگر جهت استخراج نیاز

ها استخراج شده مدرس طی نشستی با مشارکت فراگیران به اولویت بندي نیاز

 پرداخت.

ساس تعیین اهداف بر ا د.قبل از برگزاري دوره آموزشی با فراگیران نشستی در مورد اهداف برگزار ش

مشارکت متقابل فراگیر و 

 مدرس

 تعیین اهداف

 اهداف مبتنی بر وظایف شغلی فراگیران طراحی شد.

اساس مسائل مرتبط با اهداف درس با کمک کارشناسان آموزش و مدرس ر محتوا ب

 تدوین شد.

بر مسأله محوري، مسائل در قالب مطالعه موردي گنجانده  تأکیدجهت جذابیت و 

 شد.

ن تا متناسب با سبک استفاده از منابع گوناگون با ترکیب متن، صدا براي فراگیرا

 یادگیري خودشان به ساخت دانش بپردازند.

طراحی برنامه یادگیري بر 

اساس توالی یادگیري فراگیران، 

 مشکل محوري تأکیدبا 

طراحی 

برنامه 

 یادگیري

 فراگیران در فرایند اجرا با انجام کار تیمی مشارکت داشتند.

 هاي تجربی تکنیک

فعالیت 

فراگیران 

(اجراي 

 برنامه)

 مطالعه موردي

 از تجارب مدیران موفق در زمینه رهبري آموزشی استفاده شد.

 ارزیابی استفاده شد. در راستاي بیان تجارب حاصل از دوره، از پرسشنامه خود

-در طول دوره فراگیران به سؤاالت گنجانده شده در متن مطالعه موردي پاسخ می

 پرداختند. واقع به خود ارزیابی خود میکردند و در دادند و بازخورد دریافت می

بر ارزیابی متقابل و  تأکید

ارکت فراگیران در فرایند مش

  ارزیابی

 ارزشیابی

از دو سطح اول مدل سنجش اثربخشی پاتریک یعنی سطوح رضایت و یادگیري براي 

 ارزشیابی نتایج استفاده شد.
 مدل سنجش اثربخشی پاتریک

 نگارندگان) مطالعاتمنبع: (

 

مرحله مدیران به صورت تصادفی به دو گروه گواه و این در  ؛یآموزشاجراي  دوم:ه مرحل

ی گروه گواه اجرا شد؛ آموزشنفر بودند. در ابتدا دوره  25آزمایش تقسیم شدند و هر گروه شامل 

ی آموزششد. سپس دوره  در دانشگاه برگزار می ها گروهی مدیران آموزشبه شیوه معمول که دوره 

نولز طراحی شده بود. در راستاي اینکه  آندراگوژيهاي مدل  آزمایش که بر اساس آموزهگروه 
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؛ ودمتغیر مستقل را بررسی نم اثر ان شبیه هم باشد، تا بهتر بتوانشرایط هر دو گروه براي فراگیر

عالی  آموزشکه در زمینه رهبري در  ان مدرس هر دو گروه انتخاب گردیدیک نفر به عنو

ي مورد سنجش در متغیر رضایت ها یکی از مؤلفه از طرفی با عنایت به اینکه تخصص داشت.

ی آموزشهاي  مکان برگزاري دوره باشد از این رو سعی گردید ات میفراگیران، سازماندهی و امکان

 دو گروه یکسان باشد. هر

ران جهت تعیین اثربخشی دوره، دو متغیر رضایت فراگی ؛اثربخشی دورهسنجش  :سومه مرحل

یابی به این  ها از دوره، مورد سنجش قرار گرفت. براي دست ی و میزان یادگیري آنآموزشاز دوره 

 آزمون پیشمهم در پایان دوره از طریق پرسشنامه رضایت فراگیران از دوره و همچنین از طریق 

گرفت دو گروه گواه و آزمایش ارزشیابی اثربخشی مورد بررسی قرار  تشریحی در هر آزمون پس _

ارزیابی در گروه آزمایش اثربخشی دوره مورد بررسی قرار   و عالوه بر این از طریق پرسشنامه خود

تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شد. از آن جا که جهت از  ها دادهجهت تحلیل  گرفت.

از روش تحلیل از فراگیران دوره به عمل آمده است؛ لذا  آزمون پیشسنجش متغیر یادگیري 

تمام تحلیل و محاسبات توسط  استفاده شد. نمرات یادگیري واریانس تک متغیري براي تحلیلکو

بررسی نتایج پرسشنامه خود ارزیابی از مقیاس  جهت انجام شده است. 16نسخه  SPSSنرم افزار 

 بندي استفاده شد.  کیفی رتبه

 

 ي پژوهشها افتهی -3

 شود.  نولز باعث افزایش میزان رضایت فراگیران می آندراگوژيمدل  کاربست: 1فرضیه 

 گروه در متغیر رضایت فراگیران از دوره ارایه شده است. هاي توصیفی هر یافته 2در جدول 

، در هر سه مؤلفه رضایت یعنی مؤلفه محتوا، گردد یمطور که در این جدول مشاهده  همان

باالتر از میانگین  52/23و  28/40، 8/31مدرس و سازماندهی میانگین گروه آزمایش به ترتیب 

است. عالوه بر  08/11، 96/21، 8/18هاي محتوا، مدرس و سازماندهی گروه گواه به ترتیب  مؤلفه

است و میانگین  3/100این با توجه به جدول فوق، میانگین رضایت کلی فراگیران گروه آزمایش، 

دهند که میانگین  ها نشان می شاخصاست.  68/53مؤلفه رضایت کلی فراگیران گروه گواه، 

 نمرات پرسشنامه رضایت گروه آزمایش از میانگین نمرات گروه گواه بیشتر است.
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 در متغیر رضایت هاي توصیفی به تفکیک گروه آزمایش و گواه آماره: 2 جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد مؤلفه گروه

 آزمایش

 92/3 8/31 25 محتوا

 78/3 28/40 25 مدرس

 61/1 52/23 25 سازماندهی

 11/7 3/100 25 رضایت کلی

 گواه

 39/5 8/18 25 محتوا

 25/7 96/21 25 مدرس

 26/4 08/11 25 سازماندهی

 64/14 68/53 25 رضایت کلی

 )نگارندگانهاي  منبع: (یافته

 

ها واریانسجهت تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه فوق در ابتدا آزمون لون براي برابري 

به  Pگرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو گروه در کل مقیاس رضایت برابر است؛ چون 

ها با هم برابر  کند واریانس بود، بنابراین فرض صفر که بیان می 05/0تر از  دست آمده کوچک

اظ کل بیانگر آن است که بین گروه آزمایش و گروه گواه از لح 2 شود جدول می تأییدهستند 

که آیا خرده  سؤالدر این پژوهش براي پاسخ به این  مقیاس رضایت تفاوت معناداري وجود دارد.

هاي رضایت گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداري وجود دارد آزمون تحلیل واریانس  مقیاس

 هاي معناداري مختلفی ارایه چند متغیري انجام شد. در تحلیل واریانس چند متغیري آزمون

آزمون اثرپیالیی، آزمون المبداي ویلکز، آزمون اثرهتلینگ و آزمون رتبه  گردد که عبارتند از: می

) و در 1387 سرمد و بازرگان،( تر بوده ها آزمون المبداي ویلکز رایج اختصاصی روي، که از بین آن

 این پژوهش از آزمون المبدا ویلکز استفاده گردیده است.

 

 یانس چند متغیرهنتایج تحلیل وار :3جدول

 مجذور اتاي سهمی سطح معناداري خطا df فرضیه  df مقدار F ها آزمون

 35/0 **000/0 45 4 117/0 94/84 ویلکز المبدا

   **P < 0/01 هاي نگارندگان)                                                                            منبع: (یافته

  

) که F(1)(4, 45) = 84/ 94, p= 0/000( دار استمعنی 117/0المبدا ویلکز برابر نتایج آزمون 

هاي وابسته براي هاي جامعه بر اساس متغیرتوان فرضیه مشابه بودن میانگیندهد مینشان می



 158                                                               1395 بهار، 8، شماره سومفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 

درصد از  35یعنی  35/0گروه آزمایش و گروه گواه را رد کرد. مجذور اتا چند متغیره برابر 

هاي وابسته مربوط به عامل گروه است. نتایج آزمون تحلیل واریانس غیره متغیرتغییرات چند مت

هاي رضایت چند متغیري نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ همه خرده مقیاس

هاي رضایت  هاي توصیفی مؤلفهکه شاخص 1 با توجه به نتایج جدول .تفاوت معناداري وجود دارد

دهد، در نتیجه تفاوت میان میزان رضایت فراگیران در دو گروه آزمایش و کنترل در را نشان می

ها میانگین گروه توان نتیجه گرفت که در همه خرده مقیاسمی ،باشد معنادار می 01/0سطح 

 باشد.آزمایش بیشتر از گروه گواه می

 
 تهاي رضایآزمایش و گروه گواه در خرده مقیاسنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بر اساس گروه  :4 جدول

 منبع
هاي متغیر

 وابسته

مجموع 

 ها مجذور

 درجه

 آزادي

میانگین 

 ها مجذور
 معناداري Fمقدار 

 هگرو

 000/0 94/94 5/2112 1 5/2112 محتوا

 000/0 2/125 28/4195 1 28/4195 استاد

 000/0 2/125 42/1934 1 42/1934 سازماندهی

 هاي نگارندگان) (یافتهمنبع: 

 

 شود.  نولز باعث افزایش میزان یادگیري فراگیران می آندراگوژيکاربست مدل  :2 فرضیه

طور که در  . هماندهد یمهاي توصیفی هرگروه در متغیر یادگیري را نشان  یافته 5جدول 

به ترتیب  آزمون پیششود میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش در نمره  این جدول مشاهده می

 08/26، 96/39 باًیتقرباشد؛ و میانگین و انحراف معیار گروه گواه به ترتیب  می 49/23، 38

تفاوت چندانی بین نمرات  دهد اي توصیفی جدول فوق نشان میه طور که شاخص باشد. همان می

و   8/89 آزمون پسوجود ندارد. میانگین گروه آزمایش در نمره  آزمون پیشفراگیران در مرحله 

دهد بین نمرات  هاي توصیفی جدول نشان می . شاخصباشد می 84/57میانگین گروه گواه 

 وجود دارد.تفاوت  آزمون پسفراگیران در مرحله 

 

 آزمون پسو  آزمون پیشدر  هاي توصیفی به تفکیک گروه آزمایش و گواه آماره: 5 جدول

 حداکثر حداقل انحراف  معیار میانگین تعداد گروه 

 آزمون پیش
 90 0 49/23 38 25 آزمایش

 80 0 08/26 96/39 25 گواه

 آزمون پس
 100 68 54/11 8/89 25 آزمایش

 100 0 66/28 84/57 25 گواه

 هاي نگارندگان) منبع: (یافته
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با  آزمون پسکه میانگین نمره آزمودنی گروه آزمایش و گواه را در مرحله  ینتایج آزمون

بیان شده است در  6 کند در جدول متغیر مقایسه می به عنوان هم آزمون پیشکنترل کردن اثر 

 متغیر یادگیري به عنوان کوواریت وارد مدل و اثر آن کنترل شد. آزمون پیشاین تحلیل نمرات 

 

 ) نمرات یادگیريANCOVA(نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري :6 جدول

 متغیر
منبع  

 تغییرات

مجموع 

 مجذورها

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورها
 Fمقدار

سطح  

 معناداري

مجذور 

 اتا

 یادگیري

 023/0 000/0 6/183 1/8748 1 1/8748 آزمون پیش

 359/0 000/0 32/26 6/1253 1 6/1253 گروه

    4/476 47 1/2239 خطا

   **P < 0/01                                                                      هاي نگارندگان) منبع: (یافته

(F(1) = 32/26 , P< 01/0 =مجذور اتا سهمی , 35/0 ) 

 

ها قبل  دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ بررسی برابر بودن گروه آزمون پیشمقایسه میانگین 

دهد این  تجزیه و تحلیل این فرضیه نشان می از آموزش ضروري است که نتایج به دست آمده از

گروه گواه و آزمایش در  يها . این بدان معنا است تفاوت)=781/0p( باشد تفاوت معنادار می

شود که در متغیر  ). بنابراین نتیجه گرفته میp ≤ 05/0( متغیر میزان یادگیري معنادار نیستند

ها در دو گروه آزمایش و گواه وجود  مرات آزمودنیتفاوتی بین ن آزمون پیشنظر در مرحله   مورد

مبناي یادگیري است، فراگیران در هر دو گروه آزمایش و گواه که  آزمون پسندارد. در خصوص 

 به دست F مطابق جدول فوق میزانمتفاوت عمل کرده و تفاوت معناداري مشاهده گردیده است. 

 35/0است؛ و مجذور اتا برابر با  32/26دو گروه آزمایش و گواه برابر با  آزمون پسآمده از مقایسه 

است. به عبارتی  35/0کاربست این مدل بر میزان یادگیري گروه آزمایش  تأثیراست یعنی میزان 

است.  آندراگوژيبست مدل ادگیري گروه آزمایش مربوط به کاراز واریانس نمرات ی 35/0

 ،آندراگوژيمدل  کاربست، آزمون پیشتیجه گرفت که با کنترل اثر توان ن می p/000همچنین با 

ست. میزان یادگیري گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه به طور معناداري افزایش داده ا

متغیري نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه در متغیر   نتایج آزمون تحلیل واریانس تک

توان نتیجه گرفت که میانگین گروه آزمایش در متغیر وجود دارد؛ و مییادگیري تفاوت معناداري 

 .باشدیادگیري بیشتر از گروه گواه می

بندي استفاده شد. در واقع مقیاس  براي تحلیل نتایج پرسشنامه خود ارزیابی از مقیاس رتبه

. به منظور شود استفاده می 1از گویه سؤالنوعی پرسشنامه است که در آن به جاي  بندي رتبه

                                                           
1-Statement  
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رود. در این بخش ابتدا  سنجش نگرش و نظر افراد درباره یک موضوع، این نوع مقیاس به کار می

مشخص شد؛ بر اساس آن، نمره میانگین  یهای میانگین مطلوب پرسشنامه بر اساس حیطه

ها یک امر پرسشنامه با میانگین مطلوب مقایسه شد. الزم به ذکر است که تعیین استاندارد

 تعیین و به سه طیف یا قسمت 60تا  12)؛ لذا مقیاس 1387 بازرگان،( باشد ضاوتی میق

نشان دهنده نامطلوب  28تا  12محدوده  ؛مطلوب، مطلوب) تقسیم گردیده است نامطلوب، نسبتاً(

بیانگر این است که میزان  44تا  28محدوده  ،باشد ی میآموزشبودن میزان خود ارزیابی از دوره 

رمانی و حالت آ 60تا  44باشد و محدوده  یمطلوب م نسبتاًی آموزشخود ارزیابی فراگیران از دوره 

باشد. میانگین کسب  دهد میزان خود ارزیابی در حد مطلوب می مورد انتظار است که نشان می

باشد.  می 60طلوب فرض شده براي فراگیران برابرو میانگین م 52/45 شده توسط فراگیران برابر

زیابی در محدوده آمده در پرسشنامه خود ار به دستدهد میانگین  نتایج جدول فوق نشان می

و این با  گیري خود را مطلوب ارزیابی کردندمدیران در گروه آزمایش میزان یاد مطلوب قرار دارد.

باشد و با توجه به نتایج خود ارزیابی  راستا می هم روه آزمایشنتایج نمرات یادگیري فراگیران گ

ی باعث آموزشنولز در دوره  آندراگوژيهاي مدل  کارگیري آموزه توان گفت که به فراگیران می

 افزایش میزان یادگیري فراگیران شد.

 

مدیران  آموزشنولز باعث افزایش اثربخشی دوره  آندراگوژيکاربست مدل  :3فرضیه

 شود.  می

فرضیه اصلی پژوهش آزمون تحلیل واریانس چند متغیري با دو متغیر  تأییددر ادامه براي 

دهد که تفاوت  وابسته رضایت و یادگیري از دوره انجام گرفت. نتایج آزمون المبدا ویلکز نشان می

 تأثیراست یعنی میزان  80/0معنادار است. مجذور اتا برابر با  01/0ها در سطح  گروه  میانگین

 است.  80/0ی آموزشاین مدل بر میزان اثربخشی دوره  کاربست

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره: 7 جدول

 خطا df فرضیه  df مقدار F ها آزمون
سطح 

 معناداري

مجذور 

 اتاي سهمی

 80/0 **000/0 47 2 19/0 39/94 ویلکز المبدا

   **P < 0/01                                                                      هاي نگارندگان) منبع: (یافته

 (F(1)(2, 47) = 94/ 39, p= 0/000)    
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ده نکن متغیر تعیین دوگیري نمود که با احتساب  گونه نتیجه توان این این اساس میبر

مدیران  آموزشنولز موجب اثربخشی  آندراگوژياساس مدل  ی برآموزشاثربخشی، طراحی دوره 

نتایج  8جدول  .قرار گرفت تأییدشود. به عبارت دیگر فرضیه اصلی این پژوهش نیز مورد  می

 دهد. کننده اثربخشی نشان می هاي تعیین مؤلفهرا براي هر یک ازچند متغیره تحلیل واریانس 

      

 مدیران آموزشهاي  بر اثربخشی دوره آندراگوژيکاربست  تأثیر :8 جدول

 منبع
متغیر 

 وابسته

مجموع 

 ها مجذور

درجه 

 آزادي

میانگین 

 ها مجذور
F 

سطح  

 معناداري

 000/0 94/187 72/23936 1 72/23936 رضایت گروه

 000/0 74/26 02/12768 1 02/12768 یادگیري 

 

 گیري بحث و نتیجه -4

گرفت که در همه خرده توان نتیجه  هاي توصیفی شاخص رضایت می با توجه به جداول یافته

باشد  رضایت، میانگین رضایت گروه آزمایش به طور معناداري بیشتر از گروه گواه میهاي  مقیاس

و  ایش نسبت به گروه گواه بیشتر استو این نشان دهنده این است که میزان رضایت گروه آزم

نولز باعث  وژيآندراگمدل  کاربستفرضیه اول پژوهش است یعنی  تأییدها بیانگر  این یافته

شود. نتایج پژوهش حاضر در سطح رضایت با نتایج  افزایش میزان رضایت فراگیران می

خوانی  ) در سطح رضایت هم2005(ویلسون ) و2008( )، وود2010( هاي مادول و کورا پژوهش

 دارد.

 وري،حم مسألهگرایی در زمینه  و سازنده آندراگوژيهاي  هاي بین ویژگی با توجه به شباهت

هاي واقعی اجتماعی و  گري مدرس، تشویق کارگروهی، قرار دادن یادگیري در زمینه نقش تسهیل

دانش قبلی فراگیران، و همچنین با توجه به  بر تأکیددادن تملک به فراگیران در یادگیري و 

توان اظهار  ، میانجام شده است آندراگوژيگرایی و  ها که در زمینه سازنده هاي پژوهش یافته

). Henschke, 2008(شباهت وجود دارد گرایی  و سازنده آندراگوژيهاي  بین ویژگیت که داش

) که به مقایسه 1388( هاي پژوهش کرمی و همکاران نتایج این پژوهش در سطح رضایت با یافته

اند و  مدیران پرداخته آموزشگرا در  ی سیستمی و سازندهآموزشهاي طراحی اثربخشی الگو

گرایی انجام شده  ) که در زمینه سازنده2002( )، دتالفص2012( پژوهش، مالونی و همکاران

 خوانی دارد.  است هم

نولز با توجه  آندراگوژيعلت رضایت فراگیران از دوره طراحی شده بر اساس مدل  نییبتدر 

دو گروه آزمایش و گواه  توان گفت با توجه به اینکه محتواي دوره براي هر به ادبیات پژوهش می

یکسان بود ولی محتواي دوره طراحی شده بر اساس مدل نولز براي فراگیران گروه آزمایش 
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دوره بیشتر جذاب، تازه و جدید و با زمینه کاري فراگیران دوره تناسب داشت. فراگیران در طول 

ها  نآمشارکت داشتند و محتواي دوره بر اساس نیازهاي مطرح شده فراگیران و تجربیات کاري 

 طراحی و اجرا شد.

که مدرس   توان گفت که با توجه به این هاي مدرس می علت مطلوب بودن مؤلفه تبییندر 

دو گروه آزمایش و گواه یکی بود ولی فراگیران گروه آزمایش رضایت بیشتري از مدرس  هر

پذیر بود، نقش  توان گفت مدرس دوره انعطاف ین علت رضایت گروه آزمایش مییبداشتند که در ت

بیشتر بر فرایند محوري با دادن بازخورد به  ،دوره بر عهده داشت يگر را در فرایند اجرا تسهیل

هاي تدریس مبتنی بر کاوشگري و تفحص گروهی استفاده کرده  از روش ،متمرکز بود فراگیران

رسمی و مبتنی بر همکاري متقابل با فراگیران  است و در طی فرایند تدریس بر ایجاد جو غیر

داشت. بر اساس توالی یادگیري فراگیران تدریس را پیش برد، در حالی که مدرس گروه  تأکید

 داشت. تأکیدپذیر بود و بر نتایج دوره  سخنرانی متمرکز بود و کمتر انعطافگواه بیشتر بر روش 

آن جا که محیط  زتوان گفت ا امکانات می -ن علت مطلوب بودن مؤلفه سازماندهییبیدر ت

دو گروه یکسان بود ولی فراگیران گروه آزمایش  ی از نظر امکانات فیزیکی و مادي براي هرآموزش

جا که در طراحی محیط یادگیري  نآ ازاز دوره رضایت بیشتري از مؤلفه سازماندهی داشتند. 

ی سنتی و معلم محور به سمت فراگیر محور تغییر جهت داده شد آموزشهاي  گروه آزمایش روش

و محیط  شود ه به فراگیران توجه میلذا فراگیران رضایت بیشتري داشتند چرا که در محیطی ک

. در گردد حاصل میتر و در نتیجه رضایت  یادگیري عمیق، و کاربردي باشد یادگیري جذاب

بر خود  تأکیدطراحی شده بود  آندراگوژيمحیط یادگیري گروه آزمایش که بر اساس مدل 

ها چون فراگیران به طور فعاالنه  در این روش .محوري دوره بود مسألهراهبري بودن فراگیران و 

کنند کنترل فرایند یادگیري و  شوند دانش را در نتیجه تالش خود کشف می درگیر یادگیري می

شان بر عهده خودشان است لذا رضایت از  انتخاب نوع منابع اطالعاتی متناسب با سبک یادگیري

 بیشتر است. آموزششیوه 

اگیر و اعالم فوري نتایج ارزشیابی یک عامل مهم در محیط خورد سریع به فرزارائه با

نولز است و این ارائه بازخورد سریع به فراگیر سبب  آندراگوژيیادگیري مبتنی بر طراحی مدل 

د. همچنین در گروه آزمایش فراگیران از نحوه اداره و زنپردابشود فراگیران به خود ارزیابی  می

هاي   کالس تغییر کرد؛ با تشکیل گروه چیدمانکه را د چان ی رضایت داشتهآموزشنظم دوره 

 . دوره در سالنی برگزاریافتهمکاري بین فراگیران افزایش  ،بر تفحص گروهی تأکیدکوچک و 

که از لحاظ چیدمان صندلی جایگاه مدرس در مرکز بود و صندلی فراگیران گرداگرد مدرس  شد

فراگیران در این سالن از نور، امکانات سمعی و قرار گرفت و مدرس در مرکزیت قرار داشت. 

 بصري و صندلی مناسب برخوردار بودند.
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با  آزمون پسهاي گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله  براي مقایسه میانگین نمرات آزمودنی

هاي  تر نتایج، در تحلیل داده و به منظور بررسی دقیق آزمون پیشاحتمالی  تأثیرتوجه به 

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیري  روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.از  آزمون پس

و  ادگیري تفاوت معناداري وجود داردنشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه در متغیر ی

و  باشدگیري بیشتر از گروه گواه میتوان نتیجه گرفت که میانگین گروه آزمایش در متغیر یادمی

نولز باعث  آندراگوژيمدل  کاربستدارد  فرضیه دوم پژوهش است که بیان می یدتأیاین بیانگر 

که میزان یادگیري  دنتایج خود ارزیابی فراگیران نیز نشان دا شود. افزایش یادگیري فراگیران می

هاي مادول و  نتایج پژوهش حاضر در سطح یادگیري با نتایج پژوهشسطح مطلوب بوده است.  رد

ي ها پژوهشخوانی دارد و همچنین با نتایج  ) هم 2006( )، بیرزر2008( وود)،  2010( کورا

گرایی در سطح یادگیري  ي سازندهها پژوهش) که 2000( )، کوپر2003( )، معلم1388( کرمی

 .دخوانی دار هستند هم

توان گفت  افزایش میزان یادگیري فراگیران گروه آزمایش نسبت به گروه گواه می تبییندر 

هاي الزم را کسب کنند و از  ی حداقلآموزشدر طول دوره  اند توانستهکه فراگیران گروه آزمایش 

مشارکت داشتند و اهداف  آموزشسنجی تا ارزشیابی در فرایند ازآنجا که فراگیران از مرحله نی

تشکیل  ریزي برنامهگروه کمک مدرس تعیین کردند و همچنین در گروه آزمایش کار دوره را با

دوره مشارکت داشتند، سبب افزایش یادگیري گروه  ریزي برنامهو فراگیران در فرایند اجرا و  شد

گر  پذیر بود، نقش تسهیل آزمایش شده است و از آن جا که در گروه آزمایش مدرس دوره انعطاف

محوري با دادن بازخورد به فراگیران  دبیشتر بر فراین ي دوره بر عهده داشت،اجرارا در فرایند 

و در طی  کردي تدریس مبتنی بر کاوشگري و تفحص گروهی استفاده ها روشمتمرکز بود، از 

و بر  همکاري متقابل با فراگیران داشت بر ایجاد جو غیررسمی و مبتنی بر تأکیدفرایند تدریس 

گروه آزمایش  تر قیعماساس توالی یادگیري فراگیران تدریس را پیش برد همین سبب یادگیري 

 نسبت به گروه گواه شد.

میانگین رضایت گروه آزمایش به طور معناداري بیشتر  ،ي شاخص رضایتها افتهیبه با توجه 

بین گروه آزمایش و  نشان داد مون تحلیل کوواریانس تک متغیرياز گروه گواه بود و نتایج آز

یی خود ها افتهیادگیري تفاوت معناداري وجود دارد و همچنین با توجه به ی ریمتغ درگروه گواه 

آمده در پرسشنامه خود ارزیابی در  به دستارزیابی فراگیران گروه آزمایش نشان داد میانگین 

آمده از دوره را در راستاي محیط  به دستو مدیران میزان تجارب  دمحدوده مطلوب قرار دار

نولز باعث  آندراگوژيمدل  کاربستنتیجه گرفت  توان یم ند، لذاکردکاري خود خوب ارزیابی 

ي مدل ها آموزه يریکارگ به و افزایش میزان رضایت و یادگیري فراگیران از دوره شده است
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-هاي پژوهش پیشنهاد می به یافته. با توجه شود یممدیران  آموزشسبب اثربخشی  آندراگوژي

 گردد: 

هاي علمی توجه یکردکارگیري رو ی و بهآموزشها و دانشگاه به امر طراحی  سازمان ·

 آندراگوژيي مدل ها آموزه يریکارگ هب بهو توسعه مدیران  آموزشهاي  در برنامه داشته باشند و

ی آموزشسنجی تا ارزیابی برنامه زاز مرحله نیا ها برنامهنولز به عنوان مبنایی براي تعریف و اجراي 

 توجه داشته باشند. 

 آموزشنولز و تفاوت آن با پداگوژي در  آندراگوژيي مدل ها مؤلفهبه  ها سازمان ·

 هاي پداگوژي توجه داشته باشند.  بر اساس ویژگی آموزشسازمانی و عدم ارایه 

 دفراین ،یآموزش يها دورهطراحی  رباید د ها سازمانحاضر  پژوهش يها افتهی هب هتوج اب ·

 و نتعیی ار هاازین نبا مشارکت فراگیرا و ددهن مفراگیران انجا تمشارک ساسا رسنجی را بزنیا

 ی گنجانده شود.آموزشبندي شده در محتواي دوره  لویتوهاي او همچنین نیاز دکنن بندي لویتوا

  دورهبا مشارکت فراگیران و مدرس  ریزي برنامهگروه کار یآموزش يها دورهطراحی  رهمچنین د

و  مشارکت دهندها  دورهها و نحوه اداره و ارزیابی  گیري تشکیل دهند و فراگیران را در تصمیم

بر ایجاد  تأکیدباید ی آموزش يها دورهطراحی  رد د.به فراگیران تفویض اختیار کن همدرس دور

ق دادن یاز طر تواند یه مراستا مدرس دورن ایر دو  داشت رسمی و مبتنی بر همکاري جو غیر

 د.باشداشته بر کار تیمی سعی در ایجاد جو غیررسمی  تأکیدآزادي به فراگیران و 

ی طراحی آموزش يها ر دورهد هک شود یم دپیشنها رحاض پژوهشیی ها افتهی هب هتوج اب ·

مشکل محوري باشد.  رب تأکیدتوالی یادگیري فراگیران و با  اساس برن برنامه یادگیري فراگیرا

محوري، مسائل در قالب مطالعه موردي گنجانده شود. از منابع  مسألهبر  تأکیدجهت جذابیت و 

متناسب با سبک یادگیري  نتا فراگیرا داستفاده شو رتصوی وگوناگون با ترکیب متن، صدا 

 خودشان به ساخت دانش بپردازند.

ش نقو پذیر  باید انعطاف یآموزش يها دورهمدرس  رحاض پژوهشي ها افتهی هب هتوج اب ·

، انجام کار تیمیه جملز هاي تجربی ا ه باشد و از تکنیکفرایند محور را بر عهده داشتو گر  تسهیل

کند و  هاستفاد یآموزش يها دورهطالعه موردي، بیان تجارب فراگیران براي فعالیت فراگیران در م

 بر ارزیابی متقابل و مشارکت فراگیران در فرایند ارزیابی تأکیدی آموزش يها برنامه زشیابیدر ار

 .شود یمپیشنهاد ن ارزیابی فراگیرا خودر ب تأکیدا در این راستد و باشه داشت
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