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 مقدمه

آیندۀ برای حل مسائل  یمؤثر طوربهکمک به فراگیران است تا بتوانند از دانش خویش  وپرورشآموزشیکی از اهداف  

و  نفساعتمادبهموجب افرایش  ،مسائل زیآمت یموفقحل  جهت الزم  هایگیرند. برخورداری از توانایی زندگی خود بهره

 یهابرنامهبه این هدف مهم از طریق  یابیدست (. 1۳0 :1400، و همکاران )ساداتی شودیماحساس ارزشمندی در فراگیران 

زنجیره نظام  ۀحلق نیترمهمدرسی  ۀدریافت که برنام توانیم ،شد مطرح آنچهخواهد بود. با توجه به  ریپذامکاندرسی 

 ، تربیت وتعلیماین حوزه از    نظرانصاحب که بسیاری از  جایی است  درسی در نظام آموزشی تا    ۀ. اهمیت برنامباشدمیآموزشی  

شدن این زنجیره و شکست   دهیپاش  هم  ازموجب    تواندیمدر آن    فتورلذا ضعف و    ؛اندبرشمردهنظام آموزشی    ۀآن را قلب تپند

درسی در  یهابرنامهمحل و کانون اجرای مدارس هستند که از سویی (. 1۳۹۳مهر محمدی، ) شود هاهدفبه  یابیدست در 

 . ردیگ یمفعالیتی است که در مدارس انجام  در گروِ یاجامعهلذا ترقی هر  ؛روندیمنظام آموزشی مدارس به شمار 

مدیریت   ۀدر زمین  شدهانجام  یهاپژوهشنادیده گرفت.    توانینمرهبر آموزشی را    عنوانبهاثر مدیریت   حائز اهمیت است که

 ی احرفهاست. نقش رهبری  یاحرفهمدرسه، داشتن رهبری  یهات یفعالکه یکی از عوامل مهم در بهبود  دندهیمنشان 

 یاحرفه  ۀتوسعدرواقع    گیرند.قرار میتشویق  مورد    برای حل مسائل  های نوآور  ، که در آن  شودمیایجاد فضایی  باعث  اثربخش  

و پرورش فراگیر کارآفرین   یریگ شکل(. در این میان  10۳  :1۳۹۹  و همکاران  اصفهانی)  شودیمشغلی را سبب    ۀاثربخش، توسع

خرد و کالن  یهادگاهیداز  هامؤلفهاین عوامل و  متفاوتی است. یهامؤلفهمتأثر از عوامل و  ،اجتماعی دیگر ۀمانند هر پدید

مانند وضعیت سیاسی، اجتماعی و ). مطمئناّ عوامل محیطی باشندمیقابل مشاهده و بررسی  متفاوتاز ابعاد  همچنین و

افراد بر این موضوع  یشناختروانو  شناختیجمعیت عوامل   (،مانند محیط آموزشی)، عوامل ساختاری (اقتصادی جامعه

 (. 85 :1۳۹۹ و همکاران، )احمدخانی باشندمیاثرگذار 

متفاوت  یهابخشگوی نیازهای در حال تحول جامعه و درسی پاسخ یهابرنامهضرورت دارد که  با توجه به موارد مذکور،

 یهاعرصهد. حرکت در این مسیر مستلزم وجود منابع و مستندات علمی و فراهم بودن فرهنگ کار علمی و عملی در  نآن باش

. از سویی دیگر با توجه به نقش مهم نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص و موردنیاز جامعه باشدیم گوناگون

فینچ شود )یمنمایان    شیازپشیبکیفی آموزش    ۀبخشد، اهمیت جنبهمگانی تسریع    ۀتوسع  یسو بهکه بتواند حرکت جامعه را  

که توجه بسیاری از منتقدان باشد مینقدهایی  نیترعمدهیکی از  ،هاآموزش(. از این رو غیر اثربخش بودن 1۳۹0، 1کرتیس

پرورش افراد با  ۀدرسی نامطلوب، زمین یهابرنامهها یا . غیر اثربخش بودن آموزشاست هنظام آموزشی را به خود جلب کرد

بازنگری در  عدم ۀواسطبه درسی یهابرنامه که به دلیل کهنگی یا عقیم ماندن  یاده یپد ؛آوردیمپایین را فراهم  یهات یصالح

 فتحی و) شودیمگو نبودن آن در قبال بازار کار و نیازهای اشتغال آن اتفاق افتاده و باعث کاهش کیفیت آموزش و پاسخ

کارآمد   ، زمانیدرسی  یهابرنامه.  گرددیمدرسی در کارآمدی نظام آموزشی مشخص    یهابرنامهنقش    در اینجا(.  1۳۹۲،اجارگاه

این افکار در ذهن   ؛صحبت از این نوع یادگیری در هنگام. شوندکه منجر به یادگیری اثربخش و با کیفیت  هستندو اثربخش 

 استفادهقابلبه عبارتی یادگیری کاربردی و    یاچه عواملی منجر به ایجاد یادگیری اثربخش و مفید  "که    دنگردیم  متبادرمحقق  

 
1 Finch. Curtis 
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پاسخ   "؟چه عواملی در کاهش یادگیری اثربخش نقش دارند"که    دیآیممیان    نیز بهاین سؤال    همچنین  "؟شوندیمبرای افراد  

یا  زایدیادگیری »درسی تحت عنوان  ۀیعنی وجود نوعی از برنام باشد؛حاضر می ثقل  پژوهش ۀنقط هایی مذکورپرسشبه 

به وضعیتی اشاره  سو کیو غیراثربخش از  دهیفایبدرسی  ۀ. برنام«کاردانشمدارس  ژهیوبهدر مدارس  زایددرسی  ۀبرنام

و   منسوخ، قدیمی و یا از رده خارج  عمالًکه    دهندیمرا ارائه    ییهابرنامهدروس و    ،دانشگاهی  یهارشتهو   هادورهکه    کندیم

به  ،یا قراضه دهیفایبدرسی  ۀاز سوی دیگر برنام .با نیازهای بازار کار و دنیای اقتصاد هستند رمتناسب یغدر برخی موارد 

در جامعه وجود ندارد. از این رو ضرورت  هاآنکاربرد  ۀبلکه زمین ؛درسی اشاره دارد که قدیمی نیستند یهابرنامهاز  ینوع

یا کم صالحیتی   ت یصالحیب، وجود افراد دهیفایبنامه درسی بر ۀشوند. نتیج هاآندستاوردهای جدیدی جایگزین  که دارد

 ۀدر قالب مفهوم ضایعات برنام توانیمبا شغل و محیط کار وجود ندارد. این مقوله را  شانیهاآموختهاست که تناسبی میان 

، دهیفایبدرسی  ۀدیگری از قبیل برنام مفاهیم، زایددرسی  ۀ(. برای برنام1۳۹ :1۳۹6 و همکاران، طرخاننمود )درسی تبیین 

در رشته  زایددرسی  ۀ. موضوع برنامبرشمرد توانیم، قراضه، اسقاطی و... را دیرمفیغ، اثربخش، ناکارآمد، غیرحاصلیب

تحصیلی در تربیت نیروی انسانی ماهر،   ۀبخشی از آن ناشی از اهمیت نقش این شاخ  ؛باشدیم  یاژهیوکاردانش دارای اهمیت  

بخش دیگر مربوط به فقر   است.نیاز جامعه  صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر مورد یهابخش ماهر و متخصص برای نیمه

یکی از  عنوانبهدرسی کاردانش مۀ . برناباشدیمصورت گرفته در ایران  یهاپژوهشنظری و روشی این موضوع در 

نیاز مبرمی   بوده؛در فرایند توسعه برخوردار است. چنین نهادی که توسعه آفرین    یابرجسته، از جایگاه  جامعه  یهاستمیسزیر

ی هایبازنگریکی از این تحوالت و    زایددرسی    ۀدرسی خود دارد. در این میان توجه به برنام  یهابرنامهبه تحول و بازنگری در  

در  ژهیوبه( و ابعاد آن در نظام آموزشی حاصلیب) زایددرسی  ۀپرداختن به مفهوم برنام طبق موارد مذکور. باشدالزم می

یک کار خالقانه و نوآورانه است.  ،ارتباط دارند ینیکارآفربیشتر با بحث اشتغال و  که و کاردانش یاحرفهفنی یهاآموزش

 یهابرگبه دنبال حذف و زدودن شاخ و    ،زایددرسی    ۀدر حقیقت تحقیقات پیرامون شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر برنام

موجود  یهاضعف است که بتواند  ییکارهاراهتالش در جهت ارائه  هستند. همچنیندرسی در مدارس کاردانش ۀبرنام زاید

 گام بردارد. هاآن و اثرگذاری  یبخشت یفیک  سویبهدرسی را پوشش داده و  یهابرنامه

 

 باشند:حاضر به شرح ذیل می سؤاالت پژوهش

 و کاردانش چگونه است؟ ای حرفهفنیآموزش  نظرانصاحب درسی و  ۀبرنام ۀالگوی پیشنهادی از نظر متخصصان حوز (1

 مدارس کاردانش در دوره متوسطه دوم چگونه است؟ زایددرسی  ۀبرنام شدهنیتدوالگوی  یاعتباربخش (۲

 

. باشدمیدرسی است که شایسته تبیین و تحقیق  یهابرنامهیکی از مفاهیم بسیار جدید و نوظهور در میان  زایددرسی  ۀبرنام

درسی   ۀتوجهی در مورد برنام  درخور  یهاپژوهشکه    دهدیمو داخل کشور نشان    در خارج  شدهانجام  یهاپژوهشتأملی بر  

 است.انجام نگرفته ،در دوره تحصیلی مورد پژوهش زاید
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و مدارس  ای حرفهفنی یهاهنرستانآموزان مقایسه وضعیت دانشعنوان »( در پژوهش خود تحت 1۳۹0قهرمان )ساداتی و 

آموزشی با استانداردها« ضمن بررسی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات با استانداردهای  یهامؤلفهکاردانش به لحاظ تطبیق 

  تر نییپاتجهیزات را    ۀاما مؤلف  باشد؛می  ا« در سطح نزدیک به استانداردفض»»نیروی انسانی« و    ۀموجود، بیان داشتند که دو مؤلف

بررسی میزان تحقق اهداف عنوان »با  پژوهشی( در 1۳۹1) یعیربو خواهان ارتقای وضع موجود شدند.  دانستهاز استاندارد 

کار و دانش پسرانه اصفهان« نشان داد که میزان تحقق اهداف   یهاهنرستانشاخه کاردانش از دیدگاه هنر آموزان شاغل در 

مهارتی از سطح متوسط کمتر بوده. _اقتصادی و فنی_اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی_کاردانش در ابعاد اعتقادی ۀشاخ

انتقال یادگیری به  سازنهیزمعوامل سازمانی »( تحت عنوان 1۳۹6) و همکاران ا نتایج پژوهش یوزباشیهمچنین در این راست

اصلی سازمانی اثرگذار بر انتقال یادگیری به محیط کار شامل فرهنگ سازمانی، جو سازمانی،   یهامقولهنشان داد که    «محیط کار

 پژوهش( در 1۳۹6. بهادری و همکاران )باشندمیشغل و شاغل  پیامد سازمانی، مدیریت عملکرد، فرصت کاربرد و تناسب 

بیان داشتند که بر اساس   «دانشو کار  یاحرفهفنی  یهاهنرستاناثربخشی آموزشی رشته مکانیک خودرو در  عنوان »خود تحت  

 د. همچنین باشینمو اهداف رشته منطبق  آموختگاندانشدرسی با نیازهای هنرجویان و  ۀنتایج کمی پژوهش، محتوای برنام

 . در پژوهش دیگرینبودهدرسی و سودمندی پایانی این رشته )رضایت، اشتغال و ادامه تحصیل( مطلوب    ۀروش اجرای برنام

ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان«   یهاآموزش شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار در  عنوان »تحت    که

 ۀ مشخص شد که عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار در سه طبق ؛گرفت صورت ( 1۳۹6همکاران )رشان و توسط ب

شامل زیر طبقه خودکارآمدی، انگیزه، آمادگی یادگیرنده و نگرش(، عوامل سازمانی )شامل ابعاد جو انتقال و ) یفردعوامل 

( در 1۳۹6و همکاران ) قنبری . در این راستارندیگ یمآموزشی( قرار  یهایاستراتژعدالت سازمانی( و عوامل آموزشی )

دولتی استان کردستان پرداختند. نتایج نشان  یهاسازمانانتقال یادگیری به محیط کار در  یشناسب یآسپژوهش به بررسی 

موانع انگیزشی، موانع مربوط به خصوصیات فردی،  اند ازعبارت نسبت به انتقال یادگیری یتفاوتیبعلل  نیترمهمکه د دندا

و فضای   کنندهمختلنامناسب، موانع مربوط به تدریس، محتوا و ارزشیابی، موانع اداری، موانع حمایتی، نظام اداری    یبندزمان

ت برنامه با عنوان »طراحی مدل کاهش ضایعا پژوهشی( نیز در این رابطه 1۳۹6همکاران )سازمانی. طرخان و  یتفاوتیب

« مبتنی بر رویکرد پژوهش کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام دادند. میدان پژوهش  ای حرفهفنیدرسی در آموزش 

درسی بود که به  یزیربرنامه ۀو متخصصان حوز ای حرفهفنی یهاآموزش ۀآنان شامل تمامی متخصصان و خبرگان حوز

ساختارمند  نیمه ۀبا استفاده از مصاحب مذکور در پژوهش هاداده. گشتندهدفمند از نوع مالکی انتخاب  یریگنمونهروش 

متوقف   هامصاحبه  ،و در همین مرحله  منتج  هاداده یکمین مصاحبه به اشباع نظری  ودر بیست   هاداده . گردآوری  شدندگردآوری  

، منعطفریغمضمون فراگیر شامل ماهیت  6مضمون سازمان دهنده و  1۹مضمون پایه،  147گردید. نتایج به شناسایی 

 ها آنبازگشت، نیروی انسانی ناکارآمد و محیط نامناسب یادگیری منتج شد.  یهانهیهزنیازسنجی معیوب، انقباض در روش، 

و مراکز آموزشی نیز  ندینمایماینکه فراگیران زمان زیادی را صرف فرآیند یادگیری  رغمیعلکه  دارندیمدر ادامه بیان 

 کنندینمشده فاقد کاربرد بوده و فراگیران از آن احساس رضایت    آموختهدانش؛ اما  کنندیمزیادی را صرف آموزش    یهانهیهز

 تواند ی مبلکه این پدیده  ؛دیآیمافراد پایین  ۀانگیز اتنهنه ت یدرنهادر محیط کار از دانش خود استفاده کنند.  توانندینمو 

 موجب کاهش یادگیری اثربخش و ناکارآمدی نظام آموزشی شود.
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برنامه   یسازمفهومعنوان »تحت (  1۳۹۳)  توسط حسینی لرگانی و همکاران  زایددرسی    ۀدر مورد برنام  نیز  پژوهش دیگردو   

 صورت گرفت.  «در نظام آموزش عالی ایران زایدطراحی الگوی سنجش برنامه درسی »در آموزش عالی« و  زایددرسی 

 یسازمفهوم، جهت نخست  پژوهشدر  .نمودندمبادرت  زایددرسی  ۀبرنام یسازمفهومو همکارانشان به حسینی لرگانی 

 .درسی و آموزش عالی استفاده کردند ۀبرنام نظرانصاحب از متخصصان و  ینظرخواهاز روش دلفی و  زایددرسی  ۀبرنام

درسی  ۀ، نامتناسب بودن محتوا و برنامهادرسبودن  یرکاربردیغعبارت است از  زایدیادگیری که نشان داد آن تحلیل نهایی 

، آزادی آکادمیک، بازنگری و ارزیابی العمرمادامناکارآمد. همچنین به توانمندسازی اعضای هیأت علمی، تأکید بر یادگیری 

. براساس نتایج پژوهش کردنداشاره  زایدراهکارهای کاهش برنامه درسی  نیترمهم عنوانبهدرسی نیز  یهابرنامهمستمر 

نگرش و توانایی کارآموزان، محتوای  اند ازعبارت عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری نیترمهم ،(۲018) 1فانگ و همکارانما

آموزشی و روش آموزشی، فرهنگ سازمانی، حمایت یا ممانعت همکاران، حمایت مدیران، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تغییر. 

د دننشان دا ؛ نتایجات در یادگیری انجام شدیا ضایع زایددرسی  ۀ( در مورد برنام۲018) ۲دیگری که توسط رینهولد پژوهش

 .و رفتارهای آموخته شده هامهارتانتقال پایدار و دائم دانش،  اند ازعبارت حیاتی در اعتبار اثربخشی آموزشی اصرکه عن

بالدوین و فورد نتایج پژوهش  آموزشی دارد. یهابرنامهدر انتقال  یاکنندهنقش تعیین  ،یادگیری مستمر و مداومهمچنین 

یادگیرندگان یا عوامل فردی، محیط کار یا عوامل محیطی و عوامل  یهایژگ یوانتقال آموزش را تابع سه فاکتور  ،(1۹88)

در رابطه نیز ( ۲017) 4چستروم و همکاران یهاافتهی(. ۲017، ۳)سبرلینگ و کوفیلد داندیمطرح آموزشی یا عوامل موقعیتی 

محیط کار، بخش مهمی از   که  ددننشان دا  . نتایج پژوهش مذکورقرار دارد زایددرسی    ۀیادگیری در نقطه مقابل برنامبا انتقال  

 . رندیکارگ بهدر محیط واقعی  اندفراگرفتهلذا فراگیران نیاز دارند که یاد بگیرند و سپس آنچه را  ؛کندیمانتقال یادگیری را ایفا 

صنعت، خدمات،  هایبا بخش یاحرفهو آموزش فنی کاردانش یهاهنرستانو تنگاتنگ این امر نقش وجود ارتباط مؤثر 

( در ۲014) 5مغفول مانده است. جفرسون و پوالک  کامالًنظام آموزشی ما در آنچه  ؛ درواقعدهدیمنشان  را کشاورزی و هنر

 وکارکسب باعث پیامدهای    تاًینهااصل را طراحی کردند تا مطمئن شوند که یادگیری    6  ،«انتقال یادگیری»تحت عنوان    پژوهشی

 .درک شود  وضوحبهبایستی از طریق آموزش حمایت شود باید    وکارکسب نیازهای  (  1)  که  دنداریم. این اصول بیان  گرددیم

کاربستن آموزش توانایی فراگیر را جهت بهطوری انتقال یابد که باید آموزش ( ۳) .کامل یادگیرنده شکل گیرد ۀتجرب( ۲)

 ،دهندیمو ساختارهایی که اولویت را به یادگیری    هاستمیس،  هایاستراتژ  ۀاز طریق توسع  باید  انتقال یادگیری(  4)  .افزایش دهد

که  شوندپیامدهای آموزش طوری ارزیابی ( 6) دانست.جز الینفک آموزش  باید حمایت از عملکرد را( 5) شود.ممکن 

با  ای حرفهفنی یهاآموزشبین  که ددن( نشان دا۲00۲) 6هوانک جانکپژوهش  یهاافتهیو مؤثر باشد.  اعتمادقابلمناسب، 

یکی از  ؛با صنعت  در رابطه آموزشی ۀپایین بودن محتوای برنامکه او معتقد است  .بازار کار و صنعت مطابقت وجود ندارد

آموزشی   یادورهخود دریافت که ارزشیابی  پژوهش  ( در  ۲00۳) 7لوش  .باشدمی  یاحرفهدرسی مراکز فنی  یهابرنامهمشکالت  

 
1 Ma, F & et al 
2 Reinnhold 
3 Seiberling & Kauffeld 
4 Chestrom & et al 
5 Jefferson & Pollock 
6 Hwang jenq 
7 Losh 
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 کاردانش نقش بسزایی آموزش و  ای حرفهفنیآموزشی  ،درسی ۀبرنام ۀاستانداردهای مهارت در رشد و توسع یریکارگ بهدر 

به  «تحلیل ادراکات دانشجویان از تدریس اثربخش»( در پژوهشی تحت عنوان ۲005) 1راستا دیلدر همین  .کندیمایفا  را 

های دیگر آن . ویژگیگوش فرا دهند هاآنبه  اندآمادهکه  دانندیمرا اثربخش  اساتیدی ،که دانشجویان افت یدست این نتیجه 

و  فهمندیم، انددهندهدر موضوع تخصصی خود دانشمند هستند، احساساتی هستند، یاری  شوند:اساتید چنین مطرح می

انجام شده در آموزش،   یهایگذارهیسرمادرصد از    ۹0تا    80خود نشان داد که حدود    پژوهش( در  ۲00۹. ولدی )فهمانندیم

اختصاص  ،آموزشی، ساالنه به انتقال یادگیری و بهبود عملکرد یهایگذارهیسرمادرصد از  10 . درواقع تنهارودیمبه هدر 

 ،آموزشی  یهابرنامهکارکنان در    یهاآموختهدرصد از    40خود نشان داد که تنها حدود    پژوهشات( در  ۲015پاسکال ).  ابدییم

 15 و با گذشت یک سال به درصد ۲5ماه به  6پس از  . البته این میزانابدییمبالفاصله پس از آموزش به محیط کار انتقال 

ار افراد ک در انتقال به  ای حرفهفنی وپرورشآموزشر یتأث»که با عنوان  ی( در پژوهش۲016) ۲. وودزابدییمدرصد کاهش 

 ی، برونداد بهتراندداشتهرا    ای  حرفهفنی  یهاآموزشت در  ک شر  ۀه تجربک   ینشان داد افراد جوان  ؛انجام شد  «ایجوان در استرال

مختلف را  یارهاک سهولت انتقال به  ،دهیدآموزشن افراد ی. همچنانددهیندرا  هاآموزشن یه اک دارند  یسه با افرادیدر مقا

 ده دارند. یان آموزش ندینسبت به همتا

 

 پژوهش یشناسروش

 های بخش کمییافته

 ، . در رویکرد ترکیبی یا آمیختهرودیمتحقیقات ترکیبی یا آمیخته )اکتشافی( به شمار  ۀپژوهش حاضر از نظر ماهیت در زمر

 درواقعدیگر را کامل کنند. یک (،یعنی کشف و تأیید)مربوط  یهانقش از طریق ایفای  توانندیمکیفی و کمی  یهاپژوهش

مسائل پژوهشی  ترقیعماستفاده از هر دو روش موجب بررسی و فهم  باشند.می کیفی و کمی مکمل یکدیگر یهاروش

 ۳)گال   نامندیم  دهیتندرهم یا    شدهب یترک توأمان در مورد یک موضوع را روش    طوربه. انجام دادن تحقیق کمی و کیفی  شودیم

روش عنوان نویسندگان از آن به . همچنینشودیماستفاده  یادومرحله ۀ(. در روش تحقیق اکتشافی از شیو 1۳8۲و همکاران 

دوم یعنی   ۀمرحل  که منجر به ساخت   شودیمکیفی برای توضیح آغاز    یهاداده. این روش با  کنندیمزنجیری تحقیقی نیز تعبیر  

روش تحلیل محتوای کیفی.  عبارت است از اول این پژوهش ۀ(. روش مورد استفاده در مرحل1۳۹0 یازین) گرددمیکمی 

یعنی فضایی که واحدهای محتوا باید در آن است؛  هامقولهگزینش و تعریف  ،تحلیل محتوا ،اصلی در طرح پژوهش ۀمسئل

مصاحبه با متخصصان بود. بدین  شامل کیفی ۀابزار مورد استفاده در مرحل(. 1۳۹۲شوند )مؤمنی راد و همکاران  یبندطبقه

لذا با  ؛هدفمند استفاده شد یریگ نمونهساختارمند به روش نیمه ۀبه اجماع نظر متخصصان از مصاحب یابیدست منظور برای 

در  و کاردانش مصاحبه به عمل آمد که اشباع نظری یاحرفهآموزش فنی نظرانصاحب درسی و  یزیربرنامهمتخصصان 

 
1 Deal 
2 Woods 
3 Gall 
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 این میزان در بعضی از  .دقیقه زمان الزم بود ۲5میانگین  صورتبه ،انجام هر مصاحبه جهتمحرز گردید.  11 ۀمصاحب

 هامصاحبهحاصل از    یهاداده  ،. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوادیکشدقیقه طول    ۲0دقیقه و در بعضی    45به    هامصاحبه

کدگذاری باز،  گام سهقراردادی در  ۀکدگذاری گردید. فرایند کدگذاری با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به شیو 

کوتاه از واحدهای  یهاعبارتو  هامؤلفهل کدگذاری و احصاء ابعاد و از اتمام مراح پس. صورت گرفتانتخابی و گزینشی 

 یاحرفهفنی زایددرسی  ۀمدل و ابعاد برنام تیدرنها شدند.کیفی مکس کیودا  افزارنرمنهایی وارد  یهاداده ؛معنایی مصاحبه

گویه طراحی و پس  88با  یاپرسشنامهنتایج کیفی،  دییتأ جهتکاردانش استخراج گردید. در ادامه کار  ۀمتوسطه دوم شاخ

مورد  ،و اکسل نتایج ۲4spssآموس  افزارنرم با استفاده از  ۀ مذکورپرسشنامشد.  آماری توزیع ۀاز تأیید روایی در جامع

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

 

  بخش کیفی یهاافتهی 

 زاید درسی  ۀبا استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی به بررسی عوامل اثرگذار بر برنام پژوهش حاضر بخش کیفیدر 

در سه  هایکدگذار پژوهش حاضر. در ندبا استفاده از این روش به دست آمد زایددرسی  ۀبرنام یهامؤلفهد که پرداخته ش

و  هاداده لیوتحلهیتجز. صورت گرفتندو کدگذاری انتخابی  (محوری) یمراتب، کدگذاری سلسله(باز) هیاولکدگذاری  ۀمرحل

به پایان  کد 1۹4 تعداد کدگذاری اولیه با ت یدرنها انجام پذیرفت. 1۲کیفی مکس کیودا  افزارنرمکدگذاری اولیه از طریق 

ابعاد و  با در نظر گرفتنگرفتند. وی قرار  یترقیدقمحقق مورد بررسی  توسط در کدگذاری محوری هیاول یکدهارسید. 

 یهایبندمقوله ،قرار داد. در این مرحله تریانتزاعکلی و  ۀکد اولیه را زیر یک کد یا مقول هرچندکدهای اولیه،  یهایژگ یو

کدگذاری   ؛کدگذاری است   ۀاصلی مشخص گردید. کدگذاری انتخابی که سومین مرحل  ۀمقول  ۲7  ت یدرنهااولیه انجام شد که  

مشاهده ( قابل1ند که در جدول شماره )کد اصلی به دست آمد  6در این مرحله    .دهدیمقرار    یتریانتزاعمحوری را در سطح  

 .باشندمی

 

 حاصل از نتایج واحدهای معنایی مصاحبه یهامؤلفهابعاد و  :1جدول 

 هامقوله  مفاهیم ردیف

 فضای آموزشی آموزشی محیط ارتباطی، ۀ، منابع مالی، شبکیآموزشکمکامکانات آموزشی، وسایل  1

 فراگیران یهایژگیو توانایی نیل به هدف توانایی انگیزشی، توانایی ذهنی، توانایی شناختی، توانایی فنی، ۲

 ساختاری یهایژگیو گرایییاحرفه گرایی،، رسمیت، تمرکز، حمایتییگرااستیسپیچیدگی،  ۳

 دهندگان ادی یهایژگیو خالقیت، توانایی علمی، توانایی انگیزشی، ویژگی شخصیتی 4

 محتوا محتوای نگرشی، محتوای دانشی، محتوای مهارتی 5

 فرایندهای آموزشی ارزشیابینیازسنجی نامطلوب، طراحی، اجرا،  6
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کیفی مکس   افزارنرم وارد    هاداده  ها؛حاصل از نتایج واحدهای معنایی مصاحبه  یهاهمؤلفپس از کدگذاری و استخراج ابعاد و  

شماره شکل  آمد. به دست در آموزش متوسطه دوم شاخه کاردانش  زایددرسی  ۀمدل برنام شدند. طبق فزایند مذکورکیودا 

 .دهدیمکیفی مکس کیودا را نشان  افزارنرممصاحبه با  یهادادهاز  شدهاستخراجکیفی  مدل (1)

 

 

 
 

 

 کیفی مکس کیودا افزارنرممصاحبه با  یهادادهاز  شدهاستخراجکاردانش  ۀشاخ زایددرسی  ۀو ابعاد برنام هامؤلفهمدل کیفی : 1شکل 
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 هاافتهی

اصلی( استفاده شد. برای انجام تحلیل عامل  ۀتحلیل عاملی اکتشافی )روش تحلیل مؤلف پژوهش حاضر کمی ۀدر مرحل

برای  بارتلت و نتایج آزمون کرویت  KMO یهااندازه شودیماستفاده  SPSSعمومی آمار نظیر  یافزارهانرماکتشافی از 

 باشند.مشاهده میاول ذیل قابلای در جدگویه 88 ۀپرسشنام

 

 KMO: اندازه آزمون ۲جدول 

 اندازۀ آزمون نام آزمون

KMO 0.565 

 

 

 بارتلتنتایج آزمون  :۳جدول 

 نام آزمون
 ی آزمونهامؤلفه نتایج 

 بارتلت

 104۹7.181 کای اسکوار

 ۳8۲8 آزادی ۀدرج

 0.000 داریمعناسطح 

 

 یهایهمبستگ  ؛/. باشد6۹/. تا  5اگر مقدار آن بین    ./. است 565برابر با     KMO  مقدار  ،شودیم  مشاهده  اول فوقچنانچه در جد

 دبود.نبرای تحلیل عاملی مناسب خواه هادادهموجود در بین 

در  ماندهاقیب یهاعاملمقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تراکمی  ذیلخروجی دوم جدول تبیین واریانس است. جدول 

 گردید.عد استخراج بّ 6 (،4شماره ) جدول اطالعات . بر طبقدهدیمتحلیل را قبل و بعد از چرخش واریماکس نشان 
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 واریانس تجمعی جهت تبیین مدل :4جدول 

 شده  دادهعامل چرخش    بیضرامجموع   عامل چرخش داده نشده  بیضرامجموع   ژه اولیهیمقادیر و

 مؤلفه
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی 
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی 
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی 

۲4.64۹ ۲8.01 ۲8.01 ۲4.64۹ ۲8.01 ۲8.01 16.۲8۲ 18.50۲ 18.50۲ 1 

8.156 ۹.۲68 ۳7.۲78 8.156 ۹.۲68 ۳7.۲78 ۹.۲44 10.504 ۲۹.007 ۲ 

6.11 6.۹44 44.۲۲۲ 6.11 6.۹44 44.۲۲۲ 8.154 ۹.۲66 ۳8.۲7۳ ۳ 

4.۳01 4.888 4۹.10۹ 4.۳01 4.888 4۹.10۹ 6.8 7.7۲8 46 4 

4.04۲ 4.5۹4 5۳.70۳ 4.04۲ 4.5۹4 5۳.70۳ 5.517 6.۲6۹ 5۲.۲7 5 

۳.0۳1 ۳.445 57.147 ۳.0۳1 ۳.445 57.147 4.۲۹۲ 4.878 57.147 6 

 

درصد از واریانس را   57.147  جمعاً  که گشتندعامل یا مؤلفه شناسایی   6  ،شودمشاهده میکه در جدول فوق نشان    طورهمان

د. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در ندرصد از واریانس را تبیین کن 50باید  هاعاملحداقل تعداد درصورتی که . اندهتبیین نمود

را در تبیین عامل اول یعنی  یبار عاملبیشترین  15تا  1 ۀشمارهای گویهکه  ندنشان داد زایددرسی  ۀمؤثر در برنام ۀحیط 6

، یآموزشکمکها یا مفاهیم امکانات آموزشی، وسایل پژوهش در زیرمؤلفه ۀها در پرسشناماین گویه .فضای آموزشی دارند

 .اندشده یبنددستهارتباطی و محیط آموزشی  ۀمنابع مالی، شبک

ها در این گویه. ساختاری دارند یهایژگ یو ۀرا در تبیین عامل سوم یعنی مقول یبار عاملبیشترین  4۹تا  ۳1 ۀشمار هایگویه

گرایی و پیچیدگی گرایی، تمرکز، رسمیت، سیاست گرایی، حمایتیاحرفهشامل مفاهیم    ییپژوهش در زیرمؤلفه ها  ۀپرسشنام

 اند.شدهبندی دسته

ها این گویه  .دارندیاددهندگان    یهایژگ یو  ۀرا در تبیین عامل چهارم یعنی مقول  یبار عاملبیشترین    61تا    50  ۀهای شمارگویه

بندی دستهی شامل مفاهیم خالقیت، توانایی علمی، توانایی انگیزشی و ویژگی شخصیتی  یهاپژوهش در زیرمؤلفه  ۀدر پرسشنام

 .اندشده

 ۀاین گویه ها در پرسشنام .محتوا دارند ۀرا در تبیین عامل پنجم یعنی مقول یبار عاملبیشترین  76تا  6۲شماره گویه های 

 .اندشدهبندی دستهشامل مفاهیم محتوای نگرشی، محتوای دانشی و محتوای مهارتی  یهایپژوهش در زیرمؤلفه

این گویه ها در   .فرآیندهای آموزشی دارند  ۀرا در تبیین عامل ششم یعنی مقول  یبار عاملبیشترین    88تا    77شماره  گویه های  

.اندبندی شدهدستهشامل مفاهیم نیازسنجی نامطلوب، طراحی، اجرا، ارزشیابی  یهایپژوهش در زیرمؤلفه ۀپرسشنام
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 ارزیابی مدل تحقیق

به ارزیابی مدل تحقیق   ،کاردانش  ۀشاخ  یاحرفهمتوسطه دوم آموزش فنیدر مقطع    زایددرسی    ۀجهت اعتباریابی الگوی برنام

در  .باشدیمسؤال  88مفهوم و  ۲8مقوله،  6 دارای . مدل ارزیابی تحقیق جهت اخذ روایی تحلیل عاملی تأییدیشد پرداخته

 .مشاهده است قابلفضای آموزشی  ۀمقول ،ارزیابی ۀنمون عنوانبه نجایا

 .باشدیمارتباطی و محیط آموزشی  ۀ، منابع مالی، شبکیآموزشکمک، وسایل یآموزشفضای آموزشی شامل امکانات  ۀمقول

 .دهدیمنشان  هاداده( را به همراه تست نرمال بودن CFAنتایج اعتبار همگرایی تحلیل عاملی تأییدی ) (5شماره )جدول 

 

 پرسشنامه یهاهیگو تأییدی برای  یعامل لیتحلنتایج اعتبار همگرایی  :5جدول 

 نتیجه عدد معناداری یبار عامل چولگی کشیدگی  گویه  مفاهیم مقوله

ـف
ـض

ی آم
ا

ـ
وزش

یـ
 

ت آموزشی
امکانا

 

p01 0.۹57 - 1.78 0.8۲ 0.000 
 دییتأ

p02 1.۳0۹ - 1.۲۳1 0.7۳6 0.000 دییتأ 

p03 0.446 - 0.4۳4 - 0.504 0.000 دییتأ 

کوسایل 
کم

آموزش
 ی

p04 0.48۲ - 0.۳۲4 0.74۲ 0.000 دییتأ 

p05 0.41 - 0.۲6 0.8۹4 0.000 دییتأ 

p06 0.855 - 0.6۳۲ 0.567 0.000 دییتأ 

منابع مالی
 

p07 0.706 - 0.۹۳۲ 0.6۳1 0.000 دییتأ 

p08 0.577 - 1.1۳4 0.۹64 0.000 دییتأ 

p09 0.6۲7 - 0.۹46 0.671 0.000 دییتأ 

شبک
 ۀ

ارتباطی
 

p10 0.564 - 0.۲4۲ - 0.577 0.000 دییتأ 

p11 0.874 - 0.08 0.76 0.000 دییتأ 

p12 0.505 - -0.886 0.875 0.000 دییتأ 

ط آموزشی
محی

 

p13 0.744 - 0.۳71 0.8۳6 0.000 دییتأ 

p14 0.5۲۳ - 0.871 0.8۳6 0.000 دییتأ 

p15 0.755 - 0.557 0.858 0.000 دییتأ 

 

  نرمال بودن دهندهنـشانکه  باـشدیم ± ۲بین  هادادهکه میزان کـشیدگی و چولگی تمامی  دهدیمجدول فوق نـشان   اطالعات

مربوطه در ســطح  یهاهیگو بینی ، بار عاملی تمامی متغیرها در پیشافتهیبرازش  یعامل لیتحلدر مدل   ضــمناًاســت.  هاداده

 .  شودیم دییتألذا اعتبار همگرایی ابزار سنجش  بوده؛با صفر  معناداردارای تفاوت  0/ ۹5اطمینان 

 .دهدیمنشان  را فضای آموزشی ۀمقول یریگ اندازهبار عاملی مدل  جی( نتا۲)شماره شکل 
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 فضای آموزشی ۀمقول یریگاندازهمدل : ۲شکل 

 

ــیم مدل،  در مرحلۀ  ــاهده یهادادهبرآورد نیکویی برازش کلی مدل با  جهت متعددی   یهاروشپس از ترس ــدهمش وجود   ش

در  هاآنبه همراه مقادیر مطلوب  فضـای آموزشـی ۀمقول CFAهای برازش مدل  . شـاخصمیپردازیمدارد که در ادامه به آن  

 مشاهده است.قابل (6شماره )جدول 

 باشند.میگیری های اندازهها نشان از برازش مطلوب مدلاین شاخص

 

 فضای آموزشی ۀتحلیل عاملی تأییدی مقول مدلهای برازش : شاخص6جدول  

 وضعیت موجود مقدار مطلوب نام شاخص

 80 ____ (df)آزادی  ۀدرج

 2 df ≤ χ2≤ 3 df ۲۳5.87۳ (χ2)کای اسکوئر 

 ۲.۹48 ترکم ۳از  ( χ2/ df) شدهنهیبهکای اسکوئر 

 0.78۹ به باال GFI 8/0))نیکوئی برازش 

 0.805 به باال 8/0 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 0.07 1/0زیر  ((RMSEAبرآورد میانگین مربعات خطای  ۀشیر

 

اخص دهمذکور  جیطبق نتابرازش مدل تحلیل عاملی تحقیق   یهاـش ان داده ـش اخصکه  یی. از آنجااندنـش برازش نیز  یهاـش

مدل از این رو  قبولی برخوردار است.تحقیق از برازش قابل یریگ اندازهمدل  ؛ لذادنمطلوب خود قرار دار ۀدر محدود
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 ادیـ  یـهایژگ یوفراگیران،  یـهایژگ یو یـهامقوـله. انـجام برازش ـمدل برای ردیگ یممحقق قرار  دییـ ـتأتحقیق مورد  یریگ اـندازه

و  قبولقابلفـضای آموزـشی نـشان از برازش  ۀـساختاری، محتوا و فرایندهای آموزـشی نیز همچون مقول یهایژگ یو، دهندگان

 شد. نظرصرف هاآندر این گفتار از گنجاندن  یبخشت یفیک که به خاطر  دارندتحقیق  یریگ اندازهتأیید مدل 

 گردید:  ستخرجاذیل    یهامؤلفهکاردانش با توجه به   ۀآموزش متوسطه دوم شاخمقطع  در    زایددرسی    ۀوضعیت موجود برنام

در  ۳میانگین مورد انتظار برابر  باشد کهمی ۳ ۀمتوسط آن نمر ۀنمر .شدمیتنظلیکرتی  یانهیگز 5تحقیق در طیف  ۀپرسشنام

 نظر گرفته شد. 

 :دنباشیم ذیل صورتبه یانمونهتک  tصفر و خالف برای آزمون  یهاهیفرض

1) 0H متوسط نیست. کاردانش بیشتر از حد ۀمتوسطه دوم شاخ یاحرفهفنی زایددرسی  ۀوضعیت برنام 

۲) 1H متوسط است. کاردانش بیشتر از حد ۀمتوسطه دوم شاخ یاحرفهفنی زایددرسی  ۀوضعیت برنام 

 

 کاردانش ۀمتوسطه دوم شاخ یاحرفهفنی زایددرسی  ۀنتایج آزمون تی برای وضعیت برنام :6جدول 

 داریمعناسطح  مقدار آماره میانگین متغیر

 0.000 14.۲60 ۳.65۳ زایددرسی  ۀبرنام

 

آماره تی  ان، مقداریگو پاسخ اتنظر و هادگاهید به توجه با هک  دندهیم نشان (6شماره )جدول  در شدهگزارش یهاافتهی

-Pکاردانش، مقدار    ۀمتوسطه دوم شاخ  یاحرفهفنی  زایددرسی    ۀدر برنام  ؛ زیراباشندی م دارامعنحاصله    P-valueاستیودنت و  

value 0/ 05 یا باشدیمآزمون  داریمعنا سطح از ترکوچکP-value< .است 

 ۀمتوسطه دوم شاخ یاحرفهفنی زایددرسی  ۀه برنامک  نمود یریگ جهینت نیچن توانیم درصد،  ۹5 نانیاطم ب یضر با لذا

 .باشدمیاز حد متوسط  یکاردانش در سطح باالتر

 

 یریگجهینتبحث و 

متوسطه دوم  یاحرفهو شناسایی ابعاد آن در آموزش فنی زایددرسی  ۀضمن بررسی عوامل مؤثر بر برنام پژوهش حاضر

لذا با  ؛تحصیلی نیز پرداخته است  ۀدر این دور زایددرسی  ۀو تعیین وضعیت موجود برنام یاعتباربخشبه  ،کاردانش ۀشاخ

را در  یریگ جهینتبحث و  توانیم باشد،میاکتشافی  صورتبهتوجه به ماهیت پژوهش که از نوع تحقیقات ترکیبی یا آمیخته 

 دو بخش کیفی و کمی مورد توجه قرار داد. 

 یریگ نمونهساختارمند به روش نیمه ۀاز مصاحب موردنظر یهادادهبه  یابیدست  جهت پژوهش در قسمت کیفی پژوهشگر 

 افزارنرم طی فرایند کدگذاری باز و محوری با استفاده از  آمدهدست بهکیفی  یهادادههدفمند بهره گرفت. سپس با تحلیل 
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 ی هامؤلفهشامل ابعاد و  آمدهدست بهمدل دست پیدا کرد.  زایددرسی  ۀبه مدلی از الگوی برنام 1۲تحلیل کیفی مکس کیودا 

گرایی، حمایت گرایی، تمرکز، رسمیت، سیاست  یاحرفهساختاری ) یهایژگ یومحتوا )محتوای دانشی، مهارتی و نگرشی(،  

ارتباطی و محیط آموزشی(،   ۀ، منابع مالی، شبکیآموزشکمکگرایی و پیچیدگی(، فضای آموزشی )امکانات آموزشی، وسایل  

 یاهیژگ یوفراگیران )توانایی انگیزشی، توانایی ذهنی، توانایی شناختی، توانایی فنی و توانایی نیل به هدف(،  یهایژگ یو

)خالقیت، توانایی علمی، توانایی انگیزشی و ویژگی شخصیتی( و فرایندهای آموزشی )نیازسنجی نامطلوب، یاددهندگان 

 .باشدمیطراحی، اجرا و ارزشیابی( 

 یانمونهاز  هادادهکیفی از طریق گردآوری  ۀدر مرحل آمدهدست بهآزمون مدل  منظوربه یاپرسشنامهدوم پژوهش  ۀدر مرحل 

 دهندگان پاسخدریافت که جنسیت    توانیم  آمدهدست به، طراحی و اجرا شد. در قسمت آمار توصیفی با توجه به نتایج  ترعیوس

درصد   1۹.۲  گو عبارت است ازافراد پاسخ  . همچنین میزان تحصیالتباشدیمدرصد زن    50.5درصد مرد و    4۹.5  متشکل از

مدرک   لذا؛  درصد دارای مدرک دکتری  ۲0.۳و    سانسیلفوقدارای  درصد    ۲۹.۲لیسانس،  دارای  درصد    ۳1.۳،  پلمیدفوق  دارای

دریافت که میزان  توانیم آمدهدست بهبا توجه به نتایج  ت یدرنها. باشدیم سانسیلفوق ،کنندهشرکت تحصیلی بیشتر افراد 

 15.۹سال،  15تا  11درصد بین  1۹سال،  10تا  6درصد بین  14.1سال،  5گو کمتر از درصد افراد پاسخ 1۲.5سابقه کار 

 یهاشاخص نکهیا. در قسمت آمار استنباطی با توجه به باشدمیسال  ۲6درصد باالی  17.1سال و  ۲5تا  ۲1درصد بین 

 یهایژگ یومحتوا،  یهامقوله گفت که توانیم ؛مطلوب قرار دارند ۀدر محدود CFAبرازش مدل تحلیل عاملی تأییدی 

 توانند یم  هاآن  یهامقولهو فرایندهای آموزشی و زیریاددهندگان    یهایژگ یوفراگیران،    یهایژگ یوساختاری، فضای آموزشی،  

را فراهم آورند. با توجه به نتایج  دیرمفیغنقش داشته و موجبات یادگیری غیراثربخش و  زایددرسی  ۀدر ایجاد برنام ینوعبه

در آموزش  تنهانه درسی مؤثر و کارآمد را  ۀبرنام ایجاد و به دنبال آن زایدراهکارهای کاهش یادگیری  توانیم هالیتحل

تحصیلی  یهادوره یتمامبهرا  آمدهدست بهنتایج  اطیاحت با توانیمبلکه  ؛کاردانش ارائه داد ۀمتوسطه دوم شاخ یاحرفهفنی

تحصیلی از ابتدایی گرفته تا متوسطه و حتی آموزش  یهادوره تمامنسبی در  طوربه زایددرسی  ۀبرنام درواقعگسترش داد. 

گفت که در نظر گرفتن عواملی همچون نگرش، انگیزه   توانیم  آمدهدست بهبا توجه به آنچه   باشد.وجود داشته  تواندیمعالی  

امکانات  یریکارگ بهمختلف،  یهانهیزمالزم در  یهات یحماارائه ، روزبهو توانایی مربیان و هنرجویان، محتوای استاندارد و 

در جوار مراکز صنعتی، توجه   هاآنساخت    االمکانیحتو    هاهنرستانو تجهیزات جدید، توجه به طراحی و معماری فضاهای  

 ۀبرنام  قطعاًو ایجاد یادگیری کارآمد و اثربخش مفید باشد.    زایددر کاهش یادگیری    دنتوانیمبه نیاز کارکنان و نتایج ارزشیابی  

 یهابرنامهاز اثربخشی و کارایی  تواندیم هاآن از  هرکدامدرسی دارای ابعاد اثرگذار مختلفی است که نقصان و کوتاهی در 

 . پدید آورد ،مقابل آن قرار دارد ۀرا که در نقط زایدبرنامه درسی  تبعبهدرسی کاسته و 
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