
 

 

 

 

 

ریزی درسی محیط کار با تأکید الگوی برنامه شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر استقرار

 بر پیامدهای توسعه اقتصادی 

 

 دانشوااه هودتد بدشوتی، دانشکده روانشناسی و علوو  رربتتوی، ریزی درسی،برنامه دانشجوی دکتری زهرا سادات مهماندوست قمصری 

 ردران، ایران 

 ردران، ایران  دانشااه هدتد بدشتی، و علو  رربتتی، دانشکده روانشناسی ،آموزش عالیگروه  استاد *کوروش فتحی واجارگاه

 ردران، ایران  دانشااه هدتد بدشتی، دانشکده روانشناسی و علو  رربتتی، ،آموزش عالیگروه دانشتار  اباصلت خراسانی 

 رئتس نظارت و ارزهتابی آموزهی هرکت ملی نفت ایران، ردران، ایران سعید صفایی موحد

 

 29/08/1397پذیرش:  17/04/1397 دریافت:

مبالغ سناتنی را به منظور بدبود عملکرد کارکنان خوود در زمتنوه آمووزش و روسواه کارکنوان ها هرساله، سازمان چکیده:

ها اثربخش نبودند و صورهه اتتاوادی را در  وی کنند. با روجه به مطالاات انجا  هده، بستاری از این برنامهگذاری میسرمایه

های علو  آمووزش و بوه رووجدی بوه یاهتوهدر سازمان، بی هاگذارینداهتند. یکی از دالیل اثربخشی اندک این نوع از سرمایه

عنوان یکوی از وجووه نوودوور درسی محوتط کوار بوه باهد. برنامههای آموزهی محتط کار میخاوص برنامه درسی در مدل

 .باهوددرسوی در یوادگتری محوتط کوار موی های رهته مطالااری برنامهمطالاات آموزش محتط کار، به دنبال کاربست یاهته

درسی محتط کوار در اسوناد مورربط و هناسوایی  تامودهای  هدف این  ژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار الاوی برنامه

این حووزه از  اتتاادی آن است. از این رو ابتدا اسناد و مدارک مربوطه بررسی هدند. جاماه  ژوهش کلته آثار منتشرهده در

سند است. عوامل مؤثر بور اسوتقرار  36ماتبر است. نمونه موردبررسی هامل  در هشت  ایااه اطالعاری 2017را  1993سال 

دهی هدند و سوسس بندی و سازمان، دستهMAXQDA18اهزار برنامه درسی محتط کار در محتوای اسناد با استفاده از نر 

عوامول هوردی، عوامول رورین عوامول هناسوایی هوده مدو  به منظور اعتبارسنجی این عوامل، از رکنتک دلفی استفاده هود.

هوا در اسوناد باهند. در ندایت  تامدهای رهد و روساه اتتاادی استقرار برنامه درسی در سازمانای و عوامل هغلی میزمتنه

مورد بررسی ترار گرهت که هامل عوامل هردی )بدبود هرایند یادگتری، بدبوود روابوط بوا همکواران، اهوزایش رالو  کواری و 

روسواه سورمایه  و سازمانی )یادگتری سازمانی، بدبود هرایند، بدبود محاول،  وایتن آمودن هزینوه  تشرهت هغلی( و عوامل

 باهد.انسانی( می

 یاتتااد روساهاعتبارسنجی، برنامه درسی محتط کار، یادگتری محتط کار، واژگان کلیدی: 

 JEl:  D83, O47, O47, J01بندی طبقه
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

مؤثرررین منابع سازمان، نتروی انسانی آن اسوت از 

رواننود سوازمان را که اگر آموزش ببتنند و روانا هوند، می

 ویا و منابع متنوع و هراوانی را برای سازمان خود هوراه  

آورند. با نارش بوه ایون هرهوته کوه اهوراد بوا روجوه بوه 

هوایی کوه در دوره رحاوتالت رسومی اطالعات و مدارت

رواننود در دوره خودمت خوود، ند، لزوماً نمیاخود آموخته

کارآمد و اثربخش باهند؛ راهکار اصلی بورای کارآمودی و 

اثربخشی، آمووزش هومن خودمت منوابع انسوانی اسوت. 

آموزش، روهی مطمئن برای بدبود کتفی عملکرد و حول 

باهد و نبود آن نتز یکی از ماضوالت مشکالت مدیران می

 هوودل سوازمان میمد  هر سوازمان اسوت و باعون رنوز

(Barbazette, 2006) . 

های آموزش سوازمانی و موهقتوت نوا تز  تچتدگی

هووای موجووود در دسووتتابی بووه اهووداف یووادگتری در الاو

کارگتری برنامه درسی محتط کوار در محتط کار، لزو  به

کنود. ها را ایجوا  میآموزش و روساه کارکنوان سوازمان

ج حاصل از آموزش ( با بررسی نتای2009) 1 نانچه ولدی

 درصود سورمایه 90روا  80کند حودود سازمانی بتان می

ها هودر رهتوه و هده به آموزش در سازمانرخاتص داده 

گذاری آموزش سواالنه بوه بدبوود درصد سرمایه 10هقط 

هده روسط . همچنتن آمارهای ارائههودعملکرد منجر می

ت هورک 258هتأت اجالس مطالاات کانادا که مربوط به 

درصد از کارکنان بور  47دهد که کانادایی است نشان می

های متغتر های سازمانی با ویژگیآموزش این باور هستند

 9همخووانی نودارد و رندوا  ،سازمان و ابااد هخای اهراد

هوای آموزهوی در سوازمان در های دورهدرصد از آموخته

 .(Hughes & Grant, 2007) هوودعمل به کار گرهتوه می

رقریباً نتایج برخی از مطالاات نتز حاکی از آن هستند که 

رهتوار  درصد از محتوای آموزهی، منجر به رغتتر 15را  10

ایون . (Lim & Morris, 2006)گردد در محتط کار می

براناتوز بوودن روأثترات الاوهوای برآورد حاکی از  والش

باهود. موجود آموزش محتط کار بر یادگتری کارکنان می

                                                           
1- Weldy 

هوای برناموه درسوی بوه عنووان بنابراین روجوه بوه آورده

 ای که غایت آن بدبود هرایط یادگتری است )هتحیحوزه

هووای محووتط کووار، الز  و در آموزش ،(1388، واجارگوواه

 باهد.  مناسب می

سووازی هوودف هرگونووه مداخلووه یووادگتری، آماده

منظور بدبود نارش، مدارت و دانش آنان است کارکنان به

هووا را تووادر بووه انجووا  بدتنووه ووووای  و کنتوورل رووا آن

 ؛( ,2013Sepeng & Miruka) های هغلی نماید الش

روانوود بنووابراین رندووا زمووانی یووک برنامووه آموزهووی می

های علو  ارزهمندی خود را روجتوه کنود کوه بور یاهتوه

روانود آموزش بنا نداده هده باهد و رحت این هورایط می

بوور اموور آموووزش در  بووه دنبووال یووادگتری باهوود و رأکتوود

ها رووا حوودی، متووأثر از اهعوان بووه نقووش حتوواری سوازمان

ای در محووتط کووار و روسوواه دانووش حرهووه یووادگتری در

با  ررنگ هودن . ( ,2006Billett)باهد زندگی کاری می

مفدو  یادگتری سازمانی در ادبتات منابع انسانی، آموزش 

رر از گذهوته هور روز بااهمتوت ،و مفاهت  وابسوته بوه آن

 هود. از جمله مفاهت  وابسوته بوه آمووزش سوازمانی،می

 درسوی، سواماندهی ریزیباهد. برناموهدرسی میریزی برنامه

ایجواد  منظوربوه یادگتری وهای یاددهی هاالتت مجموعه

یادگترنوده و ارزهوتابی متوزان رهتار  دررغتترات مطلو  

 ریزیواتع وجدوه هموت برناموه . دررحق  این رغتترات است

هوای باهود و آموزشدرسی، رحق  اهوداف یوادگتری می

د کوه منجور بوه نهووزمانی ارزهمند رلقوی می ،سازمانی

  (. ,2008Lee Utech) دنکسب اهداف یادگتری هو

 ریزیدرسی، همواره از یک الاوی برنامه هر برنامه

 ،درسوی ریزیهوای برناموهکند. الاوویدرسی رباتت می

درسووی را سواختار و  وار و   تشوندادی بورای برناموه 

کنند و روصوت  و رجسو  روابوط داخلوی بوتن هراه  می

و همچنوتن روابوط متغترهوا بوا  درسویمتغترهای برنامه 

الاوهای  ،بندی کلیعوامل خارجی هستند. در یک دسته

درسی در دو طبقوه خطوی و غترخطوی تورار ریزی برنامه

(. الاوهوای خطوی، 1390ی و همکاران، دهقان) گترندمی

هو  دارنود کوه   توسته و مرربط باه در ی، بهمراحل  ی
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هوروری  ،رعایت رررتب مراحول مختلو  در ایون الاوهوا

درسی، بوتن  ریزیهای غترخطی برنامهاست اما در الاوی

مراحل مختلو ، ارربواط وجوود دارد اموا  توسوتای الز  

ی وجود دارد. از مختاات جاینتست و امکان رغتتر و جابه

روان به رأکتد بر هرایند یوادگتری، این دسته از الاوها می

رأکتد بر یادگترنده و  ویوایی رودریس  رجویزی بودن،عد 

 (.1388 هتحی واجارگاه،) اهاره کرد

 

 پیشینه تحقیق -2

 خارجی هایالف( پژوهش

طراحووی و ( در  ژوهشووی، بووه 2009) 1دیلتوورای

الامر بوورای درسووی یووادگتری مووادا موودیریت برنامووه 

که در طراحی برنامه درسوی  و عواملی ها  رداختهسازمان

بنودی  ویا در محوتط کوار موؤثر اسوت را هوامل اولویت

 بررسی سرمایه هکوری سوازمانی، اهداف یادگتری رتابتی،

 ای و رفکر در مورد بدترین هتوه انجا  کار،رأثترات زمتنه

رأثترات ناهی از یادگتری  رندگان،ای یادگترأثترات زمتنه

گذاری یووا داهووتن رفکوور سوورمایه مجووازی و رکنولووو ی،

ای نسبت به روساه هخای کارکنوان بتوان کورده هزینه

است. این عوامل همای بر برنامه درسی  ویوا در محوتط 

 گذارند و اررباط متقابل نتز با یکدیار دارند.کار رأثتر می

بوووا عنووووان ( در  ژوهشوووی 2008) 2آروووت لوووی

بوه  ،«درسی برای آموزش محتط کارسازی برنامه زمتنه»

درسی محتط کار  رداخته اسوت. در  ردازی برنامه مفدو 

این مطالاه،  ژوهشار ابتدا مسائل و اصول آموزش محتط 

 ردازی برناموه بررسوی کورده و سوسس بوه مفدوو  را کار

حلوی بورای حوول درسوی و هراینودهای آن بوه عنووان راه

ئل آموووزش سووازمانی  رداختووه اسووت. در بخووش مسووا

درسووی، بووه هناسووایی نتازهووای   ردازی برنامووهمفدووو 

 درسی اهواره عنوان منابع برنامهکارکنان و کارهرمایان به

درسوی آمووزش کرده اسوت و سوسس  وار و  برناموه 

هوایی کوه بزرگساالن در دانشااه ماسا وسوت و رهنمون

                                                           
1- Dealtry 

2- Lee Utech 

درسوی آمووزش در  موهروانود بورای برنااین  ار و  می

 محتط کار در  ی داهته باهد را ربتتن کرده است.

ساخت برنامه »ای با عنوان ( در مقاله2006) 3بتلت

 به بتان اهمتت و هورورت هناسوایی،« درسی محتط کار

رفستر و بتان اصول برنامه درسی محتط کوار  رداختوه و 

بتان داهت که این نتاز را حدی ناهی از اهعان بوه نقوش 

ای اهراد دارد. حرهه محتط کار در یادگتری اولته و روساه

 ردازی و بتوان اصوول از نظر وی بدون هناسایی، مفدوو 

محتط کواری موورد سووبرابتر  برنامه درسی محتط کار،

عنوان یووک محووتط بووه توورار گرهتووه و مشووروعتت الز 

این  ژوهش، عوامل  یادگتری را به دست نخواهد آورد. در

انتظارات  :عباررند از بر برنامه درسی محتط کاررأثترگذار 

اعتقادات آندوا نسوبت بوه یوادگتری کارکنوان،  باالدست،

وتوت بوودن یوا  اره نژاد،رفکران کارکنان، سن، جنستت، 

 .وتت بودن کارکنانرما 

ای ابتدا مفدو  رایج ( در مقاله2004) 4رورنتون مور

سووسس از درسووی را مووورد بررسووی توورار داد و برنامووه 

هووای هووناخت و یووادگتری در  دیدارهناسووی و رئوری

راامالت سمبلتک و یادگتری موتاتتی، بورای هناسوایی 

درسی در محتط کوار اسوتفاده برخی از مشخاات برنامه 

کرد. این مشخاات در سه دسته کلی: مشخاات هوردی 

کنندگان، مشخاات درونی سوازمان و مشخاوات هرکت

کوه ایون سوه عامول هموواره ترار گرهتند  محتط بترونی

نتایج مقاله نشان دادند که رااملی دیالکتتک با ه  دارند. 

صوورت مفتودی در روانود بهدرسوی بورای کوار می برنامه

 هرایند یادگتری در محتط کار استفاده هود. 

 داخلی هایب( پژوهش

 ( در  ژوهشی1396همکاران )آبادی و دوستی حاج

برنامه درسی محتط کار؛ گفتمان  ردازی مفدو »با عنوان 

با دیودی  دیدارهناسوانه بوه موهووع « مغفول یا نوودور

برنامه درسی محتط کوار  رداختنود. نتوایج نشوان دادنود 

ای اسوت کوه وابسوته بوه  دیده ،برنامه درسی محتط کار

                                                           
3- Billett 

4- Thornton Moore 
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ها بوووده و هووامل زمتنووه، مووتن و رووابع بلووو  سووازمان

مختلو   ای از مباحثات است کوه در بسوترهایمجموعه

 ،ند رولتود گفتموانیایزیرا در هر ؛دهورفستر و رابتر  باید

هووا، ممنوووع یووا سوورکو  و برخووی دیاوور گفتمان برخووی

هووند. از سوویی رفواوت در بسوتر، عرصوه و  ذیرهته می

، دگرگونی و حتوی گتریهکلموجب  ،ماتن هایگفتمان

برنامه درسوی در محوتط کوار  هایگفتماندر  دیارگونی

یند مشدود اسوت وجوود برناموه ادر این هر . آنچههودمی

مغفوول اسوت کوه  یینوداعنوان هردرسی محتط کار بوه

 د.هراسوی هر گفتمان آن، گفتمان دیاری وجود دار

طراحوی الاووی ( در  ژوهشوی بوه 1395) هرزادنتا

یکرد هایستای در آمووزش برنامه درسی محتط کار با رو

 و بدسووازی موودیران  وورو ه هوورکت نفووت و گوواز  ووارس

برناموه درسوی مبتنوی بور نشوان دادنود   رداخت. نتوایج

مفوواهت   و هووده هایسووتای حووول ایوون مفدووو  راریوو 

گوووذاری بووور انتخوووا  و راتوووتن نتازسووونجی و هووودف

محتووای  ،های هروری سوازمان داللوت دارنودهایستای

دهنده هوای هوکلها و مدارترلفت  دانش ،برنامه درسی

هایسووتای اسووت، آموووزش هووردی و مبتنووی بوور سووط  

هوووود. خبرگوووان و هایسوووتای هراگتوووران طراحوووی می

نقش مدو  و بسوزایی در  ،متخااان سازمان و هراگتران

هوا لحوا  ریزی دارنود و نظورات آنرما  مراحول برناموه

 دیاور در برناموه درسوی مبتنوی بور عبوارتهود. بوه می

هایستای طراحی، اجرا، یادگتری و ارزهوتابی مشوارکتی 

باهوود و مسووتلز  همکووواری هراگتووران، مووودیران و می

 .متخااان سازمانی است

( در  ژوهشووی بووا عنوووان 1389) یخنوودتامووتن

ی دسوتاوردهای رتکارگبوهرحلتلی بر متوزان اهمتوت و »

هووای آموزهووی درسووی در نظا  علمووی حوووزه برنامووه

بوه بررسوی  ،«دهایورددو  هارصوتههای صناتی: هرکت

ی واحودهادرسوی در بوتن مند ابااد مارهتی برناموه نظا 

های صناتی هدر مشودد  رداختوه اسوت. آموزش هرکت

باهد و جاماه روش  ژوهش، روصتفی از نوع  تمایشی می

آماری آن نتز رمامی مدیران و کارهناسوان خبوره مراکوز 

دد بوده های صناتی بزرگ هدرستان مشآموزهی هرکت

است. نتایج این  وژوهش حواکی از آن اسوت کوه حووزه 

درسووی، بتشووترین اهمتووت را از نظوور ارزهووتابی برنامووه 

، حوووزه آن از  ووسدرسووی داهووته و  متخااووان برنامووه

درسووی، طراحووی و اجوورای  ریزیی، برنامووهگذاراسووتتس

درسوی، هلسوفه،  وژوهش و درسی، نظریوه برناموه برنامه 

انوود. در ی از اهمتووت برخوووردار بودهدرسوو روواریب برنامووه

درسوی، ی ابااد مارهتی دانوش برناموه رتکارگبهخاوص 

ی اباواد حووزه رتکارگبوهنتایج، بتانار آن است که عمدراً 

ی دانوش رتکارگبوهدرسی، بستار هوات  اسوت و برنامه 

 است. هده واتعدرسی در نمونه مورد نظر، مغفول برنامه 

 

 مبانی نظری -3

سواله دارد و  70سوازمانی، رقریبواً تودمت آموزش 

درسوی  ریزیالاوهای زیادی را رجربه کرده است. برناموه

ترن بتست   90 عنوان یک مفدو  از دههمحتط کار نتز به

 آروت ، برناموهو لوی 1مطرح هد. اندیشمندانی مانند: نوش

درسی محتط کار را  س از  ررنگ هدن مفدو  یادگتری 

ر طوول عمور، مطورح کردنود و بوا سازمانی و یوادگتری د

بلو  خود  مور و ...، مراحلو رورنتن 2بلفتور نظریات بتلت،

 کند.را طی می

از ریشه الروتن ، Curriculumدرسی یا  وا ه برنامه

Currer  و به مانی مستری که باید طی هود را به هودف

هوای آموزهوی در محتط و هده استرستد، گرهته  نظر مورد

مستری که یادگترندگان باید طوی کننود روا بوه عنوان به

از نظور  هدف یادگتری دسوت یابنود رابتور هوده اسوت.

 بستاری از اندیشمندان حوزه رالوت  و رربتوت، یوادگتری

اهتد ماور اینکوه درسی( ارفاق نمیعنوان هدف برنامه به)

، هخص یادگترنده در عمول آنچوه را کوه آموختوه اسوت

انای واتاوی خوود در محوتط گترد و این مد  به م کاربه

 روازاین (.Thornton Moore, 2004) اهتدکار ارفاق می

درسووی  نانچووه در مؤسسووات آموزهووی رابتوور برنامووه 

                                                           
1- Nash 

2- Belfiore 
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هود رندا موهووعات درسوی نتسوتند کوه یادگترنوده می

گترد و یادگتری خود را با گذراندن آزموون ها را هرامیآن

بوه هوتوه  رساند هاید بتوان گفت یوادگتریبه اثبات می

برناموه  روازایوناهتود؛ اصتل آن در محتط کوار ارفواق می

هووود محووتط کووار بووا غنووای بتشووتری مانووا میدرسووی در 

(Billett, 2006.) 
اتتاوادی، هرهناوی و  رحوالت  رهتا  اجتمواعی،

ها را بور سوازمان موتالدی، 90و  89های ستاسی در دهه

بوا  آن داهت که بورای مقابلوه بوا ماضوالت و همواهنای

که  هرایط جدید خود را به ابزارهای جدیدی مجدز کنند

این ابزار جدید  تزی نتست جز یادگتری. در واتع رداو  

 باهودهاالتت هر سازمان در گورو یوادگتری سوازمانی می

(Thornton Moore, 2004.)  ،منظووور از یووادگتری

هرایند رغتترات نسبتاً  ایدار در روان بالقوه ناهی از رجربه 

و منظووور از یووادگتری سووازمانی، آن نوووع از  اهوودبمی

واسوطه راودی هوغل در یادگتری است که برای اهراد به

اهتوود. از سوووی دیاوور هوودف غووایی سووازمان ارفوواق می

. رالتوی ایون دو اسوتدرسی، یادگتری اهوراد  ریزیبرنامه

باهود و درسوی محوتط کوار میمفدو ، آهریننده برناموه 

یی اصوول و اباواد برناموه  ردازی، هناسواهرورت مفدوو 

سوازد. در واتوع بودون درسی محتط کوار را هوروری می

 ردازی و بوه رسومتت هوناختن برناموه هناسایی، مفدو 

عنوان محوتط یوادگتری درسی محتط کار، محتط کار بوه

هناخته نخواهد هد و مشروعتت الز  را به دست نخواهد 

 (.Billett, 2006) آورد

هووای بنتووادین هرضشهووا و  تبووا بررسووی رئوری

روان به این نتتجوه رسوتد کوه درسی می الاوهای برنامه

استه از هرایطی بود کوه خدرسی خطی برالاوهای برنامه 

 روازایون نداده هوده بوود. هلسفه عل  بر  ایه مدرنتس  بنا

درسوی نتوز بوا ثابوت انااهوتن  متخااان حوزه برناموه

بتنوی ریزی درسوی بوا  تشمتغترهای دختول در برناموه

هوا در  وی درسی و روابط احتمالی متان آنعناصر برنامه 

اموا بوا  هده و حتموی بودنود؛بتنیدستتابی به نتایج  تش

 مدرنتس  و مطورحرغتتر هلسفه عل  از مدرنتس  به  ست

هووایی  ووون آهووو  و  تچتوودگی، هوواهد ی هوودن  ارادا

 رغتتراری در حوزه آموزش نتز هستت . 

درسوی های آموزهی بور الاووی برناموه التزا  نظا 

اهمتتوی دو نودان  ،های اتتاوادیغترخطی در سوازمان

از  ؛باهوودروجووه میایوون هوورورت از دو موهووع تابل .دارد

های کلتودی های اتتاادی از زیرمجموعوهطرهی سازمان

درسوی  ریزیو نبود الاووی برناموه استروساه کشور  در

روانوود مووانع از رضوومتن بووه ثموور رسووتدن مشووخص می

ها صورف آمووزش های گزاهی باهد که این سازمانهزینه

کنوود و از طرهووی بتشووتر مشوواغل و ووووای  در ایوون می

کواری  محوور بووده و در هورایط سوخت رو ه ،هاسازمان

هتت بستاری از مشواغل در اهتد، متغتر بودن ماارفاق می

ها، اهمتوت زموان در ایون دسوته از مشواغل، این سازمان

 ،کاریهرایط سوخت و مدت بودن هر یک از ووای کوراه

درسی غترخطی که بوا  ریزیوجو  طراحی الاوی برنامه

هوده باهود را بوه  ها طراحیروجه به این دسته از ویژگی

روجوه بوه هورایط  از سویی بوا ،رو رساند. از ایناثبات می

های کنوونی و موهقتوت  تچتده مختاات هغلی سوازمان

ریزی درسی خطی در  اسوخاویی بوه الاوی برنامه  ایتن

نتازهای در حال رغتتر نتروی انسانی سازمانی و از سووی 

در  رووان بورای مشواغلهای خاصی کوه میویژگی ،دیار

های اتتاادی متاوور هود، ایون  وژوهش بور آن سازمان

بوه هناسوایی و اعتبارسونجی عوامول موؤثر بور  است که

ریزی درسی محتط کوار  رداختوه و الاوی برنامه استقرار

 تامدهای رهود و روسواه اتتاوادی سوازمان در صوورت 

استقرار این الاو را مطرح کند. در این راستا بایود اهعوان 

ریزی درسی محتط کوار در نمود که استقرار الاوی برنامه

ای از زموان و الف بخش عمودهاررواند مانع ها میسازمان

های آموزهی باهود؛ زیورا هده در برنامه های صرفهزینه

 نبوودبستاری از متخااان امر آموزش سوازمانی،  زع به

منجر بوه سورانجا  نرسوتدن  ،درسی مطلو  ریزیبرنامه

 (. 1389خندتی، امتن) هودها میآموزش

منود و از برنامه درسی محوتط کوار، هراینودی نظا 

سوازمانی منظور رسدتل یادگتری  تش اندیشتده هده به
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ریزی درسی محتط کوار، اهوزایش باهد. هدف از برنامهمی

 ،اثربخشوی و رهواه هووردی و سوازمانی بووده و گسووتره آن

هامل سطوح دانش، مدارت و نارش ماطوف بوه زنودگی 

باهود. همچنوتن هغلی، هخای و اجتماعی کارکنان می

هوده در اندیشمندان مختل  انواع برنامه درسوی مطورح 

 رسی آکادمتک ازجمله رسمی، غتررسمی،گستره برنامه د

را بورای  هودهاجراهوده و رجربه همنی و نتز تاد هوده،

 انوودرفسووتر و مانووا کرده ،برنامووه درسووی محووتط کووار

(Thornton Moore, 2004; Billett, 2006 .) 
مفدووومی اسووت کووه  ،درسووی محووتط کووار برنامووه

درسووی های حوووزه برنامووه گتووری از یاهتووهمنظور بدرهبووه

هوای های علو  آمووزش در آموزشعنوان یکی از هاخهبه

های رولتدی، روزیای و خدماری کار اع  از سازمان محتط

هده در مقتاس رغ  مطالاات انجا  ایجاد هده است. علی

ز غنوای المللی حول این مفدوو ، مطالاوات داخلوی ابتن

 کاهی برخوردار نتست.

 

 روش تحقیق -4

منظور هناسوایی عوامول موؤثر و بوه ،در بخش اول

 تامدهای استقرار برنامه درسی محوتط کوار، بوه بررسوی 

)سوؤال اول و سوو (. بودین  اسناد مکتو   رداختوه هود

دسوت آوردن ناواهی جوامع بوه مطالاوات برای بهمنظور 

محتط کار، نویسوندگان درسی  برنامه هده در زمتنهانجا 

منود محتووای این  ژوهش بر آن هدند بوه بررسوی نظا 

درسوی محوتط  هده حول محور برنامههای انجا  ژوهش

روش سوونتز ژوهی  ،کووار بسردازنوود و بوورای ایوون منظووور

رو این مقاله با هدف مطالاه مضمونی را برگزیدند. از این 

درسوی  و رحلتل آثار علمی منتشرهوده در حووزه برناموه

محتط کار و عوامل مؤثر بر آن و  تامدهای موورد انتظوار 

درسی محتط کوار، اتتاادی و در ندایت ارائه مدل برنامه 

هده است. جاماه آماری، کلته آثار موجود در بوازه انجا  

هوووای اطالعووواری در  ایااه 2018روووا  1993زموووانی 

Springer Link،Taylor & Francis ،Pupmed ، 

Wiley،Ebsco ،Proquest ، Erik و Emarald Insight 

است که حول برنامه درسی محتط کار ردوین هده است. 

برنامه درسی محتط » ،های منتخب برای بررسیکلتدوا ه

« آمووزش محوتط کوار»و « یادگتری محتط کوار»، «کار

جدت انتخوا  اسوناد نتوز  مورد نظرد. ماتارهای نباهمی

مرربط بودن با سؤاالت  ژوهش حاهر، کتفتت  ژوهش از 

نظر اعتبار ابزارهای رحقتو  بوه کوار گرهتوه هوده و نتوز 

باهد. همچنوتن های رحلتل مورد استفاده میاعتبار روش

متقن بوا حجو  نمونوه هامل کمی  ؛های منتخب ژوهش

. نمونه اندهای کتفی دتت  و عمت  بودهماقول و  ژوهش

 28عنوان سند علمی؛ هوامل  36منتخب نتز مشتمل بر 

درسوی برناموه  ناموه در زمتنوه ایان 3کتوا  و  5مقاله، 

محتط کار است که  س از سه مرحلوه بررسوی، انتخوا  

هدند. در مرحلوه اولتوه کوه غربوالاری درهوت نوا  دارد 

های دو ماتار کتفتت و مورربط بوودن، کلتودوا هبراساس 

هوای موورد نظور عنوان و  کتوده آثوار  ایااه ژوهش در 

دست آمد. در مرحله دو  یوا سند به 68وجو هد و جست

 20گرهت و  بررسی ترارغربالاری، کل متن مورد  مرحله

سند از مجموعه اسناد مورد بررسی کنار گذاهوته هود و 

سند جدت رحلتل بتشتر در هدرست اسناد باتی مانود  46

و در ندایت در مرحله سو  یا واکواوی عمتو ، اسوناد بوه 

سوؤاالت و براسواس نوعی رشری  هتزیولوو یکی هودند و 

ها، موورد نقود و نظور محققوان تورار طرح رحقت  و یاهته

 سند در هدرست باتی ماند و بوه روش 36و در ندایت گرهت 

برای انجا   سنتز ژوهی مضمونی مورد بررسی ترار گرهت.

 MAXQDA18 اهوزارسنتز ژوهی مضمونی با استفاده از نور 

ابتدا مضامتن  ایه هناسایی هد، سسس با رهت و برگشت 

مکرر بوتن مضوامتن اکتشواف هوده و محتووای متوون و 

ادغا  موارد مشابه، مضوامتن  ایوه  حذف موارد رکراری و

دهنده را هکل دادنود بندی هده و مضامتن سازماندسته

دهنده نتوز رحوت و  س از این مرحله، مضوامتن سوازمان

 کلتوه منوابع موورد بنودی هودند.مضامتن هراگتر دسوته

 آورده هده است. 1رحلتل در جدول 

 مطلوبتتدر بخش دو  )سؤاالت دو (، مطلوبتت یا عد 

نظوران اتتاوادی و اسوارتد ها از نظر صواحباین هاخص
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دانشااهی و سازمانی مورد سنجش ترار گرهوت؛ بنوابراین 

روش  وژوهش در بخوش نخسووت، رحلتول اسوونادی و در 

ساس و  ایه روش یوا رکنتوک باهد. ابخش دو ، دلفی می

دلفی بر این است که نظر متخااان هر تلمرو علموی در 

 نابراین بورخالفب. ررین نظرستئببتنی آینده صامورد  تش

 نوه بوه دلفوی های  ژوهش  تمایشوی، اعتبوار روشروش

کنندگان در  ووژوهش کووه بووه اعتبووار علمووی هوورکتهوومار 

کنندگان در کننده بستای دارد. هرکتهرکت متخااان

. کمتنوه راوداد باهوندموینفور  20روا  5هوامل دلفی رحقت  

 روش رحقتو  بستای بوه  اوونای طراحوی کنندگانهرکت

هووایی از متخااووان رشووکتل  نوول ،دارد. در ایوون روش

کنندگان به صورت ناهناس هرکتهود. اررباطات داخلی می

دهنودگان و رموایالت بوه ارائوه هوابتنیبوده و نظرات،  تش

هود. انتشار این اطالعات بودون اعوال  ها منتسب نمیآن

. در این  وژوهش، بوا گترددهندگان صورت میهویت ارائه

گتری هدهمنوود از بووتن اسووارتد اسووتفاده از روش نمونووه

ااهی و خبرگانی که در زمتنوه آمووزش و یوادگتری دانش

هوای محتط کار دارای اثر منتشر هده در مجالت و  ایااه

ماتبر علمی بوده و حداتل  نج سال رجربه در این زمتنه 

عنوان نمونوه آمواری رحقتو  نفور بوه 19داهتند، راوداد 

 انتخا  هدند.

 در حوزه برنامه درسی محیط کار بررسی مورداسناد  -1جدول 
 نویسنده سال عنوان/ موضوع قالب ردیف
 Nash 1993 الاوهای برنامه درسی برای آموزش محتط کار نامه ایان 1

 Billett 1995 هاها و محدودیتیادگتری محتط کار:  تانستل مقاله 2
 Billett 1996 یادگتریسوی الاوی برای یادگتری محتط کار: برنامه درسی به مقاله 3
 Belfiore 1996 ریزی درسی در محتط کارهد  برنامه کتا  4
 Teare 1998 ریزی درسی برای یادگتری محتط کاربرنامه مقاله 5

 Billett 2000 هده در کاریادگتری هدایت مقاله 6
 2001a Billett یادگتری در محتط کار کتا  7
 2001b Billett کارایی محتط کار و مشارکت اهرادیادگتری از طری  کار:  مقاله 8
 Cleveland-Innes & Potvin 2001 برنامه درسی در محتط کار: هرارر از طرح مشارکتی مقاله 9
 Ashton & Sung 2002 منظور کار با عملکرد باالحمایت از یادگتری محتط کار به کتا  10
 Illeris 2003 یادگتری محتط کار و رئوری یادگتری مقاله 11
 Miller 2003 یادگتری محتط کار از طری  عمل یادگتری: یک مثال عملی مقاله 12
 Thornton Moore 2004 عنوان یک محتط یادگتریبرنامه درسی در کار: دیدگاهی آموزهی در مورد محتط کار به مقاله 13
 O’Connor 2004 آموزهی یادگتری محتط کار  رخه یادگتری محتط کار، الاو برنامه درسی حل مسئله برای مقاله 14
 Eraut 2004 یادگتری غتررسمی در محتط کار مقاله 15
 Raz & Fadlon 2006 هرهنگ محتط کار و برنامه درسی در یادگتری سازمانی هرهنگ مدیریتی، مقاله 16
 Chrusciel 2006 نقش برنامه درسی در رغتترات سازمانی مقاله 17
 Billett 2006 برنامه درسی محتط کارساخت  مقاله 18
 Nieuwenhuis & Van Woerkom 2007 عنوان  ار وبی جدت ارزیابی  تانستل یادگتری محتط کارمنط  اهداف به مقاله 19
 Billett et al 2008 های یادگتری محتط کارودور دیدگاه کتا  20
 Lee Utech 2008 یک راهنمایی مقدماری سازی برنامه درسی برای آموزش محتط کار،مفدو  مقاله 21
 Fenwick 2008 های جدیدیادگتری محتط کار: ودور روندها و دیدگاه مقاله 22
 Jacobs & Park 2009  ار و  مفدومی یادگتری محتط کار: کاربست رئوری رحقت  و روساه مقاله 23
 Dealtry 2009 سازمانیالامر طراحی و مدیریت برنامه درسی یادگتری مادا  مقاله 24
 Fenwick 2010 های مبد  و رفاوت تائل هدنساالن، اهداف آهفته، نقشهیادگتری محتط کار و آموزش بزرگ مقاله 25
 Evans & Waite 2010 رحری   تانستل نوآوری کارگران مامولی از طری  یادگتری محتط کار مقاله 26
 Mulder et al 2010 اعتمادای تابلهای حرههمحتط کار حول هاالتتمحور در ساخت برنامه درسی مدارت مقاله 27

 Van Dellen & Greveling 2010 محتط کار موهوعی حساس است؟ آیا برنامه درسی مقاله 28
 Mavin et al 2010 ارزیابی یادگتری و روساه در محتط کار مقاله 29
 Siadaty et al 2012 یادگتری محتط کار خودرنظت  مقاله 30
 2015 ten Cate et al [EPAs] اعتمادای تابلهای حرههریزی درسی برای محتط کار: استفاده از هاالتتبرنامه مقاله 31
 Melick 2015 گذارد؟بر یادگتری کارکنان رأثتر می از  ه طرتی محتط کار نامه ایان 32
 Yunus et al 2016 یادگتری برای کارگران ماهتن کارهای اهزایش رجار  برنامه درسی محتط کار و استرارژی مقاله 33
 Ahmadi 2017 روساه ورهتت و یادگتری محتط کار نامه ایان 34
 دوستی و همکاران 1396  ردازی گفتمان برنامه درسی محتط کار؛ گفتمان نوودور یا مغفولمفدو  مقاله 35
 Dougherty & Joyce 2017 محور در اررو دیهایستایبرای آموزش  هال طراحی برنامه درسی محتط کار کتا  36
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 های تحقیقیافته -5

الاوووی  سووؤال اول( عواموول مووؤثر بوور اسووتقرار

ریزی درسی محتط کار در راستای روساه اتتاادی برنامه

 ها بر مبنای مطالاات کدامند؟سازمان

نظوری برای  اسب به سؤال اول رحقت ، کلته متون 

ریزی درسی محتط کار، بررسوی و رجربی در زمتنه برنامه

کارگتری اصوطالحات متفواوت در زمتنوه هد. با وجود به

ریزی درسوی محوتط الاوی برنامه عوامل مؤثر بر استقرار

کار در سواب   ژوهش، ایون اباواد از لحوا  محتووایی بوا 

 وهی داهتند؛ لذا باد از بررسی متون نظوری یکدیار ه 

 ،ای، هوغلی و هوردیربی، سوه عامول اصولی زمتنوهو رج

هوایی هناسایی هدند که هر کدا  نتوز دارای زیرهواخص

بررسووی مطالاووات موورربط در برنامووه  (.2بودنوود )جوودول 

درسی محتط کار، حاکی از آن بود که عوامول گونواگونی 

موور ررونتون بر برنامه درسی محتط کار اثرگذار هستند. 

سوووازمان، وامووول درونراامووول دیالکتتوووک ع( 2004)

دهنده برناموه های هوردی را هوکلسازمانی و ویژگیبرون

 1ورکووو دانوود. نئووندوواس و وندرسووی محووتط کووار می

ررین عامل اثرگذار بور برناموه کنند مد ( بتان می2007)

درسی محتط کار، منطو  یوادگتری در سوازمان اسوت و 

روورین عاموول در سووبک رهبووری را مد ( a2001) بتلووت

دانود. همچنوتن بتلوت در برنامه درسوی محوتط کوار می

کنود نووع محاوول و ( بتوان می2006) رحقت  دیاوری

هرایند رولتد در عناصر و هرایند برنامه درسی محتط کوار 

مؤثر هستند.  ژوهشاران، عوامل متفاوری را در خاووص 

عوامل اثرگذار بور برناموه درسوی محوتط کوار هناسوایی 

 آورده هده است. 2به اختاار در جدول که این عوامل  اندکرده

 عوامل اثرگذار بر برنامه درسی محیط کار -2جدول 
 منبع عوامل اثرگذار بر برنامه درسی محیط کار  

1 

عوامل 
 ایزمتنه

 Ashton & Sung (2002), Lee et al (2004), Thornton Moore (2004) ساختار سازمان

 Teare (1998), Lee Uteach (2008) سبک مدیریت و رهبری 2

3 
 Teare (1998), Lee Uteach (2008), Ahlgren et al (2007) هرهنگ سازمانی

4 

 Teare (1998), Isidro-Filho et al (2013), Ten Cate et al (2015) های سازمانیستاست 5

 Thornton Moore (2004), Mulder et al (2010) نوعهای ه وکار با سازمانروابط کسب 6

7 
) رایی آموزش  در سازمانمنط  یادگتری 

 Nieuwenhuis & Van Woerkom (2007), Billett (2006), Fenwick (2008) در محتط کار(

 Van Dellen & Greveling (2010), Melick (2015) واکنش مدیر نسبت به یادگتری کارکنان 8

9 

عوامل 
 هغلی

 Mavin et al (2010), Ten Cate et al (2015) های مدیریت منابع انسانی هرایند

 Billett (2001a), Billett (2001b), Ten Cate et al (2015) ماهتت و هرایند رولتد 10

 Ashton & Sung (2002), Siadaty et al (2012), Ahmadi (2017), Ten هناختی ووای سط  11

Cate et al (2015) 

 Silverman (2003), Billett (2006) محتطی هغلیهرایط زیست 12

 Teare (1998), Fenwick (2008), Hulsbos (2016) متزان وابستای هغل به رکنولو ی 13

 Ahmadi (2017), Miller (2003) ای ووای اررباطات حرهه 14

(1396) همکاراندوستی و  ,Illeris (2003) سرعت رغتترات هغلی 15  

16 

عوامل 
 هردی

 Mulder et al (2010), Belfiore (1996), Silverman (2003) هخاتت یادگتری کارکنان

 Ahmadi (2017), Fontana et al (2015) اعتماد به نفس در یادگتری کارکنان 17

 Van Dellen & Greveling (2010), Yunus et al (2016) اناتزه یادگتری کارکنان 18

 Jacobs & Park (2009), Van Dellen & Greveling (2010), Mavin et al (2010) رجار  آموزهی  تشتن کارکنان 19

 Billet et al (2008), Lee Uteach (2008) سبک یادگتری کارکنان 20

21 
جنستت، سن،  مانندخاایص هردی کارکنان 

 Ahmadi (2017), Billett (2001a) نژاد یا تومتت

1- Nieuwenhiues and Van woerkom 
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الاوووی  اسووتقرارسووؤال دو ( عواموول مووؤثر بوور 

ریزی درسی محتط کار در راستای روساه اتتاادی برنامه

 باهند؟به  ه متزان ماتبر می هاسازمان

رحلتل انجا  هده بتانار این است که از بتن عوامل 

های اثرگذار بر برنامه درسی محتط کار، هاخصای زمتنه

منط  یادگتری در سازمان ) رایوی آمووزش در محوتط 

 17نظر مواه  و هاخص ساختار سوازمان بوا  18کار(، با 

رورین عنووان مدو نظر مواهو ، از جانوب متخااوان بوه

ای اثرگذار بر برنامه درسی محتط کوار های زمتنههاخص

های های ستاستو هاخص ها، هناسایی هدنددر سازمان

سازمانی و واکنش مدیر نسبت به یوادگتری کارکنوان، از 

 (.3جانب متخااان ماتبر هناخته نشد )جدول 

همچنتن رحلتل انجا  هده بتانار این است کوه از 

بتن عوامل هغلی اثرگذار بر برناموه درسوی محوتط کوار، 

های متزان وابستای هغل به رکنولو ی و هاخص هاخص

نظوور مواهوو  از جانووب  16هووناختی ووووای ، بووا سط 

های هغلی اثرگذار ررین هاخصمتخااان به عنوان مد 

ها هناسایی هودند بر برنامه درسی محتط کار در سازمان

همچوون  ؛اما هاخص هرایندهای مودیریت منوابع انسوانی

ریزی نتوروی انسوانی و سوورعت ارزیوابی عملکورد، برناموه

ماتبر هوناخته نشود  ،نرغتترات هغلی از طرف متخااا

 (.3)جدول 

همچنتن رحلتل انجا  هده بتانار این است کوه از 

بتن عوامل هردی اثرگذار بر برناموه درسوی محوتط کوار، 

هووای هخاووتت یووادگتری کارکنووان و هوواخص هوواخص

نظور مواهو  از  14رجار  آموزهی  تشوتن کارکنوان بوا 

های هوردی ررین هاخصجانب متخااان به عنوان مد 

هووا، ار بوور برنامووه درسووی محووتط کووار در سووازماناثرگووذ

در یووادگتری  نفساعتمادبووههناسووایی هوودند و هوواخص 

 (.3ماتبر هناخته نشد )جدول  ،کارکنان از جانب متخااان

 
 از نظر متخصصان هاهای اثرگذار بر برنامه درسی محیط کار در راستای توسعه اقتصادی سازمانبررسی شاخص -3جدول 

 های اثرگذار بر برنامه درسی محیط کار شاخص 
 فراوانی

 مخالف نظری ندارم موافق

عوامل 
 ایزمتنه

 - 2 17 ساختار سازمان

 1 3 15 سبک مدیریت و رهبری

 2 1 16 هرهنگ سازمانی

 11 1 7 ی سازمانیهاستاست

 3 2 14 های همنوعوکار با سازمانروابط کسب

 1 1 18 ) رایی آموزش در محتط کار( در سازمانمنط  یادگتری 

 12 2 5 واکنش مدیر نسبت به یادگتری کارکنان

عوامل 
 هغلی

 11 4 4 های مدیریت منابع انسانی هرایند

 2 4 13 ماهتت و هرایند رولتد

 1 2 16 هناختی ووای سط 

 10 4 5 محتطی هغلیهرایط زیست

 2 1 16 هغل به رکنولو یمتزان وابستای 

 3 3 13 ای ووای اررباطات حرهه

 9 4 6 سرعت رغتترات هغلی

عوامل 
 هردی

 2 3 14 هخاتت یادگتری کارکنان

 10 1 8 اعتماد به نفس در یادگتری کارکنان

 1 6 12 اناتزه یادگتری کارکنان

 2 3 14 رجار  آموزهی  تشتن کارکنان

 5 4 10 سبک یادگتری کارکنان

 2 5 12 جنستت، سن، نژاد یا تومتت مانندخاایص هردی کارکنان 
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الاووی  سؤال سو (  تامودهای اتتاوادی اسوتقرار

 ها  تست؟ریزی درسی محتط کار در سازمانبرنامه

گونووه ( این1996) 1مؤسسووه راه ایوواالت آمریکووایی

هوووایی کوووه بووورای مزیت»کنووود:  تامووود را راریووو  می

کنندگان طوی حضوور یوا  وس از حضوور در یوک هرکت

گردد که ممکن است به دانش، مدوارت، برنامه حاصل می

نارش، ارزش، رهتار، هرایط یوا وهواتت ارربواط داهوته 

( 2002) 2دهتر ارزیابی برنامه روساه سازمان ملول«. باهد

داد و ای متوان رکمتول درونرا رغتترات روساه نتز  تامد

(. 1389 هووریفی،) رأثترگووذاری راریوو  نموووده اسووت

ریزی طورکلی  تامد اتتاوادی اسوتقرار الاووی برناموهبه

رووان اثورات موالی و اتتاوادی درسی محتط کوار را موی

ریزی درسی محوتط کوار بور رهتوار استقرار الاوی برنامه

ح ، ذاران و سایر اهخاص هیگکارکنان، مدیران، سرمایه

 عالته راری  کرد. نفع و هیهی

هده در اسناد مورد بررسی، با روجه محتوای مطرح

ریزی درسی محوتط کوار  تامدهای استقرار الاوی برنامه

باهد که موجبات رهود سط  هردی و سازمانی می در دو

ها و نتل به اهداف سوازمانی را و روساه اتتاادی سازمان

 آورد. یهراه  م

هردی: بررسی مطالاات صورت گرهته حواکی   تامد

بدبووود هراینوود  از آن اسووت کووه در سووط  هووردی،  تاموود

از  و  تشرهت هوغلییادگتری هردی، اهزایش رال  هغلی 

هوای برنامه درسی محتط کوار متاوور اسوت. در  ژوهش

، یوادگتری بوه روابوط  ویوا بوتن کارکنوان یمورد بررسو

عنوان بازیاران اصلی و دیارانی اهاره دارد که موجوب به

رغتتر در دانش، مدارت و نارش مرربط با ووتفه و هوغل 

هووود. ایوون یووادگتری هووامل رجووار  رسوومی و اهووراد می

و ووتفه برناموه درسوی محوتط کوار، باهد میغتررسمی 

هووایی اسووت کووه تاتتریزی رمووا  موهناسووایی و برنامووه

 ,Fenwickآورد )موجبات یادگتری کارکنان را هراه  می

(. از  تامدهای هردی دیاور برناموه درسوی محوتط 2008

                                                           
1- American United Way 

2- UNTP 

هوایی اسوت کوه در حوتن یوادگتری کار، کنش و واکنش

صورت گروهی یواد اهتد. وتتی اهراد بهبرای اهراد ارفاق می

موجب  گترد کهها هکل مییی در بتن آن«ما»گترند، می

هوود. رالو  سوازمانی؛ از جملوه خاطر سوازمانی میرال 

رر از منابع مالی عواملی است که منجر به استفاده مطلو 

 تشرهت هغلی،  تامد  هود.و سرمایه انسانی سازمانی می

ریزی اتتاادی دیاری اسوت کوه اسوتقرار الاووی برناموه

های مطالاوات درسی محوتط کوار بوه دنبوال دارد. یاهتوه

( مؤیود 2015و همکواران ) 4کتوت( و رن2008) 3کهنوی

های یاد هده در سوط  هوردی بوه این  تامد است.  تامد

صووورت مسووتقت  بوور عواموول اتتاووادی و مووالی سووازمان 

گوری عامول هوردی بور رأثترگذار نتستند، اما بوا متوانجی

گذارنود. از بدبود رهد و روساه اتتاادی سازمان اثور موی

های هردی استقرار الاووی  تامداین رو برخی از مطالاات 

هووای اتتاووادی برنامووه درسووی محووتط کووار را  تاموود

خواننوود غترمسووتقت  برنامووه درسووی محووتط کووار می

(1996Belfiore, ). ریوزی در واتع استقرار الاوی برنامه

درسی محتط کار با ایجاد سرمایه انسانی یادگترنوده و بوا 

راد کموک رال  کاری باال نه رندا به  تشورهت هوغلی اهو

کند، بلکه منجر به اثرات موالی و اتتاوادی مثبوت در می

 سازمان هود.

 یوادگتری»سازمانی: در سط  سازمانی نتز  تامود   تامد

کواهش »، «بدبود محاوول»، «بدبود هرایند»، «سازمانی

 ریزی، از برناموه«روساه سرمایه انسوانی»و « های جاریهزینه

هده است. یوادگتری سوازمانی،  درسی محتط کار مطرح

عنوان یک کل در کشو  خطاهوا و روانایی یک سازمان به

های سازمان ها و همچنتن رغتتر دانش و ارزشاصالح آن

های جدید حل مسئله و ورهتت جدید که مدارتطوریبه

باهد. برنامه درسی محتط کار بوا می برای کار ایجاد هود

 هرصووت اهووراد در سووازمان بووه واکوونش ربوودیل کوونش و

 هوودیادگتری، موجب به وجود آمدن یادگتری سوازمانی می

(2008Fenwick,  ;2010Van Dellen & Greveling, ). 

                                                           
3- Fenwick 

4- Ten Cate 
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یادگتری سازمانی به عنووان یکوی از  تامودهای اسوتقرار 

ریزی درسی محتط کار در طول زمان منجر الاوی برنامه

باق سازمانی با رغتتورات به ایجاد مزیت رتابتی هده و انط

کنوود، از ایوون رو بووه اجتموواعی را رسوودتل می -اتتاووادی

عنوان منبای استرارژیک برای مزیوت رتوابتی بوه هومار 

(. همچنوتن از سوایر 1394 تدرمانی و همکاران،رود )می

  تامدها، بدبود هرایند و در نتتجه بدبوود محاوول اسوت

(2016Yunus et al., ) هوا و هراینود. با روجه بوه اینکوه

های گونواگون، متفواوت محاوالت یا خدمات در سازمان

این  تامد استقرار الاوی برناموه درسوی محوتط  ،باهدمی

های حاصل از هود. یاهتهکار در صور گوناگونی متبلور می

رحلتل اسناد در این  ژوهش بسته به نوع سازمان رأیتدکننوده، 

حوتط کوار بور ریزی درسوی ماستقرار الاوی برناموه رأثتر

هوای سوازمانی، بدبوود متغترهایی  ون نوآوری،  ابکی هرایند

عموومی  کتفتت و کمتت محاوالت، اهزایش نرخ  اسوخاویی

 ها و اهزایش راندمان رولتدات هستند )تدرموانی ودر هدرداری

 (. ,2006Billett؛ Mulder et al ,.2010؛1394همکواران، 

ها حاکی از آن است که اگر برنامه آموزش همچنتن یاهته

 مختاات برنامه درسی محتط کوار طراحویبراساس سازمانی 

 سازمانی در حوزه آموزش کارکنوانموجب کاهش هزینه  هود،

. (Cleveland-Innes & Potvin, 2001)خواهود هود 

آخرین  تامد کش  هده در زمتنه دستاوردهای اتتاادی 

کار، روساه سورمایه انسوانی استقرار برنامه درسی محتط 

سازمان است. رجربوه کشوورهای  تشورهته حواکی از آن 

است که روهت  نرخ رهد اتتاادی هقط از طری  سرمایه 

هتزیکووی و جماتووت هوواغل، ناکوواهی و نادرسووت اسووت و 

سوورمایه انسووانی بووه عنوووان مزیتووی رتووابتی در دنتووای 

اتتاادی کنوونی نقوش مدموی در رهود اتتاوادی دارد. 

ها در گوورو ری سوورمایه انسووانی در سووازمانگتووهووکل

ریزی درست در زمتنه آموزش و یوادگتری اسوت و برنامه

ریزی درسوی این مدو  از طریو  اسوتقرار الاووی برناموه

  2016Yunus et al., ،Vanهود )محتط کار محق  می

2010, Dellen & Greveling؛Jacobs & Park, 

2000Billett,  ;2009 .)اسوتقرار   تامودهای اتتاوادی

ریزی درسی محتط کار به اختاار در جدول برنامه الاوی

 نشان داده هده است: 4

 

 تحلیل مطالعات مرتبطبراساس ریزی درسی محیط کار پیامدهای اقتصادی استقرار الگوی برنامه -4جدول 

 پیامدهای اقتصادی  پیامدهای خرد اقتصادی منبع

Belfiore (1996); Teare (1998) بدبود هرایند یادگتری 

 فردی
Belfiore (1996); Fenwick (2008) بدبود روابط با همکاران 

Belfiore (1996); Fenwick (2008) اهزایش رال  کاری 

Fenwick (2008); Ten Cate et al., (2015) تشرهت هغلی  

Fenwick (2008); Melick (2015); Van Dellen & Greveling (2010) یادگتری سازمانی 

 سازمانی

Fenwick (2008); Lee Utech (2008); Ashton & Sung (2002) بدبود هرایند 

Billett (2000); Billett (2001a); Van Dellen & Greveling 

(2010); Jacobs & Park (2009) 
 بدبود محاول

Billett (2000); Fenwick (2008); Jacobs & Park (2009) های جاریکاهش هزینه  

Lee Utech (2008); Van Dellen & Greveling (2010); Yunus et 

al (2016); Greveling (2010); Jacobs & Park (2009) 
 روساه سرمایه انسانی
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6
جوامع در مطالاوات به منظور دستتابی بوه ناواهی 

درسی محوتط کوار، در ایون هده در خاوص برنامه انجا 

هووای منوود محتوووای  ژوهش ووژوهش بووا بررسووی نظا 

درسی محوتط کوار، عوامول هده حول محور برنامه انجا 

ریزی درسی محتط کار در سه دسته عوامل مؤثر بر برنامه

بندی گردید و  تامودهای ای، هغلی و هردی، طبقهزمتنه

هوای ریوزی در محوتطتاادی استقرار این نوع از برنامهات

 سازمان مورد بررسی ترار گرهت. 

که بوه عواملی هستند ای، عوامل زمتنهدر این راستا 

طور مستقت  بر  دیده برناموه درسوی محوتط کوار روأثتر 

گذارند بلکه بستری هستند که سایر عوامل )هغلی و نمی

با وساطت دو عامل دیار هردی( را رحت رأثتر ترار داده و 

طور کلوی، بوهگذارنود. بر برنامه درسی محتط کار اثر موی

ای مؤثر بر برنامه درسی محوتط کوار کوه از عوامل زمتنه

نظران مورد رأیتد ترار گرهت، در  نج مضمون نظر صاحب

هود که هامل ساختار سازمان، سبک بندی می ایه دسته

ابط کسب و کوار مدیریت و رهبری، هرهنگ سازمانی و رو

 باهد.نوع، منط  یادگتری در سازمان میهای ه با سازمان

 ،وسوتله آنای اسوت کوه بههتوه، ساختار سازمانی

و هماهنوگ  یدهرقسوت ، سوازمان سوازمانی هایهاالتت

 کنند:( بتان می2002) 1. در این زمتنه اهتون و سانگهوندمی

های آموزش سازمانی که بوا هودف بواال رما  مدل»

انود، زموانی بردن کتفتت یادگتری سوازمانی ایجواد هوده

بخش خواهند بود که در ساختار مناسوب سوازمانی نتتجه

های کتفتت یوا هایی  ون حلقهبه کار برده هوند. هاالتت

زمووانی کووه در یووک ستسووت   ،کتفتووت جووامعموودیریت 

ساختاری عمودی بوا مودیریت سونتی و کنتورل بواال بوه 

 «. ایتن به کار برده هود، محکو  به هکست خواهند بود

( نتز نقش ساختار سازمانی در 2008رورنتون مور )

برنامه درسی محتط کار را رحلتل کرده اسوت. وی بتوان 

ت، هووتوه سوواختار سووازمانی، سووبک موودیری»دارد: مووی

                                                           
1- Ashton and Sung 

همکاری، مشارکت و رسدت  دانش را مشوخص و راتوتن 

 کند که اهراد نقش  ویا یا منفالی نسبت به عناصر برناموهمی

 «ها استقبال کنند.باهند و از آن درسی محتط کار داهته

( نتوز در ایون زمتنوه بتوان 2004لی و همکواران )

یادگتری با این عوامل سازمانی درگتور اسوت: »کنند: می

طراحوی هوغل و  -2مراربوی وووای  اختار سلسولهس -1

گتوری راومت  -3 اونای حرکت کارکنان در سوازمان 

 -4سازمانی در مورد یادگتری و اهمتوت آن در سوازمان 

 «.گتری در مورد ستست   اداشرامت 

سبک رهبری دومتن کد  ایه رأثترگوذار بور برناموه 

( از عنووان 2008) آروت باهود. لویدرسی محتط کار می

کارهرموا ممکون »کند و اهعوان دارد: کارهرما استفاده می

است بخواهد اررباط بوا مشوتریان را اهوزایش یوا کواهش 

طورکلی در ها را اهزایش بدهد یا ندهد. بهدهد، مدارت آن

 «نمندسازی کارکنان باهد یا نباهد. ی روا

(، به رهتار حمایتار مودیر اهواره دارد. 1998) 2رتر

ای است به گونه ،تار رهبری حمایتارره»وی اهعان دارد: 

که یادگتری و مشارکت برنامه درسی یادگتری در محتط 

کند. سبک حمایتار کار را ماتار انتاا  و اررقا لحا  می

 ذیری و روانمندسازی کارکنوان را مدیر، هجاعت، ریسک

های جدید را مجاز دانسته و کند. آزمون هتوهرشوی  می

 ووذیرد. رهبوور ممکوون اسووت میاهووتباهات زیردسووتان را 

ههنی گشاده نسبت به یادگتری خود و زیردسوتان خوود 

 «داهته باهد یا بالاکس آن را محدود کند.

ای اثرگوذار بور برناموه درسوی سومتن عامل زمتنه

 باهد. هرهنوگ سوازمانی،هرهنگ سازمانی می ،محتط کار

هووا و هووا، باورهووای راهنمووا، رفاه ای از ارزشمجموعووه

 ،کوه در بوتن اعضوای سوازمان باهودمی های رفکورروش

عنوان و از طورف اعضوای جدیود نتوز بوه اسوتمشوترک 

  ذیرهتووه ،رو  انجووا  کارهووا و رفکوووای صحتوووهووروش

ارها وهوووامل هنجووو ؛سوووازمانی . هرهنوووگودوهووومی

(2004Connor, ’O)، ا وهووادها، نقشونموو(Raz & 

2003Illeris, ; 2008Fadlon, )، یهواها و ارزشبتنش 
                                                           
2- Teare 
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(2006Chrusciel, ) باهد. در این راسوتا در سازمان می

دهنده بوه سووی یوادگتری، یک سازمان با هرهنگ سووق

حبت اهووراد بووه صووورت طبتاووی در مووورد یووادگتری صوو

کنند. بوه ایون صوورت، یوادگتری، بخشوی از هاالتوت می

 هود. روزمره کارکنان می

(، در 2017) 1همچنتن اوستنفورد و  رمون ویووات

اساسوواً یووادگتری از نوووع »راسووتا اهعووان دارنوود کووه ایوون 

امری است وابسته به هرهنوگ، اگور بوه دنبوال  ،اجتماعی

نبایود ایجاد محتط کار به عنوان هضای یادگتری هسوتت  

اهل هوی . وتتی از غها، هنجارها و تواعد رهتاری از ارزش

کنت ، اهمتووت هرهنووگ در یووادگتری اهووراد صووحبت مووی

سوازمانی نتسوت، بلکوه آدا ، منظور هقط هرهنوگ درون

هووا و هنجارهووای خووارج از مرزهووای سووازمان نتووز ارزش

 «گذار هستند.رأثتر

واع جایاواه سوازمان در بوازار و انو روابط بوازار، بوه

اررباطاری اهاره دارد که این روابط بورای سوازمان ایجواد 

صورت مشدودی بر ماهتوت رواند بهکند. این روابط میمی

استفاده از دانش در سازمان، یادگتری کارکنان سوازمانی 

در رما  سطوح و در نتتجه بر برنامه درسوی محوتط کوار 

Cleveland- ؛ ,2004Thornton Moore) موؤثر باهود

Innes & Potvin, 2001) . 

منط  یادگتری در سازمان نتز از عواملی بود کوه اغلوب 

 در واتع واکنش ،. منط  یادگتریآن را رأیتد کردندمتخااان 

 مطرح ،به سؤاالری است که در مورد  رایی آموزش محتط کار

 .( ,2007Nieuwenhuis & Van Woerkom)هووود می

حوول  ،هوای آمووزش کارکنوانکه عموده هاالتتهناامی

هوده جدوت ورود بوه آماده کردن نتروهای رازه استخدا  

 وذیرش وووای  باسوابقه جدوت  کار یا آماده کردن نترو

 . حوالسوازی اسوتآماده ،باهد، منطو  یوادگتریجدید 

که در برخی از مواتع، ستاست کوالن سوازمان در  وی آن

رو در هموه د و ازاینباهایی و بدبود مداو  سازمان می وی

در ایون  اسوت؛هرایط به دنبال خلو  هرصوت یوادگتری 

 ,Billett)خواهود بوود  سوازی، بدتنهمنط  یادگتریهرایط 

                                                           
1- Ostendorf and Permpoonwiwat 

هایی که سوازمان هورایط متغتوری را در موتاتت .(1996

رو ازاین ؛رغتتر خواهد بود ،کند، منط  یادگتریرجربه می

نتایج آمووزش کالن سازمان،  ذیرش رغتتر را از  ستاست

(. هودف  ,2010Evans & Waiteسازمانی انتظار دارد )

های رتتب در این منط  نتز سرزندگی و رتابت با سازمان

 های  تشرو نتز  ویوایی خوود راباهد. برخی از سازمانمی

نود و بوه کارکنوان دانتتجه  ویایی کارکنان سوازمان مین

 د کوه بوا  تاتوری اهوداف یوادگترینودهخود اجوازه می

هخای به اهداف سوازمان نتوز جاماوه عمول بسوهوانند. 

 نانچه از نوا  ایون منطو  یوادگتری  تداسوت، روسواه 

هایی هستند که سازمان ،باهد. در ندایتهدف می ،هردی

جزئووی از ماهتووت  ،منوودی از دانووشرولتوود، روزیووع و بدره

همزیستی متان دانش و ، هاییدر  نتن محتط .هاستآن

یوادگتری را از  ت و هاید نتووان هرصوتمشدود اسکار کامالً 

 Nieuwenhuis & Van) جوودا کوورد هووغلی هراینوود

2007Woerkom, .) 

هوود به آن دسته از عواملی گفته می ،عوامل هغلی

که به طور مسوتقت  بوه ماهتوت هوغل و نووع وووای  و 

های هرد در یک موتاتوت هوغلی ارربواط دارد. مسئولتت

عامول کوه موورد رأیتود های  ایوه مورربط بوا ایون مؤلفه

نظران ترار گرهوت هوامل  دوار موورد ماهتوت و صاحب

هرایند رولتد، سط  هناختی ووای ، متزان وابسوتای بوه 

  ای ووای  است.هغل به رکنولو ی و اررباطات حرهه

گوردد هرایندی اطوالق می هرایند رولتد به ماهتت و

 دهود. ایون هراینودکه سازمان کاال یا خدمتی را ارائوه می

عنوان یادگترنوودگان و دهنده رجووار  کارکنووان بووههووکل

کوه یوادگتری، دانش مورداستفاده ایشان اسوت. ازآنجایی

گذارد و هو  از مفدومی است که خود ه  بر رولتد اثر می

هودت بوا ایون هود، بنابراین برنامه درسی بهآن منتج می

ماهتت ووای  ،(a2001مقوله درگتر است. به زع  بتلت )

هایی را برای یوادگتری هرصت ،ر موتاتت هغلیهر هرد د

ریز باید روجه داهته باهد کوه ایون برنامه .آوردهراه  می

رووان آن را گسوترش ها  ه هسوتند و  اونوه میهرصت

عوامول موؤثر بور  (b2001 نتن به بواور بتلوت )داد. ه 
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ایجاد هرصت یادگتری محتط کوار از جانوب سوازمان یوا 

دازه و وسات بنااه، نووع هاالتوت هامل ان ؛بنااه اتتاادی

 باهد.هغلی، آمادگی بنااه برای ارائه راهنمایی می

هناختی به زع  اهتون و سوانگ در خاوص سط 

ای باهود گونوههای کاری باید بهطراحی محتط ،(2002)

که رهد هناختی، رجار  عملی و هوهمندی کارکنان را 

حمایت کنود. ماهتوت برخوی از مشواغل رفکور، عمول و 

ریز برناموه ،کند اما در سایر مشواغلیادگتری را طلب می

هوای رحوول در هراینود جریان یادگتری باید بوا رغتتور و

درگتری هناختی کارکنان را ایجاد کند. همچنتن  ،کاری

یادگتری خودرنظت  را بوه  ،(2012و همکاران ) 1ستادری

عنوان راهبردی مؤثر در یادگتری محتط کار عنوان کرده 

داهووتند کووه ماهتووت مشوواغلی کووه نتوواز بووه و بتووان 

د، نووهووا را داررحلتل و ررکتووب ووووای  و هراینوودورجزیووه

نتایج رجربوی  ؛اندیادگتری خودرنظت  را بدتر به کار برده

 ،ریزی،  وایش و رأمولکند. برناموهاز این ادعا حمایت می

سه گا  اصولی یوادگتری خوودرنظت  هسوتند و رجوار  

کوه  تچتودگی هوناختی  دهود وووایفیعملی نشان می

ه کوار گترنود. ها را بروانند این گا د بدتر مینبتشتری دار

کنود کوه اگور در این زمتنه بتان می در ادامه نتز احمدی

رر از روانمنودی بستار مشکل یاد نووای  بستار آسان باه

روان انتظار یادگتری داهوت. هناختی کارکنان باهد، نمی

ای کارساز هستند که هرد بتواند با حرکوت ها به اندازه الش

 .(Ahmadi, 2017) در مستر رهد هناختی بر آندا هائ  آید

 متزان وابستای هغل به رکنولوو ی، مضومون  ایوه

دیاری است که از رحلتل مطالاات و اسناد به دست آمد. 

( مشوواغلی کووه بووا 1998در ایوون راسووتا بووه زعوو  رتوور )

و کوار دارنود،  باالخص رکنولو ی اطالعات سررکنولو ی، 

دهند از جملوه اهوراد امکاناری در اختتار کارکنان ترار می

د به صورت الکترونتکی با یکدیار اررباط بر تورار نروانمی

های یوادگتری بتشوتری در هرصت ،کرده و این اررباطات

رواننوود بووه منووابع دهوود؛ اهووراد میاختتارهووان توورار می

                                                           
1- Siadaty 

لوی و خوارجی بوه راحتوی دسترسوی  تودا اطالعاری داخ

 دسوترستابلکنند؛ رجار  و دانش گذهتاان به راحتوی 

هووای یووادگتری رواننوود از هرصووتهووود؛ اهووراد میمی

الکترونتکی رااملی استفاده کنند؛ به دلتل آنکوه ماهتوت 

رکنولو ی مدا  در حال رغتتر است، اهراد مجبورند مودا  

 خود رجدیدنظر کنند. های تبلیباترند و در آموخته یاد

ای نتز از همچنتن کتفتت و کمتت اررباطات حرهه

عوامل رأثترگوذار هوغلی بور برناموه درسوی محوتط کوار 

نظران تورار گرهوت. در باهد که موورد رأیتود صواحبمی

( منظووور از اررباطووات 2017راسووتا بووه بوواور احموودی )

هووا و اررباطووات سوواختاری جلسووات، مالتووات ،ایحرهووه

از رأثترگوذارررین عوامول بور  ،ایررباطات حرههباهد. امی

ریز باهوود. بوودون هووک برنامووهیووادگتری محووتط کووار می

آموزهی باید به متزان و کتفتت این اررباطات روجه کند. 

 اررباط با اهراد مطلع و آگاه، خود هرصت یادگتری است.

بررسی نظرات متخااان حاکی از آن است کوه از 

رأثترگذار بر برنامه درسی محتط کار را  عوامل هردیجمله 

هخاووتت یووادگتری  روووان در  وونج مضوومون  ایووهمی

کارکنووان، سووبک یووادگتری کارکنووان، اناتووزه یووادگتری 

کارکنان، رجار   تشوتن آموزهوی کارکنوان و خاوایص 

بنودی طبقه ،هردی  ون جنستت، سن و نژاد )یا تومتت(

 کرد. 

احساسات  ها ونارش ها،هخاتت هر هرد بر ارزش

رو متناسووب بووا و رهتارهووای وی رأثترگووذار اسووت. ازایوون

یووادگتری و برنامووه  یهاهووای هخاووتتی، هرصووتویژگی

 ؛درسی محتط کار متفاوت خواهد بود. عوامل هخاوتتی

گرایوووی، گشوووودگی یوووا برون رنجووووری،روان ماننووود

از جملووه  ،هناسووی ووذیری و ووتفه ووذیری، رواه اناطاف

نوووع و ماهتووت برنامووه درسووی  عووواملی هسووتند کووه بوور

بووه زعوو  بلفتووور (.  ,2015Melickرأثترگووذار هسووتند )

محوووتط کوووار  ( از آنجوووا کوووه یادگترنووودگان در1996)

هوای یادگترندگان بزرگسوال هسوتند، روجوه بوه ویژگوی

هوود و بوه هوا روصوته میعاطفی، هخاتتی و روانوی آن

دلتل رنوع یادگترنودگان بزرگسوال در مووارد یواد هوده، 
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 آندوابدترین گزینه بورای  ،محورتری خودراهبر و هردیادگ

 خواهد بود.

عامل دیاری است که بور  ،سبک یادگتری کارکنان

های سووبکبرنامووه درسووی محووتط کووار اثرگووذار اسووت. 

ها و رهتارهوایی رجحان ،هامل باورها، اعتقادات ؛یادگتری

 برند را در یوک موتاتوت ماتنویباهد که اهراد به کار میمی

ریز درسوی رو برناموه. ازایونبه یادگتری خود کمک کنند

یوادگتری اهوراد، هرصوت  روجه به سوبکبدون رواند نمی

 ؛ زیرا حتوی بوا ثابوت انااهوتنارخاه کندیادگتری ثابتی را 

سایر عوامل، نتوایج متفواوری در کارکنوان متاوور اسوت 

(2006Billett, ; 2008Billet et al.,  ;1996Belfiore, ). 

هووای یووادگتری ( نتووز سووبک2008آرووت  )همچنووتن لووی

کنود. طورح میممتفاوت کارکنان را به عنوان یک  الش 

های یادگتری یکسوان بورای روان از روشبه باور وی نمی

های یوادگتری متفواوت، از یوک همه استفاده کرد. سبک

 د.نسازهای متفاوری میدادبرون ،آموزهی یکسان برنامه

دیاوری اسوت کوه  مضومون  ایوه ،اناتزه یادگتری

نظران یتود صواحبأمطالاات به آن اهاره داهته و مورد ر

( 2010) 1دلون و گریولتنوگترار گرهت. در این راستا ون

های آموزهی اجبواری و اناتزه یادگترندگان در دورهبتن 

. بوه زعو  آندوا اندهدهرا رفاوت تائل  ،یادگتری حتن کار

عباررنود  آموزهی اجباری هایهای هرکت در دورهاناتزه

های مالی، گذرانودن اناتزه ،ای برای بقا در هغلوستله از:

گریوز از  و ی هوغلیزمان، کمک به روساه هوغلی، اررقوا

  .رنبته کارهرمایان

رجار  آموزهی  تشتن کارکنان نتوز بوه راریخچوه 

 ه در محتط کار و  ه در خارج از  ،آموزهی  تشتن هرد

 آورده وجوز ،رجار   تشتن هوردتع در وااهاره دارد.  ،آن

 2هوورد بووه موتاتووت یووادگتری هسووتند. جوواکوبز و  ووارک

های یادگتری که ( مدلی سه بادی از انواع هرصت2009)

اند. هود، ارائه دادهدر برنامه درسی محتط کار طراحی می

ریزی و هوامل مکوان یوادگتری، متوزان برناموه ؛این ابااد

                                                           
1- van Dellen and Greveling 

2- Jacobs and Park 

باهود. بوه عبوارت دیاور، مینقش یادگترنده و یاددهنده 

های آموزهوی گونواگونی های متفاوت، راریخچهیادگترنده

دارند، ماموالً کسانی که رحاتالت دانشااهی خوود را در 

مقاطع باال سوسری کورده و سوسس بوه محوتط کوار وارد 

هوای هوند، به نوعی د ار مقاومت در برابور یوادگتریمی

هوووند. جدیوود و بوواالخص غتررسوومی در محووتط کووار می

( از نقووش آموووادگی 2010و همکوواران نتوووز ) 3موواوین

کنند یادگترندگان در ارزیابی یادگتری محتط کار یاد می

دارند که باید در نظر داهت که در ایون حووزه و بتان می

)مشخاووات یادگترنوودگان( بووه رفکوور اهووراد از جریووان 

 ها دتت کرد. یادگتری و رجار   تشتن آن

 از تبتوولهووایی ویژگوویدر ندایووت مضوومون  ایووه 

نژاد در برخی از مطالاات مشواهده هوده  و جنستت، سن

هوای روساه ورهتت»( در  ژوهش 2017) است. احمدی

یادگتری محتط کار، رحلتول عوامول موؤثر بور یوادگتری 

بتوان  «محتط کار در وزارت آموزش و  رورش اهغانسوتان

جنستت عاملی مدمی در یادگتری محتط کار که  کندمی

داد که زنان در این زمتنوه هد و رجربه وی نشان میبامی

( نتوز بور 2000چنوتن بتلوت )هایی دارند. هممحدودیت

و عنووان   رداخوتنقش سون در یوادگتری محوتط کوار 

هوای گوروه به ریز درسی در محتط کار بایدکند برنامهمی

هوای یوادگتری روجوه ناهمان سنی در طراحوی هرصوت

جه  ویایی ایجاد هده در بوتن داهته باهد را بتواند در نتت

رری به همراه داهته اهراد یک گروه، نتایج یادگتری وستع

 باهد.

ریزی درسوی در ندایت  تامد مورد انتظار از برناموه

گتورد. محتط کار دو وجوه سوازمانی و هوردی را در برمی

هامل بدبوود هراینود یوادگتری، بدبوود  ؛ تامدهای هردی

روابط با همکاران، اهزایش رال  کاری و  تشورهت هوغلی 

باهوود و  تاموودهای سووازمانی نتووز هووامل یووادگتری می

سازمانی، بدبوود هراینود، بدبوود محاوول،  وایتن آمودن 

باهوود. نکتووه حووائز هزینووه و روسوواه سوورمایه انسووانی می

                                                           
3- Mavin  
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ار برناموه درسوی اهمتت این که روجه به  تامدهای استقر

ها را هوراه  محتط کار موجبات رهود اتتاوادی سوازمان

وع نواهاره گردید این  ررتش گونه که کند؛ زیرا همانمی

موجبات رولتد بدتنه و به صرهه اتتاوادی  ،ریزیاز برنامه

 ریزی آموزهویهای بدون برنامهنماید و از هزینهرا هراه  می

بازگشوت  ،ذاری صوحت گجلوگتری به عمل آورده و با هدف

 آورد.گذاری در آموزش را هراه  میسرمایه

ها واحدی با روجه به اینکه در ساختار رما  سازمان

به آموزش و روساه منابع انسوانی اختاواص دارد، نتوایج 

رواند در راستای روساه اتتاوادی رموامی این رحقت  می

های یوادگتری و ها از طری  اصالح و بدبود هرایندسازمان

 چنوتن  تشوندادابع انسانی به کار گرهته هوود. همروساه من

 های آری به بررسوی روأثتر نووعدد محققان در  ژوهشگرمی

 ها بر عوامل مؤثر بر برنامهها و هرکتهاالتت اتتاادی سازمان

ایون  وژوهش  های؛ زیورا یاهتوهبسردازنوددرسی محتط کوار 

همچنتن ماهتت و هرایند رولتد و  هستند کهحاکی از آن 

دارد، تورار  ساختار سازمان که عمدراً در راامل با عامل رولتد

 بر هرایندهای برنامه درسی محتط کار مؤثر است.

* ایوون مقالووه برگرهتووه از رسوواله دکتووری زهراسووادات 

طراحی و اعتباربخشوی برناموه درسوی »مدماندوست با عنوان 

 باهد.می« (محتط کار )مورد هرکت نفت و گاز  ارس
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