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 مقدمه

سرازمان ناراه    ةترین سررمای  ها به عنوان مهم سازمان به انسانهاي  بررسي منابع و قابليت امروزه در

 .آینرد  ها بره سسرام مري    ها و سازمان سسهؤآفرینان م رزشترین ا فعال ها بزرگترین و انسان .شود مي

خرود آمروزش نيرروي انسراني     ها براي کارکنران   سسهؤها و م گذاري سازمان بارزترین نمود سرمایه

ضرمن افرزای     و کننرد  مري ها توانمندي الزم را کسب  سازمان از طریق این آموزش کارکنان. است

ضرمن   هراي  آموزش(. Daneshfard, 2009)گيرند  مي فرانياز را  موردهاي  مهارت ،خودهاي  قابليت

هراي کارکنران سرازمان     مهرارت  و اطالعرات ، بازسازي و نوسازي سریع دان  بهکه منتج   خدمت

تررین   از مهرم  .اسرت ها در دستيابي به اهداف  ثر در موفقيت سازمانؤجمله عوامل مهم و مشود، از 

تخصصي مربوط هاي  درسوزه کارکنان اطالعات کردنآمدجوامع روز همة در ها آموزشاین اهداف 

منجرر  هرا   آنهراي   ناررش و مهرارت   ،آموزش ضمن خدمت معلمان به بهبود دان . استها  به آن

در راه تصدي مشاغل براالتر   خوی  را بهتر بشناسند وهاي  کند توانایي ها کمک مي و به آن شود مي

تحقرق توسرعه   شود کره  این سقيقت توجه  شود که به آشکار ميزماني اهميت آموزش  .آماده شوند

کارکنران  ا توسرعه بردون داشرتن    رزیر  .ش نيروي انساني باکفایت و باصالسيت اسرت رمستلزم پرو

 يارتقرا  ایجراد و  وامل دربنابراین، یکي از ع. (131 ، فتحي واجارگاه) .یافته غيرممکن است توسعه

وپرورش  نيروي انساني از راه آموزش وزه رشدرام. آموزش نيروي انساني استها  وري سازمان بهره

مردیریت  هراي   کوشر   کيدي کره در أت. قرار گرفته استها  کيد سازمانأت ازپي  مورد توجه و بي 

ریزي آموزشي توافرق   نظران مدیریت و برنامه صاسب اکثر .شود ير محسوم مينوین تحولي چشما

هراي   آوريتغيير و تحول و نوها و  هاي اجراي کار در سازمان کليد اصلي تعادل بين روشدارند که 

همرين دليرل امرروزه     بره . ثر آموزش ضمن خدمت کارکنان استؤسازمان، استفاده از سازوکار مفرا

 آمروزش ضرمن خردمت کارکنران     عنوان باویژه  يتوان یافت که بخش کمتر سازمان یا نهادي را مي

                                                           
1. In-service education 
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 رهيافتي ةمجل پژوه  خوی  در در، يدي و نوه ابراهيمع. (131 ،  فتحي واجارگاه) دنباش نداشته
کره برا   اسرت  ثر مؤ ضرورت  زماني و اهميت ةکنند آموزش با هم بيان مي آموزشي مدیریت در نو

خالف جهرت آن   در وندة کارکنان هماهناي داشته باشد آی نيازهاي معنوي، مادي و روسي سال و

گریبراناير   اخيرر هراي   سال به مشکالتي که در این پژوه  با توجه .(131  ابطحي،) سرکت نکند

بخشري بره    کيفيرت  راهکارهاي بيان بررسي و به منظور آموزش ضمن خدمت شده استهاي  دوره

 .برداشته استها گام  این دوره

 لهئبیان مس

، کنرد  آموزشي بيران مري  هاي  سنج  اثربخشي دوره بارةدر( 131 ) عيدي و همکاران ةنتایج مطالع

از قبيرل   ياسساسر کردن شرفت سریع کارکنان و بارورآموزش ضمن خدمت ابزاري براي رشد و پي

خودهدایتي، موفقيت و خودشکوفایي در کارکنان بوده و هدف واضر  و روشرن آن پيشربرد امرور     

هردف نهرایي آمروزش کارکنران      طور که مشرخ  اسرت   همان. استدرون و بيرون از محيط کار 

اي  خوم و پيشررفت سرفره  هاي  اثربخشي بيشتر و بهتر است لذا به منظور سرکت به سوي ساختار

هاي   ملي سراسر جهان وجود دارد باید از آموزشهاي  کارکنان که اغلب به صورت اولویتي در نظام

در بيشتر موارد هناام ورود بره   ، زیرا(Karagiorgi, 2008). ضمن خدمت سمایتي ویژه به عمل آید

سسرات آمروزش عمرومي    ؤیرا م  هرا  را از طریرق دانشرااه   مندي رسمي و نظامهاي  سازمان آموزش

و نيرز ماهيرت مشراغل کره نيازمنرد تخصر  و       هرا   بودن نوع آموزش اما به علت کلي. گذرانند مي

بره  . باشرند  خاصري مري  هراي   در زمان اشتغال افراد نيازمند گذراندن آموزش ،اي است خبرگي ویژه

اهيت مشاغل و وظایفي مهایي دربارة  آموزش ، بایدهماام با استخدام فرد در سازمان ،عبارت دیار

هراي   ابزارها و وسایل ضروري براي اجراي کرار و روش  ،که باید در شغل مورد تصدي انجام دهد

 ،از ایرن رو  .(131 دانشفرد و رشيدي،)کند فت و نحوة اجراي وظایف محوله دریادادن امور  انجام

                                                           
1. Fathivajarghah 
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ریزي آمروزش   برنامه شایان ذکر است .الزم صورت پذیردهاي  ریزي برنامه کند ضرورت ایجام مي

نيازسرنجي در سقيقرت یکري از مراسرل مهرم و اساسري        .شود ضمن خدمت با نيازسنجي آغاز مي

آمروزش ضرمن   هراي   محرور اساسري برنامره    ریزي است که با شناخت دقيق نيازهاي آموزش برنامه

 سعادتمند و) آن چيزي است که باید آموخته شود تعيينشود و وسعت نيازسنجي  خدمت معين مي

 به دارند ازين کارمندان ، 1 قرني سازمان وي شغل ريمسي ها چال  رفع منظور به. (133  فر، سينائي

 در، (Chen & Klimoski, 2007) کننرد  روز بره  را شران یکاري هرا  عرادت  و مهارت دان ، دائم طور

 به ازينو به  است انساني زندگي اديبن راتييتغ علت بهها  يتکنولوژ ةتوسع و دان  بهبود که يسال

ي یکر  آموزش ،نیبنابرا .(Altun & Gok, 2010) شود ميمنجر  تيباصالس و دهید آموزش کاري روين

  .(Sezer, 2009) است يانسان منابع تیریمدي ضروري کارکردها از

 وي نروآور  بره  کارمنردان  اقياشرت  بره  تواند مي و ارتباط دارد سازماني باالي ور بهره باآموزش 

 نشران  متعردد  قرات يتحق و مطالعرات  .(Soltani & Liao, 2010) شرود منجرر   يمانساز تعهد  یافزا

 توجره  گذشرته  از  يبر  کارکنران  متخرد  ضرمن  آمروزش  بره ها  سازمان رياخ يها سال در دهد مي

، واجارگراه  يفتحر ) هاست سازمان در کارکنان آموزش ريبانایگر ،مسائلبرخي  سال نیا با ،اند کرده

 شررکت ي سودده در آموزش ريثأت بودننامشخ  ي،آموزشي ها امهبرن الزمي اثربخش نبود(. 131 

 کررده  رو روبره ي آموزش يها برنامهي اثربخش بارةدر دیتردي نوع با را رانیمد ،قبيل نیا ازي مسائل و

 در سرازمان  به تواند ينمي آموزشي ها دورهي اجرا و آموزش ،صرفاً (.133  ،ينيمب و يعبد) است

 شود گذاشته بناي علمي ها روش و اصول به توجه با دیبا آموزش .کند کمک اهداف به دنيرس راه

 ضرمن  آمروزش   برادفورد اعتقاد به(. 133  ،يهمراه و يکاظم)کند  برطرف را موجودي ازهاين تا

 و فردي اثربخش و بهبود در چنينهم و ها آن درمان و سازماني ها یينارسا  يتشخ در دیبا خدمت

 رفرع  و يآموزشر  يهرا  برنامره  و آمروزش  (.133  ،يکتکر ي مردانر ) باشرد  ثرؤمر  سازمان کل تحول

 کیر  از آمروزش  مفهروم  بره  مثبت نارش داشتن و  يصح تیریمد اعمال به منوط ها آن مشکالت

                                                           
1. Bradford 
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 طررف  از يآموزشر  يعملکردهرا  سنج  جهت در مناسب يها شاخ  و ارهايمع داشتن و ،طرف

 نیترر  مهم معلمان است، مهم شهيهم وزشآم شود يم انيب يوقت(. 133  ربد،يم و لباف) است ارید

 تیهردا  را جامعره  کره  يافرراد  و جامعره  رشرد  مسرئول  ها آن رایز. هستند آموزش فرایند در افراد

 ,Altun & Gok)شروند   يا سرفره  و کننرد  شررفت يپ شره يهم دیبا معلمان، نیبنابرا. هستند کنند، يم

 يانسران  منرابع  يآموزش مشکالت یيشناسا ندازمين ،يور بهره بهبود يبرا ها سازمان ،نیبنابرا(. 2010

 يبررسر  امکران  آمروزش،  در يشناس بيآس و يابی عارضه کارکرد است ذکر شایان. باشند مي  یخو

 و يطراسر  بره  آن از يناشر  يها يخروج تینها در که کند يم فراهم را آموزش در نامحسوس ابعاد

 اساس بر(. 133  ،یيدايپ و ينور)کند  يم يانیشا کمک آموزش ستميس يتعال و بهبود يها راه ةارائ

 111  ترا سرال   توسرعه،  يبررا  ایران اسالمي جمهوري ةبرنام نیتر مهم ساله، بيست انداز چشم سند

 جنوم غربي برا تأکيرد برر    آسياي  ةسط  منطق جایااه اول اقتصادي، علمي و فناوري در رسيدن به

سط  درآمرد سررانه    نسبي يتصادي، ارتقاافزاري و توليد علم، رشد پرشتام و مستمر اق جنب  نرم

 طریرق آمروزش دائرم و    ایرن امرر از   .(رسراني دولرت   وبااه اطالع) است و رسيدن به اشتغال کامل

آن  ةهراي تابعر   وپرورش و سازمان وزارت آموزش. ر استمتناسب با تغييرات فني و اجتماعي، ميس

و معلمان به عنروان محرور اصرلي     ،رکشو ةترین رکن آموزش و توسع ها، به عنوان اساسي استان در

است اولين قردم در ایرن    بدیهي. د داشتنانداز خواه بسزا در رسيدن به این چشم ياین رکن، نقش

. هاسرت  خردمت آن  آموزش ضمن هاي معلمان و بررسي کيفيت دورهراه، توجه به مسائل آموزشي 

در تحقيرق  . اسرت  انخدمت معلمضمن تحقيق به دنبال شناسایي مشکالت پي  روي آموزش  این

OEM مدلبر اساس ها  دورههاي  آسيب وها  ضعفساضر 
 بره ایرن   وشد  ارزیابي 1هرمنو  کافمن  

در وضرعيت   مردل،  ایرن  اسراس ابعراد   ضمن خدمت برهاي  پرس  پاسخ داده شد، که آیا آموزش

 .شود ها مطرح مي دوره نیا بهي بخش تيفيکي برایي راهکارها ؟ در نهایت،قرار دارد مطلوم

                                                           
1. Organizational Element Model(OEM) 

2. Herman& Herman 
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 مرور متون نظری تحقیق

 آموزش ضمن خدمت 

 آموزش ضمن خدمت و اهمیت آن

کيفري   کمري و  اثربخشري  که کارایي و داند مي يفرایندخدمت را  ضمن آموزش (331 )  تامسون

آمروزش ضرمن   (. 133  پارسرا و قنبرري همرایکوه،   ) به تبع آن سازمان را افزای  دهرد  کارکنان و

به عبارت دیار، شررط  . باشندها  که در استخدام دولت یا سازمانشود  اجرا ميافرادي  رايخدمت ب

مقصرود  . اساسي برخورداري از این نوع آموزش آن است که فرد رسماً در استخدام سرازمان باشرد  

و افرزای  معلومرات،    مربوط به اطالعات شغلي کارکنان اصلي آموزش ضمن خدمت پرکردن خأل

هردف اصرلي آمروزش ضرمن     (.  13  چرایچي، ) اسرت بهبود روابط اداري کارکنان  وها  تخص 

گرایري، تطبيرق برا تغييررات و      سرفره  ةخدمت توانمندکردن افراد براي موفقيت در مشراغل، توسرع  

شران  ایکراري   براي رفع نيازهاي هاي جدید در زندگي کاري براي بهبود عملکرد مورد نياز موقعيت

ت آموزش راهميت و ضرو بر ،کيفيت جهاني مدیریت استانداردهاي (.Altun & Gok, 2010)است 

طبرق مرتن    .اسرت  کردهتوجه ها  گيري ميزان اثربخشي آموزش لزوم اندازه به کيد کرده وأت ،کارکنان

 يسفر  محيطر   هراي آموزشري در ایجراد و    آموزش و اجرراي برنامره   ، 311صری  استاندارد ایزو 

جملره مردیران ارشرد،     سازمان ازپرسنل  همة به این منظور. کارساز است مهم و خواه بسيار کيفيت

 برا هراي مناسرب اصرالح و بهسرازي کيفري       اجراي روش هاي کيفي و اصول و فعاليتبارة باید در

هراي آمروزش ضرمن خردمت مزایراي       برنامه (.131  عظيمي، خاک تاریک و) آموزش قرار گيرند

يفيرت خردمت،   محصروالت، بهبرود ک   مزایاي سازماني، افزای  کرارایي در . فردي و سازماني دارند

. شرود  مري  تسهيل تبعيت، ایجاد امنيت شغلي، تشریک مساعي و رسيدن به موقعيت عالي را شرامل 

نفر  افرراد، پيشررفت شرغلي، افرزای  کرارایي،        اعتمادبه مزایاي فردي معموالً روسيه و ،همچنين

هاي ضرمن خردمت در    کروبي نشان داد آموزش. شود مي مشارکت در اجتماع و انايزش را موجب

                                                           
1. Thamson 
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دادن وظرایف   هاي شغلي، رضایت شغلي و آمادگي الزم برراي انجرام   بهبود عملکرد، تقویت مهارت

دیرده، در   رئوفي و همکاران در تأیيد این نتایج نشان دادند مردیران آمروزش  . در کارکنان مؤثر است

دادن بره آمروزش کارکنران، اسرتقبال از      برقراري روابط انساني و ایجاد محيطري صرميمي، اهميرت   

ها در سازمان، اعتماد به نف  در انجام امور، رعایت شررح وظرایف، نسربت بره      ييرات و نوآوريتغ

 طرور  همنابع انساني براي هر سازمان و بر  (.Oral, 2010)ندیده عملکرد بهتري دارند  مدیران آموزش

سرازمان بایرد متناسرب برا      در هرر  نيرروي کرار  . اسرت سررمایه   ترین عامل و کلي براي جامعه مهم

امرروزه  . علمي و فني توسعه یابد تا بتواند جواباوي نيازهاي سرازماني و ملري باشرد   هاي  رفتپيش

 گوناگون در همه جا رایج و به عنوان یک ضرورت شرناخته شرده  هاي  آموزشي به شکلهاي  دوره

سالي کره   در .آموزش شکل نارفته است بارةولي هنوز در برخي موارد دید جامع و منظم در است،

نيز چون در مسير تحوالت علمري و فنري قررار    ها  سازمانو سطوح سازمان است  همةاز آموزش ني

ناچار باید این ضرورت را بپذیرند و برخورد بهتر ایرن اسرت کره آمرادگي الزم را بره       به ،گيرند مي

، همکاراندامن و  خوش) و از این تحوالت استقبال کنند نندآموزش کارکنان در خود ایجاد ک ةوسيل

 131.) 

 ل و مشکالت آموزش ضمن خدمتئمسا

 قررار  بحر   مورد متفاوت يها دگاهید از و مختلف هاي تحقيق در خدمت ضمن آموزش مشکالت

در  ياثربخش عدم( 1 11)اوزتاسکين  قيتحق در ادشدهی مشکالت از يکی نمونه يبرا. است گرفته

 ةمطالعاتي دربرار  ةوسعت علمي و تحقيق بر دیبا خدمت ضمن آموزش در. است فناوري کارگيري به

تبط با مرتحقيقات  وکرد  ديکأتوري آموزشي اسودمندي آموزش مبتني بر رایانه و امکانات دیار فن

عميرق   ةهاي آموزش ضمن خردمت لزومراً بره شريو     برنامه. این موضوع، از نظر مالي سمایت شوند

. غيرمرتبط است نسبتاًآموزش ضمن خدمت هاي  اند برنامه ستي کارکنان درک کرده. شوند اجرا نمي

برخري اوقرات    .تصور شود مختلف،هاي  کارهاي مختلف توسط سازمان تواند مي آموزش و توسعه

پيچيرده و زمراني    تغيير و باره و بعضي مواقع به عنوان پاسخي به محيط درسال یک يبه عنوان فعاليت

د زمراني نيرز بره عنروان     شر  بيران کره   طور براي تغيير محيط و همان راهبرديبه عنوان ابزار ، دیار



2121                                                                   1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

هراي   مهرارت  ةبرين توسرع   تعرار   موضوع دیار. اي براي دستيابي به خودمنفعتي مدیریتي وسيله

کره   فراینردي گویرد   مري  (331 )  رینبررد  کره  طور یا همان ،سازمان است ةنيازهاي آیند کارکنان و

ان منابع انسراني بره   ممکن است از آنچه مدیر ،کنند مي کارکنان به عنوان آموزش شناسایي و تجربه

پاسرخ   ،آمروزش هاي  برنامهاکثر  .متفاوت باشد گذارند، مي کنند و ارزش مي عنوان آموزش شناسایي

ارزیابي اینکه چاونه  مدیریت که هدف  دستيابي به اهداف خاص بدون هاي مدتي به تصميم کوتاه

 ميربرد  قير تحق در( Soltani, 2010) دهد، است مي آموزش اهداف کارمند و اهداف سازماني را ارتقا

 يفراینرد آمروزش   هرا  آنبره نظرر   . اسرت شده آموزش مطرح  فرایندمشکالت آموزش در  ،و لباف

آمروزش در   ةمقایسر  هرا برا   آن. آید ميکه در هر مرسله مشکالت خاصي به وجود  ،اي است مرسله

وسعه مربوط ت درسال مشکالت کشورهاي که بيشتردریافتند یافته  توسعه و توسعه کشورهاي درسال

 دراسرت،  آموزشري  هراي   بستر مناسب براي برگزاري دوره ایجاد اجراي آموزش و ةبه مراسل اولي

بررداري   بهرره هرا برا هردف     ارتقاي روش توجه بهبود ومیافته  سالي که مشکالت کشورهاي توسعه

ي برر  مهمر هاي  آسيب نشان داد کاظمي و همراهينتایج تحقيق  (.133  ميربد و لباف،) بيشتر است

کسب مدرک براي ارتقاي شرغلي، افرزای     ةوجود انايزها  ترین آن داد وارد است که مهم بعد درون

اطمينران نسربي    ها، همچنين، از این دورهساصل  کافي فراگيران به دان نانتيجه توجه  سقوق و در

عرد  بهراي   ضرعف  وهرا   تررین آسريب   از مهم .ها است مدرک پ  از طي این دوره اخذفراگيران از 

آموزشي مناسرب   تجهيزات امکانات و مانند نبودآموزش ضمن خدمت مواردي هاي  داد دوره درون

عردم تربيرت   محترواي دوره،  تحصيالت مرتبط برا   بامدرسان مجرم  نبود ،ها جهت برگزاري دوره

 کيرد أآموزشري و ت هراي   برودن محترواي دوره  ن آموزش کارکنان، کاربردي امر کارکنان متخص  در

و  ،آمروزش و پرژوه    ةکافي در زميننا ةکننده و اختصاص بودج خسته نظريمطالب  صرف آن بر

کراظمي و همراهري،   )اسرت  نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان  نبودن جایااه تحقيقات در روشن

مبنراي الاروي    برر  را و موانع نظام آموزشي ایرران ها  آسيب در تحقيقي، عرفانيان ذبيحي و(. 133 

                                                           
1.Rainbird 
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انتخرام محترواي    درطبق نظرر آنران،   . اند کرده بندي طبقه موزش ضمن خدمتریزي آ برنامه فرایند

شده، عدم ارتباط محتوا برا   مانند عدم همخواني محتوا با اهداف تعيينآموزشي نکات اساسي  ةبرنام

ب از جمله در محتواي برنامرة  کارگيري روش آموزشي مناس عدم انتخام و بهمسائل روز کارکنان، 

ضرعف   ،کارآموزان و امکانات و لوازم آموزشري  منابع مالي، تعداد بودجه و ، ماهيت دروس،درسي

آموزشري برا   هاي  عدم سمایت مدیریت عالي از برنامه، و خاص طور آموزشي بههاي  مدرسان دوره

 .(133  عرفانيان خانزاده، ذبيحي و) شود مي مورد غفلت واقعها  استمرار برنامه بهتوجه 

 شناسی و مراحل آن  آسیب

هرر درمران و بهبرود در     دادن نياز انجرام  سازمان مشابه انسان، موجودي پویا و زنده است و پي ر ه

بيشرتر  ها  چه دقت این آزمای  هر .کاملي از وضعيت بدن انسان استهاي  آزمای  دادن بدن، انجام

شرناخت  شروع هر تغييرر و بهبرود، درک و    ةنقط .درمان مؤثرتر خواهد بود فرایندو ها  بهبود ،باشد

ایرن   دادن با انجام. شود مي کامل وضعيت موجود و پيداکردن مشکالت آن است که عارضه خوانده

 که ممکن است سردي در مسرير رشرد   مشخ  شود ي یمعضالت و تناناها شود تالش مي ،فرایند

 ،برنرد یابي سازماني به مشکالت و امرا  سازمان پي ب عارضه فرایند دادن لذا با انجام. باشد سازمان

. سازي خود در مسير رشد و تعالي بردارنرد  بهبود قدم اول را براي آمادههاي   سپ  با تعریف پروژه

و سرعي   انرد  تعرالي  ةي است که در اندیشیها یابي یکي از ابزارهاي اوليه و مفيد براي سازمان عارضه

آن مرورد   هراي  اصوالً سازماني متعرالي اسرت کره کيفيرت خروجري     . دارند در این راه قدم باذارند

و جامعره   ،کننردگان کراال و خردمات    کنندگان، کارکنان، سهامداران، تأمين رضایت مشتریان، مصرف

 سرودمند  و اثرربخ   تعامل منظور بهها  داده وريآ  جمع از مند نظام فرایندي شناسي آسيب .قرار گيرد

 مرانزیني، )اسرت   سرازمان  در محيطيهاي  محدودیت و فشارها ها، چال  مشکالت، سل راستاي در

هراي   هاي مختلف از برخي سرازمان  مند براي بيماري شناسي سازماني رویکردي نظام آسيب (.131 

درمران   هراي شرناختي و   وتحليل عالئم، علل عمرومي، صرورت   فعال در بازارهاي اقتصادي، تجزیه
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 شناسري را یکري از مرداخالت    آسريب  333 در سال   مانزیني (.Enache, 2010) آميز است موفقيت

بخر    و اي قانونمنرد  شناسري بره شريوه    آسريب  .دانرد  مي تحول سازماني ةشده در برنام ریزي برنامه

 (.131 ، همکراران  عطرافر و ) بخشرد  مري  اعتبرار  شناسي، به تحول سرازماني  روش ناپذیر از جدایي

خراص از سرازمان در    يکند وقتي بخشي از سازمان یا کرارکرد  مي ، بيان(131 ) ميرزایي اهرنجاني

و عملکردهراي  هرا   برخورد نشود، بخر  ها  موقع کشف و با آن گيرد، اگر به مي ر  آسيب قرارمع

 ةبره مرسلر   ،نهایت در بحراني و ةابتدایي به مرسل ةو آسيب از مرسل کند ميدیار سازمان را مختل 

کاشراني  ) دهرد  مري  جردي در معرر  نرابودي قررار     طرور  و سازمان را به شود ميخطرناک تبدیل 

 .(133 محمدي، 

 آن بر تا بتوان است موجود وضعيت از آگاهي گرو در ،فعاليت یا خدمت کاال، هر کيفيت يارتقا 

 را آن بایرد  وضرعيت موجرود ابتردا    از آگراهي  جهت .کرد ریزي برنامه مطلوم وضعيت براي اساس

ي هرا  مردل ماننرد   مختلفري هراي   مردل  کارگيري هب توان مي را آموزشيهاي  دوره کيفيت .کرد ارزیابي

هراي   مدل و مشارکتي گرایي طبيعتهاي  مدل عمل، اجراي مدل خبرگان، ارزیابيهاي  مدل گرا، هدف

 .کرد ارزیابي گرا مدیریت

 چارچوب تحقیقمدل و 

هرا   سرازمان  آنچه ميان ارتباط الاواین  .شده است کار گرفته بهالاوي عناصر سازماني  این تحقيق در

 1سرازماني  عناصرر  الاوي. دهد مي نشان را آن نتایج با کنند مي وليدت یا دهند مي انجام ،گيرد مي کار به

 دهرد  مري  انجرام  ،(داد درون)گيررد   مي کار به سازمان که را آنچه که است اي گانه پنج عناصر از متشکل

 و (داد بررون ) کنرد  مري  عرضه سازمان برون به ،(محصول) کند مي عرضه سازمان درون در ،(فرایند)

 یکردیار  بره  سرازماني  عناصر همة .کند د، توصيف ميآور مي بار به جامعه براي که بازدهي و پيامدها

  :(131  هرمن، کافمن و) دارد سيطه سه الاو این .دنمؤثر نهایي مقصد به دستيابي براي وند مربوط

                                                           
1. Manzini 

2. Organization Elements Model 
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  ؛(دهد مي انجامگيرد و  مي کار به آنچه سازمان) سازمانيهاي  کوش  -

 ؛(کند مي توليد خود ندرو سازمان آنچه) سازماني نتایج -

 .جامعه براي نتایج -

 .است نشان داده شده( الاوي عناصر سازماني) رویکرد سيستمي به نظام آموزشي  شکل در 
 

  دادها درون فرایندها ها محصول دادها برون پیامدها

 

      .آنچه هست 

 .باشد دآنچه بای 
 

 )1831 هرمن، کافمن و) و آنچه باید باشد نچه هستآالگوی عناصر سازمانی شامل ابعاد  .1 شکل

 

 

 

 کافمن  OEMمدل  ةشکل تغییریافت .2شکل 

را  کننرد و نترایج آن   یرا توليرد مري    دادهانجام  ،گرفته کار بهها  سازمان این الاو ارتباط ميان آنچه

کرار   آنچره سرازمان بره   ) انيسرازم هراي   وشر  ک ةپنج عنصر سازماني در سه زمينر  .نشان داده است

 نترایج اجتمراعي  و  (کننرد  آنچه درون سازمان توليرد مري  ) نتایج سازماني ،(دهد ميو انجام  گيرد مي

 .خالصه شده است (گردد شود و به اجتماع برمي مي آنچه براي اجتماع توليد)

هرا و  داد درون) سرازماني هراي   کوشر  . نرد ا وابسرته  دیارعناصر عناصر سازماني به  یک از هر

 نتایج اجتمراعي به دستيابي  ،این دو انجامد و مي( دادها برون ومحصول ) به نتایج سازماني( فرایندها

 

 دادها درون

 

 فرایندها

 محصوالت
 

 دادها  برون
 

 پيامدها 
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 ،جامعرة آمراري   ماهيرت تحقيرق و   برر  بنرا . (131 هررمن،   و کرافمن ) دنر کن را ميسر مي( پيامدها)

 :ه استشد نشان داده  در جدول  شکل نهایي. اتي کردمدل تغيير موجود درهاي  لفهؤم
 

 ها لفهؤجدول نهایی تحقیق شامل ابعاد و م .1 جدول

 دادها درون

 (مواد خام)

 یندهاافر

ونگي گچ)

 (کار دادن انجام

 محصول

 (تکوین نتایج درحال)

 دادها برون

محصوالت )

شده در نظام   بندي رتبه

آموزشي که تحویل 

 (شود جامعه داده مي

 پیامدها

( دادها در جامعه درون آثار)

و جوامع  و براي جامعه

 محلي

و  منابع انساني

محتوا و )آموزشي 

و  ، نیازها(متن

ها  نامه ، آییناهداف

 قوانین، بودجه و

وسایل آموزشي 

، مورد استفاده

 ریزي و برنامه

 ةها و نحو روش

 ةاجرا، و نحو

 مدیریت

ه، شد طيهاي   دوره

شده  طيمهارت هاي  آزمون

هاي  با موفقيت، مهارت

ه، پيشرفت شد کسب

 شغلي معلمو  تحصيلي

که  کسانيالتحصيالن،  فارغ

ها را به پایان  برنامه

هاي  نامه اند، گواهي رسانده

 آمده دست به

نفس،  خودکفایي و اعتمادبه

ثر که به ؤافراد مولد و م

خود و جامعه کمک 

 .کنند  مي

 آثار /نتایج اجتماعي نتایج سازماني هاي سازماني کوشش

 .شود داده مي نمای  1شکل  شرحچارچوم تحقيق به  ،در نهایت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی تحقیق .8 شکل

 OEMابعاد مدل 

 

 مطلوبيت آسيب

 دادها درون

 فرایندها

 محصوالت

 پيامدها

 دادها برون
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 تحقیق های    فرضیه

نظرر ابعراد مردل     اسرتان قرم از   وپررورش  آموزشضمن خدمت نواسي  هاي آموزش :فرضیة اصلي

OEM دنمطلوم قرار دار يدر وضعيت. 

 فرعیهای  فرضیه

 :هاي فرعي تحقيق به شرح زیر است فرضيه

 يتيوضرع  دادهرا  درون بعرد  در قم استان وپرورش آموزش ينواس خدمت نضم يها آموزش . 

 .دارند مطلوم

 يتيوضرع  نردها یفرا بعرد  در قرم  اسرتان  وپرورش آموزش ينواس خدمت ضمن يها آموزش .1

 .دارند مطلوم

 يتيوضرع  محصروالت  بعد در قم استان وپرورش آموزش ينواس خدمت ضمن يها آموزش .1

 . دارند مطلوم

 يتيوضرع  دادهرا  بررون  بعد در قم استان وپرورش آموزش ينواس تخدم ضمن يها آموزش .1

 . دارند يمطلوب

 يتيوضرع  امردها يپ بعرد  در قرم  اسرتان  وپررورش  آموزش ينواس خدمت ضمن يها آموزش .1

 .دارند مطلوم

  جانبی ةفرضی

 آموزش ضمن خردمت و ابعراد مردل   هاي  شناختي معلمان ساضر در دوره جمعيتهاي  بين ویژگي

OEMنادار وجود دارد، تفاوت مع. 

 روش تحقیق 

 .پيمایشي است ةتوصيفي و از شاخ، روش تحقيقاین تحقيق، از نظر هدف، کاربردي و از نظر 
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 آماری تحقیق  ةجامعه و نمون

وپررورش   آمروزش آموزش ضرمن خردمت   هاي  دوره در نفر از معلمان ساضر 131  جامعة آماري

برراي  نفرر محاسربه شرد کره      131نمونه  جمس. گيري، تصادفي است روش نمونهاستان قم است و 

 .آوري شد پرسشنامه جمع 111پرسشنامه توزیع و  111يشتراطمينان ب

 ها  آوری داده ابزار جمع

شرد و در  توسرط خبرگران بررسري    آن روایي . استساخته  محقق ةپرسشنامها  گردآوري داده ابزار

آزمرون انجرام    یرک مرسلره پري     ،یيبراي سنج  پایا. شد ایجاد پرسشنامه تغييراتي در ابعاد مدل

 ،(311/1)با توجه به آلفاي کرونبرا   . نفر از افراد جامعه قرار گرفت 11در اختيار پرسشنامه. گرفت

 .استپایایي پرسشنامه قابل قبول 

 ها داده حلیلوت هتجزی

 .شد اجرادو  نمونه، آزمون فریدمن و آزمون کاي تي تکهاي  آزمون ،تحقيقهاي  براي آزمون فرضيه

 ها نتایج آزمون فرضیه

 برودن  مطلومر  یک ناضمن خدمت و فهاي  مطلوبيت آموزش ةکنند بيانصفر  کلي فر  طور   به

 .کند مي ضمن خدمت را در ابعاد مدل بررسيهاي  آموزش
 

 قیتحقابعاد  نمونه برای آزمون تک .2جدول 

 ابعاد
 4= مقدار آزمون 

 ها تالف میانگیناخ سطح معناداري درجة آزادي آمارة تي

 -11113/1 111/1 131 -1 / 11 دادها درون

 -11331/1 111/1 131 -1 /333 یندهاافر

 -11313/1 111/1 131 -1 /13  تمحصوال

 - /1111 111/1 131 -1 /131 دادها برون

 -11131/1 111/1 131 -111/1 پيامدها
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داري برا  اتفراوت معنر   اسرت  11/1ترر از   داري کوچکاابعاد سط  معن ةهمبا توجه به اینکه در 

ة ابعاد در سط  نامطلوم قرار دارند و فرضرية  هم لذا .شده توسط محقق دارند ظرگرفتهنمياناين در

 . شود اصلي رد مي

در ایرن آزمرون   . شد اجراميزان مطلوبيت آزمون فریدمن بندي ابعاد مدل از نظر  ضمناً براي رتبه

د تفراوت  فر  یرک وجرو  تفاوت معناداري وجود ندارد و  ،مدلکند بين ابعاد  فر  صفر بيان مي

 از این آزمون به دليل اینکره سرط  معنراداري کروچکتر     در. کند مي معنادار در ابعاد مدل را بررسي

تفاوت معناداري برين  بدین معنا که . شود مي یيدأفر  صفر رد و فر  مقابل ت ،دست آمد به 11/1

ها و فراینرد دادها، محصروالت،   به ترتيب پيامدها، درون 1جدول  طبق و ردوجود داها  مياناين رتبه

 .تر است داد از سایر ابعاد نامطلوم دهد بعد برون مي نشان 1جدول . شوند مي بندي دادها رتبه برون
 

 در آزمون فریدمن برای ابعاد تحقیقها  میانگین رتبه. 8جدول

 ها میانگین رتبه ابعاد

 13/1 پيامدها

 13/1 هاادد درون

 31/1 تمحصوال

 11/1 یندهاافر

 11/1 دادها برون

 

 
 

 میانگین ابعاد تحقیق نمودار. 4شکل 

3.58 

3.38 

2.94 

2.74 

2.36 

 برون دادها فرآیندها محصوالت درون داد ها پيامدها

 میانگین رتبه ها

 میانگین رتبه ها
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 تحقیقهای  لفهؤمیانگین م نمودار. 1شکل 

بعرد   ةلفر ؤبعرد از م  ،مورد سرنج  هاي  لفهؤاز بين م ،شود مي مشاهده 1شکل که در  طور همان

، 3131/1 بررا ميرراناين (ضررمن خرردمت نمرردیریت مسررئوال ةنحررو) مرردیریت ةدادهررا، نحررو برررون

فعاليرت   ةنحرو ) منابع انسراني  ،همچنين .لفه از دیدگاه فراگيران ارزیابي شده استمؤترین  نامطلوم

تر ارزیرابي   مطلومها  لفهؤو نسبت به سایر م رد، باالترین مياناين را دا3111/1 ، با مياناين(نامدرس

اجررا  شرناختي   جمعيرت هراي   زیرگروه ویژگي ةیسدو براي مقا این آزمون کاي عالوه بر .شده است

مشابهي داشت،  ةاز آنجا که دو ویژگي مدرک تحصيلي و پست سازماني در پنج بعد مدل نتيج .شد

 ضرمناً . انرد  تر ارزیابي کرده را مطلومها  این دوره، مدرک تحصيلي ليسان  با افرادشود  مياستنباط 

آمروزش  هراي   دوره برارة ترري در  فراد، دبيران نظر مطلروم از ميان معاونان، مدیران، دبيران و سایر ا

 .اند کردهضمن خدمت بيان 
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 های تحقیقپیشنهاد گیری و نتیجه

 وپررورش  آمروزش ضمن خردمت نرواسي   هاي  آموزش بودن نامطلوم دهندة نشاننتایج این تحقيق 

ا بره  آمروزش ضرمن خردمت ر   هراي   کلي آسيب طور بهلذا  .است OEM استان قم از نظر ابعاد مدل

و قوانين، نيازسنجي نادرسرت و ضرعف   ها  نامه ترتيب اولویت، شامل کمبود بودجه، ضعف در آیين

متخصر   ( مردرس ) بودن منابع آموزشي، کمبود و ضعف نيروي انساني در تعيين اهداف، نامناسب

ن ضمن خدمت با معلمران، ضرعف در   تعامالت مسئوال ةدر امر آموزش، ضعف در مدیریت و نحو

 وسرایل آموزشري،   کرارنارفتن  بره کمبرود و یرا    ،یرزي شرامل زمران، مردت و کيفيرت دوره     ر برنامه

اي معلرم،   سرفره  ةو توسرع هرا   در تثبيت آموختره ها  اثربودن آزمون بودن فضاي آموزشي، بي نشاط بي

هراي   ، عردم دسرتيابي بره مهرارت    (بودن دوره يعمقط) بعديهاي  در دوره اجراشدة ةاثربودن دور بي

و  نفر   خودکفایي و اعتمادبهاثربودن آموزش در ایجاد انايزه،  در سرفه، بي نبودن جدید و اثربخ 

هراي   اثربرودن گواهينامره   بري  ،جدید در معلمان عدم بهبود وضعيت اشرتغال معلمران  هاي  توليد ایده

با توجه به نتایج تحقيق، براي رسيدن بره وضرع   . باشند ميمعلم  يا سرفه ةدریافتي در رشد و توسع

 : شود مطرح ميهایي به شرح ذیل  سل ضمن خدمت راههاي    و افزای  مطلوبيت دوره مطلوم

برر اسراس نظرر معلمران     هراي تحقيرق،    با توجه به نتایج یافته :ها افزایش کیفیت تدریس دوره

. اسرت ن امدرسر  تردری   کيفيت ،آموزش ضمن خدمتهاي  ترین عامل در بهبود کيفيت دوره مهم

ن و توانرایي مردرس در ایجراد ارتباطرات مطلروم،      امدرس ةتعهد و انايزميزان تحصيالت، تجربه، 

 مدرسران  ترالش بيشرتر  توانرایي و  همچنرين   ،کالس ةمناسب تدری  و ادارهاي  کارگيري روش هب

آموزشري معطروف شرود ترا برا      هراي   تجهيرزات آموزشري در دوره   کرارگيري امکانرات و   جهت به

کيفيت آموزشي بهبود یابد کره مطرابق برا     آموزشيي ها این وسایل در عمل و در کالس کارگيري به

  .است( 133 ) نتایج تحقيق کاظمي و همراهي

هرا برا    منظور همراستاکردن نترایج آمروزش  به  :ها سنجش اثربخشي آموزش ةطراحي مدل بهین

برار پر  از    ارزیرابي فقرط یرک    کردباید توجه  .شده باید ارزیابي اثربخ  انجام گيرد نياهداف تعي

طرور مسرتمر انجرام     هباید ب بلکه در تمام طول اجراي برنامه .گيرد برنامة آموزشي انجام نمياجراي 
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 .دکرر طراسري  هرا   کامل به منظور سنج  اثربخشي آموزش یک مدل و نظام جامع و باید لذا. گيرد

تا مدیران و کارکنان سرازمان، تصرویري    کند اي فراهم مي نهآیآموزشي از یک سو هاي  ارزیابي دوره

ریرزان و کرادر    آموزشي به دست آورند و از سروي دیارر برنامره   هاي  يف فعاليتکو تر از کم روشن

هرا   برنامه کردنو از این راه به پربار کند ميمثبت و منفي برنامه آگاه هاي  آموزشي را نسبت به جنبه

 اهيمعيردي و نروه ابرر   هراي   مطابق با یافتره رساند که  ضمن خدمت یاري مي آموزشهاي  و فعاليت

 .است(   11)

آمروزش ضرمن   هراي   یکي از عوامل اصرلي ناکارآمردي برنامره    :گیري از دیدگاه خبرگان بهره

گيري از دیردگاه خبرگران ایرن رشرته      توجهي به استانداردهاي آموزشي و بهره بيخدمت کارکنان، 

ح وظرایف  با توجه به اهميرت شرر  ، نيازسنجي آموزشي دادن انجام شود قبل از پيشنهاد مي لذا. است

مرورد   ةدرسروز  شغلي ةدیدگاه خبرگان شغلي و نيز نتایج شبک شناسایي استانداردهاي آموزشي، در

رعایرت اسرتانداردهاي    مبني برنيا  معتمديو  زن که مطابق با نتایج تحقيق پاپشود مطالعه، بررسي 

ن باتجربه و داراي استادان و مدرساخبرگان، گيري از وجود  آموزشي بهرههاي  برنامه ةالزم براي تهي

 .است (131 ) اي  اخالق سرفه

هراي ضرمن خردمت،     دادن مطالعات تطبيقي در زمينة آمروزش  انجام :دیگر هايبرخي پیشنهاد 

روزکردن محتواي آموزشي، ایجراد انايرزه در فراگيرران، اجرراي     به در زمان مناسب،ها  اجراي دوره

هراي   ، صرف هزینه و وقت بيشرتر برراي دوره  ها رشته ةو هم تحصيليهاي  دوره همةبراي ها  دوره

ها از مقدماتي تا پيشررفته،   بندي دوره سط  ها، ن دورهاایجاد انايزه در مدرس سضوري و تخصصي،

مردیران ارشرد بره ایرن      ةها، توجه ویرژ  ي آموزشي با ساعات آموزشي، استمرار دورهاتناسب محتو

متناسرب برا   هرا   ها، برگرزاري دوره  ر این دورهکنندگان د ویژه براي شرکت هايها، وجود امتياز دوره

 .فعاليت کاري فراگيران
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