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 چكيده

سی   :زمينه سانی          مطالعات متعددی به برر سرمایه ان سعه و تعالی  شد، تو ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای ر ارائه  اما .نداپرداختهآموزش 

شی آموزش  ست.    الگوی اثربخ ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی مغفول مانده ا شی  یالگو: هدفهای    خدمت ضمن  یهاآموزش اثربخ

 رگانخب و نظرانصاحبپژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل  :روشبود.  هرمزگان استان پرورش و آموزش ییابتدا دوره رانیمد

به عنوان  گیری هدفمند گلوله برفینفر با روش نمونه 29بود. تعداد  آموزش و پرورش رانیمد و هادانشتتگاه دیاستتات از اعم آموزش حوزه

ساختار یافته.  المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه   نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین   

شد.  ) یکدگذاربنیاد و ها با روش داده بندی دادهطبقه شی   مؤثر: عوامل هايافتهباز، محوری و انتخابی( انجام    ضمن  یاهآموزشبر اثربخ

  ط،یمح ،یابیارزش ن،یتمر مدرس، ،یآمادگ محتوا، رنده،یفراگابعادی چون  هرمزگان استان پرورش و آموزش ییابتدا دوره رانیمد خدمت

 ن،یمرت مدرس، ،یآمادگ محتوا، رنده،یفراگ: ابعادی چون گيرینتيجهبودند.  تیریمد و ستتتازمان و جینتا یابیارزشتتت ،ییاجرا الزامات

 یر گذاشتتتت.  ت ث های ضتتتمن خدمت مدیران      بر آموزش تی ریمد  و ستتتازمان  و جینتا  یابی ارزشتتت ،ییاجرا الزامات  ط،یمح ،یابی ارزشتتت

 اثربخشی آموزشی، آموزش ضمن خدمت، نظام آموزشی، مدیران دوره ابتدایی واژه كليدها:
Background: Numerous studies have examined in-service training as a tool for the growth, development and 

excellence of human capital. However, the effectiveness of in-service training for primary school principals 

has been neglected. Aims: The model of effectiveness of in-service education of Hormozgan province 

elementary education managers. Method: This was a qualitative study. Statistical population included 

educational experts and experts including university professors and education managers. A total of 25 

individuals were selected using purposive sampling method. Research tools include: reviewing national and 

international documents related to the subject as well as semi-structured exploratory interviews. Data were 

categorized using data base and coding method (open, axial and selective). Results: Factors affecting the 

effectiveness of in-service education of Hormozgan province elementary school principals were such as 

learner, content, preparation, teacher, practice, evaluation, environment, executive requirements, evaluation 

of results and organization and management. Conclusions: In-service training managers influence aspects 

such as learner, content, preparedness, instructor, practice, evaluation, environment, executive requirements, 

evaluation of results and organization and management. Key Words: Educational effectiveness, in-service 

training, educational system, elementary school administrators 
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 مقدمه

منظور بازسازی و نوسازی سریع دانش آموزش ضمن خدمت به 

در موفقیت  مؤثرهای آنان از جمله عوامل مهم و و اطالعات و مهارت

باشد. شاید از مهمترین اهداف ها در دستیابی به اهدافش میسازمان

های ضمن خدمت کارکنان در تمامی جوامع روزآمد کردن آموزش

باشد. میهای تخصصی مربوط به آنها اطالعات آنان در حوزه

آموزش ضمن خدمت، معلمان منجر به بهبود دانش، نگرش و 

های خویش کند تا تواناییهای آنها شده و به آنها کمك میمهارت

را بهتر بشناسند و در راه تصدی مشاغل باالتر آماده شوند. آموزش 

های مختلف از جایگاه خاصی ضمن خدمت کارکنان در سازمان

دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در  برخوردار است زیرا در چند

طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است. این تحول 

و دگرگونی به حدی است که عصر را عصر نیم عمر اطالعات 

هایی است که به اند. آموزش ضمن خدمت شامل تمام فعالیتیدهنام

شود. یم ی معلمان منجراحرفهطور منظم و پیوسته به رشد و پیشرفت 

ی ی آموزشهادورهیابی به اهدافی که در بدو طراحی بنابراین دست

ی ها در رشد و تعالی نیروی انسانبودن این دوره مؤثرتعیین گردیده در 

 (.0303مهدوی و فیاض، دارد )نقش بسزایی 

 سعهتو و گرفته لقب اطالعات و دانش انفجار به که عصری در 

 تواندمین انسانی منابع آموزش دارد، شتابانی رشد تکنولوژی و دانش

 تعلیم سالتر به ترعمیو نگاه. بماند تفاوتبی تحوالت این به نسبت

 دارای که است موجودی انسان که شودیم آشکار زمانی تربیت و

 نآ استعدادهای زمانی و ارزشمند استعدادهای از پر و گوناگون ابعاد

 توجه مورد جسمی معنوی، ابعاد همه که شودمی شکوفا و محقو

 و یادگیری خواهدمی پرورش و آموزش که است واضو. گیردقرار

 فراتر و شود برخوردار معناداری ارزش از انسان زندگی در آموزش

 یانسان منابع هایتوانمندی و شخصیت بازسازی به یادگیری، از

 از یرخب. شود تبدیل انسانی توسعه فرهنگ به آموزش تا بپردازد

 دو ارب یك سال پنج هر بشری دانش که کنندیم نقل نظرانصاحب

 تحول و تغییر حال در را چیز همه افزایش این و یابدمی افزایش برابر

 این با را سازمان یك انسانی منابع توانیم چگونه پس. دهدمی قرار

 به هیتوج بی صورت در است بدیهی نکرد؟ آشنا تحوالت و تغییر

. ادافت خواهد خطر به سازمان بقای و سرنوشت کارکنان، آموزش امر

 انیانس نیرویمعموالً  امروزی پیشرفته کشورهای در علت همین به

 تا سازمان حیات. روندمی آموزش کالس به یکبار سال هر حداقل

 کارکنان مختلف هایآگاهی و هامهارت به بستگی زیادی حدود

 یتقابل باشد، بهتر و موقع به هاینهزم این چه هر .(0319 دوالن،دارد )

 و شآموز لذا. شودمی بیشتر نیز متغیر محیط با سازمان سازگاری

 ویژه مهارت و دانش ایجاد جهت در تنها نه انسانی منابع توسعه

 ارتقای در افراد که شودمی باعث بلکه دارد، بسزایی نقش کارکنان

 با ار خود تا شوند قادر و سهیم، درسازمان آن بهبود و وریبهره سطو

 ابعمن وریبهره بهبود رو این از. دهند وفو محیطی متغیر فشارهای

 آن انسانی نابعم شایستگی و کیفیت به زیادی بستگی سازمان، انسانی

 انسانی منابع کهاند داده تشخیص هاسازمان از یبرخ. دارد سازمان

 مانند آموزشی هایمحیط در این و هستند آنان یك شماره دارایی

 از طمینانا برای ،. بنابراینکندیم پیدا واقعی نمود بیشتر دانشگاه

 استفاده قابل و داشته استمرار که شایستگی وها مهارت دانش، افزایش

 دیگر طرف از .ببینند آمتتوزش کافی اندازه به بایستیکارکنان  باشند،

 امانج برای که هاییقابلیت و هامهارت کندمی ایجاب سازمان اهداف

 ضرورت و نیاز تناسب به است الزم هانقش ایفای و محوله وظایف

 تواندب بیشتر و بهتر آموزشی نظام قدر هر لذا. گردد تقویت باید

 خود رد انسان تنها، نه درآورد فعل به را کارکنان بالقوه هایتوانایی

 می تریبیش ارج او بر نیز جامعه بلکه بیندمی واالتری ارزش و اعتبار

. است انسان روان و روح کننده تقویت جهت هر از خود این و نهد

 تیم مور تا دارد نیاز تجربه با و دیده آموزش افراد به سازمانی هر

 ویگپاسخ موجود کارکنان هایتوانایی اگر. برساند انجام به را خود

 ،نباشد چنین اگر اما. ندارد چندانی ضرورت آموزش باشد نیاز این

ابد ی افزایش آنان پذیریانطباق و توانایی مهارت، سطو است الزم

 (.0319 دوالن،)

 به انسانی نیروی شكبی سازمان، توسعه برمؤثر  عوامل میان از

 یروین. دارد سازمان توسعه در کلیدی نقش عامل، ترینیاساس عنوان

 زا. دانست سازمان یك سرمایه ینمهمتر توانیم را کارآمد انسانی

 انسانی نیروی توانمندی ارتقای موجب که یندیآفر هر رو این

 که باشدیم افزا سرمایه یندیآفر گردد، فعالیت و کار نوع با متناسب

. شودیم ظاهر سازمان کمیت و کیفیت در مستقیم طور به آن نتیجه

 اینبنابر. دارد عهده بر را محوری نقش این که است یندیآفر آموزش

 ناپذیرمانکت حقیقتی بر است، توسعه کلید آموزش شود گفته اگر

 منظور به سازمان، هر در مختلف هایآموزش. است شده کید ت

 و نان،کارک رفتار توسعه و بهبود کاری، مهارت دانش، سطو ارتقای

 نای شمول. است برخوردار زیادی اهمیت از سازمان بیشتر کارایی
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 ،یخصالگیرد )می بر در نیز را هادانشگاه و گسترده دستاوردها

0349.) 

 چهآن که اندافتهیدر یخوب به یامروز یهاشرکت و هاسازمان

 و اتیعمل در یزود به کنندیم صرف یانسان منابع آموزش راه در

سوانسون و هولتون، ) یافت خواهد انعکاس سازمان یدستاوردها

 هاگرشن بر کارکنان آموزش دهدکهیم نشان قاتیتحق جینتا(. 2110

 ،(2114اسمیت، ) یشغل تیرضا ،(2114)ساهیندیس و بوریس، 

مك کبی و تعهد )( 2110)اکوینیس و کریر،  کار انجام روش

 به و (2114)باکلی و کیپل،  یسازمان رفتار و روابط (،2114کاواران، 

 منابع همه یباً. تقرگذاردیم اثر یانسان منابع عملکرد بر یکل طور

 دیک ت یانسان هیسرما یرگیشکل به آموزش اثرات بر که موجود

 شیافزا را فرد یکار اثر تواندیم آموزش که اندکرده باور دارند،

 را ابعمن از جا به و اندازه به استفاده یعنی " صیتخص ییتوانا" دهد

ك کان، فیگین و مدهد ) ارتقاء را او ابتکار و ینوآور و ببخشد، بهبود

 (.0340 ان،یآهنچ و یمتوسل، 2110

 در و است هاسازمان دهنده لیتشک عامل نیمهمتر یانسان یروین 

 با هک است کار یروین. اراستیبس تیاهم یدارا آن اتیح و ییایپو

 یهاتیمسئول و فیوظا دارد، که ییهامهارت و هادانش کمك

ی م یاری هاهدف به لین یبرا را سازمان و دهدیم انجام را محوله

 یبرا یراه سازمان، در آموزش(. 0302 واجارگاه، یفتح) رساند

 مفهوم سه بهبود و توسعه به و است یانسان منابع یبهساز و توسعه

 اریبس ارتباط گانه سه میمفاه نیا. دارد اشاره نگرش و مهارت دانش،

 و یگستیشا ،ییتوانا جادیا موجب و داشته گریکدی با یکینزد

 که یلیدال از یکی(. 0344 فرجاد،) شودیم افراد در تیصالح

 ،یسازآماده سازد،یم یضرور سازمان در را کارکنان آموزش

 یهاییتوانا از نهیبه استفاده و ویصح تیهدا ،یعلم هیبن تیتقو

 اکتون(. 0300 ،یخراسان) است ستمیس یهایورود عنوان به کارکنان

 توسعه در مناسب ییمبنا را کارکنان آموزش( 2113) گولدن و

 جادیا با هاآموزش نوع نیا معتقدند و دانندیم سازمان یهایستگیشا

 ن،کارکنا در یکاربرد و یمهارت ،یدانش سطو سه در یستگیشا

 از دیبا نظران معتقدندصاحب. دهندیم گسترش یاحرفه یهاآموزش

 یتیفعال عنوان به سازمان رونیب و سازمان درون کارکنان آموزش

 نظام. گرفت کمك دانش یریکارگ به و لیتسه جهت یاساس

 که است ریناگز یآموزش یهادوره یاثربخش جادیا منظور به آموزش

 نیا. باشد داشته خود عملکرد و هاتیفعال روند از یلیتحل همواره

 در و ضعف و قوت نقاط آموزش، تیریمد یبرا هالیتحل گونه

 از نیهمچن. سازدیم آشکار را دهایتهد و هافرصت امکان صورت

 و اهگیجا توانندیم سازمان کارکنان و تیریمد اطالعات نیا رهگذر

 را شده نییتع اهداف تحقو و شرفتیپ زانیم و آموزش راتیث ت

 یخشاثرب یبرا منسجم ییالگو ازمندین نیبنابرا. ندینما یبررس

 رائها ضمن بتوانند آن کمك به تا باشندیم ضمن خدمت یهاآموزش

 نقاط مزبور یالگو واسطه به کارکنان، و رانیمد به اثربخش آموزش

ی م تالش پژوهش نیا لذا. ندینما برطرف را یآموزش ستمیس ضعف

 یهاآموزش یاثربخش یهاشاخص و هالفهؤم ابعاد، ییشناسا با کند

 .دبپرداز یی مناسب در این زمینهالگو ارائه به ضمن خدمت مدیران

 نظام یهابیآس ینتر( عمده0300) یشاطر و یوزباشی ،یعزت

 یعلم و كیستماتیس) یازسنجین شامل؛ یاتیمال امور سازمان آموزش

 زمانسا پرسنل یهمکار عدم و نبودن یکاربرد نبودن، جامع نبودن،

 و بودن یکل ،رسانیاطالع عدمها )دوره اهداف ،(یازسنجین در

 میت نبود ،هاسرفصل یگستردگ) محتوا هاییبآس ،(نامناسب یمحتوا

 ت،یصالح عدم) مدرسان ،(محتوا بودن ینظر و محتوا نیتدو

 تمسیس بودن وبیمع و نامناسب سیتدر روش نامناسب، پرداخت

 و امکانات) هادوره یبرگزار طیشرا و طیمح ،(مدرسان انتخاب

 هاییبآس ،(هادوره یبرگزار نامناسب زمان و فیضع زاتیتجه

 زمان ران،یمد تیحما عدم کارآموزان، كیتفک عدم) هادوره یاجرا

 یآموزش یابیارزش ،(هادوره یبرخ نبودن ییاجرا وها دوره یاجرا

 یابیارز نمرات نبودن یواقع آموزش، یاثربخش نکردن یریگیپ)

 ،(هادوره یابیارز خصوص در سرپرستان یهمکار عدم و هادوره

 یناکاف زهیگان افراد، هیتنب و ویتشو یبرا ییها زمیمکان نبود) زهیانگ

 اورب عدم) یفرهنگ مشکالت ،(هامدرس یناکاف زهیانگ و کارآموزان

 و (آموزش به ارشد رانیمد نامناسب نگاه و آموزش به سرپرستان

ها خصصت از نادرست استفاده و یانسان یروین کمبود) یانسان یروین

 نشان( 0300) نیمت یعلو و زادهرانیا پور،یتق .باشدی( مآموزش در

 ابلیتق ارتقاء بر کارکنان یتوانمندساز بر یرت ث با آموزش ندداد

 .باشدیمؤثر م ییایدر انیبن دانش عیصنا در ستمیس اطمینان

 یهادوره به مطلوبی کنشوا انگیرافر( 0300) همکاران و کرمی

 یهادوره در یگیردیا سطواند. داده ننشا دخو از تخصصی و عمومی

 کسب را زمال نشدا انگیرافر و دبو ثربخشا عمومی و تخصصی

 داد ننشا نتایج انگیرافر رفتار در هشد دیجاا اتتغییر نظر از. نددکر

 در. شتنداند ارقر داریمعنا ثربخشیا سطو در تخصصی یهادوره که
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 وهگر سه نظر سساابر انگیرافر رفتار تغییر در وتتفا انمیز صخصو

 یك در جز به که داد ننشا نتایجهمکارانشان  و قمافو ان،گیرافر دخو

( 2109) ترهان .شتاند دجوو داریمعنا وتتفا وهگر سه ینا بین ردمو

 معلم ل،یتحص قالب در جامعه یهاارزش برآوردن در عامل ینترمهم

 دهم، هفتم،) شورا شش ای طبقه شش در معلمان آموزش. است

 .است یبررس قابل( هجدهم هفدهم، دوازدهم، ازدهم،ی

 ممکن یآموزش خدمات دهندگان ارائه( 2103) کالس ،ینیگا

 شده ارائه آموزش و نباشند سازمان فرهنگ درک به قادر است

 جودو شهیهم خطر نیا همچنین. نباشد یسازمان فرهنگ با متناسب

 بیرق عنوان به خود خدمات، یدهنده ارائه هایسازمان که دارد

 یآموزش سپاری برون از استفاده همچنین و شوند بازار وارد سازمان

 .دهد کاهش یدرون یهامهارت شیافزا برای راها سازمان ییتوانا

 هب کشور هر از ینیشیپ مطالعات لیتحل( 2100) تامرآتاباروت

 .دارد ازین کشور هر یبرا خدمت ضمن آموزش برنامه ژهیو یطراح

بود: ابعاد الگوی  سؤاالتلذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این 

اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و 

ای سازنده هر یك از ابعاد هپرورش استان هرمزگان کدامند؟ مؤلفه

های سازنده های هر یك از مؤلفهالگوی مزبور کدامند؟ شاخص

 الگوی مزبور کدامند؟

 روش

ها کیفی و از نظر پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده

 از اعم آموزش حوزهنظران و خبرگان روش داده بنیاد بود. صاحب

به عنوان جامعه  پروش آموزش و یعال رانیمد وها دانشگاه دیاسات

ی تعداد برفاند که با روش هدفمند گلولهپژوهش در نظر گرفته شده

مصاحبه، تشخیص  31نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با انجام  29

محقو این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسید. 

مالک ورود به پژوهش عبارت بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت 

سال سابقه تدریس و ساکن بودن در  09حداقل  ر پژوهش، داشتند

از پژوهش عدم تمایل به شرکت  های خروجشهر هرمزگان، مالک

در پژوهش بود. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از هماهنگی الزم 

با آموزش و پرورش هرمزگان، اجرای پژوهش شروع شد. به منظور 

د محرمانه بودن اطالعات به رعایت اصول اخالقی پژوهش در مور

ها بررسی ابزار گردآوری داده های پژوهش اطمینان داده شد.نمونه

اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی 

آوری اطالعات از بخش ساختاریافته بود. در نهایت پس از جمعنیمه

بنیاد و در این مرحله از روش داده ،های مصاحبه و بررسی منابع

فاده ها استبندی دادهباز، محوری و انتخابی(، برای طبقه) یکدگذار

 ها باهوه بر اینکه دادالها، عیافته ()قابلیت اعتبار یاعتبار درونشد. 

ی تحقیو، منابع، مصاحبه با افراد کانونه مبانی نظری، پیشین همطالع

و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز انتخاب و ت یید شدند، نظرات 

شد و قبل از کدگذاری، جرح و تعدیل نهایی به عمل آمد.  ظلحا

 هاز شیو ها، در مورد اعتبار مطالعهبرای ت یید دقّت و صحّت داده

اعتبار  جهت تعیین. اعضای پژوهش استفاده گردیده بررسی به وسیل

نظری،  ل اشباعهای حصوها از تکنیكیافته (پذیری انتقال)بیرونی 

ها و کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانهه ویژی هااستفاده از رویه

 .ها، بهره گرفته شدنی دادهغتوصیف 

 هايافته

ها به دقت مورد بررسی قرار در طول مرحله کدگذاری باز، داده

 های مربوط مشخص شدند،گرفتند، عبارات و مفاهیم مناسب و مقوله

ای هشد و الگو مورد بررسی قرار گرفت. نسخه ها تعیینابعاد و ویژگی

 های اصلی به طور منظم موردها برای یافتن گویهپیاده شده مصاحبه

های الگوی به عنوان گویه هیگو 034 جهینت دربررسی قرار گرفتند. 

خدمت مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان اثربخشی آموزش ضمن

ه های شناسایی شدها و گویهفه. در جدول زیر ابعاد، مؤلشد ییشناسا

در نهایت پس از استخراج ابعاد،  اند.برای الگوی موردنظر ارائه شده

در اثربخشی آموزش ضمن خدمت  مؤثرها، عوامل و گویه هامؤلفه

گویه  034و  مؤلفه 24بعد،  4با  مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان

 یید قرار گرفت.ت مورد 

 
ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی استان  آموزش. الگوی اثربخشی 0شکل

هرمزگان
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 های بدست آمده طی مراحل کدگذاریها و گویه. ابعاد، مؤلفه0جدول

 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 فراگیرنده

 آمادگی

 در محیط کار هاآموختهبرخورداری افراد از انگیزه الزم برای کاربرد 

 آمادگی ذهنی یادگیرنده

 در محل کار هاآموختهحمایت مدیران و همکاران برای کاربرد 

 های آموزشی در محیط کاروجود فرصت الزم برای کاربرد یافته

 تناسب دوره با وظایف شغلی افراد

 تناسب دوره آموزشی با تجارب افراد

 با تحصیالت و تخصص افرادتناسب دوره آموزشی 

 سطو انگیزه

 عالقه افراد به یادگیری

 تالش برای یادگیری و یاددهی به دیگران

 استقرار مکانیزم هایی برای تشویو و تنبیه افراد

 هامدرسایجاد انگیزه کافی برای کارآموزان و 

 عالقه به یادگیری و یاددهی

 دانش و مهارت قبلی

 فراگیرنده

 انگیزه انتقال

 نتایج فردی مثبت

 نتایج فردی منفی

 ظرفیت فردی برای انتقال

 هاپیش حمایت

 حمایت سرپرست

 مجوز سرپرست

 اعتبار محتوای مهیا شده

 خودکارآمدی عملکرد

 طرح تحقیو و فرصت استفاده

 انتظارات عملکرد انتقال

 انتظارات نتایج عملکرد

 هدایت عملکرد

 مقاومت در برابر تغییر

 خودکارآمدی عملکرد

 محتوا

 خط مشی آموزشی

 تعهد مدیران ارشد به آموزش و یادگیری

 توسعه فرهنگ یادگیری و توسعه

 های آموزش با اهداف سازمانییاستراتژتطابو 

 انداز و اهداف آموزشی سازمانتعریف و تدوین چشم

 آموزشینیازسنجی 

 نظامند و علمی بودن فرایند نیازسنجی آموزشی

 جامع بودن نیازسنجی آموزشی

 کاربردی بودن نیازسنجی آموزشی

 همکاری کلیه کارکنان در فرآیند نیازسنجی آموزشی

 تناسب روش نیازسنجی با نوع کار و مقتضیات محل کار

 تعیین نیازهای آموزشیهای سازمان با یاستراتژتناسب بین اهداف و 

 های شغلییستگیشاتناسب نیازهای آموزشی با 

 شناسایی اختالف بین شایستگی موجود و مطلوب

 طراحی آموزشی
 ی آموزشیهادورهتعیین دقیو اهداف کلی و رفتاری 

 ها و شغل افرادتعیین ارتباط بین آموزش
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 های بدست آمده طی مراحل کدگذاریها و گویه. ابعاد، مؤلفه0جدول

 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 ی آموزشیهادورهبینی پیش نیازهای تحصیلی و تجربی برای تعریف و پیش

 تناسب محتوای دوره آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران

 هاسرفصلطراحی و تدوین مواد آموزشی متناسب با 

 بینی تکنولوژی آموزشی مورد نیاز برای تحققو اهداف یادگیریتعریف و پیش

 اجرا

 ی آموزشیهاسرفصلتعیین روش تدریس متناسب با اهداف و 

 تعیین آزمون یا روش سنجش تحقو اهداف یادگیری

 معلمان تحصیلی هایرشته تنوع با متناسب هاآموزش اجرای

 کاردانی،) یالتتحص سطو براساس شده مطرح شروط با دانشگاهی یهاآموزش قالب در خدمت ضمن یهاآموزش اجرای

 (دکترا و ارشد کارشناسی،

 ارزشیابی

 یر محتوای دوره در رفع نیاز و انجام بهتر وظایف شغلیت ث

 یر محتوای دوره در ایجاد توانمندی در فراگیرانت ث

 جدید و به روز بودن محتوای دوره

 یر محتوای دوره در بهبود عملکرد فردیت ث

 آمادگی مدرس

ی ارتباطی و هامهارت

 رهبری

 توانایی مدرس در جلب مشارکت فراگیران

 توانایی مدرس در اداره کالس درس

 زمانبندی مناسب در ارائه مطالب درسی

 نحوه برخورد و تعامل مدرس با فراگیران

 سؤاالتتوانایی مدرس در پاسخ به 

 روش تدریس )ارائه(

 استفاده مدرس از تکنولوژی و تجهیزات کمك آموزشی

 ی مختلف تدریسهاروشتسلط به 

 ها و فنون مختلف برای انتقال مطالبیوهش، هاروشبکارگیری 

 تسلط مدرس به مطالب آموزشی

 در نظر گرفتن توان و ظرفیت فراگیرندگان از نظر جنسیت، سن و ...

 تمرین و ارزیابی

های علمی و یژگیو

 تخصصی

 آموزشداشتن رشته تحصیلی مرتبط با موضوع 

 داشتن تسلط به رئوس مطالب آموزش

 سابقه تدریس قبلی در زمینه موضوع آموزش

های پژوهشی و یژگیو

 عملی

 ی عملی در زمینه موضوع آموزشیهاپروژهانجام 

 نگارش مقاله علمی در زمینه موضوع آموزشی

 نگارش کتاب در زمینه موضوع آموزشی

 در زمینه موضوع آموزشی مؤسساتارائه مشاوره به شرکتها و 

 اندمشاهده عملی پیشرفت تحصیلی بیشتر معلمانی که دوره ضمن خدمت دانشگاهی را گذرانده

 محیط

 آموزشی

 برخورداری محیط آموزشی از استانداردهای جهانی و ملی

 یادگیرنده بودن محیط آموزشی

 جذابیت محیط آموزشی در ایجاد عالقه در فراگیران

 ملی

 حمایت ملی از برنامه منسجم آموزشی برای کارکنان

 تمایل فضای عمومی کشور به ارتقا سطو آموزشی کارکنان

 ی کارکنانهاآموزشتخصیص فضاهای آموزشی به موضوع 

 فراملی

 المللیدر اختیار بودن منابع و مدارک علمی بین

 المللی با هدف یادگیریوجود فضای همکاری بین

 المللیی علمی بینهاپروژهامکان بازدید از 
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 کدگذاری مراحل طی آمده بدست هایگویه و هامؤلفه ابعاد،. 0جدول
 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 الزامات اجرایی

 مکان

 المللیوجود فضای آموزشی مناسب بر اساس استانداردهای ملی و بین
 کیفیت مکان آموزش به لحاظ رنگ، نور، صدا، سرمایش و...

 وجود فضاهای آموزشی خارج از محل کار
 های دولتی معتبراجرای آموزش توسط دانشگاه

 های مختلف تدریسبرخورداری از فضاهای آموزشی قابل تغییر جهت استفاده از روش
 دگیریفضا و محیط آرام، بی سر وصدا و مطلوب برای یا

 معلمان تصدی براساس آموزشی یهادوره اجرای

 زمان
 همانند دروس دانشگاهی در طول هر هفته انجام شود

 های دانشگاه باشدبرای هر مقطع مدت زمان معادل سرفصل
 دو برابر مصوب آموزش عالی که نصف آن کارورزی و نصف آن آموزش نظری باشد

 منابع مالی

 ی آموزشیهادورهبینی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز پیش
 های آموزشیینههزپرداخت به موقع 

 ی مالی برای نظامند کردن آموزش کارکنانهادستورالعملتدوین 
 تجمیع اعتبارات آموزشی

 اختصاص بخشی از حقوق و مزایای کارکنان به خودآموزی
 ی آموزشیهادورهبرقراری ارتباط بین سیستم ارزشیابی حقوقی کارکنان و 

 ی کارکنان در جهت یادگیری و یاددهیهاتالشی مادی به هامشوق

 تکنولوژی آموزشی 

 برخورداری فضای آموزشی از وسایل کمك آموزشی
 وجود نرم افزار سیستم جامع آموزش

 الکترونیكبرخورداری از سیستم یادگیری 
 های ارتباطی آموزشی برای برقراری ارتباط با مدرس و سایر فراگیرانیستمسبرخورداری از 

 وجود بستر اینترنت و اینترانت در محل اجرای آموزش

 ارزشیابی نتایج

 واکنشی
ید )سرمایه انسانی تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تول یانسانتوجه به مفهوم قابلیت انسانی به جای سرمایه 
 (تر تقویت کندها را برای دستیابی به زندگی شایستهکند توانمندی انساندارد، قابلیت انسانی تالش می

 های خاص مربوط به شغلکسب مهارت در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش

 رفتاری
 از طریو آموزش مهارتی و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی ی، مهارتیهای دانشافزایش توانایی

 های عمومی بازار کارمهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و مهارتتوجه همزمان به 

 یادگیری
نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خالق و آموزش ) / مهارتیایهای فنی و حرفهکار محور بودن آموزش

 شود(یفعال م
 ی مهارتیهاآموزشدر  علم، فن و هنر تلفیو

 عملیاتی

 هماهنگی بین نهادهای مختلف ارائه کننده خدمات آموزش مهارتی در کشور
 گذار کالن نیروی انسانی در آموزش مهارتی کشوروجود یك سیاست

 ثبات مدیریت در نظام آموزش مهارتی کشوروجود 
 ی مهارتیهاآموزشکننده های ارائهیت گرا نبودن سازمانم مورهدفمند و 

 ی مهارتیهاآموزشها با مراکز ارائه دهنده آشنایی مدیران سازمان

 ارزشیابی

 های شغلی جهت سنجش و تطابو با معیارهای مشخصیستگیشاترسیم مدل 
 ی آموزشی قابل سنجشهاشاخصتدوین 

 ارزشیابی کلیه سطوح آموزشی مثل واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج
 و مشکالت یادگیری هاچالشجهت رفع  مؤثرارائه بازخورد 

 سازمان و مدیریت

 حمایت ساختاری

 برخورداری از ساختار سازمانی منعطف
 توسعه کارکنان در سازمانوجود جایگاه و ساختاری مستقل برای آموزش و 

 برخورداری سازمان از یك نظام آموزش جامع و کل نگر
 ی آموزشی در سلسله مراتب سازمانیهادورهارتباط و تناسب بین ارتقاء شغلی و 

 وجود قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرایی برای آموزش مستمر کلیه کارکنان

 حمایت مدیریت

 از آموزش کارکنانحمایت مدیریت ارشد 
 دادن اختیار و استقالل در انجام امور و کمك به یادگیری افراد

 های انجام کار جدیدایجاد شرایط برای کسب تجربه و یادگیری از طریو روش
 اعتقاد مدیریت به اهمیت آموزش کارکنان

 آموزشیی هادورهتشویو کارکنان به آموزش از طریو شرکت مستمر مدیریت در 
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 کدگذاری مراحل طی آمده بدست هایگویه و هامؤلفه ابعاد،. 0جدول
 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 ی افراد در عملهاآموختهبازخوردگیری مدیریت از 
 الزام کارکنان آموزش دیده به تسهیم و اشتراک دانش

 الگوسازی آموزشی برای کارکنان

 قوانین و مقررات

 ی آموزشی برای کارکنانهادورهامتیازآور بودن 
 اتصال آموزش به سیستم ارتقاء کارکنان

 به سیستم حقوق و دستمزداتصال آموزش 
 حضوری / غیرحضوری، تئوری/ عملی / کارورزی(ها )آموزشقوانین مرتبط با نحوه اجرای 

 های مدرس / مجریقوانین مرتبط با ویژگی
 باشد خدمت ضمن دهنده آموزش دانشگاه نظارت با کارورزی

 ارائه مدرک رسمی از سوی دانشگاه
 رغی در مدرک، ارائه شدن قبول صورت درکنکور ) در قبولی شرط به علوم وزارت مصوب خدمت ضمن آموزش دوره برگزاری

 (شود ارائه آن معادل صورت این
 لحاظ نمودن مدارک دست یافته در سطوح اداری و آموزشی و مالی معلمان و کارکنان

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 یبرا شده ییشناسا ابعاد که بود آن انگریب پژوهش یهاافتهی

اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی استان  یالگو

و  نیتمر، مدرسی آمادگ، محتوا، رندهیفراگ هرمزگان ابعادی چون،

 تیریمد و سازمانو  جینتای ابیارزشیی، اجرا الزامات، طیمحی، ابیارز

(، بارت 2100همکاران )های آتاباروت و باشد که با نتایج پژوهشمی

(، عزتی، 2109کوک )(، 2100تورتاپ )(، 2102همکاران )و 

( و خراسانی، 0300همکاران )(، کرمی و 0300) یشاطریوزباشی و 

باشد، چراکه آنها نیز در ( همسو می0300) یمختارشمس و 

 پیدا کردند. ی خود به نتایج مشابهی دستهاپژوهش

 ازاین باشدمی سازمان یك دانشی سرمایه مهمترین انسانی نیروی

 یدانش سرمایه. آیدمی شمار به سازمان در خالقیت منبع بعنوان رو

 یکاف نه و است سازمان عملکرد در اثرگذار اجزا از یکی کارکنان

 ردهب باال را ملموس هایدارایی کاربرد سازمان یك در انسانی نیروی

 کنانکار هایقابلیت افزایش. اندازدیم بکار را ملموسنا هایدارایی و

 لحاظ به یانسان نیروی. دارد سازمان مالی نتایج بهبود بر مستقیمی اثر

 ههرگون که چرا است سازمان در مهمی عامل خالقیت و تفکر قدرت

 وسطت سازمانی و فنی فرآیندهای و هانظام در بهبود و تغییر وریبهره

های توانمندی و فکری توان از برداری بهره. گیردمی صورت هاانسان

 یازمندن برندمی نام آن از نهفته سرمایه عنوان به که سازمان کارکنان

 نانکارک هایتوانمندی بتواند که است ساختارهایی آمدن وجود به

 .دهد سوق سازمان آینده و فعلی اهداف تحقو راستای در را سازمان

 یا کند تالش سازمان بیشتر وریبهره یا سود برای خواه مدیر

 و یزشانگ مراقب پیوسته باید کارکنان، بهتر عملکرد و کارآمدی

 مدیر وظیفه زا نیمی تعبیری به باشد کاری هایگروه و افراد شایستگی

 .است کارکنان شایستگی سطو افزایش هایراه همیشگی جستجوی

 از اریبسی که است این مدیریت درفراگرد معمول مسائل از یکی

 مكک در ولی هستند مؤثر کارکنان قوت نقاط دادن نشان در مدیران

 دیگر، ارتعب به. نیستند اثربخش میزان همان به هاضعف یابیعلت به

 یصتشخ در ولی هستند قوی مس له شناسایی در مدیران از بسیاری

 یارزیاب در بودن مؤثر برای مدیران. ضعیفند آن تحلیل یا علت

 .دارند ازنی آنها پیدایش علل تعیین به وری بهره مسائل حل و عملکرد

 بدون یروز ندرت به. است تحول و تغییر جهان امروز، جهان

 خدمات وضعیت یا تولید در تغییر ،اقتصاد جهان در ینوآور

 یبرا یحلراه دنبال بهها سازمان بیشتر یشرایط چنین در. گذاردیم

 نظراناحبص بیشتر توسط که یحل راه. هستند شرایط این با تطبیو

 یزن یعلم لحاظ از. است یانسان منابع یبهساز و آموزش شده، عنوان

 هم با یسیاس و یاقتصاد تکنولوژیك، ،یاجتماع ،یفرهنگ عوامل

 به یساسا یهاپتانسیل به کنند مجبور را هاسازمان تااند شده ترکیب

 .دباشن داشته یبیشتر توجه خاص طور به آموزش به و کل طور

 نندگانکشرکت بر یآموزش دوره یك نتایج و اثرات دقیو تعیین

 در دخو کار محل به بازگشت در آنها عملکرد نحوه دقیو تعیین و

 یااوتقض بر یمبتن گاه و مشکل و پیچیده است ییندآفر سازمان،

 زآمیموفقیت ظاهراً یاجرا و تهیه در چند هر که است یکسان یذهن

 آثار هب کمتر اما ،آورندیم عمل به بسیار کوشش یآموزش دوره یك

 .دارند توجه یآموزش دوره یعمل نتایج و

 یبرا مدیران یابزارها مؤثرترین از ییک خدمت ضمن آموزش

  هب خدمات، مناسبارائه  ضامن و بوده یمحیط تغییرات با مقابله
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م منظ چنانکه که باشدیم یدولت و یخدمات یهاسازمان در خصوص

 د،شو اجرا و تدوین کارکنان یواقع ینیازها یراستا در و هدفمند و

 بهبود بلکه برد،یم باال را سازمان و کارکنان عملکرد تنها نه

 زنی را رجوع ارباب و کارکنان رضایت افزایش و مدیران یهامهارت

 .داشت خواهد یپ در

 یتکیف بهبود جهت در مطمئن اییلهوس عنوان به همواره آموزش

 جادای باعث آن فقدان و بوده نظر مد سازمان مشکالت حل و عملکرد

 سازمانی هر آموزشی سیستم .شودمی سازمان در متعددی معضالت

 نانکارک به را الزم بینش و هامهارت اطالعات، که باشد طوری باید

 را کافی آمادگی همواره مختلف مشاغل احراز برای تا کند ارائه

 نسانیا نیروی تجهیز و تربیت منظور به جهت بدین باشند داشته

 آموزش نیروها، این از ثرترؤم هرچه گیری بهره و بهسازی و سازمان

 .است داشته خاصی اهمیت همواره عامل ثرترینؤم بعنوان

 با وفو برای باید سازمان مدیریت علم نظرانصاحب عقیده به

 توسعه هب اقدام مستمر و مداوم بطور توسعه، و رشد و محیطی تغییرات

 و تجهیزات انسانی، نیروی متغیر چهار خصوص در بهسازی و

 الیتفع ینمهمتر نماید، سازمانی جو و مقررات و قوانین تکنولوژی،

 رمیس کارکنان آموزش طریو از انسانی نیروی توسعه و بهسازی

 عهده از بتوانند کارکنان اینکه برای دیگر بعبارت. شودیم

 دبای مدیران برآیند، تازه هایدشواری و مسائل و جدید یهاخواسته

 آنان تا آورند فراهم را خود کارکنان آموزش برای الزم امکانات

 تمام از شده ایجاد آموزشی هایفرصت از استفاده با بتوانند

 کنشیوا مشکالت، و مسائل مقابل در و گرفته بهره خود استعدادهای

 .دهند بروز خود از مناسب

در خصوص پاسخ به سؤال دوم پژوهش نتایج به دست آمده نشان 

ی سازنده الگوی اثربخشی آموزش ضمن خدمت هامؤلفهدادکه 

سطو  ی،آمادگ مؤلفه 24مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان شامل 

 خط، کردعمل یخودکارآمد، رندهیفراگ یقبل مهارت و دانش، زهیانگ

، اجرای، آموزش یطراحی، آموزش یازسنجینی، آموزش یمش

، (ارائه) یستدر روشی، رهبر و یارتباط یهامهارتی، ابیارزش

ی، عمل و یپژوهش هاییژگیوی، تخصص و یعلم هاییژگیو

ی، شآموز یتکنولوژی، مال منابع، زمان، مکانی، فراملی، ملی، آموزش

ی، اختارس تیحمای، ابیارزشی، اتیعملی، ریادگی، یرفتاری، واکنش

باشد. این نتایج با نتایج یم مقررات و نیقوانو  تیریمد تیحما

 گرانید و یگاالناک، (2109) کوک، (2109) نگیکاش هایپژوهش

 و زادهرانیا پور، یتقو  (0300) یشاطر و یوزباشی ،یعزت، (2109)

ی هاپژوهشباشد چراکه آنها نیز در یمهمسو  (0300) نیمت یعلو

 خود به نتایج مشابهی دست یافتند.

گویی به سومین سؤال پژوهش مبنی بر اینکه در خصوص پاسخ

 034، کدامند مزبور یالگو سازنده هایلفهؤم از كی هر هایشاخص

های زیربنایی الگوی اثربخشی آموزش ضمن گویه به عنوان گویه

شدند. این خدمت مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان شناسایی 

 گرانید و یگاالناک، (2109) کوکهای نتایج با نتایج پژوهش

 ،(2102همکاران ) و بارت ،(2100همکاران ) و آتاباروت ،(2109)

 (0300) یمختار و شمس ،یخراسان و( 0300همکاران ) و یکرم

 ی خود به نتایج مشاهبیهاپژوهشباشند، چراکه آنها نیز در یمهمسو 

 هک است این پژوهش این هایاز جمله محدودیتدست پیدا کردند. 

 یآمار جامعه در کاربرد قابل تنها آمده بدست هاییافته و نتایج

 میمتع دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی و باشدمی حاضر پژوهش

ای هداد. همچنین در این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگی

ه با توجه ب وجود نداشت. فرهنگی و شخصیتی گروه مورد مطالعه

 هاصاحبهم لیحاصل از تحل هایافتهیو  اتیادب یحاصل از بررس جینتا

 ند از:عبارت شنهاداتیپ نیاهم اگردد. یمطرح و ارائه م یشنهاداتیپ و

  در آموزش و پرورش. تدوین سند راهبرد توسعه سرمایه انسانی 0

فو در حوزه کشورهای مو تیانجام مطالعات تطبیقی با محور .2

به  آموزش ضمن خدمت یالگوها کردیبا رو آموزش ضمن خدمت

بینی . پیش3پژوهش  نیا ییمدل نها یمنظور اصالح و بروزرسان

آموزش و در  ییمدل نها اجرای خصوص در ایمشاوره یهاگروه

منظور  به کباریشده هر پنج سال  نیتدو یالگو یبازنگر .8پرورش 

 رانیمد یو توسعه برا یابیمراکز ارز یانداز. راه 9 آن. یبه روز رسان

از  آموزش ضمن خدمتموضوع  یو نظر یتوسعه علم .0سازمان 

  :ویطر

 آموزش ضمن خدمت در سازمان،  اطالعاتی بانك لی( تشکالف

ا ب رانیمد ییجهت آشنا یآموزش یهاکارگاه و دوره ی( برگزارب

در  یآموزش هایکارگاه ی( برگزارج .فرایند آموزش ضمن خدمت

 جادیفرهنگ و دانش مرتبط با تخصص و ا جیبه منظور ترو هاسازمان

آموزش ضمن و استقرار نظام  یالزم به منظور طراح هاییآمادگ

 .خدمت
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