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آموزش و  ییدوره ابتدا رانیضمن خدمت مد یآموزش ها یاثربخش یابعاد الگو
 پرورش استان هرمزگان 

، اميرحسين محمد 3، كامران محمدخانی2*، عباس خورشيدی1اسماعيل هاشمی پورپتكوئی

 5، فتاح ناظم 4داودی

 چکیده 
 و   آموزش   ییابتدا  دوره  رانیمد  خدمت  ضمن  یها  آموزش   یاثربخش  یالگو   ابعادپژوهش حاضر با هدف  

است.    هرمزگان  استان  پرورش  شده   و  احبنظرانص  شامل  یآمار  جامعه.  بود  یفیک  نوع  از  پژوهشانجام 
 نمونه  روش   با  نفر  29  تعداد.  ندبود  پرورش   و  آموزش   رانیمد  و  گاههادانش  دی اتاس  از  اعم  آموزش   حوزه  خبرگان

  اسناد   یبررس  یفیک  بخش  در  هاداده   یگردآور  ابزار .  شدند  انتخاب  نمونه   عنوان  به  یبرف  گلوله  هدفمند  یریگ
  با   ها  داده  یبند  طبقه  .بود  افتهی  ساختار  مهی ن  یکتشافا  مصاحبه  نیهمچن   و  موضوع   با  مرتبط  یالملل   نیب  و  یمل

درون   نییتع  یبرا  یف کی  بخش  در  .شد   انجام  (یانتخاب   و  یمحور  باز، )  یکدگذار   و  ادیبن  داده  روش    ی اعتبار 
مصاحبه با افراد    منابع،  ق،ی تحق  نهیشیپ  ،ینظر   مبانی  مطالعه  با  هاداده   نکهیعالوه بر ا   ها،افتهیاعتبار(    تی)قابل

جرح    ،یلحاظ شد و قبل از کدگذار   زیاز خبرگان ن  یگروه  یشدند، نظرات و رهنمودها  دییانتخاب و تأ  یانونک
 له یبه وس  یبررس  وه شی  از  مطالعه  اعتبار  مورد  در  ها،دقّت و صحّت داده   دییتأ  یبه عمل آمد. برا  یینها  لیو تعد
گرد  پژوهش  یاعضا بود .  دیاستفاده  آن  بیانگر  پژوهش  های    ی ها  آموزش   یاثربخش  یالگو  ابعادکه    یافته 
 ، یآمادگ  محتوا،  رنده،یفراگ  چون  یابعاد  هرمزگان  استان  پرورش   و  آموزش   یی ابتدا  دوره  رانیمد  خدمت  ضمن

کلی بودند  ت یریمد  و  ازمانس  و  جینتا  یابیارزش  ،ییاجرا  الزامات  ط، یمح  ،یاب یارزش  ن،یتمر  مدرس، نتایج   .
که   داد  نشان    الزامات   ط،یمح  ،یاب یارزش  ن،یتمر  مدرس،  ،یآمادگ  محتوا،  رنده،یفراگ  چون  یابعادپژوهش 

 . تگذاش  ریثات رانیمد خدمت منض یها آموزش  بر تیریمد  و ازمانس و جینتا یابارزش ،ییاجرا

 . یی ابتدا  دوره  رانیمد ،ی آموزش نظام خدمت، ضمن آموزش   ها: کلیدواژه 

 
  آزاد اسالمی، واحد امارات دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه  -1
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  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات، -3
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 مقدمه 
  ن یب   در   از یموردن  ی مهارتها  و   انضباط   و   نظم  ش ی اافز  موجب   خدمت  ضمن   آموزش   های   دوره 
  بهبود   و  یشغل   تیرضا  شی افزا  و  سازمان  با  کارکنان   نمودن  همسو  و  یهماهنگ   شی افزا  کارکنان،

  یروین  توانش   و  دانش   یساز  هنگام  به  کارکنان،  ی کار  عات یضا  و  حوادث   کاهش  کارکنان،   ن یب  هیروح
  و   یهمدل   هیروح  ت یتقو  ش یافزا  ، یسازمان  تحول   و  ر ییتغ  به  کمک   شی افزا  کارکنان،   ن یب  در  یانسان

  (. 1393  همکاران،   و   ی عتمداری شر)  شود   ی م   کارکنان   ن یب  در   ی کار  بازده   توان   ش یافزا  و   ی همکار
بهسازی   و  توسعه  و  آموزش  یادگیری،  راهبردهای  به  خود،  کارکنان  کردن  آماده  منظور  به  سازمانها 

بینند به  زیرا کارکنانی که آموزش می(.  2009،  1ساالس و استاگل )  ویژه ای دارند  منابع انسانی، توجه 
دهند و در  شوند و سطوح باالتری از دانش و مهارت را نشان میاحتمال بیشتری به سازمان متعهد می

می انجام  بهتر  را  خود  وظایف  بهرهنتیجه،  در  سازمان  به  امر  این  و  میدهند  کمک  بیشتر    کند وری 
دهند؛  دین منظور سازمانها، سرمایه گذاری عظیمی در آموزش کارکنان انجام میب .  (1398)میرکمالی،  

زیرا آموزش، ابزاری قدرتمند برای تولید پیامدهای یادگیری عاطفی، رفتاری و شناختی موردنظر برای  
اهداف به  است  نیل  سرمایه  .  ( 2018،  2رابینز)  سازمانی  سازمانها،  سایر  به  نسبت  موفق  سازمانهای 

داده اند؛ زیرا آموزش، عامل مهمی در افزایش اثربخشی و کارایی   بیشتری در امر آموزش انجامگذاری  
واقع، با انجام آموزش، نه تنها کارکنان به مهارتهای موردنیاز حرفه    در کارکنان و سازمانها می باشد.

ی سازمان روی  ای یا فنی موردنیاز شغل خود مجهز می شوند، بلکه این امر نشان دهنده سرمایه گذار
ارائه آموزش  .( 3201،  3کی )  کارکنان خود نیز می باشد این است که نکته مهم و اساسی در مورد  ها 

تواند  های سازمانی داشته باشیم؛ زیرا آموزش کارآمد مینظامی جامع و مدون باید برای ارائه آموزش
بهره به  تعهدمنجر  انگیزش و  افزایش  بهبود کیفیت کاری،  بیشتر،  ، روحیه عالی و کار گروهی،  وری 

بیشتر رقابتی  مزایای  رساندن  اوج  به  و  کمتر  وجود    . (4201،  4در یاشنا)  شود   خطای  دیگر،  طرف  از 
کارکنانی که از آموزش اندکی برخوردار می باشند میتواند منجر به بروز اشتباهات، آسیبها و صدمات  

 (. 2011، 5)گروسمن و ساالس  گردد که همه آنها بسیار پرهزینه هستند
طرفی    گسترش گرو در سازمان  موفقیت و هستند سازمان هر نیروی ترینمهم کارکنان، از 

 و رشد پویایی، نوسازی، عامل عنوان به آموزش است. آنان استعدادهای کامل و پرورش هاتوانایی 
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عالیتهایی  ف به و شده گرفته نظر در سازمان پیشرفت و توسعه نتیجه در  و ارتقای تواناییهای کارکنان
راهی   سازمان،  در آموزش  (.1398)کدیور،    شوند  می منجر یادگیری به  که معموالً گردد می اطالق
نگرش    و مهارت دانش، مفهوم سه بهبود و توسعه به و است انسانی منابع بهسازی و توسعه برای

ایجاد   موجب و داشته یکدیگر با نزدیکی بسیار ارتباط گانهسه مفاهیم این  دارد. اشاره کارکنان
یکی1398)فرجاد،    شوندمی کارکنان در صالحیت  و شایستگی توانایی، آموزش   که دالیلی از (. 
 استفاده و صحیح هدایت علمی، بنیه تقویت آماده سازی،  سازد، می ضروری  سازمان، در را کارکنان

 (. در1391رشتیانی،   و )خراسانی  است  سیستم هایورودی عنوان به کارکنان هایتوانایی از بهینه

 های آموزش به کارگیری مستلزم سازمان، نیازهای با کارکنان های توانایی ساختن متناسب واقع

نیروی   ای حرفه های صالحیت تقویت به تواند می ها آموزش نوع این است. خدمت ضمن و پیش
 از یکی خدمت ضمن آموزش  .شود منجر  خود حرفه ای و شغلی وظایف انجام برای سازمان انسانی

 خصوص به خدمات، مناسب ارایه ضامن محیطی و تغییرات با مقابله برای  مدیران ابزارهای مؤثرترین

چنان کهمی دولتی  و خدماتی سازمانهای در  واقعی نیازهای راستای در و هدفمند و منظم باشد. 

 مهارتهای بهبود بلکه برد،می باال را سازمان  و عملکرد کارکنان تنها نه شود، اجرا و تدوین کارکنان

 در  (.1398)قلیچ لی،    داشت  خواهد پی  در  نیز  را رجوع ارباب  کارکنان و رضایت افزایش  و مدیران

 زیرا شود.می نگاه سازمان سرمایه مهمترین عنوان به ها انسان به سازمان و قابلیتهای منابع بررسی

رهگذر   از و آیندمی حساب به سازمانها و مؤسسات ارزش فعالترین و بزرگترین که هستند  ها انسان
به کارآفرینی و نوآوری بخشند تحقق سازمان توسعه خویش،  پیروز   رقابت، میدان  در  را آن و می 

رقابتی عنوان به  رویکرد  این در آنچه نمایند.می که   است دانش و آگاهی شودمی محسوب مزیت 
توسط است محصول به دانش تبدیل و شود می کسب رکنانکا  توسط صورت   انسانی سرمایه  که 

 ایای ارزش ویژهسرمایه چنین برای سازمانها، طبیعتاً کند.می خلق ارزش  سازمان برای و پذیردمی

 مؤسسات سازمانها و گذاریسرمایه نمود  نمایند. بارزترینمی گذاریسرمایه آن روی بر و شدند قایل

 توانمندی این آموزش طریق از  سازمان، کارکنان است. انسانی نیروی آموزش خود، کارکنان  برای

-می   فرا  را مؤسسات نیاز مورد مهارتهای و دهندمی  توسعه را خود و قابلیتهای  کرده کسب را الزم
 (.  1392،  یدوست ) گیرند 

  تاکنون   که  شد  مشخص  موضوع   یراستا  در   ارج خ  و  داخل   در  ها   پژوهش  یبررس   با  نی همچن
  نگرفته  یی ابتدا  دوره   ران ی مد  خدمت   ضمن  ی ها  آموزش   ی اثربخش   ی الگو  ابعاد   مورد   در   جامع   پژوهشی 

اینکه:    است جمله  از  شده  انجام  حوزه  این  در  نزدیک  نسبتاً  موضوعاتی  صرفاً  و  و  یوزباشی  عزتی، 
وجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی  ( پژوهشی با عنوان »ارزیابی وضعیت م1396)   شاطری

-های آموزشی: سازمان امور مالیاتی کشور« انجام دادند. نتایج نشان داد که عمدهارتقاء اثربخشی دوره
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آسیب نیازسنجی ترین  شامل؛  مالیاتی  امور  سازمان  آموزش  نظام  دوره های  اهداف  آسیب،  های  ها، 
دمحتوا برگزاری  شرایط  و  محیط  مدرسان،  آسیبوره ،  دورهها،  اجرای  آموزشیهاهای  ارزشیابی  می    ، 

( در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزشهای مهارتی ضمن  1396)  زاده و علوی متینباشد. تقی پور، ایران
منابع   توانمندسازی  میانجی  نقش  با  دریایی  بنیان  دانش  صنایع  در  اطمینان  قابلیت  ارتقاء  در  خدمت 

نشا نتایج  پرداختند.  اطمینان  انسانی  قابلیت  ارتقاء  بر  کارکنان  توانمندسازی  بر  تاثیر  با  آموزش  داد  ن 
( در پژوهشی به کاوش و طراحی  1395)   سیستم در صنایع دانش بنیان دریایی موثر می باشد. طاهری

مطالعه سازمانی:  آموزش  اثربخشی  اجرایی  زمینمدل  نظریه  بر  مبتنی  پرداخت.  های   هاییافتهای 

نشان  و ایزمینه عوامل با سازنده واکنش و کنش در آموزش اثربخشی راهبردهای داد پژوهش 
بهبود  پیامدهای محیطی  یک گیری شکل نهایت در  و مالی  منافع  افزایش خدمات، کیفیت مثبت: 

سلطانی پور  داشت.  خواهد  همراه به را  یادگیرنده گمرك  و  نژاد  علی  با  1395)  اسماعیلی،  پژوهشی   )
های   دوره  »تحلیل  بر عنوان  کرمان  گاز  ملی  شرکت  کارکنان  خدمت  ضمن  مدل    آموزش  اساس 

( پژوهشی با عنوان »شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی  1393)  مهدوی و فیاضسوات« انجام دادند.  
دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری« انجام دادند. یافته های تحقیق نشان می  

ش  ذکر  فردی  عوامل  از  کدام  هیچ  عوامل  دهد  کلیه  و  نبوده  تاثیرگذار  دوره  اثربخشی  روی  بر  ده 
  های   آموزش الگوی    پژوهشی باعنوان  ( 2018)  1روآل   اجتماعی تاثیر مثبتی بر روی اثربخشی داشتند.

اثر بخش مهارت انسانی    ی برا  یل یتکم  ی  از آن است که منابع  نتایج حاکی  حرف مختلف انجام دادند. 
جمله عوامل مهمی است که بر   قیت هر حرفه است. نیروی انسانی ازماهر و کارآمد عامل اصلی موف

حرف  صاحبان  دارد.  زیادی  بسیار  تأثیر  خدماتی  های  سازمان  سودآوری  نیروی    قابلیت  بکارگیری  با 
  انسانی خالق ، پویا و آموزش دیده و تحصیل کرده قابلیت خود را در کسب مزیت رقابتی بهبود و ارتقا 

مهم ترین نقش را در این راستا ایفا می کند. مدیران و کارشناسان حرف باید از  می بخشند. آموزش  
طریق برگزاری دوره های آموزشی مختلف ایجاد تنوع در روش های آموزشی موجود و طراحی برنامه  
انسانی ماهر و کارآمد  نیروی  تربیت  در  از نظر کارکنان سعی  البته کاربردی  و  آموزشی مناسب    های 

باشند. همچنین این تحقیق نشان داد که شاخص های تدوین شده در راستای طراحی الگو    خود داشته
 می باشند.  واثربخشی مراکز جذب حرف مختلف ،قادر به تبیین سنجش کارایی 

نمود که    ضرورت  و   تیاهمدر بحث   بیان  بایست    به   کشور   پرورش   و   آموزش   نظامپژوهش می 
  ی معلمان   و   رانیمد   ازمند ین  راستا   ن یا   در  و   دارد  کشور   کل   در   یرانکا   رقابلیغ  رات ی تأث  که  ینهاد   عنوان 

 

1 - Roaal 
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  پرورش  و   آموزش.  دهند   انجام   احسن  نحو   به  را   شان   فیوظا   بتوانند  تا   باشد   یم   توانمند  و   دانش   با
  به   ستمی س  ن ی ا  لذا .  است  آن   گروه  در   جامعه   نده یآ  و  رد یگ  ی م  شکل   افراد   ه یما  ر یخم  که   است   یی جا
  زمند ین  باال   ی ها  ی توانمند  از  یبرخوردار  و  باشند   برخوردار   الزم  ی توانمندها  زا   که  دارد   از ین  ی رانیمد

  سازمانها   در  رانیمد  عملکرد  ارتقاء   منظور  به  . شود  یم   ارائه  خدمت  ضمن  بصورت   که  باشد   ی م  آموزش 
  ت یاهم.  شود  یم   استفاده  یمتنوع   و  متفاوت  یآموزش  یالگوها  از  کشور،  یآموزش  نظام  در  بخصوص  و
  ط یشرا  ی برا  و  هستند   ی خاص   مفروضات   بر   ی مبتن   آنها   از   ک ی  هر  که  است   لی دل  ن یا  به   ا الگوه  ن یا

  کل   الگو،  چند  از  یبیترک  ای   خاص  یالگو  کی  اعمال   ای   رشیپذ   نیهمچن  و  باشند  یم  مناسب  ،ی متفاوت
  دارد   را  خود   خاص   یها  ی ژگیو  ی ستمی س  هر   که   آنجا  از .  داد  خواهد   رییتغ  را   آن   جی نتا  و   آموزش  ندیفرا
  استان   پرورش  و  آموزش  سازمان  اساس  نی ا  بر.  دارد  از ین  هم   را  خود  اثربخش  ی آموزش  ی الگو  الذ

  ران یمد ی برا  خدمت   ضمن   آموزش  اثربخش  ی الگو   ازمند ین  خود   به   مختص  بافت   ل یدل  به   ز ین  هرمزگان 
  حاضر   پژوهش   لذا.  است  آن   به  یابیدست  دنبال   به  پژوهش   ن یا  در   محقق  که  باشد   یم   خود  کارکنان   و

  دوره   ران یمد   خدمت  ضمن   آموزش  ی اثربخش ی  الگو   ابعاد :  که  بود   سؤاالت   نی ا  به  پاسخ   صدد  در
   کدامند؟  هرمزگان   استان  پرورش  و  آموزش یی ابتدا

 روش پژوهش 
 و  صااحبنظران.  بود  ادیبن  داده  روش  نظر  از  و  یفیک  ها  داده  نظر  از  ،یکاربرد  هدف  نظر  از  پژوهش

 از اعم آموزش حوزه خبرگان
  اند  شده   گرفته  نظر  در  پژوهش  جامعه  عنوان  به  پروش  و  آموزش  یعال   رانی مد  و  گاهها دانش  دیاسات

  مصاحبه،   31  انجام  با .  شدند  انتخاب   نمونه  عنوان  به   نفر  29  تعداد  یبرف  گلوله   هدفمند  روش   با  که
  پژوهش   به  ورود   مالك   .دیرس  اشباع  نقطه   به   شده  ی گردآور  اطالعات   که   بود  ن یا   ق محق  صیتشخ

  و   سی تدر  سابقه  سال  15  حداقل  داشتن  پژوهش،   در  شرکت  جهت  آگاهانه   تیرضا  ز، ا  بود   عبارت 
.  بود  پژوهش  در   شرکت  به  ل یتما  عدم  پژوهش   از  خروج   ی مالکها  هرمزگان،   شهر  در  بودن   ساکن
  پژوهش   یاجرا  هرمزگان،   پرورش   و   آموزش   با   الزم   ی هماهنگ   از  بعد  که   بود   بیترت  ن یبد  اجرا  روش
  ی ها  نمونه  به  اطالعات  بودن   محرمانه  مورد   در  پژوهش  ی اخالق  اصول  ت یرعا  منظور  به.  شد   شروع

  و   موضوع  با  مرتبط  یالملل   نیب  و  یمل  اسناد  یبررس   ها  داده  یگردآور  ابزار.  شد   داده  نانیاطم  پژوهش
  بخش   از   اطالعات   یآور  جمع  از   پس  تینها   در.  بود  افتهی  ساختار  مهین  یاکتشاف  مصاحبه  نی همچن

(،  یانتخاب  و   یمحور   باز،)  ی کدگذار  و   اد یبن  داده  روش   از   مرحله   ن ی ا  در  منابع،   ی بررس  و  مصاحبه   ی ها
  با   ها   داده  نکه یا  بر   عالوه  ها،   افتهی  (اعتبار  ت یقابل)  یدرون   اعتبار .  شد  استفاده  ها  داده   یبند   طبقه   یبرا

  و  نظرات  شدند،  د ییات   و  انتخاب  یکانون  افراد   با  مصاحبه  منابع،  ق، یتحق  نهیشیپ  ، ینظر  ی مبان  مطالعه
  .آمد  عمل  به  یینها  ل یتعد   و   جرح  ،یکدگذار   از  قبل   و  شد  لحاظ  زین  خبرگان  از   یگروه   یرهنمودها
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  پژوهش   یاعضا  لهیوس  به  ی بررس  وهی ش  از  مطالعه  اعتبار  مورد  در  ها،  داده  صحّت  و  دقّت  دیی ات  یبرا
  اشباع   حصول   یاه   کیتکن  از  ها  افتهی  (یری پذ  انتقال)  یرونیب  اعتبار  نییتع  جهت.  دی گرد  استفاده

  بهره   ها،  داده  یغن   فی توص  و  ها  نشانه  و  نمادها  لی تحل  و  یکدگذار   ژهی و  یها  هیرو  از  استفاده  ،ینظر
 . شد  گرفته

 یافته های پژوهش 
  و   مناسب  میمفاه  و   عبارات   گرفتند،  قرار   یبررس   مورد   دقت به  ها  داده  باز،   یکدگذار   مرحله   طول   در 
  ی ها  نسخه.  گرفت  قرار   ی بررس   مورد   و   شد   ن یی تع  ها یژگیو  و   ابعاد   شدند،  مشخص   مربوط   ی ها  مقوله 

  جه ینت  در .  گرفتند  قرار   ی بررس   مورد   منظم  طور  به   ی اصل  ی ها  هیگو   افتنی   ی برا  ها   مصاحبه   شده  اده یپ
  استان  یی ابتدا  دوره  رانیمد   خدمت  ضمن  آموزش  ی اثربخشابعاد    یها   هیگو  عنوان  به  ه یگو  138

 .  شد  یی شناسا  هرمزگان 
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  از  افته یساختار  مه ین  فرم  ک ی  قالب  در  ی محور  ی کدگذار  مرحله   از  آمده   دست  به  ج ینتا  2  جدول   در
  ط، یمح مدرس، یآمادگ   مضمون، رنده،یفراگبعد  7در  ینظر  اشباع از پس و یدلف  فن و مصاحبه قیطر

 . شد یینها ت یریمد  و سازمان  ج،ینتا ی ابی ارزش ، ییاجرا ی هااست یس و هادستورالعمل 
 بحث و نتیجه گیری 

  ضمن   آموزش  یاثربخش  ی الگو  یبرا  شده  ییشناسا  ابعاد  که  بود  آن  انگریب  پژوهش   ی ها  افتهی
آمادگی   ی ابعاد  هرمزگان   استان   یی ابتدا   دوره   ران یمد  خدمت مضمون،  محیط،    فراگیرنده،  مدرس، 

  پژوهش   جی نتا  با که    باشد   مدیریت می   و   نتایج، سازمان  اجرایی، ارزشیابی   های سیاست  و  هادستورالعمل 
  ، ( 1395طاهری ) ،  (1396زاده و علوی متین )تقی پور، ایران  ،( 1396عزتی، یوزباشی و شاطری )  یها

( سلطانی  و  نژاد  علی  )  و   ( 1395پوراسماعیلی،    در   زین  آنها   که  چرا   باشد،   ی م   همسو   ( 2018روآل 
   .کردند  دای پ دست  یمشابه  جی نتا به خود  یپژوهشها
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نیروی انسانی مهمترین سرمایه دانشی یک امروزه    که  است  ی گفتن  الذکر   فوق   وال س  به   پاسخ  در 
آید . سرمایه دانشی کارکنان  سازمان می باشد ازاین رو بعنوان منبع خالقیت در سازمان به شمار می 

یکی از اجزا اثر گذار در عملکرد سازمان است و نه کافی نیروی انسانی در یک سازمان کاربرد دارایی  
ملموس را بکار می اندازد. افزایش قابلیت های کارکنان اثر  ی ملموس را باال برده و دارایی های نا ها

عامل   خالقیت  و  تفکر  قدرت  لحاظ  به  انسانی  نیروی  دارد.  سازمان  مالی  نتایج  بهبود  بر  مستقیمی 
فرآیندها و  ها  نظام  در  بهبود  و  تغییر  وری  بهره  گونه  هر  که  چرا  است  سازمان  در  و  مهمی  فنی  ی 

سازمانی توسط انسانها صورت می گیرد. بهره برداری از توان فکری و توانمندی های کارکنان سازمان  
برند نیازمند به وجود آمدن ساختارهایی است که بتواند توانمند  که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام می 

مان سوق دهد. مدیر خواه برای  ی های کارکنان سازمان را در راستای تحقق اهداف فعلی و آینده ساز
سود یا بهره وری بیشتر سازمان تالش کند یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان ، باید پیوسته مراقب 
انگیزش وشایستگی افراد و گروههای کاری باشد به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر جستجوی همیشگی  

معمول درفراگرد مدیریت این است که یکی از مسائل    افزایش سطح شایستگی کارکنان است.راههای  
مؤثر هستند ولی در کمک به علت یابی ضعفها به    خودبسیاری از مدیران در نشان دادن نقاط قوت  

همان میزان اثربخش نیستند . به عبارت دیگر، بسیاری از مدیران در شناسایی مسأله قوی هستند ولی  
ثر بودن در ارزیابی عملکرد و حل مسائل بهره  در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعیفند. مدیران برای مؤ 

مسئولین واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت    وری به تعیین علل پیدایش آنها نیاز دارند.
از گزینه  بیاندیشند و یکی  ها برای باالتر بردن رشد علمی سازمان حضور در دوره های  سازمان خود 

عتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان م
های دانشی و مهارتی، رفتاری و نگرش مناسبی را پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز  
بهبود   راستای  در  را  آنان  تالشهای  تمام  غفلتی  چنین  که  دهند؛  قرار می  غفلت  مورد  را  رفتار  تغییر 

س  می  روبرو  ناکامی  با  روز   ازد.سازمان  ندرت  به  است.  تحول  و  تغییر  جهان  امروز،  بدون    ی جهان 
بیشتر سازمان    یگذارد. در چنین شرایط   ی ، تغییر در تولید یا وضعیت خدمات مدر جهان اقتصاد  ینوآور

نظران عنوان  که توسط بیشتر صاحب   ی حل . راهتطبیق با این شرایط هستند   یبرا  یها به دنبال راه حل 
تکنولوژیک،    ،یاجتماع   ،ی نیز عوامل فرهنگ   یاست. از لحاظ علم   یمنابع انسان  ی سازشده، آموزش و به

به طور    ی اساس   یبا هم ترکیب شده اند تا سازمان ها را مجبور کنند به پتانسیل ها  یو سیاس  یاقتصاد
 داشته باشند.  ی کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتر

بر شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آن    یتعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره آموزش  
  یابر قضاوت یاست پیچیده و مشکل و گاه مبتن  یها در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرایند

  یار کوشش بس  ی ظاهراً موفقیت آمیز یک دوره آموزش  ی است که هر چند در تهیه و اجرا  ی کسان  ی ذهن 
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  ی ضمن خدمت یک  آموزش توجه دارند.  ی دوره آموزش ینتایج عمل آورند، اما کمتر به آثار و   یبه عمل م 
بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، به خصوص در    ی مقابله با تغییرات محیط  ی از مؤثرترین ابزارها برا

دولت   ی خدمات  ی هاسازمان  راستا  باشد یم  یو  در  و  هدفمند  و  منظم  چنانکه    یواقع  ی نیازها  ی که 
  ی هابلکه بهبود مهارت  برد،ی را باال م  مانه تنها عملکرد کارکنان و سازکارکنان تدوین و اجرا شود، ن

آموزش همواره به عنوان    خواهد داشت.  یمدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پ 
وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت سازمان مد نظر بوده و فقدان آن  

سیستم آموزشی هر سازمانی باید طوری باشد که    ت متعددی در سازمان می شود. باعث ایجاد معضال
به   را  بینش الزم  و  مهارتها  آمادگی    افراداطالعات،  همواره  مختلف  مشاغل  احراز  برای  تا  کند  ارائه 

کافی را داشته باشند بدین جهت به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره  
  چه موثرتر از این نیروها، آموزش بعنوان موثرترین عامل همواره اهمیت خاصی داشته است.گیری هر

در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط    نیروی انسانی رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی  
سازمان    متغیر دارد، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات

و محیطی بطور موثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی و بهره وری خود افزوده و عملکرد خود را  
برای   بوسیله مدیریت  برنامه ریزی شده  بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و  بهبود بخشند. 

، زیرا  و عملکرد سازمانی است. سازمان یک سیس  نیروی انسانیبهبود سطوح شایستگی   تم پویاست 
شرایط و اوضاع محیطی بطور مداوم در حال تغییر است و چون این تغییر بر روی سازمان موثر است 

به عقیده صاحبنظران علم    ضروری است که سازمان برای حفظ و بقا، خود را با این تغییرات وفق دهد.
ب توسعه،  و  و رشد  تغییرات محیطی  با  برای وفق  باید  به  مدیریت سازمان  اقدام  و مستمر  مداوم  طور 

توسعه و بهسازی در خصوص چهار متغیر نیروی انسانی، تجهیزات و تکنولوژی، قوانین و مقررات و  
  نیروی انسانی جو سازمانی نماید، مهمترین فعالیت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش  

می  از  میسر  بتوانند  کارکنان  اینکه  برای  دیگر  بعبارت  و  شود.  مسائل  و  جدید  های  خواسته  عهده 
دشواریهای تازه برآیند، مدیران باید امکانات الزم برای آموزش خود را فراهم آورند تا آنان بتوانند با  
بهره گرفته و در مقابل مسائل و   استعدادهای خود  تمام  از  ایجاد شده  آموزشی  از فرصتهای  استفاده 

   مشکالت، واکنشی مناسب از خود بروز دهند.
  ی شنهاداتیپ  ها  مصاحبه  لی تحل  از  حاصل  یها   افتهی  و  اتیادب  یبررس  از  حاصل   جینتا   به  توجه  با
  هاسازمان   در   ی آموزش  یهاکارگاه   یبرگزار  -1  :از   عبارتند  شنهاداتیپ  ن ی ا  اهم.  گردد  یم  ارائه  و  مطرح

  و   یطراح  منظور  به  الزم  ی های آمادگ  جاد یا   و  تخصص  با  مرتبط  دانش  و  فرهنگ  ج یترو  منظور  به
  ی انسان  هیسرما  توسعه  راهبرد  سند   نی تدو  -2  بسیار ضرورت دارد.  خدمت  ضمن  آموزش  نظام  استقرار
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  و  کارگاه  ی برگزار  سازمان،  در  خدمت  ضمن  آموزش  یاطالعات   بانک  لی تشک  -3  پرورش  و  آموزش  در
 . خدمت ضمن آموزش   ندیفرا با  رانیمد ییآشنا  جهت ی آموزش ی ها  دوره

 
 منابع 

(. بررسی تاثیر آموزشهای مهارتی  1396)  زاده، سلیمان. علوی متین، یعقوبی پور، احسان. ایران تق •
ضمن خدمت در ارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمندسازی  

 .  40-30: 10منابع انسانی. آموزش علوم دریایی،  

وفای  • و  عباس  عباسپور،  اباصلت؛  مهدییخراسانی،  انتقال  1394)   زاده،  بر  مؤثر  عوامل  بررسی   .)
از مدل  آموزش در آموزش با استفاده  های ضمن خدمت کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه تهران 

 . 25-1(: 5) 2هولتون، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 

آموزشهای مهارت    (. ارزیابی اثربخشی 1392)  دوستی، هومن. خراسانی، اباصلت. محمدبیگی، یزدان  •
 .  65-47(: 58)15محور در بخش صنعت. آموزش مهندسی ایران،  

(. مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی. تهران:  2018رابینز، استیفن ) •
   هش های فرهنگی. ودفتر پژ

انش محور. پایان  های د(. ارائه الگوی فرهنگ سازمانی متناسب با سازمان 1392ربیعی، حسینعلی )  •
 نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی. دانشگاه ازاد اسالمی شاهرود.  

رسول  • بابامرادی،  و  احمدرضا  اساکندری،  جاواد؛  حاتمی،  مهدی؛  بررسی  1393)  شریعتمداری،   .)
بهباود   بر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزشهای  تاأثیر  چگاونگی 

آن پنجم،  عملکارد  شماره  چهارم،  سال  آموزشی؛  ارزشیابی  و  گیری  اندازه  مطالعاات  فصالنامه  هاا، 
175-199 

  : ی سازمان  آموزش   ی اثربخش  ییاجرا  مدل   ی طراح  و  کاوش  به   یپژوهش  در  .( 1395)  ی، مرتضی طاهر •
ایران،  ا  نهی زم  هینظر   بر  ی مبتن  ای   مطالعه انسانی  منابع  و  آموزش  توسعه  علمی  انجمن  نشریه  ی، 

 . 9ه  شمار

  موجود   تیوضع   یابی ارز»  عنوان  با  یپژوهش   .(1396) ی، کریم  شاطر  ی، علیرضا،وزباش میترا، ی   ، یعزت •
  ی ات ی مال  امور  سازمان:  یآموزش   های  دوره  یاثربخش  ارتقاء  یفیک  یالگو   ارائه  و  ی آموزش  یها   دوره

 . 12  شماره 1396 بهار  چهارم سال  یانسان منابع توسعه  و  آموزش، کشور«

شهروز   • عملی(.1398) فرجاد،  چارچوب  و  تکنیکها  سازمانها)مفاهیم،  در  آموزشی  نیازسنجی   .) 

 انتشارات بال. 
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(. تعالی منابع انسانی: ارزیابی برنامه ریزی و بهبود. تهران: مؤسسه بهره وری  1398قلیچ لی، بهروز ) •
 و منابع انسانی. 

 (. روانشناسی تربیتی. تهران: سمت.  1398کدیور، پروین ) •

زهرا، مهدو • ایراندخت اض یف  ی،    آموزش   ی ها  دوره   ی اثربخش   بر   موثر  عوامل  یی شناسا »  . (1393)  ، 
 . 32  یاپ ی پ شماره  -  32 شماره ، 10  دوره،  «ی ساختار مدل  ارائه جهت  خدمت  ضمن
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