JPS

*هرمزگان

1766 ) تابستان(شهريور645-654  ص/61  شمارۀ/ دورۀ نوزدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 90, p 745-754, Summer(September) 2020

مقاله
پژوهشی

ارائه الگوی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت مديران دوره ابتدايی آموزش و پرورش استان
5ناظم

 فتاح،4 اميرحسين محمد داودی،7 كامران محمدخانی،2 عباس خورشيدی،1اسماعيل هاشمیپورپتكوئی

Providing a model of in-service training effectiveness of hormozgan province
elementary education managers
Esmaeil Hashemi Pour Patkooei1, Abbas Khorshidi2, Kamran Mohammadkhani3, Amir Hossein Mohamad Davoudi4,
Fattah Nazem5

چكيده
 اما ارائه. تو سعه و تعالی سرمایه ان سانی پرداختهاند، مطالعات متعددی به برر سی آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای ر شد:زمينه
 الگوی اثربخ شی آموزشهای ضمن خدمت: هدف.الگوی اثربخ شی آموزشهای ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی مغفول مانده ا ست
 جامعه آماری شامل صاحبنظران و خبرگان. پژوهش از نوع کیفی بود: روش.مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان بود
 نفر با روش نمونهگیری هدفمند گلوله برفی به عنوان29  تعداد.حوزه آموزش اعم از استتاتید دانشتتگاهها و مدیران آموزش و پرورش بود
. بررسی اسناد ملی و بینالمللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمهساختار یافته: ابزار پژوهش عبارتند از.نمونه انتخاب شدند
 عوامل مؤثر بر اثربخ شی آموزشهای ضمن: يافتهها. محوری و انتخابی) انجام شد،طبقهبندی دادهها با روش داده بنیاد و کدگذاری (باز
، محیط، ارزشیابی، تمرین، مدرس، آمادگی، محتوا،خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان ابعادی چون فراگیرنده
، تمرین، مدرس، آمادگی، محتوا، ابعادی چون فراگیرنده: نتيجهگيری. ارزشت تیابی نتایج و ستتتازمان و مدیریت بودند،الزامات اجرایی
. ارزشتتت یابی نتایج و ستتتازمان و مدیر یت بر آموزش های ضتتتمن خدمت مدیران ت ثیر گذاشتتتت، الزامات اجرایی، محیط،ارزشتتت یابی
 مدیران دوره ابتدایی، نظام آموزشی، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی آموزشی: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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حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان

آموزش ضمن خدمت به منظور بازسازی و نوسازی سریع دانش

دارد (دوالن .)0319 ،هر چه این زمینهها به موقع و بهتر باشد ،قابلیت

و اطالعات و مهارتهای آنان از جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقیت

سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر میشود .لذا آموزش و

سازمانها در دستیابی به اهدافش میباشد .شاید از مهمترین اهداف

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

آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در تمامی جوامع روزآمد کردن

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

اطالعات آنان در حوزههای تخصصی مربوط به آنها میباشد.

سطو بهرهوری و بهبود آن درسازمان سهیم ،و قادر شوند تا خود را با

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

فشارهای متغیر محیطی وفو دهند .از این رو بهبود بهرهوری منابع

مهارتهای آنها شده و به آنها کمك میکند تا تواناییهای خویش

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

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

سازمان دارد .برخی از سازمانها تشخیص دادهاند که منابع انسانی

ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی

دارایی شماره یك آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند

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

دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا میکند .بنابراین ،برای اطمینان از

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

افزایش دانش ،مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده

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

باشند ،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمتتوزش ببینند .از طرف دیگر

نامیدهاند .آموزش ضمن خدمت شامل تمام فعالیتهایی است که به

اهداف سازمان ایجاب میکند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام

طور منظم و پیوسته به رشد و پیشرفت حرفهای معلمان منجر میشود.

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

بنابراین دستیابی به اهدافی که در بدو طراحی دورههای آموزشی

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

تعیین گردیده در مؤثر بودن این دورهها در رشد و تعالی نیروی انسانی

تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها ،انسان در خود

نقش بسزایی دارد (مهدوی و فیاض.)0303 ،

اعتبار و ارزش واالتری میبیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می

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

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

دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد ،آموزش منابع انسانی نمیتواند

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا م موریت

نسبت به این تحوالت بیتفاوت بماند .نگاه عمیوتر به رسالت تعلیم

خود را به انجام برساند .اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی

و تربیت زمانی آشکار میشود که انسان موجودی است که دارای

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

ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن

الزم است سطو مهارت ،توانایی و انطباقپذیری آنان افزایش یابد

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

(دوالن.)0319 ،

قرارگیرد .واضو است که آموزش و پرورش میخواهد یادگیری و

از میان عوامل مؤثر بر توسعه سازمان ،بیشك نیروی انسانی به

آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر

عنوان اساسیترین عامل ،نقش کلیدی در توسعه سازمان دارد .نیروی

از یادگیری ،به بازسازی شخصیت و توانمندیهای منابع انسانی

انسانی کارآمد را میتوان مهمترین سرمایه یك سازمان دانست .از

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

این رو هر فرآیندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی

صاحبنظران نقل میکنند که دانش بشری هر پنج سال یك بار دو

متناسب با نوع کار و فعالیت گردد ،فرآیندی سرمایه افزا میباشد که

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

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

قرار میدهد .پس چگونه میتوان منابع انسانی یك سازمان را با این

آموزش فرآیندی است که این نقش محوری را بر عهده دارد .بنابراین

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

اگر گفته شود آموزش کلید توسعه است ،بر حقیقتی کتمانناپذیر

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

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

به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معموالً نیروی انسانی

ارتقای سطو دانش ،مهارت کاری ،بهبود و توسعه رفتار کارکنان ،و

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

کارایی بیشتر سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است .شمول این
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دستاوردها گسترده و دانشگاهها را نیز در بر میگیرد (خصالی،

گونه تحلیلها برای مدیریت آموزش ،نقاط قوت و ضعف و در

.)0349

صورت امکان فرصتها و تهدیدها را آشکار میسازد .همچنین از

سازمانها و شرکتهای امروزی به خوبی دریافتهاند که آنچه

رهگذر این اطالعات مدیریت و کارکنان سازمان میتوانند جایگاه و

در راه آموزش منابع انسانی صرف میکنند به زودی در عملیات و

ت ثیرات آموزش و میزان پیشرفت و تحقو اهداف تعیین شده را

دستاوردهای سازمان انعکاس خواهد یافت (سوانسون و هولتون،

بررسی نمایند .بنابراین نیازمند الگویی منسجم برای اثربخشی

 .)2110نتایج تحقیقات نشان میدهدکه آموزش کارکنان بر نگرشها

آموزشهای ضمن خدمت میباشند تا به کمك آن بتوانند ضمن ارائه

(ساهیندیس و بوریس ،)2114 ،رضایت شغلی (اسمیت،)2114 ،

آموزش اثربخش به مدیران و کارکنان ،به واسطه الگوی مزبور نقاط

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

ضعف سیستم آموزشی را برطرف نمایند .لذا این پژوهش تالش می

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

کند با شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی آموزشهای

طور کلی بر عملکرد منابع انسانی اثر میگذارد .تقریباً همه منابع

ضمن خدمت مدیران به ارائه الگویی مناسب در این زمینه بپردازد.

موجود که بر اثرات آموزش به شکلگیری سرمایه انسانی ت کید

عزتی ،یوزباشی و شاطری ( )0300عمدهترین آسیبهای نظام

دارند ،باور کردهاند که آموزش میتواند اثر کاری فرد را افزایش

آموزش سازمان امور مالیاتی شامل؛ نیازسنجی (سیستماتیك و علمی

دهد "توانایی تخصیص " یعنی استفاده به اندازه و به جا از منابع را

نبودن ،جامع نبودن ،کاربردی نبودن و عدم همکاری پرسنل سازمان

بهبود ببخشد ،و نوآوری و ابتکار او را ارتقاء دهد (فیگین و مك کان،

در نیازسنجی) ،اهداف دورهها (عدم اطالعرسانی ،کلی بودن و

 ،2110متوسلی و آهنچیان.)0340 ،

محتوای نامناسب) ،آسیبهای محتوا (گستردگی سرفصلها ،نبود تیم

نیروی انسانی مهمترین عامل تشکیل دهنده سازمانها است و در

تدوین محتوا و نظری بودن محتوا) ،مدرسان (عدم صالحیت،

پویایی و حیات آن دارای اهمیت بسیاراست .نیروی کار است که با

پرداخت نامناسب ،روش تدریس نامناسب و معیوب بودن سیستم

کمك دانشها و مهارتهایی که دارد ،وظایف و مسئولیتهای

انتخاب مدرسان) ،محیط و شرایط برگزاری دورهها (امکانات و

محوله را انجام میدهد و سازمان را برای نیل به هدفها یاری می

تجهیزات ضعیف و زمان نامناسب برگزاری دورهها) ،آسیبهای

رساند (فتحی واجارگاه .)0302 ،آموزش در سازمان ،راهی برای

اجرای دورهها (عدم تفکیك کارآموزان ،عدم حمایت مدیران ،زمان

توسعه و بهسازی منابع انسانی است و به توسعه و بهبود سه مفهوم

اجرای دورهها و اجرایی نبودن برخی دورهها) ،ارزشیابی آموزشی

دانش ،مهارت و نگرش اشاره دارد .این مفاهیم سه گانه ارتباط بسیار

(پیگیری نکردن اثربخشی آموزش ،واقعی نبودن نمرات ارزیابی

نزدیکی با یکدیگر داشته و موجب ایجاد توانایی ،شایستگی و

دورهها و عدم همکاری سرپرستان در خصوص ارزیابی دورهها)،

صالحیت در افراد میشود (فرجاد .)0344 ،یکی از دالیلی که

انگیزه (نبود مکانیزم هایی برای تشویو و تنبیه افراد ،انگیزه ناکافی

آموزش کارکنان را در سازمان ضروری میسازد ،آمادهسازی،

کارآموزان و انگیزه ناکافی مدرسها) ،مشکالت فرهنگی (عدم باور

تقویت بنیه علمی ،هدایت صحیو و استفاده بهینه از تواناییهای

سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مدیران ارشد به آموزش) و

کارکنان به عنوان ورودیهای سیستم است (خراسانی .)0300 ،اکتون

نیروی انسانی (کمبود نیروی انسانی و استفاده نادرست از تخصصها

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

در آموزش) میباشد .تقیپور ،ایرانزاده و علوی متین ( )0300نشان

شایستگیهای سازمان میدانند و معتقدند این نوع آموزشها با ایجاد

دادند آموزش با ت ثیر بر توانمندسازی کارکنان بر ارتقاء قابلیت

شایستگی در سه سطو دانشی ،مهارتی و کاربردی در کارکنان،

اطمینان سیستم در صنایع دانش بنیان دریایی مؤثر میباشد.

آموزشهای حرفهای گسترش میدهند .صاحبنظران معتقدند باید از

کرمی و همکاران ( )0300فراگیران واکنش مطلوبی به دورههای

آموزش کارکنان درون سازمان و بیرون سازمان به عنوان فعالیتی

عمومی و تخصصی از خود نشان دادهاند .سطو یادگیری در دورههای

اساسی جهت تسهیل و به کارگیری دانش کمك گرفت .نظام

تخصصی و عمومی اثربخش بود و فراگیران دانش الزم را کسب

آموزش به منظور ایجاد اثربخشی دورههای آموزشی ناگزیر است که

کردند .از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران نتایج نشان داد

همواره تحلیلی از روند فعالیتها و عملکرد خود داشته باشد .این

که دورههای تخصصی در سطو اثربخشی معناداری قرار نداشتند .در
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خصوص میزان تفاوت در تغییر رفتار فراگیران براساس نظر سه گروه

های مصاحبه و بررسی منابع ،در این مرحله از روش دادهبنیاد و

خود فراگیران ،مافوق و همکارانشان نتایج نشان داد که به جز در یك

کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) ،برای طبقهبندی دادهها استفاده

مورد بین این سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت .ترهان ()2109

شد .اعتبار درونی (قابلیت اعتبار) یافتهها ،عالوه بر اینکه دادهها با

مهمترین عامل در برآوردن ارزشهای جامعه در قالب تحصیل ،معلم

مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تحقیو ،منابع ،مصاحبه با افراد کانونی

است .آموزش معلمان در شش طبقه یا شش شورا (هفتم ،دهم،

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

یازدهم ،دوازدهم ،هفدهم ،هجدهم) قابل بررسی است.

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

گاینی ،کالس ( )2103ارائه دهندگان خدمات آموزشی ممکن

برای ت یید دقّت و صحّت دادهها ،در مورد اعتبار مطالعه از شیوه

است قادر به درک فرهنگ سازمان نباشند و آموزش ارائه شده

بررسی به وسیله اعضای پژوهش استفاده گردید .جهت تعیین اعتبار

متناسب با فرهنگ سازمانی نباشد .همچنین این خطر همیشه وجود

بیرونی (انتقال پذیری) یافتهها از تکنیكهای حصول اشباع نظری،

دارد که سازمانهای ارائه دهندهی خدمات ،خود به عنوان رقیب

استفاده از رویههای ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانهها و

سازمان وارد بازار شوند و همچنین استفاده از برون سپاری آموزشی

توصیف غنی دادهها ،بهره گرفته شد.
يافتهها

توانایی سازمانها را برای افزایش مهارتهای درونی کاهش دهد.

تامرآتاباروت ( )2100تحلیل مطالعات پیشینی از هر کشور به

در طول مرحله کدگذاری باز ،دادهها به دقت مورد بررسی قرار

طراحی ویژه برنامه آموزش ضمن خدمت برای هر کشور نیاز دارد.

گرفتند ،عبارات و مفاهیم مناسب و مقولههای مربوط مشخص شدند،

لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤاالت بود :ابعاد الگوی

ابعاد و ویژگیها تعیین شد و الگو مورد بررسی قرار گرفت .نسخههای

اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و

پیاده شده مصاحبهها برای یافتن گویههای اصلی به طور منظم مورد

پرورش استان هرمزگان کدامند؟ مؤلفههای سازنده هر یك از ابعاد

بررسی قرار گرفتند .در نتیجه  034گویه به عنوان گویههای الگوی

الگوی مزبور کدامند؟ شاخصهای هر یك از مؤلفههای سازنده

اثربخشی آموزش ضمنخدمت مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان

الگوی مزبور کدامند؟

شناسایی شد .در جدول زیر ابعاد ،مؤلفهها و گویههای شناسایی شده
برای الگوی موردنظر ارائه شدهاند .در نهایت پس از استخراج ابعاد،

روش
پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها کیفی و از نظر

مؤلفهها و گویهها ،عوامل مؤثر در اثربخشی آموزش ضمن خدمت

روش داده بنیاد بود .صاحبنظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از

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

اساتید دانشگاهها و مدیران عالی آموزش و پروش به عنوان جامعه

مورد ت یید قرار گرفت.

پژوهش در نظر گرفته شدهاند که با روش هدفمند گلولهبرفی تعداد
 29نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .با انجام  31مصاحبه ،تشخیص
محقو این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسید.
مالک ورود به پژوهش عبارت بود از ،رضایت آگاهانه جهت شرکت
در پژوهش ،داشتن حداقل  09سال سابقه تدریس و ساکن بودن در
شهر هرمزگان ،مالکهای خروج از پژوهش عدم تمایل به شرکت
در پژوهش بود .روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از هماهنگی الزم
با آموزش و پرورش هرمزگان ،اجرای پژوهش شروع شد .به منظور
رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به
نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .ابزار گردآوری دادهها بررسی
اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی

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

نیمهساختاریافته بود .در نهایت پس از جمعآوری اطالعات از بخش
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ارائه الگوی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی...

جدول .0ابعاد ،مؤلفهها و گویههای بدست آمده طی مراحل کدگذاری
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

برخورداری افراد از انگیزه الزم برای کاربرد آموختهها در محیط کار
آمادگی ذهنی یادگیرنده
حمایت مدیران و همکاران برای کاربرد آموختهها در محل کار
آمادگی

وجود فرصت الزم برای کاربرد یافتههای آموزشی در محیط کار
تناسب دوره با وظایف شغلی افراد
تناسب دوره آموزشی با تجارب افراد
تناسب دوره آموزشی با تحصیالت و تخصص افراد
عالقه افراد به یادگیری
تالش برای یادگیری و یاددهی به دیگران
استقرار مکانیزم هایی برای تشویو و تنبیه افراد

سطو انگیزه

ایجاد انگیزه کافی برای کارآموزان و مدرسها
عالقه به یادگیری و یاددهی
انگیزه انتقال

فراگیرنده

نتایج فردی مثبت
نتایج فردی منفی
دانش و مهارت قبلی

ظرفیت فردی برای انتقال

فراگیرنده

پیش حمایتها
حمایت سرپرست
مجوز سرپرست
اعتبار محتوای مهیا شده
طرح تحقیو و فرصت استفاده
انتظارات عملکرد انتقال
انتظارات نتایج عملکرد

خودکارآمدی عملکرد

هدایت عملکرد
مقاومت در برابر تغییر
خودکارآمدی عملکرد
تعهد مدیران ارشد به آموزش و یادگیری
توسعه فرهنگ یادگیری و توسعه

خط مشی آموزشی

تطابو استراتژیهای آموزش با اهداف سازمانی
تعریف و تدوین چشمانداز و اهداف آموزشی سازمان
نظامند و علمی بودن فرایند نیازسنجی آموزشی
جامع بودن نیازسنجی آموزشی
کاربردی بودن نیازسنجی آموزشی

محتوا
نیازسنجی آموزشی

همکاری کلیه کارکنان در فرآیند نیازسنجی آموزشی
تناسب روش نیازسنجی با نوع کار و مقتضیات محل کار
تناسب بین اهداف و استراتژیهای سازمان با تعیین نیازهای آموزشی
تناسب نیازهای آموزشی با شایستگیهای شغلی
شناسایی اختالف بین شایستگی موجود و مطلوب

طراحی آموزشی

تعیین دقیو اهداف کلی و رفتاری دورههای آموزشی
تعیین ارتباط بین آموزشها و شغل افراد
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جدول .0ابعاد ،مؤلفهها و گویههای بدست آمده طی مراحل کدگذاری
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

تعریف و پیشبینی پیش نیازهای تحصیلی و تجربی برای دورههای آموزشی
تناسب محتوای دوره آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران
طراحی و تدوین مواد آموزشی متناسب با سرفصلها
تعریف و پیشبینی تکنولوژی آموزشی مورد نیاز برای تحققو اهداف یادگیری
تعیین روش تدریس متناسب با اهداف و سرفصلهای آموزشی
تعیین آزمون یا روش سنجش تحقو اهداف یادگیری
اجرا

اجرای آموزشها متناسب با تنوع رشتههای تحصیلی معلمان
اجرای آموزشهای ضمن خدمت در قالب آموزشهای دانشگاهی با شروط مطرح شده براساس سطو تحصیالت (کاردانی،
کارشناسی ،ارشد و دکترا)
ت ثیر محتوای دوره در رفع نیاز و انجام بهتر وظایف شغلی

ارزشیابی

ت ثیر محتوای دوره در ایجاد توانمندی در فراگیران
جدید و به روز بودن محتوای دوره
ت ثیر محتوای دوره در بهبود عملکرد فردی
توانایی مدرس در جلب مشارکت فراگیران
توانایی مدرس در اداره کالس درس

مهارتهای ارتباطی و

زمانبندی مناسب در ارائه مطالب درسی

رهبری

نحوه برخورد و تعامل مدرس با فراگیران
توانایی مدرس در پاسخ به سؤاالت

آمادگی مدرس

استفاده مدرس از تکنولوژی و تجهیزات کمك آموزشی
تسلط به روشهای مختلف تدریس
روش تدریس (ارائه)

بکارگیری روشها ،شیوهها و فنون مختلف برای انتقال مطالب
تسلط مدرس به مطالب آموزشی
در نظر گرفتن توان و ظرفیت فراگیرندگان از نظر جنسیت ،سن و ...
داشتن رشته تحصیلی مرتبط با موضوع آموزش

ویژگیهای علمی و

داشتن تسلط به رئوس مطالب آموزش

تخصصی

سابقه تدریس قبلی در زمینه موضوع آموزش
انجام پروژههای عملی در زمینه موضوع آموزشی

تمرین و ارزیابی

نگارش مقاله علمی در زمینه موضوع آموزشی

ویژگیهای پژوهشی و
عملی

نگارش کتاب در زمینه موضوع آموزشی
ارائه مشاوره به شرکتها و مؤسسات در زمینه موضوع آموزشی
مشاهده عملی پیشرفت تحصیلی بیشتر معلمانی که دوره ضمن خدمت دانشگاهی را گذراندهاند
برخورداری محیط آموزشی از استانداردهای جهانی و ملی
یادگیرنده بودن محیط آموزشی

آموزشی

جذابیت محیط آموزشی در ایجاد عالقه در فراگیران
حمایت ملی از برنامه منسجم آموزشی برای کارکنان
محیط

ملی

تمایل فضای عمومی کشور به ارتقا سطو آموزشی کارکنان
تخصیص فضاهای آموزشی به موضوع آموزشهای کارکنان
در اختیار بودن منابع و مدارک علمی بینالمللی

فراملی

وجود فضای همکاری بینالمللی با هدف یادگیری
امکان بازدید از پروژههای علمی بینالمللی

656

اسماعیل هاشمیپورپتکوئی و همکاران

ارائه الگوی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی...
جدول .0ابعاد ،مؤلفهها و گویههای بدست آمده طی مراحل کدگذاری
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

وجود فضای آموزشی مناسب بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی
کیفیت مکان آموزش به لحاظ رنگ ،نور ،صدا ،سرمایش و...
وجود فضاهای آموزشی خارج از محل کار
اجرای آموزش توسط دانشگاههای دولتی معتبر

مکان

برخورداری از فضاهای آموزشی قابل تغییر جهت استفاده از روشهای مختلف تدریس
فضا و محیط آرام ،بی سر وصدا و مطلوب برای یادگیری
اجرای دورههای آموزشی براساس تصدی معلمان
الزامات اجرایی

زمان

همانند دروس دانشگاهی در طول هر هفته انجام شود
برای هر مقطع مدت زمان معادل سرفصلهای دانشگاه باشد
دو برابر مصوب آموزش عالی که نصف آن کارورزی و نصف آن آموزش نظری باشد
پیشبینی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز دورههای آموزشی

منابع مالی

پرداخت به موقع هزینههای آموزشی
تدوین دستورالعملهای مالی برای نظامند کردن آموزش کارکنان
تجمیع اعتبارات آموزشی
اختصاص بخشی از حقوق و مزایای کارکنان به خودآموزی
برقراری ارتباط بین سیستم ارزشیابی حقوقی کارکنان و دورههای آموزشی
مشوقهای مادی به تالشهای کارکنان در جهت یادگیری و یاددهی
برخورداری فضای آموزشی از وسایل کمك آموزشی

تکنولوژی آموزشی

وجود نرم افزار سیستم جامع آموزش
برخورداری از سیستم یادگیری الکترونیك
برخورداری از سیستمهای ارتباطی آموزشی برای برقراری ارتباط با مدرس و سایر فراگیران
وجود بستر اینترنت و اینترانت در محل اجرای آموزش

واکنشی

توجه به مفهوم قابلیت انسانی به جای سرمایه انسانی (سرمایه انسانی تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تولید
دارد ،قابلیت انسانی تالش میکند توانمندی انسانها را برای دستیابی به زندگی شایستهتر تقویت کند)
کسب مهارت در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل

رفتاری
یادگیری

افزایش تواناییهای دانشی ،مهارتی و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی از طریو آموزش مهارتی
توجه همزمان به مهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و مهارتهای عمومی بازار کار
کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفهای /مهارتی (آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خالق و
فعال میشود)
تلفیو علم ،فن و هنر در آموزشهای مهارتی
هماهنگی بین نهادهای مختلف ارائه کننده خدمات آموزش مهارتی در کشور
وجود یك سیاستگذار کالن نیروی انسانی در آموزش مهارتی کشور

ارزشیابی نتایج
عملیاتی

ارزشیابی

وجود ثبات مدیریت در نظام آموزش مهارتی کشور
هدفمند و م موریت گرا نبودن سازمانهای ارائهکننده آموزشهای مهارتی
آشنایی مدیران سازمانها با مراکز ارائه دهنده آموزشهای مهارتی
ترسیم مدل شایستگیهای شغلی جهت سنجش و تطابو با معیارهای مشخص
تدوین شاخصهای آموزشی قابل سنجش
ارزشیابی کلیه سطوح آموزشی مثل واکنش ،یادگیری ،رفتار و نتایج
ارائه بازخورد مؤثر جهت رفع چالشها و مشکالت یادگیری
برخورداری از ساختار سازمانی منعطف
وجود جایگاه و ساختاری مستقل برای آموزش و توسعه کارکنان در سازمان

حمایت ساختاری
سازمان و مدیریت

برخورداری سازمان از یك نظام آموزش جامع و کل نگر
ارتباط و تناسب بین ارتقاء شغلی و دورههای آموزشی در سلسله مراتب سازمانی
وجود قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرایی برای آموزش مستمر کلیه کارکنان
حمایت مدیریت ارشد از آموزش کارکنان
دادن اختیار و استقالل در انجام امور و کمك به یادگیری افراد

حمایت مدیریت

ایجاد شرایط برای کسب تجربه و یادگیری از طریو روشهای انجام کار جدید
اعتقاد مدیریت به اهمیت آموزش کارکنان
تشویو کارکنان به آموزش از طریو شرکت مستمر مدیریت در دورههای آموزشی
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مجله علوم روانشناختی
جدول .0ابعاد ،مؤلفهها و گویههای بدست آمده طی مراحل کدگذاری
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

بازخوردگیری مدیریت از آموختههای افراد در عمل
الزام کارکنان آموزش دیده به تسهیم و اشتراک دانش
الگوسازی آموزشی برای کارکنان
امتیازآور بودن دورههای آموزشی برای کارکنان
اتصال آموزش به سیستم ارتقاء کارکنان
اتصال آموزش به سیستم حقوق و دستمزد
قوانین مرتبط با نحوه اجرای آموزشها (حضوری  /غیرحضوری ،تئوری /عملی  /کارورزی)
قوانین مرتبط با ویژگیهای مدرس  /مجری
کارورزی با نظارت دانشگاه آموزش دهنده ضمن خدمت باشد

قوانین و مقررات

ارائه مدرک رسمی از سوی دانشگاه
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مصوب وزارت علوم به شرط قبولی در کنکور (در صورت قبول شدن ارائه مدرک ،در غیر
این صورت معادل آن ارائه شود)
لحاظ نمودن مدارک دست یافته در سطوح اداری و آموزشی و مالی معلمان و کارکنان

بحث و نتيجهگيری

شایستگی افراد و گروههای کاری باشد به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر

یافتههای پژوهش بیانگر آن بود که ابعاد شناسایی شده برای

جستجوی همیشگی راههای افزایش سطو شایستگی کارکنان است.

الگوی اثربخشی آموزش ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی استان

یکی از مسائل معمول درفراگرد مدیریت این است که بسیاری از

هرمزگان ابعادی چون ،فراگیرنده ،محتوا ،آمادگی مدرس ،تمرین و

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

ارزیابی ،محیط ،الزامات اجرایی ،ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت

به علتیابی ضعفها به همان میزان اثربخش نیستند .به عبارت دیگر،

میباشد که با نتایج پژوهشهای آتاباروت و همکاران ( ،)2100بارت

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

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

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

یوزباشی و شاطری ( ،)0300کرمی و همکاران ( )0300و خراسانی،

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

شمس و مختاری ( )0300همسو میباشد ،چراکه آنها نیز در

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

پژوهشهای خود به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.

نوآوری در جهان اقتصاد ،تغییر در تولید یا وضعیت خدمات

نیروی انسانی مهمترین سرمایه دانشی یك سازمان میباشد ازاین

میگذارد .در چنین شرایطی بیشتر سازمانها به دنبال راهحلی برای

رو بعنوان منبع خالقیت در سازمان به شمار میآید .سرمایه دانشی

تطبیو با این شرایط هستند .راه حلی که توسط بیشتر صاحبنظران

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

عنوان شده ،آموزش و بهسازی منابع انسانی است .از لحاظ علمی نیز

نیروی انسانی در یك سازمان کاربرد داراییهای ملموس را باال برده

عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیك ،اقتصادی و سیاسی با هم

و داراییهای ناملموس را بکار میاندازد .افزایش قابلیتهای کارکنان

ترکیب شدهاند تا سازمانها را مجبور کنند به پتانسیلهای اساسی به

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

طور کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند.

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

تعیین دقیو اثرات و نتایج یك دوره آموزشی بر شرکتکنندگان

بهرهوری تغییر و بهبود در نظامها و فرآیندهای فنی و سازمانی توسط

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

انسانها صورت میگیرد .بهره برداری از توان فکری و توانمندیهای

سازمان ،فرآیندی است پیچیده و مشکل و گاه مبتنی بر قضاوتای

کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام میبرند نیازمند

ذهنی کسانی است که هر چند در تهیه و اجرای ظاهراً موفقیتآمیز

به وجود آمدن ساختارهایی است که بتواند توانمندیهای کارکنان

یك دوره آموزشی کوشش بسیار به عمل میآورند ،اما کمتر به آثار

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

و نتایج عملی دوره آموزشی توجه دارند.

مدیر خواه برای سود یا بهرهوری بیشتر سازمان تالش کند یا

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای

کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان ،باید پیوسته مراقب انگیزش و

مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات ،به
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ارائه الگوی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی...

خصوص در سازمانهای خدماتی و دولتی میباشد که چنانکه منظم

( ،)2109عزتی ،یوزباشی و شاطری ( )0300و تقی پور ،ایرانزاده و

و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجرا شود،

علوی متین ( )0300همسو میباشد چراکه آنها نیز در پژوهشهای

نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را باال میبرد ،بلکه بهبود

خود به نتایج مشابهی دست یافتند.
در خصوص پاسخگویی به سومین سؤال پژوهش مبنی بر اینکه

مهارتهای مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز

شاخصهای هر یك از مؤلفههای سازنده الگوی مزبور کدامند034 ،

در پی خواهد داشت.

آموزش همواره به عنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود کیفیت

گویه به عنوان گویههای زیربنایی الگوی اثربخشی آموزش ضمن

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

خدمت مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان شناسایی شدند .این

معضالت متعددی در سازمان میشود .سیستم آموزشی هر سازمانی

نتایج با نتایج پژوهشهای کوک ( ،)2109گاالناکی و دیگران

باید طوری باشد که اطالعات ،مهارتها و بینش الزم را به کارکنان

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

ارائه کند تا برای احراز مشاغل مختلف همواره آمادگی کافی را

کرمی و همکاران ( )0300و خراسانی ،شمس و مختاری ()0300

داشته باشند بدین جهت به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی

همسو میباشند ،چراکه آنها نیز در پژوهشهای خود به نتایج مشاهبی

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

دست پیدا کردند .از جمله محدودیتهای این پژوهش این است که

بعنوان مؤثرترین عامل همواره اهمیت خاصی داشته است.

نتایج و یافتههای بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماری

به عقیده صاحبنظران علم مدیریت سازمان باید برای وفو با

پژوهش حاضر میباشد و نمیتوان آن را به جامعه آماری دیگر تعمیم

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

داد .همچنین در این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگیهای

و بهسازی در خصوص چهار متغیر نیروی انسانی ،تجهیزات و

فرهنگی و شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت .با توجه به

تکنولوژی ،قوانین و مقررات و جو سازمانی نماید ،مهمترین فعالیت

نتایج حاصل از بررسی ادبیات و یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبهها

بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریو آموزش کارکنان میسر

و پیشنهاداتی مطرح و ارائه میگردد .اهم این پیشنهادات عبارتند از:

میشود .بعبارت دیگر برای اینکه کارکنان بتوانند از عهده

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

خواستههای جدید و مسائل و دشواریهای تازه برآیند ،مدیران باید

 .2انجام مطالعات تطبیقی با محوریت کشورهای موفو در حوزه

امکانات الزم برای آموزش کارکنان خود را فراهم آورند تا آنان

آموزش ضمن خدمت با رویکرد الگوهای آموزش ضمن خدمت به

بتوانند با استفاده از فرصتهای آموزشی ایجاد شده از تمام

منظور اصالح و بروزرسانی مدل نهایی این پژوهش  .3پیشبینی

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

گروههای مشاورهای در خصوص اجرای مدل نهایی در آموزش و

مناسب از خود بروز دهند.

پرورش  .8بازنگری الگوی تدوین شده هر پنج سال یکبار به منظور

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

به روز رسانی آن .9 .راه اندازی مراکز ارزیابی و توسعه برای مدیران

دادکه مؤلفههای سازنده الگوی اثربخشی آموزش ضمن خدمت

سازمان  .0توسعه علمی و نظری موضوع آموزش ضمن خدمت از

مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان شامل  24مؤلفه آمادگی ،سطو

طریو:

انگیزه ،دانش و مهارت قبلی فراگیرنده ،خودکارآمدی عملکرد ،خط

الف) تشکیل بانك اطالعاتی آموزش ضمن خدمت در سازمان،

مشی آموزشی ،نیازسنجی آموزشی ،طراحی آموزشی ،اجرا،

ب) برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی جهت آشنایی مدیران با

ارزشیابی ،مهارتهای ارتباطی و رهبری ،روش تدریس (ارائه)،

فرایند آموزش ضمن خدمت .ج) برگزاری کارگاههای آموزشی در

ویژگیهای علمی و تخصصی ،ویژگیهای پژوهشی و عملی،

سازمانها به منظور ترویج فرهنگ و دانش مرتبط با تخصص و ایجاد

آموزشی ،ملی ،فراملی ،مکان ،زمان ،منابع مالی ،تکنولوژی آموزشی،

آمادگیهای الزم به منظور طراحی و استقرار نظام آموزش ضمن

واکنشی ،رفتاری ،یادگیری ،عملیاتی ،ارزشیابی ،حمایت ساختاری،

خدمت.

حمایت مدیریت و قوانین و مقررات میباشد .این نتایج با نتایج
پژوهشهای کاشینگ ( ،)2109کوک ( ،)2109گاالناکی و دیگران
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