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 اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مدیریت برایجادبررسی 

 یجهادکشاورز درتغییرات در کارکنان شاغل  

 

 

 فرخ تکین باباخانی  

 

 

 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی 

 ایران،ارومیه ، مرکز تحقیقات آذربایجان غربیبخش اقتصادی و اجتماعی وترویجی 

 

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر دوره های آ موزشی ضمن خدمت )کوتاه مددت   مددیریت    :چكيده

باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی)ارزشیابی می باشدد..  بر رفتار فراگیران مزبور می

قایسه )بده همدین تعدداد     نفر و جهت م 162حجم جامعه آماری فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی 

نفدر   622)جامعه آماری پرسشنامه میان تمامی آندان  بازنشستگی اکثریت که به دلیل نفر می باشند 672جمعا 

ابزار اصلی جمع آوری اطالعات تحقیق پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده توزیع گردید.    دوره دیده و دوره ندیده

رای آزمایشی پرسشنامه ها و حذف سدواتت مدبهم و همداهنگی بدا     موردی بود و  روایی و پایایی  آن پس از اج

شرکت در دوره های آموزشی اطالعدات و آگداهی هدای شد لی      –نتایج نشان داد که  را گردید و جکارشناسان ا

شدرکت در دوره هدای آموزشدی بده      -همچنین  شرکت کنندکان در دوره های آموزشی را افزایش  داده است و

اورها و نگرش های مورد انتظار و مطلوب  ش لی وهمچنین ایجاد ت ییدرات در مهدارت هدای    ایجاد ت ییرات در ب

رضدایت بیشدتر اربداب     -  تخصصی مورد انتظار و مطلوب  ش لی )انجام  امورات   محوله در مدت زمان کوتاه تر

 منجر نگردیده است . کاهش هزینه های اداری   –رجوع 

انتظارسدازمانی   مورد ایجادت ییرات ,زشی کوتاه مدت  ضمن خدمت مدیریت تاثیر دوره های آمو کليد واژه ها:

 غربی آذربایجان استان کشاورزی جهاد سازمانی واحدهای ,
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 :مقدمه

امکان پدذیر نبدوده، لدذا بده کمد       « آزمون و خطا»رشد و رفاه اجتماعی و اقتصادی انسانها به ویژه در قسمتهای پر چالش با روش 

دبیر و تفکر به آینده پویا و برتری می اندیشند. نمی توان به امید پیشامدها و به صورت انفعالی دل به توسدعه و  روشهای مبتنی بر ت

پیشرفت ناگهانی خوش نمود. بلکه به منظور رسیدن به توسعه و پیشرفت مطلوب، برنامه هدای مدبرانده ، عمیدق و  رف مدورد نیداز      

یزی مناسب اطالع از نیازمندیهای هر برنامه، مخاطبین و مجریان آن برنامه اسدت.  است و کلیدی ترین کلمه در صحت ی  برنامه ر

یعنی توجه به نیازهای واقعی هر بخش درگیر در این فرآیند که می تواند پیش زمینه تزم را در توسعه منابع انسانی کده مهمتدرین   

  .1851عمانی و چیذری، سرمایه محسوب می شود، بوجود آورد )

موزش و فراگیری بوده اندو در اوایل ایدن آمدوزش   آزمان های پیشین انسانها همواره در جهت بهبود زندگی خود نیازمند در اعصار و

ها به صورت رو در رو و شفاهی و به صورت فردی) غیررسمی  بودو افراد به این طریق به انتقال مهارت هاو دانسدته هدای خدود بده     

خارج شده و به    فنون و وقوع انقالب صنعتی این آموزش ها از حالت فردی ) غیررسمی دیگران می پرداختند. با گسترش دانش و 

. تفاوت عمده این نوع تخصص با نوع نخست سریع تر بودن آن است و صداحب  شکل گرفت  )یعنی مدرسه و دانشگاه صورت رسمی

مدی   رافدراهم  نیل به اهداف توسدعه  اتو موجب بوده  این تخصص قدرت تحلیل و نتیجه گیری از آخرین پیشرفت های علمی را دارا

در جوامع در حال توسعه و در دوره انتقال  و ت ییر شکل کشاورزی و دامداری از شیوه سنتی به شیوه مدرن آموزش های غیر  آورد.

 چون آمدوزش غیدر رسدمی و بزرگسداتن در خددمت      رسمی و آموزش های بزرگساتن از آموزش رسمی و مدرسه ای مهمتر است.

با توجه بده اهمیدت آمدوزش غیدر رسدمی و بزرگسداتن در غالدب         نیروی کار جامعه قرار گرفته و توانمندی آنها را افزایش می دهد.

کشورها عالیق تازه ای به این نوع آموزش ها پیدا شده است ودر این زمینه فلیپ کومبز معتقد اسدت کده بدا شدناخت و حمایدت و      

آنان که طرفداری زیادی از آموزش بزرگساتن نمی کردند و این  پهنه اموزش بزرگسداتن   توسعه فرصت های این آموزش ها حتی

را گسترده تر می بینندو فعالیت های آن را به وزارت خانه ای خاص )آموزش و پرورش  محدود نمی کنندو سایر وزارتخانه ها مانند 

لف خود برای ارایه انواع آموزش های علمی و کاربردی و حرفه کشاورزی و بهداشت و کار و غیره نیز می توانند از تخصص های مخت

  در این راستا وزارت جهاد کشاورزی در جهت نیل بده اهدداف سدازمانی )ماموریدت     64.ص1851ای به افراد استفاده کنند.)آل آقا...

د سازی منابع انسانی بدا هددف   های محوله از سوی جامعه اسالمی  واقتصادی و اجتماعی برنامه های توسعه ملی و همچنین توانمن

نمدوده   توانمند سازی و به روز کردن اطالعات و باورها و مهارت های تخصصی به برگزاری دوره های آموزشی ضدمن خددمت اقددام   

 .است
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ه برای دست اندرکاران و مجریان دوره های آموزشی مهم است که بدانند تا چه حد اقدامات و فعالیت هایشان در راستای اهداف بود

تا نقاط ضعف و مشکالت احتمالی را به حداقل کاهش داده و با به حداقل رساندن هزینه های پیش بینی نشده راندمان و اثربخشدی  

 دوره ها را به حداکثر افزایش دهند.  

بده حدداقل      این مهم را انجام و در نهایت ضمن ارائه پیشنهادات و راه کارهای اجرائدی بدرای  Evaluationارزشیابی معادل کلمه )

 رسانیدن نقاط ضدعف دوره هدا .....میدزان موفقیدت مجریدان را در یکدی از گزینده هدای ضدعیف تدا عدالی ارزشدگذاری مدی نمایدد              

 . 1826)ه.س.بوت.ازریابی آموزشی و...

.در ایدن  ارزشیابی دوره های آموزشی از نظر) بنیامین بلوم  باید در برگیرنده حیطه های شدناختی و عداطفی و روان حرکتدی باشدد    

 تحقیق نیز ما در صدد بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت مدیریت در حیطه های مذکور می باشیم.

 انجدام  بدرای  فدرد،  ید   نیداز  مدورد  رفتاری الگوهای و مهارت دانش، نگرش، گسترش را آموزش … سیف از نقل به  1857) توکلی

 و سیستماتی  بهبود را آموزش  Mee 1582 )از نقل به  1857) یتوکل همچنین. داند یم ش ل یا تکلیف ی  در مناسب عملکرد

 و کندد  مدی  کمد   شداغلین  رفاه به ها آموزش این. کند می تعریف رفتارها و ها توانایی ها، مهارت ها، دانش نظر از شاغلین مستمر

        .آورد می فراهم آنها برای باتتر مقام احراز برای را بهتری شرایط

و نظدم   افدزایش مهدارت شد لی    موجب خدمت ضمن تخصصی مدت کوتاه های آموزش  نشان داد که 1856نتایج تحقیق برغانی ) 

 در مکتسدبه  نتدایج  همچنان و ودقت وتقویت روحیه همکاری و ایجاد جاذبه و عالقه مندی کارکنان نسبت به مشاغل خود می شود

درتحقیق دیگری با عندوان شناسدایی عوامدل مدوثر بدر       .است گرفته قرار بررسی دمور سیپ الگوی حرکتی روان و عاطفی حیطه دو

آموزش الکترونیکی کارآفرینی که توسط سوده قوامی و دیگران در دانشگاه تهران با استفاده از الگوی سدیپ انجدام وشدامل توصدیه     

 داد و برونداد و زمینه می باشد. رسانیدن احتمال موفقیت دوره ها در مراحل درونداد و میان کثرهایی برای به حدا

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی وترویجی بر کاهش تخلفات موثر بر تخریدب مندابع طبیعدی اسدتان      عنوان در تحقیق دیگری با

انجدام و شدامل    1855مان طهماسبی و دیگران در دانشگاه شدهرکرد سدال   ژچهارمحال و بختیاری با استفاده ازالگوی سیپ توسط پ

ارزیابی دوره دکترای پرستاری دانشدگاه علدوم    عنوان با یگرید قیتحق در هایی برای تعرض کمتر به منابع طبیعی می باشد. توصیه

در دانشگاه های علوم پزشکی اصدفهان   1855پزشکی ایران با استفاده از الگوی سیپ که توسط خانم زهراتذکری و دیگران در سال 

 جرا می باشد.ا و ندیفرا یها سمتیه هایی برای بهبود قو شیراز و اردبیل انجام و شامل توص
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 رفتدار  در مطلدوب  ت ییرات ایجاد بر مدیریت خدمت ضمن مدت مدت کوتاه آموزشی های دوره تاثیر بررسیبا هدف  نیز این تحقیق

 اسدتان  کشداورزی  ادجهد  سدازمانی  احددهای  و  ندیده آموزش کارکنان با مقایسه ضمن) دیده اموزش کارکنان سازمانی انتظار مورد

آموزشی بر میزان افزایش یا  های دوره تاثیر بررسیاجرا ودارای اهداف فرعی  1855 ل ایت 1858 های سال طی در غربی اذربایجان

کاهش اطالعات تخصصی و وجود یا عدم وجود ت ییر درباورها و نگرش ها وطرز تلقی های تخصصدی و میدزان ت ییدر در مهارتهدای     

 شد .تخصصی نیز می با

 

     روش شناسی: 

. روش تحقیق عبارت از روش توصیفی )ارزشیابی   بوده و میز ان موفقیت اجرای دوره های آموزشی در یکی از گزینه های عالی تدا  

و میزان موفقیت اجرای دوره های آموزشی از جنبه هدای حیطده    (c.i.p.p)ضعیف ارزشگذاری گردیده و همچنین الگوی انتخا بی 

مدورد    (psycomotor domain)حرکتدی  _رواندی   و (affective domain)و عاطفی (cognitive domain)یهای شناخت

 از نفدر   162 بده تعدداد    شرکت کننده در دوره های آموزشی فراگیران از است عبارت  تحقیق این آماری جامعهبررسی قرارگرفت.  

 هدای  دوره در  1) جددول  برابر  1855 ل ایت 1858) های سال یدرط که غربی آذربایجان استان کشاورزی جهاد سازمان کارکنان

 همدان  در اتمکدان  حتدی  کارکنانیکده  سایر نیز و جهت مقایسه به همین تعداد  نموده شرکت مدیریت   خدمت ضمن) مدت کوتاه

مدی    نفدر  672جمعدا   ) لیکن دردوره های مذکور شدرکت ننمدوده بودندد    داشتند قرار مشابه مکانی و تحصیلی و ج رافیایی شرایط

 622پرسشنامه میدان تمدامی آندان)    اقدام و شماری تمام به نبودن دسترس در و  به دلیل بازنشستگی اکثریت جامعه آماری .باشند

 .  گردید اقدام  نفر دوره دیده و دوره ندیده

 

 جدول الف:

 ایجان غربیاستان آذرب1858-55جامعه آماری شرکت کنندگان دوره های انتخابی در طی سال های

 تعداد ساعت تعداد نفرات فارغ التحصیل نام دوره

 64 86 مدیریت و برنامه ریزی

 74 65 نیروی انسا نی  برنامه ریزی 

 64 82مدددیریت منددابع انسددانی و نقددش آن در 



 174-151، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره        

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

771 

 

 سازمان ها

 64 65 اصول مدیریت 

 164 162 جمع:

 

جمدع آوری شدده کده مبندای تهیده و       ومشاهده حضوری و مصداحبه  اطالعات تزم برای پاسخگویی به سواتت از طریق پرسشنامه

 اختیدار  در پرسشدنامه  از نسدخه  چند ظاهری و محتوایی  اعتبار) روایی تعیین جهت تدوین آن اهداف و سواتت تحقیق بوده است.

 جهدت  پرسشدنامه  و ردیدد گ اعمال اصالحات آنان، نظرات دریافت از پس و گرفت قرار کارشناسان از تعدادی و رشته نظران صاحب

 .گردید آماده پایایی تعیین

پرسشدنامه پدس از تکمیدل  و     62بدین ترتیب که تعداد  ه وبرای تعیین پایایی )اعتبار  ابزار تحقیق اقدام به آزمون مقدماتی گردید

 مدورد  آماری های روش جمع آوری آنها و برطرف ساختن معایب و اشکاتت مطروحه برای اجرای قطعی مورد استفاده واقع گردید .

 د.می باش   ویتنی مان و آمار استنباطی)آزمونمعیار  انحراف میانگین، توصیفی)فراوانی، تحقیق عبارت از آمار در استفاده

 

 یافته ها:

می بایست جهت مشخص نمودن تاثیر مت یر مستقل )دوره های آموزشی کوتداه مددت ضدمن خددمت     CIPPبرابر الگوی ارزشیابی 

ر مت یروابسته )میزان ت ییرات در رفتار سازمانی کارکنان شدرکت کنندده   در حیطده هدای شدناختی و عداطفی و روان       مدیریت   ب

 شدرکت  آنهدا  در که نفراتی و مربوطه های دوره در کننده شرکت نفرات نمرات و ها داده حرکتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

 : باشد می ذیل شرح به بودند نکرده
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 دول ب:ج

اسدتان آذربایجدان   1858-55وضعیت نمرات اکتسابی  نفرات دوره دیده ودوره ندیده فراگیران دوره های انتخابی در طی سال هدای 

 غربی

 

   X) دوره دیده  Y) دوره ندیده

2 18+ 

2 18 

18 5 

2 12 

12 16 

5 2 

2 15 

5 15 

2 15 

2 14 

7 16 

4 2 

7 17 

2 15 

2 6 

11 15 

5 18 

2 5 
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2 14 

16 16 

11 14 

2 12 

2 14 

2 8 

2 11 

2 2 

17 2 

5 14 

14 14 

16 2 

11 14 

12 17 

14 14 

18 15 

11 18 

12 11 

5 15 

5 5 

11 14 

16 18 
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12 16 

5 14 

2 12 

7 2 

2 11 

5 11 

5 17 

16 12 

14 15 

2 18 

6 16 

4 12 

5 5 

12 17 

11 5 

12 15 

5 18 

1 12 

6 16 

2 15 

14 2 

15 16 
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6 18 

18 11 

11 12 

12 17 

2 14 

5 15 

8 15 

12 17 

16 17 

12 16 

6 18 

2 12 

5 5 

7 12 

11 5 

12 18 

16 12 

12 14 

14 15 

18 16 

12 18 

1 11 
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6 14 

5 17 

11 15 

14 12 

18 8 

12 15 

6 17 

7 16 

16 18 

16 12 

14 15 

18 16 

12 11 

16 12 

12 15 

5 12 

 

از صفر تا بیسدت  و جهدت سدهو لدت در نمدایش منحندی          Y) دوره ندیدهو همچنین      X) دوره دیدهامتیازات   مکتسبه گروه  

  به شرح ذیل دسته بندی گردیده اند   62تا  12  و)  17تا  11 و)  12تا 2 و    ) 7تا   2فراوانی از )

 

ه های آموزشی منجر به افزایش حیطه شناختی شرکت کنندگان در مقایسه با کسانی کده در ایدن   برگزاری دوربرابر فرضیه اول که 

برای تجزیه و تحلیل داده ها و جهت مشخص نمودن ارتباط  مت یر ها)دوره های آموزشدی  دوره ها شرکت نکرده اند گردیده است و

بده دلیدل   امدا  استفاده گردیدد   Tمت یر وابسته  از آزمون ضمن خدمت مدیریت به عنوان مت یر مستقل و ت ییرات رفتاری به عنوان
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واریانس غیرقابل قبول و نمایش رد ارتباط همبستگی )علیرغم نمایش میانگین باتتر نفرات دوره دیده و غیر پارامترید  بدودن داده   

اطالعات تخصصدی نفدرات شدرکت     درصد دوره آموزشی57برابر نتیجه حاصله به احتمال و ستفاده ا مان ویتنیها باتجبار از آزمون 

 .          استکننده در دوره های آموزشی کوتاه مدت } ضمن خدمت {مدیریت را ارتقاء داده 

برگزاری دوره های آموزشی منجر به افزایش حیطه عاطفی شرکت کنندگان در مقایسه بدا کسدانی کده در ایدن      برابر فرضیه دوم که

برابر امتیازات مکتسبه  سواتت و تعدداد اظهدار نظرکننددگان مدرتبط بدا سدنجش حیطده         دوره ها شرکت نکرده اند گردیده است و

  داده های آن به شرح جدول ذیل می باشد :عاطفی با استفاده از طیف لیکرت به شرح جدول ذیل رتبه بندی گردیده و

 جدول ج:

 وضعیت فراوانی امتیازات مکتسبه کارکنان دوره دیده و ندیده:      

انی پاسخ های فراو رتبه

 کارکنان دوره دیده

X 

فراوانی پاسخ های 

کارکنددددددان دوره 

 Yندیده 

 مالحظات

 توضیحا آنکه : 15 68 1

   1کا مال موافقم )رتبه  42 47 6

  6موافقم )رتبه  86 65 8

  8بی نظرم )رتبه  62 18 4

  4مخالفم )رتبه  6 2 7

  7کامال مخالفم )رتبه  8 1 2

  2بدون جواب )رتبه    

 رتبه بندی گردیده است   

همچنانکه مشاهده می گردد نفرات آموزش دیده امتیاز بیشتری را در مقایسه با نفرات آموزش ندیده کسب کرده اند و اذعان نموده 

موضدوع را بهتدر بده     اند که دوره های آموزشی مربوطه در ایجاد نگرش های تخصصی در آنها موثر بوده و منحنی های ذیل نیز ایدن 

 تصویر کشیده اند :

 وضعیت امتیازات نفرات آموزش دیده : –د   
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 نمودار ترکیبی نفرات آموزش دیده و ندیده : –و

 

 

از آزمدون مدان ویتندی      سدتفاده بدا ا  برای تجزیه و تحلیل داده ها و جهت مشخص نمودن ارتباط ومیزان معنی دار   بودن مت یر هدا 

 تایید نگردید و بیانگر ا ین نکته است که مت یرهای  مستقل و وابسته دارای ارتباط معنی دار نیستند.

برگزاری دوره های آموزشی منجر به افزایش حیطه  روان حرکتی شرکت کنندگان در مقایسه با کسانی که در  برابر  فرضیه سوم که

یریت مد        در ادامه تعیین میزان اثربخشی دوره ها ی کوتاه مد ت )ضمن خدمت  ه اند گردیده است و این دوره ها شرکت نکرد

  می بایست میزان  تاثیرا ت حیطه روان حرکتی بر رفتار نفرات دوره دیده مورد بررسی و مداقه قرار گیدرد و بده   cippبرابر الگوی )

 یم گردید :این منظور حیطه مربوطه به فرضیه های ذیل تقس

 

 رضایت بیشتر ارباب رجوع -1

 انجام امورات محوله در مدت زمان کوتاه تر     -6

 کاهش هزینه های اداری  -8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6

X

Y



 174-151، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره        

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

722 

 

برگزاری دوره های آموزشی منجر به افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از شدرکت کننددگان    که  1 -8برابر  فرضیه شماره )

برابر امتیازات مکتسبه سواتت و تعداد اظهار نظرکننددگان  و  ا شرکت نکرده اند گردیده استدر مقایسه با کسانی که در این دوره ه

داده هدای آن بده شدرح    مرتبط با سنجش حیطه روان حرکتی با استفاده از طیف لیکرت به شرح جدول ذیل رتبه بنددی گردیدده و  

 جدول ذیل می باشد :

 

فراوانی پاسخ های  رتبه

اظهار نظرکنندگان 

کارکنددان   درمددورد

 X دوره دیده

فراوانی پاسخ های 

اظهار نظرکنندگان 

در مددورد کارکنددان 

 Yدوره ندیده 

 مالحظات

 توضیحا آنکه : 27 71 1

   1کا مال موافقم )رتبه  55 52 6

  6موافقم )رتبه  71 72 8

  8بی نظرم )رتبه  68 66 4

  4مخالفم )رتبه  8 2 7

  7کامال مخالفم )رتبه  4 4 2

  2بدون جواب )رتبه    

 رتبه بندی گردیده است   

 

که ارتباط میان دوره های آموزشی کوتاه مدت )ضمن خدمت   مدیریت  و   افزایش میزان رضایتمندی   1 -8)برابر  فرضیه شماره 

 ارتباط معنی دار نیستند.   تایید نگردید و بیانگر این نکته است که دارای  مان ویتنی تست (ارباب رجوع که با استفاده از  آزمون

برگزاری دوره های آموزشی منجر به انجام امورات محولده در مددت زمدان کوتداه ترتوسدط شدرکت          که 6- 8برابر فرضیه شماره )

برابر امتیازات مکتسدبه سدواتت و تعدداد اظهدار     و  کنندگان در مقایسه با کسانی که در این دوره ها شرکت نکرده اند گردیده است
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داده های آن ندگان مرتبط با سنجش حیطه روان حرکتی با استفاده از طیف لیکرت به شرح جدول ذیل رتبه بندی گردیده ونظرکن

 به شرح جدول ذیل می باشد :

 

فراوانی پاسخ های  رتبه

اظهار نظرکنندگان 

درمددورد  کارکنددان 

 X دوره دیده

فراوانی پاسخ های 

اظهار نظرکنندگان 

در مددورد کارکنددان 

 Yدیده دوره ن

 مالحظات

 توضیحا آنکه : 5 5 1

   1کا مال موافقم )رتبه  5 11 6

  6موافقم )رتبه  7 5 8

  8بی نظرم )رتبه  14 18 4

  4مخالفم )رتبه  6 2 7

  7کامال مخالفم )رتبه  8 8 2

  2بدون جواب )رتبه    

 رتبه بندی گردیده است   

 

دارای ارتبداط   مدذکور تایید نگردید و بیانگر این نکته است که مت یرهدای    ود هرگونه ارتباطوجمان ویتنی    )با استفاده از  آزمون 

 معنی دار نیستند. 
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 بحث ونتيجه گيری:

بدددر ایجددداد ایددن تحقیدددق کددده بددا هددددف بررسدددی میددزان اثربخشدددی دوره هدددای ضددمن خددددمت)کوتاه مددددت  مدددیریت      

اد کشددداورزی اسدددتان آذربایجدددان غربدددی طدددی سدددال   ت ییدددرات مطلدددوب کارکندددان واحددددهای سدددازمانی سدددازمان جهددد  

اجدددرا گردیدددد. منظدددور از ایجددداد ت ییدددرات مطلدددوب وضدددعیت حیطددده شدددناختی )میدددزان      1855ل ایدددت  1858هدددای 

  قبل و پس از اجرای دوره  ت ییر در دانش و اطالعات تخصصی فراگیران

راگیددران قبددل وپددس از اجددرای    و حیطدده عدداطفی )ایجدداد یددا عدددم ایجدداد ت ییددر در باورهددا و نگددرش هددای تخصصددی ف        

 اجدددرای از وپدددس قبدددل دوره و همچندددین حیطددده روان حرکتدددی )میدددزان ت ییدددر در مهدددارت هدددای تخصصدددی فراگیدددران  

 نفدددر فدددارغ التحصدددیل چهدددار دوره انتخدددابی رشدددته هدددای مددددیریت  162جامعددده آمددداری بددده تعدددداد  مدددی باشدددد.  دوره

حددد سددازمانی مربوطدده شدداغل بودنددد امددا در دوره      جهددت امکددان مقایسدده نفراتددی کدده در وا    ) وبدده همددین تعددداد نیددز   

 676. بدده دلیددل بازنشسددتگی و عدددم دسترسددی بدده تمددامی       نددد انتخدداب گردیدهددای مربوطدده شددرکت ننمددوده بودنددد     

نتایج تحقیدددق نشدددان داد کددده دوره هدددای  نفدددر از آندددان اجدددرا گردیدددد.  622نفدددر پرسشدددنامه هدددای مربوطددده بدددر روی   

عدددات تخصصدددی)حیطه شدددناختی  کارکندددان شدددرکت کنندددده در دوره    مربوطددده توانسدددته اسدددت سدددط  داندددش و اطال  

امددا در مددورد حیطددده   هددا را درمقایسدده بدددا کارکنددانی کدده در دوره هدددای مددذکور شددرکت ننمدددوده انددد را ارتقددا دهدددد          

هدددای عددداطفی و روان حرکتدددی نتوانسدددته اسدددت ت ییدددر معندددی داری میدددان کارکندددان شدددرکت کنندددده و سدددایر            

 .دطه شرکت ننموده اند را ایجاد نمایکارکنانی که در دوره های مربو

هییای ک هییاه مییدی هیننییی  ییزم نییدم  سییا ما      بررسییی ابربی ییی شمیی  ش  درتحقیقددی بددا عنددوان   

--8731هییای هییا بییيم سییا  کننییده کر کورهجهییاک ک ییاور ی اسییتا  مرکییری ا  ناییر کارکنییا  شییرک    

و روا   (هیییابير کوره هیییای شم  شیییی  یییزم نیییدم  کر سییی     یییا  ی 18,)برغیییانی فراهیییانی8733

سییینی بییه ميییا  حي ییه شیینانتی  بییر حرکتییی میی رک هاکيیید رییرار گرفیی  امییا ا هییابير کوره هییای مرب  ییه  

ضددمن خدددمت از دیددد گدداه کارکنددان     آمددوزشدر تحقیقددی بددا عنددوان  ارزیددابی اثربخشددی دوره هددای      نيامییده اسیی   

 آموزشدددی هدددای دوره تددداثیر کددده     1852 , در دانشدددگاه شدددهید بهشدددتی   )سددداعد پنددداه  1852بانددد  مسدددکن سدددال 

گرفتدده امددا سددخنی از تدداثیر حیطدده عدداطفی       قددرار تاکیددد مددورد حرکتددی روان و شددناختی سددطوح در خدددمت ضددمن

در تحقیدددق دیگدددری بدددا عندددوان بررسدددی میدددزان اثربخشدددی برنامددده امدددوزش خدددانواده بدددر  بددده میدددان نیامدددده اسدددت.   
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حاصدددله نشدددان داد کددده کالسدددهای    و نتدددایج  1855 ,)محمددددی والددددین دوره امدددوزش ابتددددایی شهرسدددتان ملکدددان   

امدددوزش خدددانواده هدددم در ارتقدددای داندددش و همچندددین در ایجددداد ت ییدددرات نگرشدددی مثبدددت  نسدددبت بددده فرزندانشدددان    

از دیددددگاه    ICDLمدددوثر بدددوده اسدددت.  و در تحقیدددق دیگدددری نیدددز بدددا عندددوان بررسدددی اثدددر بخشدددی برنامددده درسدددی  

و در طدددی ان از دیدددد گددداه کارکندددان  برنامددده         1857  ,)  محمدددد زاده کارکندددان بیمددده مرکدددزی ایدددران در سدددال    

کارکندددان تددداثیر داشدددته   WORD .(  . .INTERNET ITبدددر داندددش و مهارتهدددای رایانددده ای )    ICDLدرسدددی 

 است. اشاره ای نگردیدهتاثیر دوره بر حیطه عاطفی  بهعلی ایحال  است

 بنابر یافته های تحقیق پیشنهاد  می گردد:

 

 دن ماهیت دوره ها امکانات عملی در برگزاری آنها بیشتر لحاظ گردد.نظر به کاربردی بو – 1

 از مدرسین با تجربه عملی بیشتر و حداقل مدرک کارشناسی جهت تدریس استفاده شود. – 6

 دوره های آموزشی ضمن خدمت استمرار یافته و کیفیت آنها ارتقا یابد. – 8

یگددداه شددد لی شدددرکت کننددددگان در دوره هدددا تصدددری     مکدددا نیسدددم هدددای ایجددداد انگیدددزه مجدددددا تعریدددف و جا    – 4

 گردند.

 جلسات هماهنگی بخش های اجرایی و مراکز آموزش ضمن خدمت در را ستای – 7

 ارتقای کیفیت دوره ها به طور منظم برگزار و تداوم یابد .

م کمدد   از سرفصددل هددا و محتددوای اسددتاندارد و یکسددان و حتددی اتمکددان بددا تعریددف کددردن امکددا نددا ت و لددواز             – 2

 آموزشی مورد نیاز استفاده گردد.

 

برنامددده ریدددزی درسدددی دوره هدددا بایسدددتی  بددده دلیدددل ماهیدددت کددداربردی و ایجددداد صدددراحت و تاکیدددد بیشدددتر بدددر     – 5

 حیطه های  شناختی و عاطفی و روان حرکتی در هر مرحله صورت پذیرد.  اهداف
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فدددع خدددال هدددای اطالعدددات و مهدددارت هدددای   تزمددده ارتقدددای کیفیدددت کددداری مندددابع انسدددانی در هدددر سدددازمانی و ر   – 5

تخصصددی بددا تزریددق بودجدده و اعتبددارات مکفددی میسددر مددی باشددد و تزمدده ارتقددای دوره هددای کوتدداه مدددت  ضددمن               

 خدمت توجه به این مقوله نیز می باشد.
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