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 :مقدمه .1-1

 تحول و تغییر مداوم و مستمر روند و فراصنعتی مرحله به حتی و صنعتی مرحله به سنتی مرحله از بشری جوامع سیر به باتوجه

 تاثیرات و تکنولوژی پیشرفت گوناگون، فنون و علوم در عمیق و شگرف های پیشرفت اجتماعی، حیات مختلف شئونات در

 بهسازی و آموزش به نیاز وسازمان ها، موسسات وخدماتی تولیدی اداری، های وفعالیت مختلف های عرصه در آن عمیق

 به ناگزیرند سازمانی، واحدهای مسئولین. است ساخته ضروری را آن و داده افزایش را سازمان یک در شاغل انسانی نیروی

 سازمان حضور علمی رشد بردن باالتر برای ها گزینه از (یکی0831بیاندیشند)جعفری، خود سازمان موفقیت و موقعیت

اعم از کارکنان سازمان ها، دانشجویان و کسانی که به  -اکثر شرکت کنندگان. آموزشی است های دوره در کارکنان

 و دانشی های قابلیت تواند میاعتقاد دارند که این نوع آموزش های کوتاه مدت   آموزشی های دورهدر  -صورت آزاد

 که ؛گیرد می قرار غفلت مورد در افراد  رفتار تغییر ساز زمینه عوامل همه،گاه این با. آنان را بهبود بخشد نگرش و مهارتی

 با یسازمانفردی و  بهبود راستای در راها جهت بهره وری و گاه اثربخشی دوره های آموزشی  تالش تمام غفلتی چنین

 .سازد می روبرو ناکامی

در شرکت های ایرانی به علت عدم شفافیت ساالنه هزینه زیادی صرف دوره های آموزشی کارکنان می شود ، این هزینه ها 

در آمریکا ساالنه  ، (td.org) آمریکایی آموزش و بهسازی اطالعاتی مشخص نیست ولی برای مثال بر اساس گزارش انجمن

( در مورد بررسی مولفه های برنامه 083۶همچنین تحقیقات میررحیمی) ،میلیارد دالر صرف آموزش کارکنان می شود 0۶1

ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان وزارت کشاورزی نشان می دهد که در حال حاضر کیفیت فرایند طراحی دوره های 

هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش افراد شرکت  با ی آموزشیه هادورآموزشی کمتر از حد متوسط است،  لذا 

در قبال آن هیچ تعهدی ندارند و فقط برای داشتن  کارکناندر حالی است که  این برگزار می شود، ییهزینه های باالکننده با 

شرکت کننده در رکنان کا (، حتی گاهی0838)آقاسی زاده، کنند شرایط ارتقا یا دریافت مزایای خاص در آن شرکت می

لذا باید بدانیم چرت می زنند، خسته و کالفه اند و انگار شوقی برای یادگیری در آنها وجود ندارد.  دوره های آموزشی

مشکل کجاست؟ مشکل از کارکنان است؟ مشکل از استاد است؟ مشکل از سازمان است؟ چرا دوره های ما اثربخشی الزم را 

 .ندارد
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 بیان موضوع: .2-1

برای آموزش از لحاظ معنا و مفهوم تعریف های زیادی ارائه شده است به طوری که یونسکو هدف آموزش را توسعه مهارت 

ها، توانایی های انجام کار، درک دانش و اطالعات مورد نیاز به وسیله نیروی انسانی به منظور پیشرفت در تولید می داند. به 

ش ، مستلزم قرار گرفتن اساتید در دنیایی باز زمینه های فرهنگی مناسب و مرتبط زعم سرکارآرانی آموزش و یادگیری اثربخ

با زندگی است، کشورهایی که با چالش تربیت اساتید و معلمان اثرگذار مواجه هستند، باید به دنبال بهبود روش های قدیمی 

نت موثرترین دوره ها را اجرا نمایند ) یونسکو، باشند و از طریق استفاده خالقانه از تکنولوژی های ارتباطی و از طریق اینتر

611۶). 

 جامع ریزی برنامه یک اجرای و ریزی پایه بر تنها ها، سازمان اهداف راستای در علمی و اصلی استراتژی یک گزینش امروزه

 آموزش ریزی برنامه. خواهدیافت واقعیت ،مختلف وحدر سط آموزشی و پژوهشی فنی، علمی، نظام یک بنیان و آموزشی

 پذیرد، می تغییر ها، زمینه تمامی در جهان درسطح تکنولوژیکی تحول و ها نظام و ها سازمان سایر رشد با همراه انسانی، منابع

استفاده از یک مدل  است حائزاهمیت آموزشی های برنامه در که ای نکته اما. گذارد می اثر برآنها و گیرد می اثر آنهــا از

 دارای اقطع،  گردند ریزی پایه بر مبنای آن  آموزشی های برنامه اگر که است آموزشی های برنامه مناسب جهت برگزاری 

 بود خواهد باال اثربخشی

 الگوی توماس کاسکی: .2-2

یکی از الگوهایی که کاربرد فراوانی در زمینه آموزش ضمن خدمت مطرح شده است، مدل کاسکی می باشد که به طور 

تسلط یافته و  الزمهای  ها و دانش یابد و او بر مهارت ای فرد در جریان آموزش تغییر می رفتار حرفهدر این الگو خالصه ؛ 

های مختلف  گیری از روش گردد و با بهره ها حاصل می یابد. در نتیجه افزایش بازده تغییر نگرش عملکردش بهبود می

ارائه می شود تا دانش و  الزمهای  آن آموزش نگرش مثبت در ارتباط با آموزش ضمن خدمت ایجاد می گردد و پس از

) خراسانی،  .کنندگان افزایش یافته و موجب افزایش بازدهی افراد شرکت کننده یا سازمان فراهم گردد مهارت شرکت

 (0831عبدی، 
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34% 

31% 

14% 

11% 

کاربردی نبودن موضوع و عدم  10%

 تسلط استادان
نبود خالقیت و یکطرفه بودن 

 سخنرانی ها
اطالع رسانی نادرست و نامرتبط 

 بودن موضوع
تکراری بودن و به روز نبودن 

 محتوا
زمان بندی نامناسب و هزینه باالی 

 ثبت نام

 نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور: .2-3

در داخل کشور انجام شده  ضمن خدمت کارکنانآموزشی پیرامون دوره های ی تحقیقات موضوع مورد بحثبا توجه به حال 

 به طور خالصه عبارت اند از: نتایج آن است که

 آموزشیضعف محتوایی از لحاظ کاربردی بودن، روزآمد نبودن، عدم تناسب محتوا با نیازهای  (؛0836حسین پور ) -

 ی ضمن خدمت، استفاده از روشها های تدریس در دوره عدم توجه به مباحث بنیادی روش(؛ 0836دانش پژوه ) -

 های آموزشی های سنتی تدریس در دوره

های  ها، عدم آموزش کامل مهارت اساسی تدریس از جمله روش پایین بودن میزان اثربخشی دوره(؛ 0831) فرزاد -

 خالق مانند کاوشگری 

 کارکنان.منابع آموزشی در اختیار   ضعف درو  کارکنانها بر عملکرد  عدم تاثیر مثبت دوره(؛ 0831صمدی ) -

 نتایج نظرسنجی:  .3-1

 آموزشی سمینارهای و ها دوره از استقبال عدم علت "در این راستا شرکت پدیده تبار  به برگزاری نظر سنجی با محوریت 

 از طریق سایت شرکت و شبکه های اجتماعی اقدام نمود که نتایج آن به شرح ذیل می باشد: "چیست؟ 

 %83: نبودن موضوع و عدم تسلط استادانکاربردی  -

 %80: نبود خالقیت و یکطرفه بودن سخنرانی ها -

 %03: اطالع رسانی نادرست و نامرتبط بودن موضوع -

 %00: تکراری بودن و به روز نبودن محتوا -

 %01: زمان بندی نامناسب و هزینه باالی ثبت نام -
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ان در دوره های آموزشی کوتاه استقبال و شرکت مشتاقانه کارکن مهم عدماز دالیل که  داشتبه نتایج باال می توان اذعان 

سخنرانی عنوان  روش حد از ازبیش کاربردی نبودن موضوع و عدم تسلط استادان و همچنین نبود خالقیت و استفاده ؛ مدت

هم به صورت علمی و هم به محتوای آموزشی را ابتدا به  مناسب در این زمینه بایستیشرایط . به منظور دستیابی به  کرد

 تا به آموزش افراد پرداختبا روش های نوین و خالقانه مانند بازی نقش ، نمایش و ..  سپس صورت کاربردی طراحی  و

تعادل روانی کارمند را بر هم زد  تا احساس نیاز و پیدا شدن انگیزه برای برقراری مجدد تعادل روانی و تالش جهت رفع نیاز 

از جمله دالیلی که موجب می شود دوره های آموزشی اثربخش نباشند و افراد . (0831)روان بخش،  جاد شودپیدا شده ، ای

 انگیزه حضور در این دوره ها را نداشته باشند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ریس استفاده از وجود کارشناسان شاغل در ادارات و سازمان ها جهت تددر راستای گزینه اول نظرسنجی، -

در دوره های آموزشی ویژه کارکنان اداری و مدیریتی ) علی رغم غیر مرتبط بودن رشته ی تحصیلی آن ها و صرفا 

به دلیل داشتن تجربه ی عملی در ارتباط با عنوان دوره (. این گونه مدرسین فقط می توانند تجربیات عملی خود را 

ری فراگیران را توسعه دهند تا خود بتوانند دست به ابتکار بزنند و منتقل کنند و به احتمال زیاد نتوانند زمینه های نظ

 (0831.)جعفری ، تغییراتی در روش انجام کار به وجود آورند

عدم استفاده از روش های نوین تدریس و نگاه کالسیک و سنتی به نحوه ی در راستای گزینه دوم نظرسنجی، -

 (0836)دانش پژوه، . خسته کننده نموده است آموزش در دوره ها ، کالس های درس را غیر فعال و

از درحال حاضر بیشترین حجم دوره های آموزشی به شیوه کالسی است و در راستای گزینه دوم نظرسنجی، -

عملی  – این موضوع بخصوص در مورد دوره هایی که بیشتر جنبه مهارتی نیستند،عامل بسیار مهم تنوع برخوردار 

د آورده و با عین حال بدون توجه به تاثیرات نامطلوب ، زدگی و عدم گرایش دارند مشکالت بیشتری را پدی

 ... را به دنبال دارد.، نظرات فراگیران ، ارزیابی ، اثر بخشی وکارکنان

ضمن اجرای دوره های آموزشی مشاهده می شود که وقتی از  گاهی در راستای گزینه سوم نظرسنجی؛ -

واجرای دوره سوال می شود ضمن تایید سطح اطالعات مدرس ، نحوه فراگیران در مورد میزان رضایت مدرس 

با این وجود خواست آنان تامین  ...اطالع رسانی ، نحوه اجرای دوره ، وسایل کمک آموزشی به کار گرفته شده و

نمی شود این موضوع چندوجه دارد یکی اینکه دوره های آموزشی ما فاقد طرح درس می باشد یعنی مشخص 

س باید برروی چه موضوعی چقدر تاکید نماید و نیاز واقعی فراگیران بطور مشخص استخراج نشده که نیست مدر
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را به همراه دارد و به همین علت حتی گاهی منبع درسی شامل کتاب و  ناین موضوع سردرگمی مدرس و فراگیرا

 (0833.)جاللی، جزوه تهیه شده خارج از موضوع مورد نیاز فراگیران می باشد

هزینه های بعضی از دوره های آموزشی به دلیل اینکه مخاطبان  راستای گزینه سوم و پنجم نظرسنجی،در  -

زیادی برای دوره های آموزشی پرداخت می نماید و از طرفی شرکت ها و برگزار کنندگان آن دوره ها شناخت 

اطالع رسانی دقیقی هم صورت نمی پذیرد  ، باب همین موضوع و در ندارندخود مناسبی از شرکت کنندگان 

شود که بیشتر کارکنان دوره های مربوطه را متناسب با نیاز خود ندانسته و از حضور در آن دوره  موجب می

 .(0830)شفعیا، انصراف دهند یا اینکه بدون هیچ انگیزه و تعهدی در آن دوره شرکت نمایند

 شرکت برای صورت میگیرد و آگاهانه نا گاها صورت به اداست ، انتخابدر راستای گزینه چهارم نظرسنجی -

که  کنند می استفاده مختلف های زمینه در تئوری و غیرمتخصص اساتید از گاهی خود شده تمام های هزینه کاهش

 مرور به ها می شود بلکه شرکت زیان موجب تنها این نه منجر به ارائه محتوای تکراری و غیر کاربردی می شود که

 (0831دهند.)فرزاد،  می دست نیز از را خود مخاطبان این شرکت ها انگیزه های زمان

برای پیشبرد هر کاری حداقل هایی از انگیزه الزم است بخصوص در  ؛در راستای گزینه پنجم نظرسنجی -

 همچنین سطحمیان زمان الزم برای آموزش و نیاز است که ارتباطی  آنراستای توسعه و ارتقا شغلی و مسائلی نظیر 

 ) فتحیاین در حالی است که به این موضوع کمتر پرداخته شده است.های کسب شده وجود داشته باشد و  دانش

 (0838، واجارگاه

 راهکارهای بهبود اثربخشی دوره های آموزشی: .3-2

وین مسیر تبدیل نیازسنجی از یک اقدام مقطعی به یک فرایند مستمر و بکارگیری افراد متخصص در این زمینه و  تد -

 رشد حرفه ای یا کارراهه شغلی برای هر شغل و کارمند به عنوان یه اقدام زیربنایی.

برگزار کردن جلسات آشناسازی کارمندان و افراد پیش از حضور در دوره برای اطمینان از اینکه نیازهای آنان به  -

این موضوع که از شرکت کنندگان درستی شناسایی شده و لزوم طی کردن این دوره برای وی ، همچنین تاکید بر 

 در پایان دوره چه انتظاراتی وجود دارد.

تشکیل یک کمیته یا تیم متخصص جهت طراحی منابع و محتوا و تعیین معیارهای ارزشیابی جهت یادگیری دقیق  -

 منابع و تعیین ارتباطات منطقی و روشن سرفصل های دوره ، اهداف دوره،  الزامات دوره و ... 

ن بانک اساتید و به روز رسانی مرتبط آنان که معموال تدریس دوره های آموزشی را بر عهده دارند و تهیه کرد -

 همچنین مکانیسمی که اساتید جدیدی نیز به صورت مسمتر  به بانک اضافه گردد.
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کمک ارزشیابی مستقل و همچنین محرمانه از عملکرد مدرس در هر دوره در حین دوره و پس از پایان دوره  با  -

 فراگیران آن دوره.

 

 منابع :

 تهران. ،001 شماره تدبیر، مجله.کارکنان تواناسازی راه های (.0331)بهزاد قوشچی، جعفری -

 خدمت ضمن مجازی آموزش مناسب روش تدوین و بررسی (.0833جاللی، علی اکبر) -

 تهران.، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم تحقیقات ، نمونه درس وآزمون سازی آماده و دبيران

 محتوی تناسب درباره متوسطه دوره معلمان نظرات بررسی(. 0836) سهیال پور، حسین -

 کارشناسی نامه پایان)آنان آموزشی نيازهای با مدت کوتاه ضمن خدمت های دوره آموزشی

 .تهران و تحقیقات، علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد(.

 تاکيد با آموزشی نيازسنجی کابردی، های تکنيک (.0831)اکبر عبدی اباصلت، خراسانی -

 .تحقیقات و آموزش مرکز انتشارات،01101 ایزو بين المللی استاندارد برالزامات

طراحی برنامه ریزی و سنجش و اثربخشی آموزشی، ( 0816خراسانی،اباصلت،نیازسنجی) -

 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.

 دورة در ریاضی و علوم معلمان ای حرفه های مهارت ارزشيابی (.0836)زهرا پژوه، دانش -

 آموزشی. های نوآوری فصلنامة .يفیک ارتقاء روش های ارائه و راهنمایی

فصلنامه توسعه اهميت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها ،  (.0831روانبخش، جمیله )  -

 .6منابع انسانی، شماره 

د مدیریت ـشاری ـشناسرکا، کاربردی های آموزش بخشی اثر سنجش(. 0830شفیعنا، محمد علی) -

 .ییاجرا

 بر خودتنظيمی راهبردهای آموزش تداومی و فوری تاثير بررسی (.0831)معصومه صمدی، -

 .آموزشی های نوآورری فصلنامة .ریاضی حل مساله و گری تنظيم خود



  نتایج نظرسنجی رد مورد عدم استقبال از دوره اهی آموزشی 

 

 سروش، سرآمد انتشارات خدمت، ضمن ریزی برنامه بر درآمدی(.0838کورش) اجارگاه، و فتحی  -

 تهران.

 دورة معلمان ایی حرفه های مهارت ارزشيابی (.0831)زهرا پژوه، دانش و اهلل ولی فرزاد، -

 .آموزش های فصلنامة نوآورری .ابتدایی


