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چكيده
آموزش و ارتقای نیروی انسانی در هر سازمان جایگاه ویژهای دارد .آموزش ضمنخدمت کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کارایی و اثربخشی سازمانها
دارد .دورههای آموزش ضمنخدمت معموالً تقویت قابلیّتهای کارکنان و تسهیل کسب دانش ،ایجاد روحیّه و تواناییهای مربوط به بهبود عملکرد نیروی
انسانی را شامل میشود با توجّه به وظایف سنگین آموزش وپرورش در عرصهی فعّالیّتهای اجتماعی ،فرهنگی ،ضروری است که این سازمان به آموزش
و ارتقای کارکنان در جهت به روز کردن دانش ومهارتهای فنّی توجّه ویژه داشته باشد .در این پژوهش بنابر اهمّیّت و ضرورت آموزش ضمنخدمت،
عملکرد دورههای آموزشی از نظر مدیران مورد بررسی قرار گرفته است .جامعهی آماری تحقیق مدیران مدارس هستند،که تعداد  115نفر طبق نمونهگیری
تصادفی ساده ،متناسب با حجم جامعه انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطّالعات پرسشنامه میباشد .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر اساتید و
کارشناسان مسئول آموزش ضمنخدمت استفاده گردید و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه آن را در جامعهی 03
نفری اجرا و پایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ  3/25محاسبه شد .هر پرسشنامه شامل  15سؤال کوتاه پاسخ و یک سؤال باز پاسخ ویژه مدیران
طرّاحی شده است.یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مدیران مدارس با عملکرد دورههای آموزشی ضمنخدمت برگزار شده به لحاظ مؤلّفههای
افزایش دانش  ،25/0رضایت شغلی  ،22/1استفادهی بهینه از امکانات  ،21/7مشارکت  ،22/0مسئولیتپذیری  ، 26/0نسبتاً موافق بودهاند و عملکرد
مطلوب دورههای ضمنخدمت را تایید کردهاند.
کليد واژگان :آموزشوپرورش ،آموزش ضمنخدمت ،عملکرد ،مدیر مدرسه.

مقدمه

آموزش ضمن خدمت یکی از موثرترین ابزارهای مدیران

مبنای ثروتآفرینی در اقتصاد امروز ،دانش و تخصّص

برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب

است .آینده از انقالبی خبر میدهد که نیروی حرکت آن از

خدمات ،بخصوص در سازمانهای دولتی میباشد که چنان

اندیشهیانسانها سرچشمه میگیرد .بیشک عصر حاضر،

چه منظم و هدفمند و در راستای نیازسنجی واقعی تدوین

عصر سازمانهاست و متولّیان این سازمانها ،انسانها

و اجرا شود نه تنها عملکرد سازمان و کارکنان را باال میبرد،

هستند .انسانهایی که خود به واسطهی در اختیار داشتن

بلکه بهبود مهارتهای مدیران و افزایش رضایت کارکنان

عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکّر ،میتوانند موجبات تعالی،

و ارباب رجوع را در پی خواهد داشت.

حرکت و رشد سازمانهارا پدید آورند .در فضای پرشتاب

زندگی اجتماعی موثر ،مستلزم حضور فعال و جدی مدیران

و سرشار از تحوّل و رقابت دنیای امروز ،آنچه که منجر به

در جامعه و گسترش دانش و مهارتهای الزم در این عرصه

کسب مز ّیت رقابتی سازمانهامیگردد (طبرسا و احدیان،

که عالوه بر رفع نیازهای خود به اجرای صحیح نقش

.)1026

اجتماعی و سازمانی خویش بپردازند.زیرا حیات موثر
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سازمانها از طریق مدیران آگاه،ماهر وخلّاق میسر می-

ارتقای سطح علمی ،کاربردی و کیفی مدیران بوده و توانایی

گردد.این امر آموزش ضمنخدمت کارکنان و بخصوص

آنان را در حل مشکالت و استفاده از روشهای جدید

مدیران را اجتنابناپذیر میسازد و لزوم سرمایهگذاری در

مدیریتی را تکامل و توسعه میدهد.

آموزش نیروی انسانی را به عنوان رکن اساسی توسعه

اصوالً آموزش افراد نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود

گوشزد میکند (صباغیان.)1071،

و تخصیص امکانات بیشتر به این بخش موجب رشد

آموزش کارکنان یکی از گامهای ارزشمند است که چنانچه

اقتصادی و نقش کلیدی در توسعه دارد.آموزش مدیران ،بر

با برنامهریزی علمی و اجرای دقیق اعمال شود ،با ارتقای

سطوح اداری و آموزشی تاثیری شگرفی دارد و سبب

سطح علمی مدیران قدم موثری در جهت ارتقای کمی و

افزایش آگاهی ،تغییر نگرشها ،عادات و رفتار میگردد.

کیفی آموزشوپرورش در جامعه برداشته میشود.

این مقاله با توجه به رسالت و نقش مدیران بهعنوان رهبران
آموزشی در هر سازمان و به مصداق این بیان که رئیس القوم

بیان مسئله

خادمهم ،مدیر در همه احوال قصد خدمت به انسانها،

امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش

زیردستان و همکاران را دارد،و در هر سازمان باید تالش

از پیش مورد توجّه و تاکید سازمانها قرار گرفته است .به

کافی در جهت رفع مسائل و مشکالت و تسهیل کارها در

بیان دیگر اکنون آموزش وپرورش کارکنان در ردیف

راستای رشد معلمین و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و

اساسیترین وظایف هر سازمان قرار گرفته است .آموزش

در نهایت پیشرفت امور آموزشی داشته باشد.

کاراترین و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و

این خصوصیات و ویژگیهای خاص مستلزم آموزشهای

مهارت نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف

ویژه است  ،که فرد را برای پذیرش این مسئولیت خطیر

میباشد (ابطحی.)1075 ،

همراه با کارایی مطلوب،آماده و مجهزکند و این امر شدنی

آموزش موفق در نگهداری ورشد کارکنان خود تاثیر فراوانی

نیست مگر در پایه آموزشهای مستمر و ارزیابی منظم که

دارد واز طرفی پیشرفت وتوسعه در سازمان در گرو ارتقای

منجر به تحقق اهداف آموزشی و بهبود روشهای مدیریتی

سطح دانش ،مهارت وبینش منابع انسانی است وبر همین

میشود.

اساس شاهد هستیم که اغلب سازمانهاومؤسسات پیشرو
بیش از پیش متوجّه آموزش وبهسازی منابع انسانی میباشند

پیشینه نظری
تغییر در اقتصاد جهانی و در کنار آن مدیریت منابع انسانی،

سازمانها و نظامهایی که قادر نیستند با پدیدههایی چون

بسیاری از چالشهای موجود را برجسته نموده است .به

رشد جمعیّت و انفجاردانش همخوانی داشته باشند به دلیل

عبارتی این تغییرات سرعت و کیف ّیت پاسخگویی به نیازهای

تناسب نداشتن با بافت فرهنگی و اجتماعی قادر به حل

مشتریان را ضروری ساخته است و شتاب فزایندهی تغییر

مشکل و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه

و تحوّالت گوناگون در جهان حکایت از اه ّمیّت و محوری

کنونی نیستند از اینرو ،این ضرورت احساس میشود که

بودن نقش انسان در گشایش تنگناها و ایجاد فنّآوریهای

مدیران به عنوان مهرههای اصلی اداری و اجرایی که نقش

پیشرفته دارد (قربانی و همکاران.)1021 ،

حیاتی و حساسی در پیشبرد اهداف تعلیموتربیت دارند

آموزش ابزاری است برای توسعه کیفیّت وافزایش اثربخشی

قلمداد شوند.

معلّمان و کیفیّت برنامههای آموزش ضمنخدمت ،که به

(ولف گنگ)1331،

در این راستا دورههای آموزش ضمنخدمت یکی از سریع-
ترین و مفیدترین اقدامات آموزشی است که عهدهدار
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شناسایی انتظارات ونیازهای شرکتکنندگان بستگی دارد

آموزش ضمنخدمت بر پایه زمان  :کوتاه مدت ،بلند مدت،

(اوزین.)1334 ،1

ترکیبی؛

اهمّیّت آموزش به منظور توانمند کردن افراد برای توسعهی

آموزش

تواناییهای خود و رساندن آنان به باالترین سطوحی از

بازآموزی،جبرانی ،دانشافزایی؛

دانش ،درک ،بینش وخدمت به نیازهای اقتصادی جامعه ،که

آموزش ضمنخدمت بر پایه ماهیت :ویژه  ،تخصصی.

بسیار مهم است(آیاس.)1313 ،1

اصول آموزش ضمنخدمت متاثر از آموزش بزرگساالن

آدام اسمیت دربارهی آموزش میگوید :انسانها با آموزش

است که الزم است در طی جریان آموزش فعّال بودن

به سرمایه تبدیل میشوند (عمادزاده.)1023 ،

یادگیرنده و احترام به نظرهایش توجه داشت ،همچنین

کیفیّت آموزشوپرورش در هیچ نظامی نمیتواند بهتر از

محتوای آموزش باید منطبق بر نیازهای واقعی بزرگسال

کیفیّت معلّمان باشد بنابراین معلّمان باید تمام وقت در حال

باشد(چایچی.)1021،

توسعه و رشد خود باشند تا معلّمی حرفهای شوند (سابان،0

آغاز آموزشهای ضمنخدمت به صورت منظّم و منسجم

.)1313

در وزارت آموزش و پرورش از  1064میباشد .در این سال

تحقیقات ،اهمّیّت حیاتی آموزش را در باال بردن ظرفیّت-

واحد آموزش کارکنان در این وزارتخانه تشکیل شد و از

های حرفهای معلّمانی که در سالهای اوّل خدمت هستند

لحاظ ساختاری زیر نظر دفتر تشکیالت و روشها قرار

را نشان میدهد (جونز )1313 ،4معلّمان تازهکار به خاطر

گرفت .البتّه قبل از این نیز آموزشهای حین خدمت برای

مهارت کم ونداشتن امنیّت شغلی بسیار آسیبپذیرند که

در این وزارتخانه برای کارکنان ارائه میشد.

این عوامل باعث خروج آنها از آموزشوپرورش می-

شواهد و اسناد نشان میدهند که دورههای ویژهای برای

شود.به طور مثال کمتر از نیمی از افرادی که در کشور

کادر اداری و آموزشی از دههی  1013برگزار شده که البتّه

انگلستان وارد آموزش وپرورش میشوند پنج سال بیشتر

فاقد هماهنگی و انسجام و کمتر مبتنی بر نیازهای واقعی

درخدمت آموزشوپرورش نمیمانند.در استرالیا یک سوم

کارکنان بوده است (زرّینفرد.)1072 ،

از معلّمان تازهکار در عرض سه تا پنج سال آموزش

در سال  1074آموزش ضمنخدمت در این وزارتخانه به

وپرورش را ترک میکنند و در آمریکا  03درصد معلّمان

مؤسّسهی مدیریت و برنامهریزی آموزشی واگذار شد.

پس از یک سال خدمت آموزش را از روی ناچاری ترک

هدف اصلی این مؤسّسه تحت پوشش قراردادن کادر اداری

میکنند (ماتوسیتز.)1335 ،5

آموزش و پرورش بود و به این ترتیب آموزشهای مدیریت

آموزش ضمنخدمت مدیران به عنوان بخشی از فرایند

برای مدیران ،روسای ادارات و مدیران کل در اولویّت قرار

مدوام در افزایش عملکرد و در نهایت فرایند رشد و توسعه

داشت .به عبارت دیگر این مؤ ّسسه آموزشهای مختلفی را

انان را مهیا میسازد .این امر در مورد مدیران آموزشو-

در اختیار مدیران کل ،معاونان ،رؤسای ادارات و نمایندگان

پرورش که با خیل عظیم دانشآموزان مواجهند حایز اهمیت

بخشهاو رؤسای مناطق قرار داد(طرح خودآموزی معلمان،

است (فتحیواجارگاه.)1026،

.)1073

آموزش ضمنخدمت با توجه به ماهیّت آموزشها،مدت

در مهر ماه سال  1072هیأت وزیران طی مصوبه ای ضمن

زمانی که برای آموزش در نظر گرفته میشود و نیز هدف

محدود کردن دورههای بلندمدت مقرّر نمود تا دستگاه های

آن متفاوت است.

دولتی به ازای گذراندن حداقل  176ساعت آموزش ضمن

ضمنخدمت

بر

پایه

هدف:

توجیهی،

1

4

2

5

- Jones
- Matusitz

- Ozen
- Ayas
3
- Saban
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خدمت کوتاه مدت مصوب  ،معادل یک ماه حقوق و فوق

افزایش کارایی،بینش،توانایی مهارت در نیروی انسانی و

العاده شغل برای یک بار در طول سال به کارکنان خود

افزایش بهرهوری شده است.

پرداخت نماید .در اردیبهشت ماه سال  23برابر مصوبه

طبق تحقیقات انجام شده در پیشینه پژوهشهای

هیأت وزیران دستگاههای دولتی موظف شدند تا برنامههای

(خوشروز،شاهانی ،صیادیسی سخت ،شریعت،عرب-

آموزش ضمنخدمت کارکنان خود را به نحوی تنظیم

تیموری) در مورد اثربخشی و کارایی دورههای آموزشی

نمایند که هر یک از کارکنان به طور متوسط  43ساعت

ضمنخدمت در سازمانهای مختلف اکثر کارکنان ،مدیران

آموزش ساالنه و هر یک از مدیران به طور متوسط از 133

و سرپرستان نگرش مثبتی دربارهی اجرای این دورهها دارند

ساعت آموزش ساالنه برخوردار شوند( .دستورالعمل

و تقریباً در همه موارد به برگزاری صحیح و علمی آن و

ضمنخدمت فرهنگیان)1023 ،

تاثیر آموزشها بر کارایی و اثربخشی ،رضایت شغلی،

کارکنان پس از اتمام دورههای آموزشی موفق به دریافت

افزایش دانش و مهارت شغلی ،کاهش هزینهها و همکاری

گواهینامههای مهارتی ،تخصصی  ،تخصصی پژوهشی می-

و مشارکت تاکید شده است.

شدند .این گواهینامهها توسّط مراکز آموزشی که دوره یا

هدف اصلي پژوهش

پودمان آموزشی را برگزار میکردند به فراگیران اعطا میشد.

هدف از پژوهش حاضر،بررسی نظر و دیدگاه مدیران

طبق پژوهش انجام شده توسط کاظمیان با عنوان بررسی

مدارس درباهی عملکرد دورههای آموزشی ضمن خدمت

تاثیر آموزش ضمنخدمت بر عملکرد مدیران به این نتیجه

آموزشوپرورش سبزوار است.

رسیده که مدیران آموزش دیده از رضایت شغلی ،ارتباط

فرضیّهها

انسانی بهتری برخوردارند و این مدیران در ایجاد عالقه و

فرضیّه نخست :دورههای آموزشی ضمنخمت موجب

دلبستگی کارکنان به انجام وظایف  ،ارتقا سطح بصیرت آنان

افزایش دانش مدیران شده است.

موثر است .قمی در پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر

فرضیّه دوم :دورههای آموزشی ضمنخمت موجب رضایت

آموزشهای مدیریتی بر عملکرد مدیران مدارس به این

شغلی مدیران شده است.

نتیجه رسید که آموزشهای مدیریتی بر عملکرد مدیران

فرضیّه سوم:دورههای آموزشی ضمنخمت موجب استفاده

(برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،تصمیمگیری ،کنترل)

بهینه از امکانات مدیران شده است.

تأثیر مثبت میگذارد .در پژوهشی با همین عنوان بوریس به

فرضیّه چهارم :دورههای آموزشی ضمنخمت موجب

این نتیجه رسیده که آموزشها با انگیزه  ،تعهد  ،رضایت

افزایش مشارکت و همکاری مدیران شده است.

شغلی مدیران رابطه مستقیم دارد.

فرضیّه پنجم :دورههای آموزشی ضمنخمت موجب ایجاد

 -چیکارلو طی تحقیقی بیان کرد که اگر آموزش ضمن-

تعهد و مسدولیتپذیری مدیران شده است.

خدمت به روش صحیح ،جامع و کامل انجام شود باعث
ایجاد حسّ انعطافپذیری در کارکنان ،کاهش نظارت

روش تحقیق

مستقیم و غیرمستقیم ،ایجاد هماهنگی در نحوهی انجام

این پژوهش بر حسب نحوهگردآوری دادهها از روش

کارها ،جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیّتها میشود.

توصیفی استفاده شده است که با هدف جمعآوری اطًالعات

در پژوهشی دیگر گوبینز به این نتیجه رسید که دورههای

برای داوری میزان سودمندی امورشهای ضمنخدمت از

آموزشی ضمنخدمت باعث کاهش هزینه،کاهش استعفای

نظر مدیران انجام شده است.

کارکنان،کاهش حوادث،کاهش غیبت،بهبود امو سازمان و

جامعه آماری
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در این پژوهش جامعه آماری شامل کل مدیران مدارس

در جلسههای مدیران و حضور یافتن در مدارس پرسشنامه

شهر سبزوار(تعداد  033نفر) که دورههای اموزشی ضمن-

بین شرکتکنندگان در پژوهش توزیع شد .در ضمن

خدمت را طی سالهای  1027-1022گذرانده و در

توضیح الزم پیرامون اهداف و نحوهی تکمیل و ارسال

استخدام رسمی آموزشوپرورش هستند و با استفاده از

پاسخها به آزمودنیها داده شد.

روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  115پرسشنامه بین

اعتبار و روایي

مدیران منتخب توزیع شده در ضمن توزیع افراد نمونه

برای اطمینان از قابلیت اعتماد پرسشنامه این پژوهش از

آماری تحقیق به تفکیک جنسیّت و مدرک تحصیلی در

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 3/25

جداول زیر آمده است.

محاسبه گردید که نشاندهندهی پایایی مناسب برای
پرسشنامه میباشد.

ابزار پژوهش

در این پژوهش از روایی محتوا استفاده شده است که از

در این پژوهش ،از پرسشنامه ساخته شده استفاده شده است

نظر اساتید محترم راهنما ،مشاور و متخصّصان در امر

که  15گویه(بسته – پاسخ) و  1گویه( باز -پاسخ) طراحی

آموزش ضمنخدمت استفاده شده است و تعدادی از

شده است و ضریب آلفای کرونباخ آن ( )3/25تعیین شده

سؤالها مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصالح گردید،

است که از پایایی قابل قبولی برخوردار است .مقیاسهای

سؤالها به واضحترین و کوتاهترین فرم طرّاحی شدهاند و

فرعی این پرسشنامه به ترتیب شامل:

سپس در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت.

دانش و مهارت شغلی ( 6گویه)  ،رضایت شغلی ( 6گویه)
 ،تعهد و مسئولیتپذیری( 4گویه) استفاده بهینه از امکانات

یافتههای پژوهش

وصرفه جویی ( 0گویه)  ،مشارکت و همکاری( 6گویه) را

در این بخش بر اساس پرسشهای پژوهش سعی شده است

شامل میشود که براساس مقیاس  4گزینهای لیکرت

با بهرهگیری از آمار توصیفی نتایج جداگانه استخراج و

طراحی شده است.

گزارش شود.

شيوهی جمعآوری دادهها
با توجّه به اینکه نمونه مورد نظر پژوهش از همکاران
محقّق بودهاند ،لذا از طریق حضور در محل برگزاری دوره-
های ضمنخدمت و جلسات گروههای آموزشی ،شرکت
جدول  .2توزیع فراواني مدیران مدارس بر حسب جنسيت
جنسيت

فراواني

درصد فراواني

مرد

13

34/9

زن

92

12/7

کل

06

266

جدول .1توزیع فراواني مدیران مدارس بر حسب مدرک تحصيلي
مدرک تحصيلي

فراواني

درصد فراواني

دیپلم

6

6

فوق دیپلم

20

10/7

ليسانس

91

14/9

فوق ليسانس

3

21

دکترا

6

6
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کل

266

06

نمودار  .2درصد فراواني (موافق و کامالً موافق) شاخصها از نظر مدیران مدارس به ترتيب اولویت
99.3

99.2

مشارکت

رضایت شغلی

100
98
96.3

95.3

96
94
91.7

92
90
88
86

مسئولیتپدیری

افزایش دانش

استفاده بهینه

جدول  .9آمار توصيفي شاخص ها از نظر مدیران مدارس
درصد فراواني خيلي زیاد

درصد فراواني زیاد

درصد فراواني کم

درصد فراواني خيلي کم

ميانگين

انحراف استاندارد

افزایش دانش

02/2

56/4

4/7

3

0/45

3/5317

رضایت شغلي

01/1

52/1

13/2

3

0/16

3/4215

استفادهی بهينه

01/1

52/4

2/0

3

0/15

3/5324

مشارکت و همكاری

12/6

61/1

13/0

3

0/15

3/4702

مسئوليتپذیری

05/1

57/2

7/32

3

0/4

3/424

کل

41/5

70/11

13/12

3

0/01

3/4211

طبق نمودار ،1درصد فراوانی (موافق و کامالً موافق)

ضمنخدمت تربیتبدنی در آموزش و پرورش از نظر

شاخصها به ترتیب اولویت از نظر مدیران مدارس باالترین

مدیران مدارس کامالً مطلوب ارزیابی شده است.

مقیاس عملکرد دورههای آموزشی ضمنخدمت افزایش در

 -بر طبق جدول 0مؤلّفهی افزایش دانش ومهارت شغلی

میزان مشارکت و انگیزهی کار گروهی مدیران است که

تعداد شش سؤال پرسشنامه را در بر گرفته است ،در میان

 22/0میباشد .دومین عملکرد دورههای آموزشی ضمن-

مدیران  25/0از آنان با این شاخص موافق و کامالً موافق

خدمت رضایت شغلی مدیران است که میزان  22/1می-

هستند و تنها  4/7از مدیران با اثربخشی این شاخص موافق

باشد .همچنین گذراندن دورههای ضمنخدمت در

نبودهاند .که میتوان نتیجهگیری کرد که عملکرد دورههای

مسئولیتپذیری و ایجاد تعهد کاری مؤثّر است که به

آموزشی ضمنخدمت از لحاظ افزایش دانش و مهارتهای

میزان 26/0میباشد ،و چهارمین مقیاس عملکرد مهّم دوره-

شغلی از نظر مدیران نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است و

های آموزشی از نظر مدیران افزایش دانش و مهارتهای

میانگین  0/45را دارد.

شغلی که به میزان 25/0است که در به روز کردن اطالعات

 -مؤلّفهی استفادهی بهینه از امکانات و تجهیرات تعداد سه

مؤثّر است و پنجمین عملکرد دورههای ضمنخدمت

سؤال را در پرسشنامه در برگرفته است که 21/7از مدیران

استفادهی بهینه از تجهیزات و امکانات مدرسه و صرفه-

با این شاخص موافق هستند و  2/0از آنان با اثربخشی این

جویی در هزینهها میباشد که به میزان 21/7میباشد .آمار

شاخص موافق نبودهاند ،در نهایت میتوان گفت عملکرد

به دست آمده حاکی از آن است که برگزاری دورههای

دورههای آموزشی ضمنخدمت از لحاظ صرفهجویی در
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هزینهها و استفادهی بهینه از امکانات مدرسه از نظر مدیران

آگاه ،به سطوح اداری و آموزشی تاثیر شگرفی داشته و سبب

نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است و میانگین  0/16را دارد.

افزایش آگاهی ،تغییر در نگرشها ،عادات و رفتارهای خود

 -مؤلّفهی مشارکت و انگیزهی کار گروهی تعداد شش

و معلّمان میگردند .مدیران ،که آموزش دیده هستند از

سؤال را در پرسشنامه در بر گرفته است که  22/0مدیران

رضایت شغلی ،انگیزه و اشتیاق به کار و توجّه به دانش-

موافق و کامالً موافق هستند که دورههای آموزشی در ایجاد

آموزان  ،موفّقتر از مدیران آموزش ندیده هستند .همچنین

انگیزه و مشارکت بین آنان موثراست و  3/11از آنان با

در زمینه مشارکت و همکاری ،کاربرد روشهای ابتکاری و

اثربخشی این شاخص موافق نبودهاند و در نهایت عملکرد

نوآوری ،میزان اعتماد به نفس ،پذیرش انتقاد و ارائه نظریه-

دورههای آموزشی ضمنخدمت از نظر افزایش فعّالیّتهای

های اصالحی ،چارهجویی برای مشکالت ،استقبال از ادامه

مشارکتی و ایجاد انگیزه کار گروهی از نظر مدیران نسبت ًا

تحصیل ،میزان توجّه به مسایل و مشکالت اطرافیان،

مطلوب ارزیابی شده است و میانگین  0/15را دارد.

برقراری ارتباط صمیمی با دیگران ،عدم نیاز به کنترل،

 -مؤلّفهی رضایت شغلی تعداد شش سؤال پرسشنامه را

کاهش هزینههای مصرفی عملکرد بهتری دارند .از اینرو

در بر گرفته است که  22/1از مدیران موافق با این گزینه

مدیران آموزشهای ضمنخدمت را وسیلهای برای تقویت

هستند و  13/2درصد از آنان با اثربخشی این شاخص

شایستگی خود،که موجب کسب دانش ،مهارت و توانایی-

مخالف هستند و در نهایت میتوان گفت که عملکرد دوره-

های تازه میگردد به گونهای که بهبود عملکرد را تسهیل

های ضمنخدمت از نظر افزایش رضایت شغلی نسبت ًا

نموده و نقش بهسزایی در ارتقای کارایی آموزش و پرورش

مطلوب ارزیابی شده و میانگین  0/16را دارد.

دارد.

 -مؤلّفهی تعهد و مسئولیتپذیری تعداد چهار سؤال را در

نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش خوشروز و چیکارلو

پرسشنامه در بر گرفته است که  26/0مدیران با این

که بیان مینمایند دورههای آموزشی در افزایش توان ،بازده

شاخص موافق و کامالً موافق هستند ،و  7/32با عملکرد

س
کاری  ،عالقه بیشتر کارکنان به شغل خود و افزایش ح ّ

تغییر رفتار شغلی دورههای ضمنخدمت ،مخالف هستند و

انعطافپذیری در کارکنان موثر است همچنین قمی و

در نهایت عملکرد دورههای آموزشی ضمنخدمت از لحاظ

کاظمیان در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزشهای

تغییر رفتار شغلی از نظر مدیران نسبتاً مطلوب ارزیابی شده

مدیریتی بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت دارد و مدیران

است و میانگین  0/4را دارد .میتوان قضاوت کرد که از

آموزش دیده از رضایت شغلی ،ارتباط انسانی بهتری

نظر مدیران دورههای آموزش ضمنخدمت اثربخش بوده

برخوردارند ،همخوانی دارد.

است ،جمع میانگین همه شاخصهای  0/01میباشد که

نتایج حاصله ،دلیل روشنی بر اهمّیّت آموزش و به خصوص

مقدار آن از میانگین فرضی  0بیشتر است .بنابراین از نظر

آموزش ضمنخدمت سازمانهاست و سازمانهایی می-

مدیران اثربخشی دورهها در حدنسبتاً مطلوب ارزیابی شده

توانند به بقای خود ادامه دهند که با تکنولوژی روز و توجه

است.

به نیازهای آموزشی کارکنان خود شانه به شانه با سایر رقبا

نتيجه گيری

حرکت کنند .با توجّه به اینکه نیروی انسانی به عنوان

در هر سازمان ،مدیر به عنوان فردی که در رأس هرم

مهمترین نیروی محرّکهی سازمانها مطرح شده ،اتالف

سازمانی قرار دارد ،در ادارهی امور و دستیابی به اهداف

وقت نیروی انسانی برای انجام وظایف محوّله موجب

سازمان نقش عمدهای دارد و از آموزشهای الزم بینیاز

کاهش بازدهی سازمان میشود .شرکت در دورههای ضمن-

نیست .حیات مؤثّر سازمانها از طریق کارایی مدیران و

خدمت به تنهایی کافی نیست ،هدف از ترغیب به شرکت

کارکنان آگاه ،ماهر ،خالق و توانا میسّر میگردد .مدیران

در دورههای آموزشی انباشت دانش نیست ،بلکه هدف
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اصلی کاربرد آموختهها در عمل و بهرهگیری از مهارتها

 -در طرّاحی و تدوین این دورههای آموشی به توصیه-

در بهبود و ارتقای بهرهوری در آموزش و پرورش است.

های فراگیران توجّه کنند زیرا هر آموزشی که با نیازهای

بنابراین توجّه به نقش و اهمّیّت فرایند آموزش نیروی

فراگیران تطبیق نداشته باشد و عالیق آنان را ارضا نکند،

انسانی در ادامهی حیات هر سازمان لزوم برنامهریزی دقیق

نوعی تضییع وقت و سرمایه است؛

و طرّاحی مناسب دورههای آموزشی و ارزشیابی

 -تاکید بیشتر در تدوین محتوا مناسب با اهداف برنامه
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Abstract
Manpower education and improvement its own special position in any given organization. In-service personal
education plays an important role in promoting efficiency and effectiveness of organizations. In-service education
courses usually reinforcement of existing abilities facilitate learning and creating mentality and improving
manpower performance. Regarding heavy duty of the ministry of education in the field of social and cultural
activities, it is necessary for this organization to have a special attention to teacher's technical skills and try the
present research according to the importance and necessary of in-service education studies the performance of
these courses from the principal's point. Population of the research includes principals, from which 115 people
were selected randomly in accordance with the population. The medium for gathering data is quastionaiers.In order
to evaluate the reliability of quastionaive.The view point of professors and experts in charge of in-service education
were used and it was approved by faculty. And also to summative assessment of the questionnaire, it was conducted
in group of 30 people and its reliability was assessed through Cronbach Alpha %85. Every questionnaire consisted
of, 25 short answer questions and only one free answer questions designed for principals. Findings show that
principals are to somewhat content with in-service education, in the field adding knowledge, job satisfaction,
optimum use of facilities, participation, Responsibility. The research suggests that school administrators with the
training courses component to increase knowledge of the service held 95/3, job satisfaction 99/2 ,the optimal use
of facilities 91/7, taking responsibility 96/3 has been relatively sympathetic to the and optimal performance of the
service have confirmed.
.Keywords: Education, In-service education, Performance, Principal (School master)
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