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 چکیده
رسیدن به اهداف در هر کنش اجتماعی موجب اثربخش شدن آن کنش میی ریرددآ آمیوضش  یمم  یدم  بیه       

توسعه و تعالی سرمایه انسانی نیز کنشی اجتمیاعی میی باشیدآ در راس رسییدن بیه اهیداف       عنوان ابزاری برای رشد، 

دورس های آموضشی  مم  دم  بطور یقیم عواملی تاثیررذار بودس که شنا   آنان در درجه اول و اض بیم بردن 

صد دارد ابتیدا اییم   موانع اض سوی دیگر می تواند موجب اثربخش تر شدن ایم دورس ها شودآ بنابرایم ایم تحقیق ق

دسته اض عوامل را شناسایی و سپس مدلی سا تاری اض ایم عوامل اثررذار ارائه دهدآ بدیم منظور فرض رردید دو 

دسته عوامل کلی با نام هیای عوامیل فیردی شیامل جنسیی ، سیم، سیابقه  یدم  و سیطو تحصیی   و عوامیل            

روابط بییم فیردی بیروی اثربخشیی تیاثیر ریذار       اجتماعی شامل طرح درس، اجرای تدریس، ارضشیابی تدریس و 

نفر اض دبیران شهر بیادرود اسیتان اصیفهان کیه بیه صیور  تصیادفی سیادس          282هستندآ دادس های مورد نیاض اض بیم 

انتخاب شدس بودند، جمع آوری شدآ به منظور آضمون میزان براضش مدل اض روش تحلیل عاملی تائییدی اسیتفادس و   

ن مدل تدویم شدندآ یافته های تحقیق نشان می دهد هیچ کدام اض عوامل فردی ذکر شدس فر یه هایی  برای آضمو

 بروی اثربخشی دورس تاثیررذار نبودس و کلیه عوامل اجتماعی تاثیر مثبتی بروی اثربخشی داشتندآ

 آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، عوامل فردی، عوامل اجتماعیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

، با جهانی شدن آموضش ، و با رشد فزایندس فناوری اط عیا  ، ارتباطیا     هزارس ی سوم می دی

( آ در اییم عصیر ،   2984و تغییرا  سریع در دانش و مهیار  هیا همیراس بیودس اسی  )کیارنوی،       

سرمایه انسانی ، مهم تریم عامل توسعه ساضمانی ، و آموضش بهتریم ابیزار بیرای توسیعه ی منیابع     

هنگامی که اض اهمی  نیروی انسانی صیحب    (Ivancedich, 2001)انسانی ، به حساب می آید

به میان می آید ، عمدتاً توجه معطوف به انسان های فرهیخته و رشد یافته اس آ در واقیع نییروی   

انسانی واجد توانایی و مهار  اس  که می تواند منشأ تحیوت  مثبی  در بخیش هیای مختلی       

ی و مهار  اض طریق آموضش و سرمایه رذاری در بخش جامعه رردد و به طور معمول ایم توانای

 (2982نیروی انسانی حاصل می رردد )شریعتمداری ، 

در حال حا ر با توجه به امکانا  موجود ، دورس های آموضشی کوتاس مد   یمم  یدم    

قابل دسترس تریم برنامه هایی هستند کیه قادرنید بیه طیور رسیتردس در  یدم  رشید و ارتقیای         

 (2911غلی کارکنان ساضمان ها قرار ریرند )ساکی ، مهار  های ش

-آموضشهای  مم  دم  به منظور باضساضی و نوساضی سریع دانیش و اط عیا  و مهیار    

های آنان اض جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقی  ساضمان ها در دستیابی بیه اهیدافش میی باشیدآ     

امی جوامیع روض آمید کیردن    شاید اض مهمتریم اهداف آموضشهای  مم  دم  کارکنان در تمی 

اط عا  آنان در حوضس های تخصصی مربوط به آنها می باشدآآموضش  مم  یدم  ، معلمیان   

منجر به بهبود دانش ، نگرش و مهار  های آنها شدس و به آنها کمک می کند تیا توانیایی هیای    

 (آ2982  ویش را بهتر بشناسند و در راس تصدی مشاغل باتتر آمادس شوند)فتحی واجارراس،

در حال حا ر آموضش  مم  دم  کارکنان در ساضمان هیای مختلی  اض جایگیاس  اصیی     

بر وردار اس  ضیرا در چند دهه ا یر بیش اض هر دوران دیگر در طیول تیاریخ بشیری ، علیوم و     

تکنولوژی پیشرف  نمودس اس  ایم تحول و درررونی به حدی اس  که عصررا عصر نییم عمیر   

سال ،نیمی اض اط عا  بشیری منسیوگ رردییدس و     5یعنی دورانی که در هر  اط عا  نامیدس اندآ

اط عا  و دانش جدید جایگزیم آن می رردد آ حدود نیمی اض مشاغلی که امروضس در بسییاری  
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اض کشورها می بینیم در پنجاس سال پیش ، وجود نداشته اس آتغییر چندبارس فعالیی  حرفیه ای در   

روض به روض عادی تر می شود آ ایم احتمال که فرد جیوانی مهیارتی    طول عمر کاری ، برای مردم

را بیاموضد و آن را تا حدود سی سال کار  ود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار  عی  ، 

یا به کلی محال اس آ در جامعه ای که به سرع  در حال درررونی اس  آموضش کارکنیان نیه   

س  کیه هیر سیاضمانی بایید بیرایش منیابعی را در نظیر بگییرد تیا          تنها مطلوب اس  بلکه فعالیتی ا

 (آ2982هموارس منابع انسانی کارآمد و مطلعی در ا تیار داشته باشد )قاسمی،

رزارش ساضمان ملل حکای  اض آن دارد که نه تنها کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، بلکیه  

امروضس قطب های صنعتی جهان، مبیال    کلیه کشورهای درحال توسعه نیز به ایم باور رسیدس اند و

هنگفتی را صرف آموضش کارکنان  ود می کنندآ آموضش در اییم معنیا همیان آمیوضش میداوم      

اس  و آموضش  مم  دم  نیز اصیط حی اسی  کیه در ادبییا  آمیوضش میداوم و آمیوضش        

هیدف   بزررساتن طرح می شودآ البته آموضش هایی می توانند باعث افزایش کارایی رردند که

دار و مداوم و پرمحتوا بودس و به وسیله کارشناسان، اساتید و مربییان مجیرب در امیور آموضشیی،     

برنامه ریزی و اجرا رردندآ ایم آموضش ها می توانند نییروی انسیانی ییک سیاضمان را همگیام بیا       

پیشرف  های علم و تکنولوژی به حرک  درآوردس و در ارتقای کیفی  و کمیی  کیارایی آنیان    

 (Abtahi, 2004ثر باشد)مو

آموضش  مم  دم  شامل تمام فعالی  هایی اس  که به طیور مینظم و پیوسیته بیه رشید و      

پیشرف  حرفه ای معلمان منجر می شودآ بنابرایم دستیابی بیه اهیدافی کیه در بیدو طراحیی دورس      

نقیش  های آموضشی تعییم رردیدس در موثر بودن ایم دورس هیا در رشید و تعیالی نییروی انسیانی      

بسزایی داردآ در فرایند دستیابی به اهداف، عوامل رونارونی د یل بودس کیه اوت شناسیایی آنهیا    

اض اهمی  ضیادی بر وردار بودس و ثانیا اض بییم بیردن موانیع میی توانید سیرع  دسیتیابی بیه اییم          

ینیه  اهداف را افزایش  دهدآ اما مساله اصلی ای که وجود دارد ایم اس  کیه اییم دورس هیا بیا هز    

های بات و با اهداف مشخصی طراحی و بررزار رردیدس لیکم به دلیل عدم توجه به عوامل تیاثیر  

رذار بر اثربخشی آن، میزان تاثیررذاری دورس ها را در رشد و تعالی منابع انسانی تنزل می دهیدآ  

که چیه  لذا تضم اس  ایم دسته اض عوامل شناسایی شوندآ لذا سوال اصلی تحقیق حا ر ایم اس  
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عواملی بر فرایند دستیابی به اهداف دورس های آموضشیی تیاثیر ریذار هسیتند ییا بیه تعبییر دیگیر         

 عوامل اثررذار بر اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  کدامند؟  

امروضس آموضش و بهساضی منابع انسانی به عنوان یکیی اض اسیترات ی هیای اصیلی سیاضمان هیا       

غییر قلمداد می شود آ حیا  ساضمان ها تا حدود ضیادی به دانش برای ساضراری مثب  با شرایط ت

و مهار  های مختل  کارکنان بستگی دارد هرچه ایم ضمینیه هیا بیه موقیع و بهتیر باشید قابلیی         

 (آ2984ساضراری ساضمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود)سام  انیان،

و مواضیم پسندیدس اس آ بنابرایم نقش اساسی آموضش تغییر طرض تفکر وتطبیق افراد با اصول 

اهمی  آموضشی در کلیه مؤسسا  اعم اض ساضمان های دولتی و غیر دولتی،بنگاس های باضررانی، 

صنعتی وساضمان های آموضشی و پرورشی غیر قابل انکار اس ، به  صوص آنکه بشر در ضمیانی  

ر اس آبه مواضا  اییم تغیییرا    قرار دارد که تغییر در نحوس استفادس اض وسایل و انجام امور متصو

اس  که اهمی ، لزوم و  واص آموضش بییش اض پییش ملمیوس رشیته تیا حیدی کیه بر یی اض         

صاحبنظران در اهمی  آموضش می رویند: آمیوضش در حقیقی   یود میدیری  اسی  )ابطحیی       

 (آ2915،

ییروی  بنابرایم توفیق در انجام  دما  عمومی و استفادس صحیو اض منابع کمیاب ،  صوصیاً ن 

انسانی مستلزم توجه به آموضش کارکنان درمؤسسا  می باشدآآموضش و تربیی  نییروی انسیانی    

می تواند ما را در راس رسیدن به  ود کفیایی ییاری دهید ،امیا اییم نکتیه مهیم و حییاتی را نبایید          

فراموش کرد که آموضش با همه اهمی  و  رورتش می تواند مفید و مؤثر رردد که با نیاضهیای  

ی ، مادی و روحی حال و آیندس یکایک افیراد همیاهنگی داشیته باشید و در  ی ف جهی        معنو

 حرک  نکندآ

بر ایم باور اس  که آموضش، نیه تنهیا یکیی اض حقیول اولییه و اصیلی انسیان        2سا اروپولوس

اسیی  بلکییه اصییوتً رکییم اصییلی توسییعه اقتصییادی و اجتمییاعی جامعییه نیییز محسییوب مییی شییود  

    وحیدی(آ،پرید2912)سا اروپولوس، 

                                                                                                                         
1. psacharopoulos 
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در لغ  نامیه دهخیدا بیه معنیای بییامو تم، آراهانییدن ، آمیو تم، کسیی          2تعلیم یا آموضش

 (آ2985)لغ  نامه دهخدا به نقل اض وهاب، راچیزی آمو تم، آموضانیدن و آآآآ آمدس اس 

بر  ف پرورش و کارآموضی ، نه یک نهاد اس  و نه یک دورس؛ بلکه آموضش به  2آموضش

فته می شودکه در  یدم  پیرورش و کیارآموضی قیرار دارد، در واقیع آمیوضش       فعالی  هایی ر

 (آ2982هررونه فعالیتی را رویند که هدف آن ایجاد تغییر در یادریرندران باشد)محمد قلی نیا،

آموضش مفهومی اس  که در دا ل یا  یارج سیاضمان محتیوایی رسیتردس دارد، آمیوضش بیه       

تجربه و درررونی در یک شیخ  و در معلومیا  و    شکل برنامه های رسمی یا اض طریق کسب

 (آ2982)اسدی،  استعداد و توانایی های او تعری  می شود

آموضش یا عاد  دادن و یا تلقیم و راهنمایی ضمانی که ایجاد مهار  ها، عادا  و نگرش ها 

ایش و باورها اض راس تلقیم و تکرار مطمو نظر باشد، صور  می ریردآایم آموضش به منظیور افیز  

 توانمندی و تمایل فراریرندس برای قضاو  انتقادی ، مستقل و   قانه ،طرح ریزی و اجرا رردد

 (آ2911)اسمی آجی فیلیپ،

آمیوضش کارکنیان کلییه کوشیش هیایی اسی  کیه در جهی  ارتقیای سیطو دانش،آریاهی            

بیه  ،مهار  های فنی ،حرفه ای و شغلی و همچنیم ایجادرفتار مطلوب در کارکنان یک سیاضمان  

 عمییل مییی آییید و آنییان را آمییادس انجییام ویییای  و مسییئولی  هییای شییغلی  ییود مییی نماییید   

 (آ2919)ابطحی،

امر آموضش طی  بسیار رستردس ای دارد که شامل آموضش رسمی و آموضش غیر رسمی می 

 ررددآ

آموضش های رسمی اض لحاظ سا تار سلسله مراتبی،توالی ضمان نظم و هدف با آموضش هیای  

فاوتندآآموضش و پرورش رسمی به آموضش و پرورش آکادمیک نیز معیروف میی   غیر رسمی،مت

باشدآ مدونتریم و مهمتریم راس انتقال دانش و تجربه و مهار  محسوب می رردد و پایه و اساس 

سایر آموضش هاس آآموضش و پیرورش رسیمی،هم کوشیش هیای معلیم بیرای انتقیال دانیش و         

                                                                                                                         
1 education 

2 instruction 
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فعالی  هایی را که نقش ساضندس رفتاری دارند شیامل   مهار  ضمان به نسل جوان و هم آن سلسله

 (آ2934می شود )معیری،

طبق ایم نظریه افراد اض طریق آموضش و پرورش رسمی به فراریری مبانی نظری و علمی میی  

پرداضد و در ضمینه های علمی،ذهنی  تخصصی پیدا می کند و ایم ذهنی  برای اشتغال بیه حرفیه   

ی نیس  و احتیاج به طی دورس های آموضش غیر رسمی و  یمم  و شغل معیم و به  صوصی کاف

 دم  داردآوبه طور کلی می تیوان بییان داشی  کیه  آمیوضش رسیمی و مدرسیه ای شیامل آن         

قسم  اض نظام آموضش اس  که اض کودکستان آغاض شدس و تا آموضش عالی ادامه میی یابیدآ اییم    

می باشد و اض سلسله مراتیب منظمیی   نوع آموضش ساضمان یافته اس  و دارای سا تاری مشخ  

 پیروی می کندآ

آموضش غیر رسمی به هرنوع فعالی  آموضشی و کار آموضشی اط ل میی شیود کیه سیاضمان     

یافته اس  ولی در  ارج اض نظام آموضش رسمی تحقیق میی پذیرد،ماننیددورس هیای آموضشیی و      

آموضی ،بهداشی  و  کارآموضی کوتاس مد  در ضمینیه هیای رونیارون عقییدتی ،سیاسیی ،سیواد      

تعاون کمک های اولیه،تنظیم  انوادس،کسب مهیار  هیای حرفیه ای و حتیی در ضمینیه صینع        

،کشاورضی و  دما  و انواع آموضش های مفید برای باور سا تم ساعا  فراغ  و غیرس)ریروس  

 (آ2932مشاوران یونسکو،

عتی و در حیال  کشیور صین    24در میورد   2285در بررسی انجام شدس توسط یونسکو در سال 

 29رشد مجموع افراد ضیر پوشش آموضش غییر رسیمی در کشیورهای در حیال توسیعه بیال  بیر        

میلیون نفر در آفریقا و همچنییم تعیداد    5میلیون نفر در آسیا ،  29میلیون تخمیم ضدس شدس اس آ)

 (آ2912میلیون نفر در آمریکای تتیم( )نفیسی، 5

ود اط عیا  ،مهیار  هیا و نگیرش هیای کارکنیان       آموضش  مم  دم  کارکنان به منظور بهب

صور  می پذیردآاض لحاظ مفهومی ایم غای  اصلی بسیار رستردس و وسیع اس آ امیا آنچیه عمی ً در    

ساضمان های مختل  دنبال میی شیود،ممکم اسی  بسییار محیدودتر و متمرکیز بیر دانیش تخصصیی          

صد نسبتاً مشترک سیاضمان هیا و نظیام هیای     کارکنان باشدآبا ایم همه مهمتریم مواردی که به منزله مقا

 مختل  در  صوص آموضش  مم  دم  قابل ذکر اس  به شرح ضیر می باشد:



 121  ...شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه 
 

 (Petersetal., 1997)هماهنگ و همسو کردن کارکنان با ساضمان

 (آ2912افزایش ر ای  شغلی و بهبود روحیه کارکنان)حاجی میررحیمی،

 (آ2982کاهش حوادث و  ایعا  کاری)فتحی واجارراس، 

 (آ2912بهنگام ساضی دانش و تواضن نیروی انسانی در ساضمان)انصاری،

برای تدویم برنامه آموضش  مم  دم  ) برنامه عمل( مجموعه عناصر ضیر را باید مید نظیر   

 قرار داد:

 تدویم هدفهای آموضشی ؛

 تصمیم ریری دربارۀ مواد ومحتوای آموضشی مورد نیاض دورس ؛  

 ش اجرای دورس ؛تصمیم ریری دربارۀ رو

 پیش بینی شرایط و امکانا  اجرایی دورس ؛

اولیم رام در طراحی برنام های آموضش  مم  دم  ، تدویم هدفهاس آهدف هیا عمیدتاً   

اض طریق فرایند نیاض سنجی آموضشی بدس  می آیندآ معموتً انتظار می رود که نتیجیه و ماحصیل   

ها، دانش ها و نگرش های جدیید باشید کیه     فرایند نیاضسنجی آموضشی ، مجموعه ای اض مهار 

 کارکنان برای مسئولی  های حرفه ای  ود بدآنها نیاض دارندآ

دومیم رام در تدویم برنامه، مشخ  نمودن محتوا و مواد آموضشی اس آنوع محتوای مورد 

نیاض تابع اهداف وی س ای اس  که بیرای آن دورس تیدویم شیدس اسی آ بنیابرایم در صیورتی کیه        

ا اض جامعی  و شفافی  تضم بر یوردار باشیند، مشیخ  کیردن رئیوس اساسیی مطالیب        هدف ه

مورد بحث در دورس آموضشی تا حد ضیادی آسان می شودآ رام بعدی برنامه ریزی، تعیییم روش  

اجرای دورس می باشدآ منظور اض روش اجرای دورس ، روش آموضش مورد استفادس برای بررزاری 

بییا  آمیوضش و پیرورش اسیتفادس اض روشیهای فعیال و عملیی کیه         دورس هاس  آ اریر چیه در اد  

مشارک  شرک  کنندران را در دورس ها جلب می کند ، میورد حمایی  واقیع شیدس ، ریزینش      

روش یا روشهای آموضشی تابع عوامل و پارامترهای متعددی هم چیون ماهیی  دورس، اهیداف و    

ابع و امکانا  در دسترس و مد  محتوای دورس، شرک  کنندران در دورس، حجم ک س ها، من

(آروش هیای اجیرای دورس هیا را میی     2981ضمان دورس و ع قه و تمایل مدرسان اس )صباغیان، 
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توان بیه دو دسیتر روش هیای آمیوضش رروهیی و انفیرادی تقسییم نمیودآ روش هیای آمیوضش           

رروهییی شییامل کنفییرانس، سییمپوضیوم، سییمینار، فوریییوم، روش کاررییاهی و قضییایای اداری،   

(آاض جملیه روش هیای    2933حریک مغزی، شبیه ساضی، آمیوضش حساسییتمی باشیند)ابطحی ،    ت

انفرادی می توان به آموضش مکاتبه ای، کیارآموضی، آمیوضش  صوصیی، تجربیه برنامیه رییزی       

شدس و آموضش برنامه ای اشارس نمودآ الگوهای مختلفی برای اجرای دورس هیای آموضشیی  یمم    

صلی اییم الگوهیا ،فیراهم آوردن ضمینیه هیای تضم بیرای توفییق         دم  ارائه شدس اس  آهدف ا

بیشتر برنامه ها در تحقق هدف های آموضشی،بوی س افزایش مییزان اسیتقبال کارکنیان سیاضمان اض     

دورس هاس  آ به طور کلی الگو های اجرایی آموضش  مم  دم  کارکنان را می توان بیه سیه   

 دسته تقسیم نمود:

گو ، باور بر ایم اس  که نگرش و طرض تلقی ایم کارکنیان ومیدیران   : در ایم ال2الگوی سنتی

ساضمان نسب  به آموضش  یمم  یدم  ، جایگیاس آن در سیاضمان و تیأثیری کیه میی توانید بیر          

افزایش اثر بخشی و عملکرد افراد داشته باشد، مهمتریم عنصر اثر رذار در استقبال اض دورس هیای  

مم  یدم  اسی آبنابرایم در الگیوی سینتی ،قبیل اض      آموضشی و در نتیجه موفقیی  آمیوضش  ی   

اجرای دورۀ آموضشی باید اض طرل مختل  نسب  به ایجاد طرض تلقیی مثبی  در بییم کارکنیان و     

مدیران اقدام نمود آبرای حصول به ایم مقصود ،ارائه تبلیغا  رسیتردس اض طرییق تهییه بروشیورها     

وآآآ در دسیتور کیار قیرار میی رییردآپس اض      هیای عمیومی   ،اع میه ها ،پوسترها، اع م در نشس 

تبلیغا  مؤثر در  صوص اثر بخشی آموضش  مم  دم  وایجیاد ذهنیی  مثبی  در کارکنیان     

،اجرای دورس های آموضشی آغاض می شود و سعی بر اییم اسی  تیا بیا ارائیر آموضشیهای مناسیب        

 وکاربردی ، در مهار  و توانایی کارکنان تغییر ایجاد شودآ

: در ایم الگو ، کارشناسان آموضشی باید ابتدا تمام مساعی  یود را معطیوف   2الگوی راسکی

به اجرای مؤثر دورس آموضشی نمایند ، به نحوی که افراد شرک  کننیدس در دورس هیای آموضشیی    

                                                                                                                         
2. Traditional model 

2. Gusky’s model 



 121  ...شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه 
 

اض ر ای  کافی بر وردار شوند و احساس کنند دورۀ ذیربط در اجرای ویای  حرفیه ای شیان   

م بر   ف الگوی سنتی که بر القیای اندیشیه هیای مثبی  دربیارۀ      کمک شایانی می کندآ بنابرای

آموضش  مم  دم  و ت ش برای متقاعدساضی افراد در  صوص میؤثر بیودن آمیوضش هیای     

قبل اض بررزاری دورس ها و اض طریق تبلیغا  مبتنی اسی  آ الگیوی راسیکی کمتیر دارای جهی       

شم تر در اینجا بیاور بیر اییم اسی      ریری قبلی دربارۀ آموضش  مم  دم  اس آ به عبار  رو

که ارضش هر دورۀ آموضشی در عمل مشخ  می شود و اض ایم رو باید با نیوعی رویکیرد عمیل    

ررایانه، به تجربه کارکنان ساضمان احترام رذاش  و ایجاد تغییر در نگرشیها و جهی  اییم تغیییر     

 (Gusky, 1986))مثب  یا منفی( بر عهدۀ قضاوتها و برداشتهای  ود افراد باشد

الگوی ترکیبی: در الگوی ترکیبیی ، اض مفرو یا  عمیدس هیر دو الگیوی سینتی و راسیکی        

استفادس می شودآ در ایم الگو هم بر  رور  اط ع رسانی و تبلیغا  قبیل اض برریزاری دورس هیا    

تأکید می شود و ایم کیه بیه طیور اساسیی دریافی  آریاهی اض برریزاری دورس هیا و نقشیی کیه           

تلقی می شیود و هیم   « حق »تواند بر عملکرد فردی و ساضمانی داشته باشد ، یک  آموضش ها می

بر کیفی  اجرای دورس ها و  رور  اثر بخش بیودن آنهیا )کیه میی توانید بیاض ود مثبتیی را بیه         

 همراس داشته باشد و انتظارا  ایجاد شدس قبل اض بررزاری دورس ها را تقوی  کند(آ

می دهد که در سالهای ا یر سیاضمان هیا بیه آمیوضش هیای       مطالعا  و تحقیقا  متعدد نشان

 مم  دم  کارکنان بیش اض رذشته توجه کردس اند و همسو با رشد میزان شاغلیم بیه تحصییل   

در نظام آموضش عالی کشور ، آموضش های  مم  یدم ، بیه  صیوص در طیی  بلنید مید        

گیر آمیوضش کارکنیان در   رشد چشمگیری داشته اس آ بیا اییم حیال پیارس ای اض مسیائل رریبیان      

هاس  که  رور  دارد در پرتو تحقیقا  آیندس کالبد شیکافی شیود و بیرای بیر طیرف      ساضمان

 سا تم آنها و در نتیجه بهبود کیفی آموضش کارکنان اقداما  تضم به مرحله ی عمل در آیدآ

 مهمتریم ایم مسائل که در اغلب ساضمانها مشاهدس می شود به شرح ضیر اس :

 ودن آموضش  مم  دم  کارکنان ؛کیفی ب

نداشتن نگارش نظام گرا نسبت به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه هاای آماوزش   
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 ضمن خدمت؛
 ناهماهنگی میان انواع آموضش های  مم  دم  ؛

 ناپیوستگی آموضش های  مم  دم 

 استاندارد نبودن آموضش های غیر حضوری ؛

 ش  مم  دم  ؛روشم نبودن جایگاس تحقیقا  در نظام آموض

 نبود ارتباط نظام دار میان ساضمان ها و موسسا  آموضشی ؛

 نبود پایگاس اط عاتی منسجم و کارآ ؛ 

 عدم تربی  پرسنل متخص  در امر آمورش کارکنان ؛

 ( 2982نبود انجمم یا نشریه ی حرفه ای مناسب ؛ ) جعفری ، 

 روش تحقیق

س رردآوری اط عا  تحقیق توصییفی) غییر   پ وهش حا ر اض نظر هدف کاربردی و اض نظر شیو

آضمایشی( و اض نوع همبستگی اس آ هم چنیم با توجه به اینکه اض مدلسیاضی معیادت  سیا تاری    

برای یافتم عوامل موثر بر اثربخشی دورس های آموضشی استفادس شدس اسی ،اض نیوع همبسیتگی و    

آماری ایم تحقیق شیامل کلییه    جامعهاض شا ه تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس می باشدآ

دبیران مدارس شهر بادرود واقع در استان اصفهان می باشدآبا توجه به محدود بودن حجم جامعیه  

 جه  محاسبر حجم نمونه  اض رابطه ضیر استفادس رردیدس اس :

 : فرمول تعیین حجم نمونه1رابطه 

 
   PPZN

PPZN
n






121

12
22

2





 
 که در آن 

P( ،5/2: برآورد نسب  صف  متغیر  =P) 

Z96.12)درصد،  25تغیر نرمال واحد، متنایر با سطو اطمینان : مقدار م/ z ) 
 ( ،60/6مقدار اشتباه مجاز  = ) 
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N نفر می باشد. 066: حجم جامعه محدود که 
حیداکثر مقیدار    nباشید،   P=  5/2در نظر ررفته شیدس اسی آ ضییرا اریر      5/2برابر با  Pمقدار 

ونیه بیه حید کیافی بیزرد باشید)آذر،       شیود کیه نم  کندآ ایم امر سبب میمیممکم  ود را پیدا 

نفر بیرآورد رردییدآ    282(آ بنابرایم حجم نمونه مورد نیاض پ وهش با تقریب 228، 2982مومنی، 

 اس آ  ریری در ایم تحقیق اض روش نمونه ریری تصادفی سادس استفادس شدس هم چنیم برای نمونه

   : مهمتریم روشهای رردآوری اط عا  در ایم تحقیق بدیم شرح اس

ای: در ایم قسیم  جهی  ریردآوری اط عیا  در ضمینیه مبیانی نظیری و        مطالعا  کتابخانه

ای، مقات ، کتاب های مورد نیاض و نیز اض شبکه جهیانی  ادبیا  تحقیق مو وع، اض منابع کتابخانه

ن ( استفادس شدس اس آ با جستجو در پیشینه تحقیق در پی یافتم عوامل اثیر ریذار   اط عا  )اینتر

بر اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم ، چندیم عامل شناسائی رردیدآ با مراجعه به اساتید 

و  برران و هم چنیم کارشناسان آراس، نهایتاً ایم عوامل در دو دسته عوامل کلیی تیر بیا عنیوان     

 امل اجتماعی قرار دادس شدآ لذا مدل مفهومی ضیر برای تحقیق طراحی رردیدآ عوامل فردی و عو

 . مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

اثربخشی دورس 

 های آموضشی

 عوامل فردی:

 سابقه  دم 

 سم

 تحصی  

 جنسی 

 عوامل اجتماعی:

 طرح درس

 اجرای تدریس

 ارضشیابی تدریس

 روابط میان فردی
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سپس به منظور آضمون مدل و با توجه به عوامل ذکر شدس پرسشنامه ای طراحیی رردیید کیه    

 مشخصا  آن در ضیر ارائه می شود

موضشیی: بیرای سینجش اییم دو     ال ( پرسشنامه مربوط عوامل موثر بر اثربخشی دورس های آ

سیوال اول مربیوط بیه عوامیل      4سوال طراحیی نمیود کیه     22دسته عوامل محقق پرسشنامه ای با 

 سوال بعدی مربوط به عوامل اجتماعی می باشندآ 23فردی و 

ب( پرسشنامه مربوط به سنجش اثربخشی دورس های آموضش  مم  یدم : اییم پرسشینامه    

ساس اهدافی که دورس های آموضش  دم  برای رسیدن به آنهیا  رویه می باشد که برا 29دارای 

بررزار می شوند، طراحی شدس اس آ برای انداضس ریری هر رویه اض طی  پنج رزینه ای لیکیر   

 استفادس شدس اس آ

به منظور تعییم پایایی ابزار انداضس ریری اض روش آلفای کرونباگ استفادس رردیدس اس آبدیم 

هیای بیه   پرسشنامه پیش آضمون رردید و سپس با استفادس اض دادس 92ه شامل منظور یک نمونه اولی

میزان  ریب اعتمیاد بیا روش   SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمدس  آمدس اض ایم پرسشنامه

آلفای کرونباگ محاسبه شد که  ریب آلفای کرونباگ مقیاس عوامل اثر ریذار)عوامل فیردی و   

بدسی  آمیدآ اییم اعیداد نشیان       222/2خشی دورس های آموضشی و مقیاس اثرب 852/2اجتماعی( 

دهندۀ آن اس  که پرسشنامه مورد استفادس، اض قابلی  اعتماد و یا به عبار  دیگیر اض پاییایی تضم   

بیا   باشدآبرای تعییم اعتبار پرسشنامه اض روش اعتبار محتوا استفادس شدآ بدیم منظیور بر وردار می

، اصی حا  تضم بعمیل   اسیاتید و افیراد متخصی    کسیب نظیرا    انجام مصاحبه های مختل  و 

آمدس و بدیم ترتیب اطمینان حاصل رردید که پرسشنامه همان  صیصیه میورد نظیر محققییم را     

هم چنیم به منظور بررسی روائی ساضس مدل مفهیومی تحقییق اض روش تحلییل عیاملی      می سنجدآ

 تائیدی استفادس شدس اس آ

آمیاری اض حییث متغیرهیای مییزان      ررسیی چگیونگی توضییع نمونیه    در ایم بخش اض ابتدا بیه ب 

 شودآ  تحصی  ، میزان سابقه کار، جنسی  و سم پردا ته می
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 . آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی1جدول 
 سم جنسی  سابقه کار سطو تحصی   نوع متغیر

 ابعاد
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د
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 2/23 1/93 1/42 3/5 9/29 1/13 52 2/91 8/22 22 2/32 9/28 4/2 درصد

 

همانطور که مشاهدس می شود  بیشیتر پاسیخ دهنیدران دارای سیطو تحصیی   کارشناسیی،       

(آ %8/52سییال میی باشییند)   42دارای جنسییی  میرد و سییم بیاتی   سییال و بیاتتر،   22سیابقه کیار   

همانطور که مطرح شد دو دسته عوامل کلی تاثیر رذار بر اثربخشی آمیوضش  یمم  یدم  در    

نظر ررفته شدندآبه منظور براضش مدل مفهومی و هم چنیم رواییی سیاضس هیای تحقییق، اض روش     

نکه عوامیل فیردی دارای مقییاس اسیمی میی      تحلیل عاملی تائیدی استفادهمی شودآ با توجه به ای

باشند و  با توجه به پیش فرض اصلی تحلیل عاملی تائیدی مبنیی بیر اینکیه متغیرهیا حیداقل بایید       

دارای مقیاس شبه فاصله ای یا فاصله ای باشند تا در تحلیل قرار ریرند، بنابرایم نمی توان آنها را 

 2مدل در ضیر نمایش دادس می شیودآ شکلشیمارس   در مدل معادت  سا تاری قرار دادآ لذا مابقی 

نتیجه تحلیل عاملی تائیدی عوامل اجتماعی و هم چنیم بارهای عاملی استاندارد شدس هر ییک اض  

 شا   های براضش مدل را نشان می دهد: 2رویه ها و جدول شمارس 
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 موزشی. مدل معادالت ساختاری عوامل اجتماعی اثرگذار بر اثربخشی دوره های آ1شکل 

 : شاخص های برازش مدل2جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI شاخص

 86/6 18/6 07/6 11/6 110/6 مقدار

 5نتایج تحلیل عاملی نشان داد همه گویه های طراحی شده به جزء گویه های شماره 

(. بنابراین گویه های 5/6دارای بار عاملی مناسبی هستند) بار عاملی کمتر از  0و 

رسشنامه نهایی حذف گردیدند. هم چنین شاخص های برازش مدل نشان مذکور از پ

نتایج  2دهنده این است که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.شکل شماره 

 در خصوص مقیاس اثربخشی را نشان می دهد. تحلیل عاملی تائیدی
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 . مدل معادالت ساختاری مقیاس اثربخشی دوره های آموزشی2شکل 

مابقی رویه هیا دارای بیار عیاملی مناسیبی      99اهدس می رردد به جزء رویه شمارس نطور که مشهما

شیا   هیای بیراضش     9ف شیدآ جیدول شیمارس    ذهستند بنابرایم رویه مذکور در پرسشنامه نهایی ح

 مدل را نشان می دهدآ اعداد به دس  آمدس نشان دهندس براضش مناسب مدل می باشدآ

 . شاخص های برازش مدل7جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI شا  

 23/2 25/2 85/2 82/2 22/2 مقدار

حال که مشخ  شد پرسشنامه طراحی شدس اض روایی مناسبی بر وردار می باشید اض اییم رو   

 برای آضمون مدل مفهومی تحقیق فر یه هایی به شرح ضیر تدویم رردیدندآ
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 معناداری وجود داردآبیم جنسی  افراد و اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه 

 بیم سابقه  دم  افراد و اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآ

 های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآبیم میزان تحصی   افراد و اثربخشی دورس

 آبیم سم افراد و اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود دارد

 بیم طرح درس و اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآ

 بیم اجرای تدریس و اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآ

 بیم ارضشیابی تدریس و  اثربخشی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآ

 شی دورس های آموضش  مم  دم  رابطه معناداری وجود داردآبیم روابط بیم فردی و اثربخ

با توجه به اینکه عوامل فیردی دارای مقییاس اسیمی بیودس و اثربخشیی دورس هیای آموضشیی        

متغیری با مقیاس رتبه ای یا به تعبیر بر ی اض دانشمندان شبه فاصله ای می باشد لذا برای به دس  

اض  ریب همبستگی اتیا اسیتفادس شیدس اسی آ جیدول      آوردن  ریب همبستگی بیم ایم متغیر ها 

نتایج آضمون همبستگی میان متغیرهای فردی و اثربخشیی دورس هیای آموضشیی را نشیان      4شمارس 

 در نظر ررفته شدس اس آ 22/2می دهد، هم چنیم سطو معناداری 

 . ضرایب همبستگی میان متغیرهای فردی و اثربخشی دوره های آموزشی4جدول 

 نتایج سطح معناداری مجذور اتا اتا ضریب فرضیه

 رد فرضیه 602/6 618/6 178/6 اول

 رد فرضیه 77/6 612/6 112/6 دوم

 رد فرضیه 628/6 65/6 227/6 سوم

 رد فرضیه 167/6 674/6 115/6 چهارم

نتایج نشان داد که بیم هیچ یک اض عوامل فردی بیا اثربخشیی دورس هیای آموضشیی ارتبیاط      

نتیایج آضمیون همبسیتگی مییان متغیرهیای اجتمیاعی و        5ارد جیدول شیمارس   معناداری وجود ند

اثربخشی دورس های آموضشی را نشان می دهدآ با توجه بیه اینکیه مقییاس انیداضس رییری هیر دو       

 دسته متغیرها رتبه ای می باشد لذا اض  ریب همبستگی اسپیرمم استفادس شدس اس آ  
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 ماعی و اثربخشی دوره های آموزشی. ضرایب همبستگی میان متغیرهای اجت5جدول 

 نوع رابطه سطح معناداری ضریب همبستگی فرضیه

 مثبت 6666/6 512/6 پنجم

 مثبت 6666/6 550/6 ششم

 مثبت 6666/6 586/6 هفتم

 مثبت 6666/6 001/6 هشتم

با توجه به اینکه وجود رابطه بیم کلیه عوامل اجتماعی و اثربخشی دورس های آموضشی میورد  

قرار ررف  لذا برای آضمیون رابطیه عل،یی، اض مدلسیاضی معیادت  سیا تاری اسیتفادس شیدآ          تائید

جدول ضیر نتایج مدلساضی معادت  سا تاری در  صوص فر یه های پنجم تیا هشیتم را بطیور    

   صه نشان می دهد: 

 . نتایج مدلسازی معادالت ساختاری در خصوص عوامل اجتماعی0جدول 

درصید   22بزررتیر میی باشید بنیابرایم بیا       2 در کلییه فر ییه هیا اض    tبا توجه به اینکیه ارضش  

اطمینان معنادار بودس و می توان ادعا کرد بیم متغیرهای مورد نظر رابطه عل،ی برقرار می باشدآ هم 

چنیم شا   های براضش مدل نشان دهندس آن اس  که کلیه مدل های طراحی شیدس اض بیراضش   

 بسیار مناسبی بر وردار می باشندآ

 گیریبحث و نتیجه

هزارس ی سوم می دی ، با جهانی شدن آموضش ، و با رشد فزایندس فناوری اط عیا  ، ارتباطیا    

 فرضیه
ضریب 

 همبستگی
 tزش ار

سطح معنی 

 داری

 شاخص های برازش مدل

RMSEA GFI AGFI 
 17/6 10/6 611/6 6666/6 75/0 07/6 پنجم

 14/6 18/6 608/6 6666/6 21/0 02/6 ششم

 11/6 10/6 68/6 6666/6 51/0 81/6 هفتم

 08/6 17/6 608/6 6666/6 61/1 12/6 هشتم
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( آ در اییم عصیر ،   2984و تغییرا  سریع در دانش و مهیار  هیا همیراس بیودس اسی  )کیارنوی،       

سرمایه انسانی ، مهم تریم عامل توسعه ساضمانی ، و آموضش بهتریم ابیزار بیرای توسیعه ی منیابع     

 ، به حساب می آیدآ انسانی

آموضشهای  مم  دم  به منظور باضساضی و نوساضی سریع دانش و اط عیا  و مهارتهیای   

آنان اض جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقی  سیاضمان هیا در دسیتیابی بیه اهیدافش میی باشیدآ اض        

جیام میی   سوی دیگر هر کلیه فعالی  های انسان ها هدفمدارند، و به منظور دستیابی به اهیدافی ان 

شوند، میزان دسترسی به ایم اهداف را اثربخشی تعری  می کنندآ چه بسا فعالیی  هیایی هسیتند    

که با بیشتریم سطو کارایی انجام می شوند لیکم در هنگام سینجش مییزان دسیتیابی بیه اهیداف      

مشاهدس می رردد که بخشی اض اهداف حصول نگردییدس انیدآ اییم چنییم فعالیی  هیایی اررچیه        

اتیی دارند، اما عدم دسترسی به اهداف تعییم شدس میزان موثربودن و اثربخشیی آنهیا را   کارایی ب

ریرد بدون دستیابی بیه هییچ دسیتاوردیآ اض اییم     اض بیم می برد و به تعبیری هزینه ای صور  می

رو دسترسی به اهداف در هررونه کینش اجتمیاعی بسییار  یروری و حییاتی بیودس و کنشیگران        

صدد افزایش احتمال رسیدن بیه اییم اهیداف باشیندآ یکیی اض راههیای افیزایش        اجتماعی باید در

اثربخشی در هررونه فعالیتی شناسایی عوامل موثر بیر حصیول اییم اهیداف میی باشیدآ آمیوضش        

 مم  دم  نیز فعالیتی انسان محور بودس که با هدف افزایش دانش مشارک  کننیدران انجیام   

 هدف تاثیر می رذارندآ می شودآ عوامل چندی بروی حصول ایم 

در ایم تحقیق محقق قصد داش  تا بیا شناسیایی عوامیل میوثر بیر اثربخشیی آمیوضش  یمم         

 دم  در بیم دبیران شهر بادرود، ضمینه برنامه ریزی مناسب بیرای دسترسیی بیه اییم اهیداف را      

ه دس  آمدس برای اجراکنندران و برنامه ریزان چنیم دورس هایی را فراهم نمایدآ بر اساس نتایج ب

 اض آضمون فر یه ها مدل سا تاری نهایی ضیر طراحی رردیدس اس آ
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 : مدل ساختاری نهائی براساس نتایج تحقیق2نمودار 

همانطور که در مدل مشاهدس می شود، هیچ ییک اض عوامیل فیردی تیاثیری بیروی اثربخشیی       

( مشیابه  2988ارش)ایم یافته ها با تحقیق پارسا و همکی دورس های آموضش  مم  دم  نداشتندآ

( در تحقیق  ود نشان دادکه تفیاو  معنیاداری مییان ضنیان و میردان اض      2982می باشدآ احمدی )

مهار  پس اض رذراندن دورس های آموضشی میورد نظیر وجیود نداشی آ حیاتمی و      کسب حیث 

( در تحقیق  ود ایم نتیجه رسیدند که بیم رروههای مختل  پاسخ دهنیدران اض  2988همکاران)

( نشان داد که سابقه  یدم   2982سابقه  دم  ا ت ف معناداری وجو نداش آ احمدی)حیث 

 و تحصی   دبیران تاثیری بر میزان مهار  های سه رانه آنان نداردآ

هم چنیم نتایج نشان دادند که عوامل اجتمیاعی بیروی اثربخشیی دورس هیای آموضشیی تیاثیر       

( مطابقی  داردآ آنیان در   2983ییق سیهرابی نی اد )   مثبتی دارندآ نتایج به دس  آمدس با نتیایج تحق 

 تحقیق  ود به ایم یافته ها رسیدند:

برنامه های آموضش  مم  دم  باید باتوجه به وی ری های ییادریری بزررسیاتن طراحیی    

   داردآقایم یافته با فر یه هفتم تحقیق مطاب شودآ

اس نیاضهییای در طراحیی برنامییه هیای آمییوضش  یمم  ییدم  بایید م حظییا  جیدی براسیی     

 های یادریری مشخ  صور  ریردآمشخ  و نو واسته در محدودس ی محیط

 نشیان داد، در دانشیگاس اصیفهان انجیام شیدس     ( 2911)معینی فیرد طتوسی هم چنیم تحقیقی که 

ای هدورساثربخشی 

 آموضشی

 عوامل اجتماعی:

 طرح درس

 اجرای تدریس

 ارضشیابی تدریس

 روابط میان فردی
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تجانس فراریران در ک سهای آموضشی،تجانس محتوای آموضشی دورس هیا و مهارتهیای مربییان    

 (2911)شییاهانیردآس هییای آمیوضش  ییمم  یدم  نقییش دا  اییم دورس هییا دربهبیود کیفییی  دور  

پ وهشی با عنوانارضشیابی دورس های آموضش  مم  دم  کارکنان ترویج سیاضمان کشیاورضی   

انجام دادس اس   طبیق نتیایج بیه دسی  آمیدس نامناسیب        2911-2915استان ماضندران بیم سالهای

توجیه انیدک بیه آموضشیهای      بودن تسهی   رفاهی ، تئوری بودن آموضش در اغلب دورس هیا و 

علمی ، نامناسب بودن مکان آموضش به لحاظ بعد مساف  ،ص حی  و توانیایی پیاییم اسیاتید اض    

 آ مهمتریم مشک   مطرح شدس بود

در بررسی های متعدد دریاف  که عواملی همچون ع یق دبیران در انتخیاب  ( 2982)کریمی

 مم  دم  ، استفادس اض مدرسان متخصی   شیوس ها ی آموضشی ، محتوای برنامه های آموضش 

، استفادس اض شیوس های جدید آموضشی و دادن پاداشهای مادی و غیر مادی به شیرک  کننیدران   

 در دورس های آموضش  مم  دم  در افزایش اثربخشی ایم دورس ها موثر بودس اس آ

 یدم    به بررسی عوامل موثر در ارتقای کیفی  آموضش دورس هیای  یمم  (2982)علیخانی

)کوتاس مد (اض دیدراس شرک  کنندران و مدرسان آموضش و پرورش مهردش  پردا ی آ بیر   

تناسب برنامه های آموضشی بیا نیاضهیای فرارییران    -2اساس نتایج به دس  آمدس عواملی همچون:

بیه کیارریری تیدابیر تشیویق بیرای مدرسیان و        -9استفادس اض نیروهیای مجیرب و متخصی      -2

ارضییابی علمیی و مسیتمر     -5تیار رذاشتم دانش ، مواد و تجهییزا  آموضشیی  در ا  -4فراریران 

 فراریران در ارتقای کیفی  آموضشهای  مم  دم  موثر بودس اس آ

در تحقییق  یویش بیه بررسیی تیاثیر آموضشیهای  یمم  یدم  بیر           (2922)اورنگیو قلتیاش 

دس اض ایم پ وهش هییچ  عملکرد حرفه ای معلمان شهر شیراض پردا تندآبر اساس نتایج به دس  آم

یک اض دورس های آموضش  مم  دم  شهر شیراض در ضمینه روشها و فنیون تیدریس ،میدیری     

ک س و سنجش و انداضس ریری بیر عملکیرد حرفیه ای معلمیان شیامل تیدریس ک میی،ک س        

 داری ،فرایند ارضشیابی ک سی و و عی  تحصیلی دانش آموضان تاثیری نداشته اندآ

ر پ وهش  ویش با عنوان ارضیابی و سینجش اثربخشیی آموضشیهای  یمم     د (2982)حاتمی

 دم  دفتر مطالعا  نیروی انسانی در ارتقا عملکرد مدیران ،هیئ  علمی و کارکنان واحدهای 
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دانشگاهی منطقه یک دانشگاس آضادبه ایم نتایج دس  یاف آآموضش  یمم  یدم  در افیزایش    

ان و هیئی  علمیی و کارکنیان میوثر اسی  آشیرک        مهارتهای شغلی نیروی انسانی اعم اض میدیر 

کنندران در ایم دورس ها بر ایم باور بودند که چنانچه شرک  در دورس ها با یک سری امکانیا   

بیه بررسیی    (2222)2و مزایای رفاهی همراس باشد نتایج بهتری در پی  واهد داش  آیحییی و ریو  

یی را که بایید در برنامیه هیای آموضشیی     نیاضهای آموضشی کارکنان پردا تند و مهمتریم مهارتها

مییورد توجییه قییرار ریرنیید را مهارتهییای مربیگییری، مهییار  رهبییری ،  قییی  و نییو آوری ،      

مستندساضی فرایندها و رویه ها، ارتباط بیم فردی ، میدیری  عملکیرد ، مهارتهیای حیل مسیاله ،      

( در 2222) 2ادیی  مهار  توانمند ساضی ،مهار  تشکیل رروس و کیار رروهیی دانسیتندآتی و    

مقاله ای با عنوان رام برداشتم در جه  بهبود کیفی  آموضش  یمم  یدم  معلمیان اض طرییق     

مربی بیان می کنند که مربی ایم دورس ها به طور رستردس ای به عنوان یک جنبه مهم برای آمیادس  

 ساضی حرفه ای معلمان تاضس کار به رسمی  شنا ته شدس اس آ

 عوامل مهم در اثربخشی آموضش های  مم  دم  را شامل: ( اصول و2228) 9ایتنم

 (انجام نیاضسنجی های علمی اض آموضش2

 (آموضش همراس با فناوری های نویم و پیشرفته2

 (بر ورداری اض تجهیزا  مناسب9

 (به کارریری مدرسان صاحب نظر4

ش در بعید  (استفادس اض روش های رونارون ایجاد انگیزس ، می داندآ کیه نییاض سینجی آمیوض    5

ارضشیابی تدریس، آموضش همراس با فنیاوری هیای نیویم و پیشیرفته و بر یورداری اض تجهییزا        

مناسب در بعد اجرای تیدریس و بیه کیارریری مدرسیان صیاحبنظر در بعید روابیط مییان فیردی          

رنجاندس شدس بود که نتایج تحقیق نشان داد که ایم موارد بیروی اثربخشیی دورس هیای آموضشیی     

 ر می باشندآ تاثیر رذا

                                                                                                                         
2.Yahya&Goh 

2. Lay&Edit 

9. Aithen 
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 منابع

( آ آموضش و بهساضی منابع انسانی ، مفهوم  واص و مشیک   آمیوضش   2933ابطحی ، حسیم )

 ، تهران 2کارکنان ، مجله مدیری  دولتی ، شمارس 

آتهران:موسسه مطالعا  و برنامه 2(آآموضش و بهساضی منابع انسانیآویرایش 2919ابطحی،حسیم)

 ریزی آموضش ساضمان رسترش

(آبررسی تأثیر کوتاس مد   مم  دم  بر مییزان کیارآیی کارکنیان بانیک     2982حسم)اسدی،

مسکم اض دیدراس کارکنان و روسیای شیعب ماضنیدران،مرکز آمیوضش میدیری  دولتیی       

 استان ماضندران

ترجمییه : سییعید بهشییتی(آ)چا    «آ)فلسییفه آمییوضش و پییرورش  (آ»2911اسییمی  جییی فیلیییپ)  

 دوم(،مشهد:نشر آستان قدس ر وی

( ، نابهنگامی و اثیرا  آن در حرفیه ، مجموعیه مقیات  اولییم      2912ی ، محمد اسماعیل )انصار

 سمینار آموضش  مم  دم  در ایران

( آ اهمییی  و نیاضهییای آمییوضش  ییمم  ییدم  مییروجیم و  2912حییاجی میییر رحیمییی ، داود )

کارشناسان ترویج ، مجموعه مقات  اولیم سیمینار آمیوضش  یمم  یدم  کارکنیان ،      

 تهران

( آ اثربخشی اجرای برنامه های کوتاس مد  آموضش  مم  دم  پیرداضش  2911اکی ، ر ا )س

 1و عملکرد شغلی میدیران میدارس دورس ابتیداییآ پی وهش نامیه ی آموضشیی ، شیمارس        

 وضار  آموضش و پرورش

 (آبرنامه ریزی منابع انسانی)مبانی و فرآیندهاآتهران:مهربرنا2984سام  انیان،محمد ربیع)

( آ ارضشیابی دورس های آموضش  مم  دم  اض دییدراس کارکنیان تیرویج    2911، اسد ) شاهانی

آ پایان نامه کارشناسی ارشد  2914-2919ساضمان کشاورضی استان ماضندران بیم سالهای 

 ترویج و آموضش کشاورضی دانشگاس تربی  مدرس

سییانی در سییاضمان ( آ نظریییه هییا و الگوهییای بییاضآموضی منییابع ان 2982شییریعتمداری مهییدی ، ) 
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 انتشارا  یکان آ چا  دوم

 ( آ روش سوآدموضی بزررساتن ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی2981صباغیان ، ضهرا )

:  3( آ برنامه ریزی آموضش  مم  دم  کارکنان آ وییرایش  2982فتحی واجارراس ، کوروش )

وسیعه علیوم   ساضمان مطالعه کتب علوم انسیانی دانشیگاس هیا )سیم ( آ مرکیز تحقییق و ت      

 انسانی

(آبررسی رابطه اثربخشی دورس هیای آموضشیی)کوتاس مید ( میدیران بیا      2982قاسمی،محرمعلی)

عوامل مؤثر به ترغیب آنان جه  شرک  در دورس ها اض دیدراس مدیران ساضمان جنگلهیا  

و مراتع کشور ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکدس علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشیگاس  

 بهشتیشهید 

(، جهانی شدن و اص حا  آموضشیی، آنچیه برنامیه رییزان بایید بداننید،       2984کارنوی، مارتیم)

 2مترجمان: محمد حسم میرضا محمدی و محمد ر ا فریدی،نشر یسطرون، چا  

(آبررسی اثر بخشی آموضش های فنی و حرفیه ای غییر رسیمی تهیران     2982محمد قلی نیا،جواد) 

 یج و نظام بهرس برداری:دفتر مطالعا  و طراحی ترو

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفی  آموضش  مم  یدم  کارکنیان   (، 2911معینی فرد، پرویز)

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاس اصفهانبانک مل  اصفهان

(آآموضش  مم  دم  اساسی تریم عامل بهساضی ساضمانآماهنامه 2982میر کمالی،سید محمد)
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