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كاميان خزايي * ،1فرزاد صديقي حسن كياده

2

چكيده
هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي رابطه بين آموزشهاي ضممن خمدمت دريمايي بما مو مههماي سمازمان
يادگيرنده دردانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) ميباشمد روش پمژوهش ،صوصمي ي -همبسمگگي و اامهمه
آماري آن 043 ،ن ر از كاركنان بمايي  13سما خمدمتد دانشمگاه علموم دريمايي مميباشمد كمه ،بمه صمور
نمونه گيري صصادفي طبقه اي با اسگ اده از ادو مورگان  191ن ر به عنموان نمونمه انگبماد شمده انمد ابمزار
گردآوري اطالعا  ،عالوه بر منابع كگاببانه اي و مشاهده ،اسمگ اده از پرسشمنامه مميباشمد اتمت صيزيمه و
صحليل داده ها از آمار صوصي ي و اسگنباطي اسگ اده شد و براي آزمودن سوا هاي پژوهش و بررسي مهنماداري
از آزمون هاي آماري همبسگگي پيرسون ،اسپيرمن و صيزيه و صحليل واريانس يک راهه و آزمون كو موگراف -
اسميرنف اسگ اده گرديد يافگههاي صحقيق نشان دادكه بين آموزش ضمن خدمت دريايي و مو ههاي ا گموي
ذهني ،يادگيري صيمي و آرمان مشگرك رابطه مهنيدار واود دارد و بمين آمموزش ضممن خمدمت دريمايي و
مو ه هاي قابليت فردي و ص كر سيسگمي رابطه مهني دار واود ندارد از اين رو ،بين آمموزش ضممن خمدمت
دريايي و سازمان يادگيرنده همبسگگي مثبت مهنيدار واود دارد (در سطح  ،P≥3/309دو دامنه ).
واژه هاي کليدي :آموزش ضمن خدمت دريايي ،سازمان يادگيرنده ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
صاريخ دريافت مقا ه90/0/9 :
صاريخ پذيرش مقا ه90/1/11 :

 1اسگاديارگروه علوم صربيگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چا وس Kamian44@yahoo.com
 2مربي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
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مقدمه
در دنياي مهاصر ،بيش از هر زمان ديگر ،بقا و دوام سازمانها در گرو صهاد بين روشهماي اامراي كمار در
سازمان با صغيير و صحوي و نوآوري هاي فراسازماني است نت گه بودن كليد اصلي ايمن صهماد در اسمگ اده از
ساز و كار مؤثر آموزش ضمن خدمت كاركنان است آموزش ضمن خدمت يكي از راهبردهاي مؤثر در افمزايش
متار و دانش كاركنان ميباشد(فگحي وااارگاه )1039 ،براي سازگاري با اين صغييرا اديد ،بايد سمازماني
مگناسب با شرايط اديد پديد آيد كه زمينه رشد و صها ي سازماني را فراهم سمازد ،از املمه موفمقصمرين ايمن
سازمانها از دهه  93به بهد"سازمان هاي يادگيرنمده" بمودهانمد در سمازمان يادگيرنمده ،كاركنمان متمگمرين
سرمايه ي سازمان صلقي مي گردند ،به آموزش و صوسهه ي متار هاي كاركنان اهميمت زيمادي داده مميشمود،
فرآيند يادگيري كاركنان در همهي سطوح سلسله مراصب صقويت مميشمود ،صوانمايي سمازمان بمراي يمادگيري
افزايش مييابد ،كارِگروهي زياد ميشود ،آموزش به مسوو يت مشگرك مسووين آمموزش و رسسما و كاركنمان
صبديل مي شود و صهتمد و صمالش هممه ي كاركنمان افمزايش ممييابمد برخمي از متمگمرين خصوصمياصي كمه
صاحب نظران براي سازمان يادگيرنمده بيمان نممودهانمد ،عبارصنمد از قابليمتهماي شبصمي ،ا گوهماي ذهنمي،
آرمان(چشم انداز) مشگرك ،يادگيري صيمي ،ص كر سيسگمي ،رهبري ،فرهنم

سمازماني ،سماخگار و ممديريت

دانش(شتالئي)1033 ،
از آن اايي كه نيروي دريايي ارصش امتوري اسالمي ايمران امزس سمازمانهماي بما قابليمت صبصصمي بماي
ميباشد ،ذا ،مي بايست طوري عمل نمايد صا شرايط ايياد سازماني يادگيرنده را همواره در خود ح م نمايمد
در اين اتت ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) به عنوان صنتا مركز آكادميک صبصصهاي نيروي دريايي
ارصش امتوري اسالمي ايران در او ويت بوده و اين متم مي بايست به شمكل خاصمي در ايمن دانشمگاه ممورد
صواه قرار گيرد از اين رو ،اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين آموزشهاي ضممن خمدمت بما مؤ مههماي
سازمان يادگيرنده در بين كاركنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) انيام شده است
بررسي ادبيا موضوع نشان مي دهد كه آموزش كاركنان سازمان ،يكي از اساسيصمرين و پايمدارصرين طقمر
رشد و صرقي براي فرد و سازمان صلقي مي شود آموزش نيروي انساني عالوه بمرآن كمه ،اسمگهدادهاي افمراد را
پرورش ميدهد ،روشها و فنون انيام دادن كار را بتبود ميببشد ،مواب كسب دانش و افزايش متار هماي
شغلي ميگردد ،و از اصالف هزينه و بوداه الوگيري مي كند آموزش با ايمن ويژگمي موامب اييماد صغييمر در
طرز فكر مديران و كاركنان نسبت به سازمان و آشنا ساخگن آنتا با اصو مديريت و سمازمان و آممادگي آنمان
براي پذيرش مسئو يتهاي بيشگر ميگردد دركشمورهاي مبگلمف و حگمي سمازمانهماي مبگلمف ،صهريمف و
برداشت مگ اوصي از واژه آموزش ضمن خدمت واود دارد در صهريمف علممي ،آمموزش ضممن خمدمت بتبمود
مسگمر نيروي انساني در سازمان از حاظ متار هاي فني و دانشِكار از طريق برنامهريزي آموزشمي و درسمي
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مسگمر و منظم است كه منگج به رفاه فرد و سازمان ميشود(سليمانپور )1019 ،صري1ميگويد :آموزش ضممن
خدمت ،عاديصرين ،همه پسندصرين و يزم صرين روش آموزش كاركنان در اتت كسب متار براي مقبو يمت
ااراي يک حرفه است(دعايي )1032 ،وايلز ،1999(2صرامه طوسمي) ،مهگقمد اسمت آمموزش ضممن خمدمت
كوششي براي ارصقاس شايسگگي هاي كاركنان آموزشمي از طريمق دورههماي آموزشمي ،كمالسهماي بمازآموزي،
نشستها ،گروه هاي صحقيق ،بازديدها ،سبنراني ها و اصالح وضع كاركنان مميباشمد آمموزش ضممن خمدمت
يكي از روش هاي آموزش براي ارصقاس بتره وري كاركنان و سازمان بوده و آن نوعي آموزش است كمه كاركنمان
در محل كار و در حين انيام وظايف و مسئو يتهاي شغلي خود ،در عممل ،آمموزش نيمز مميبينند(شمتالئي،
)1033
اورنگي( )1093در پژوهشي به بررسي صاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر عملكمرد حرفمه اي مهلممان شمتر
شيراز پرداخگه است بر اساس نگايج مطا هه او دوره هاي آموزش ضممن خمدمت مربموه بمه روشهما و فنمون
صدريس ،مديريت كالس و سنيش و اندازه گيري ،صاثيري بر عملكمرد حرفمه اي مهلممان در صمدريس كالسمي،
كالسداري ،ارزشيابي كالسي و وضهيت صحصيلي دانش آموزان ندارد
به گ گۀ اسگوار  ،1031(0صرامه غالم زاده و قليچلي) ،سازمان يادگيرنده را به صور سماده مميصموان بمه
شرح ذيل صشريح كرد ،سازمان يادگيرنده سازماني است كه مي صواند صغييرا محيطي را از طريق يادگيري در
سطوح راهبردي(يادگيري صک حلقه اي و دو حلقه اي) پيش بيني نموده و به آنتا واكنش مناسب نشمان دهمد
هدف اصلي اين سازمان ها بتبود صوانمندي خود براي يادگيري مضاعف ميباشد يمک سمازمان يادگيرنمده بمه
منظور يادگيري در سطح راهبردي ،از يادگيري صمام كاركنانش اسگ اده مي كند و همين مسئله باعث ميشود
كه يادگيري در همه ي سطوح سلسله مراصب بتبود پيمدا كنمد هنمدي ،)1993(4مهگقمد اسمت كمه سمازمان
ميصواند به دو مهني باشد سازماني كه ياد مي گيرد و يا سازماني كه مسگبدمان خود را به يمادگيري صشمويق
مي كند اگر سازمان ببواهد يماد بگيمرد ،بايمد آن را سمازماندهي كمرد آرگمريس 1و شمون )1999(9مهگقدنمد
سازمان هايي در آينده به مراصب صها ي دست خواهند يافت كه دريابنمد ،چگونمه مميصموان در صممام سمطوح و
اازاي سازمان ،عالقمندي ،صهتد و قابليت يادگيري در افمراد را صوسمهه داد بمه عقيمده مماركورا )1999( 1
سازمان يادگيرنده سازماني است كه با قدر و به صور امهي ياد مميگيمرد و دايمماخ خمودش را بمه نحموي
صغيير مي دهد كه بگواند با هدف موفقيت ميموعه سازماني به نحو بتگري اطالعما را اممعآوري ،ممديريت و
اسگ اده كند
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سنگه )1993(1مهگقد است كه سازمان هاي يادگيرنده سازمان هايي هسگند كه افراد آنتما بمه طمور ممداوم
صوانمندي خود را براي ايياد نگايج مطلود پرورش مميدهنمد و ا گوهماي اديمد ص كمر در آنتما پمرورش داده
ميشود ،آرمان هاي امهي افراد طراحي مميشمود و افمراد بمه طمور مسمگمر نحموهي يمادگيري از يكمديگر را
ميآموزند(وا گون ،2صرامه ميرسپاسي و غالم زاده ،)1039 ،همچنين ،سنكه بر اين باور است كه پمنج فرممان
يادگيري بنيان صمام سازمان هاي يادگيرنده است و اين فرمانها ،صواناييهايي ايياد مي كنند كه منبمع اييماد
صوانايي هاي صازه در سازمان ميشوند اين صوانايي هماي صمازه عبارصنمد از :شمور و شمو  ،بحمث و گ گگمو ،درك
پيچيدگي(اكبري و همكاران)1031 ،
ويژگيهايي كه صاحب نظران براي سازمان يادگيرنده بيان كردهاند ،يكسان نيسمت و خصوصميا مگ ماوصي
براي اين نوع سازمان ذكر كرده اند همين مسئله باعث گرديده كه در بيان صهريمف سمازمان يادگيرنمده اص ما
نظر نداشگه باشن د برخي از متمگرين خصوصياصي كه براي سازمان يادگيرنمده بيمان شمده اسمت ،عبارصنمد از:
قابليتهاي شبصي ،0ا گوهاي ذهني ،4چشم انداز مشگرك ،1يادگيري صيمي ،9ص كر نظاممند ،1رهبري ،فرهن
سازماني ،ساخگار و مديريت دانش(شتالئي )1033 ،كه در اين بين با صواه به موضوع صحقيق به پنج ويژگمي
او پرداخگه شده است
قابليت هاي شبصي او ين گام براي سازمان يادگيرنده شدن ،رفگار كردن با كاركنان بمه عنموان افمراد بما
اتت ايياد قابليت يادگيري است افرادي كه متمار هماي يزم را بمراي ممديريت مشمكال دارنمد ،كسماني
هسگند كه از مسوو يت و صشبص ذ ميبرند (ماركورا  )1031 ،يكي از ويژگيهاي بارز سازمان يادگيرنده
در اخگيار داشگن كاركناني است كه از صوانايي و قابليت شبصي باييي برخوردارند اين گونه كاركنمان موامب
رشد و با ندگي سازمان مي گردند از اين رو ،سازمان بايد خمود را موظمف نمايمد صما در اتمت صوانمندسمازي
كاركنان خود و ارصقاي متار هاي فردي آنتا حركت كند و زمينه ي يادگيري بتگر افراد خود را فراهم سازد و
با اتت دهي مناسب به اين يادگيري ،آن را در مسير يادگيري سازماني مورد نيماز سمو دهمد قابليمتهماي
فردي چيزي فراصر از متار هاي اكگسابي و قدر رقابت است افرادي كمه "صوانماييهماي فمردي" 3ممگماز و
سرشاري د ارند ،همواره در حا فراگيري هسگند و هرگز از حركت باز نميايسگند و هيچ مقصمدي آنتما را بمه
كلي ارضاس نميكند(سنگه)1031 ،
ا گوها يا مد هاي ذهني ،انگاشت هاي بسيار عميق و يا حگي صصاوير و اشكا ي هسگند كه به فتم ما از دنيا
و نحوه ي عمل ما در مقابل آن اثر ميگذارند بسياري از مواقع ما نسبت به مد هاي ذهني خمود و اثمري كمه
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آنتا بر عملكرد ما مي گذارند ،آگاهي كامل نداريم مد هاي ذهني ناظر بر ايمنكمه در موقهيمتهماي مبگلمف
مديريگي ،چه كارهايي را مي صوان و چه كارهايي را نمي صوان انيام داد و بيانگر صصور يما نگمرشممان بمه يمک
حادثه  ،موقهيت ،فها يت يا م توم هسگند و به طور عميق ريشه در م روضاصي دارند كه بر اين كمه مما چگونمه
اتان را درك ميكنيم و در آن عمل مينماييم ،صأثير ميگذارند(ماركوار )2331 ،
چشمانداز مشگرك شامل اميدها ،اهداف و اتتگيري هاي آصي سازمان است ،چشم انمداز صصموير سمازمان
است كه در داخل شركت ريشه دوانده و سپس به بيرون از آن منگقل ميشود "چشم انداز ،يمک نگماه ذهنمي
از مهلوم به نامهلوم براي صهريف آينده صلقي مي شود كه بمر اسماس واقهيمتهما ،اميمدها ،صصمورا  ،خطرهما و
فرصت هاي مواود شكل گرفگه است"(اميركبيري )1031 ،و صصوير آينده ي مطلود و قابل دسگيابي سمازمان
در يک افق زماني مشبص بلند مد اسمت"(شمتالئي )1031 ،يمادگيري صيممي 1اصمل اساسمي در سمازمان
يادگيرنده است يادگيري گروهي به فرايند نظم ببشي و صوسههي ظرفيمت گمروه در اييماد نگمايج مطلمود و
مورد انگظار گروه گ گه مي شود و اين يادگيري صا حدود زيادي و ابسگه به متمار افمراد در گ گگمو و مباحثمه
است رهبران سازمان ها با ايياد فضاي باز فكري و مشاركگي و ايياد زمينمهي گ گگمو و مباحثمه مميصواننمد،
كمک زيادي به يادگيري گروهي نمايند(سبحاني نژاد ،شتابي و يوزباشي)1031 ،
ص كر سيسگمي يكي از اركان اصلي و شايد اساسيصرين ر كن سازمان يادگيرنده اسمت كمه اكثمر قريمب بمه
اص ا صاحبنظران آن را ازس ويژگي هاي سمازمان يادگيرنمده دانسمگه انمد سمنگه مهگقمد اسمت كمه اامراي
چتاراصل(فرمان) ديگر مبگني بر ص كر سيسگمي است ،اين ص كر است كه ما را صشويق به صغيير ذهنيمت خمود
مي كند به گونه اي كه پديدهها را در كل نگريسگه و انسان به ااي آن كه صنتا و من هل صلقي شود بمه عنموان
بازيگري فها در اتت به واود آوردن آيندهي خود قلمداد شود در ص كر نظاممند ،كاركنان ضمن آشنايي بما
وظايف شغلي خود و داشگن متار و قابليت يزم بمراي انيمام آن بمه ارصبماه اامزاي سمازمان بما يكمديگر و
ضرور صهامل سازمان با محيط ،صواه دارند اوهر اصلي نظام ص كر سيسگمي ،صغيير در نگمرش بموده و آغماز
صغييمر در نگمرش و بممروز ص كمر سيسممگمي ،صممرين و ممارسمت شممناخت م تموم" بممازخورد" در سيسمگمهمما
است(سنگه)1993 ،
بر اساس نگايج به دست آمده ميري( )1093در بيمارسگانهاي آموزشي عمومي شميراز ميمان ابهماد آرممان
مشگرك ،مد هاي ذهني و قابليت شبصي با خالقيت همبسگگي مسگقيم مشاهده شده است ،همچنين ،بمين
بهد ص كر سيسگمي و يادگيري صيمي با خالقيت ،همبسگگي مشاهده نشده است نگييمه ديگمر ايمن پمژوهش
واود همبسگگي ميان سازمان يادگيرنده و خالقيت بود بمه طمور كلمي ،ايمن مطا همه نشمان داده اسمت كمه
همبسگگي مسگقيم و دو طرفه اي ميان سازمان يادگيرنده و ابهاد آن با خالقيت واود دارد

3 Team Learning
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نگايج مطا هه آسگركي( )1039در مورد كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي امتوري اسالمي ايمران حماكي
از آن است كه ميان ابهاد آرمان مشگرك ،مد هاي ذهني و قابليت شبصي با خالقيمت ،همبسمگگي مسمگقيم
مشاهده شده است همچنين ،بين بهد ص كر سيسگمي و يادگيري صيمي با خالقيت ،همبسگگي مسگقيم واود
داشت نگييه ديگر اين پژوهش واود همبسگگي ميان سازمان يادگيرنده و خالقيت بود بمه طمور كلمي ،ايمن
مطا هه نشان داد كه همبسگگي مسگقيم و دو طرفه اي ميان سازمان يادگيرنده و ابهاد آن بما خالقيمت وامود
دارد(من رد)1033 ،
نگايج مطا ها نشان داده اند كه آموزش ضمن خدمت مميصوانمد منيمر بمه افمزايش صموان و متمار هماي
كارگران (اوسر ،)2332 ،1افزايش كارآيي پرورش دهندگان اسب در مراكمز كشماورزي منطقمه صنسمي آمريكما
(مكينگاش 2و هاپكينز ،) 2339 ،0افزايش كارآيي و اثمر ببشمي كاركنمان (صامسمون ،)1999 ،4ارصقماس آشمنايي
مهلمان با رايانه( ا درنيک ،)1999 ،1صأثير چشمگير صيربيا حرفه اي موفق بر كار مهلمان در داخمل و خمار
از كالس (ويلگاس )2330 ،9و افزايش بترهوري كاركنان در حوزه صنهت(با و  1و صايماز )2331 ، 3شود
نگايج مطا ها حاكي از آن هسگند كه آموزش ضمن خدمت بر كي يت مراقبت هماي پرسمگاري در ببمش
اراحي ( امامزاده قاسمي ،حرمت ا سادا ونكي و مهماران ،)1030 ،سبک رهبري مديران پرسمگاري (زعيممي
پوركرمانشاهي ،ونكي ،)1034 ،ميزان بتره وري ،رضايت شغلي ،ثبا شغلي و آمادگي يزم براي انيام وظمايف
(مگاني ,حسن زاده ، )1031 ،رشد فردي ،بتبود نگرش ها و متار هاي شغلي ،مديريت سودمند برناممه هما و
حمايت مديريت از كاربرد آموخگه هاي حاصل از شركت(پارسا و قنبري هماي كوه ،)1033 ،بر افزايش ميزان
اعگماد به ن س كاركنان آموزش ديده امهيت هال احمر اسگان كرمانشاه( ،)1091اثر ببشي آمموزش ضممن
خدمت در مورد مشاوران مدارس دانش آموزان داراي ناصواني يادگيري (ساهبز ،)2311 ،9بمه كمارگيري گمروه
هاي خانگي و مراكز رسمي فها براي بزرگساين مبگال به ناصواني هاي رشدي (گ 13و همكاران ،)2339 ،بمر
دانش و درك فني مهلمان از صدريس بر خط (گمامبو ،11مكگيگمو12و ممو ر )2312 ،10و پشمگيباني از كاركنمان
مبگال به ناصواني هاي صحو ي و هوشي(هاينز )2312 ،14صاثير مي گذارد

3 Ocer
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4 Tomson
5 Eldranic
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8 Taymaz
9 Sahbaz
30 Gage
33 Gumbo
33 Makgato
31 Muller
34 Haynes
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مهلمان شاغل به كار در آموزش ابگدايي نسبت به آموزش ضمن خدمت خوش بمين بموده ،آن را بمه عنموان
يک ضرور قلمداد كرده اند(دمير )2312 ،1فمار  )2312( 2شمكاف بمين آمموزش قبمل از شمروع خمدمت و
آموزش ضمن خدمت را مورد بررسي قرار داده است و نشان داده است كه چا ش هاي اين دو در طمرح درس،
ارايه دروس ،مديريت كالس درس و ماهيت صحو نت گه است نگايج يمک مطا همه كي مي در رااسمگان هنمد
حاكي از آن بوده است كه فراينمد هماي يمادگيري مشماركگي در آمموزش ضممن خمدمت مهلممان بيشمگرين
اثرببشي را به دنبا دارند(سايگل)2312 ،0
يک مطا هه كي ي طو ي صاثير برنامه آموزش هشت ه گه اي ضممن خمدمت را بمر باورهماي مهلممان زبمان
انگليسي شاغل به كار در انگسگان را مورد بررسي قرار داده است اين برنانه به مهلمان ااازه مي داد صا آزادانمه
در بارهي محگواي آن به ص كر بپردازند ،از عمق آن آگاهي بيابند ،عقايدشان را به بحث بگذارند ،باورهاي او يمه
شان را مورد مالحظه قرار دهند و صغييرا باورهايشان را ممورد بحمث قمرار دهنمد صغييمر قابمل مالحظمه در
باورهاي مهلمان نگييه اين مطا هه را رقم زده است(بورگ)2311 ،4
با صواه به ادبيا پژوهش و مباني نظري مطرح شده و همچنين ،اهميت آموزش ضممن خمدمت در اييماد
سازمان يادگيرنده ،اين مطا هه با هدف صهيين ارصباه بين آموزش ضمن خدمت دريايي و مو ه هاي سمازمان
يادگيرنده از امله :قابليت فردي ،صغيير ا گوهاي ذهني ،يادگيري صيمي ،ص كمر سيسمگمي و آرممان مشمگرك
كاركنان دانشگاه علوم دريايي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) به روش صوصي ي -همبسگگي صمور
پذيرفگه است و سوا هاي اين پژوهش عبارصنداز:
 1آيا بين ميزا ن آموزش ضمن خدمت دريايي و مو ه هماي سمازمان يادگيرنمده در دانشمگاه علموم
دريايي امام خميني(ره) رابطه واود دارد
 2آيا بين آموزش ضممن خمدمت دريمايي و قابليمت فمردي كاركنمان دانشمگاه علموم دريمايي اممام
خميني(ره) رابطه واود دارد
 0آيا بين آموزش ضمن خدمت دريايي و صغيير ا گو هاي ذهني كاركنان دانشگاه علوم دريمايي اممام
خميني(ره) رابطه واود دارد
 4آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با يادگيري صيمي كاركنان دانشگاه علوم دريايي رابطمه
واود دارد
 1آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با ص كر سيسگمي كاركنان دانشگاه علوم دريايي رابطه
واود دارد

Demir
Farrell
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آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با آرمان مشگرك كاركنان دانشگاه علوم دريايي رابطه
واود دارد

روش تحقيق
اين صحقيق در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشتر (قلمرو مكاني) و به منظور بررسمي رابطمه بمين
آموزش ضمن خدمت دريايي با مو ههاي سمازمان يادگيرنمده (قلممرو موضموعي) انيمام شمده و اطالعما و
داده هاي آموزش ضمن خدمت مربوه به او اسگبدام ن را صا سا ( 1091قلممرو زمماني) مميباشمد روش
صحقيق به كار گرفگه شده ،صوصي ي -همبسگگي و از حاظ هدف كاربردي است صوصمي ي بمه ايمن د يمل كمه
هيچ گونه مداخلهاي از سوي محقق صور نگرفگه و صرفا بمه انمدازهگيمري مگغيرهما پرداخگمه شمده اسمت و
همبسگگي به اين د يل كه رابطه دو مگغير ميزان آموزش ضمن خدمت و مو ه هماي سمازمان يادگيرنمده را
مورد بررسي قرار داده است اامههي آماري اين صحقيق را صهداد  043ن ر از كاركنان بايي  13سا خمدمت
دانشگ اه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشتر صشكيل داده اند كه داراي مدارك صحصيلي ديپلم و بايصر بموده و
نوع اسگبدام آنتا رسمي است حيم نمونهي اين پژوهش به صور نمونه گيري صصادفي طبقهاي بما اسمگ اده
از ادو مورگان  191ن ر انگباد شده است براي اندازه گيري مگغيرها از دو ابزار زير اسگ اده شده است:
 1پرسشنامه محقق ساخگه سازمان يادگيرنده :بر اساس مبماني نظمري مراحمل صمدوين آن صوسمط
محقق صور پذيرفگه است ،اين پرسشنامه بسگه پاسخ از سوا در طيمف درامه اي يكمر
صشكيل شده است براي حصو اطمينان از روايي پرسشمنامه حاضمر از آزممون KMOو ITEM-
 TOTAL STATISTICاسگ اده شمد ،كمه در هردوحا مت روايمي پرسشمنامه صاييمد شمده اسمت
همچنين ،براي سنيش پايايي پرسشمنامه از روش ضمريب آ ماي كرونبماس ،اسمپيرمن–بمرون و
صنصيف گاصمن اسگ اده شده است كه مقادير آنتا بمه صرصيمب 3/339 ،3/911و  3/333بمه دسمت
آمده است
 2سياهه ص صيلي ميزان آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان دانشگاه علوم دريايي امام خمينمي(ره)
كه نشانگر ميزان گذرانده ساعا به ص كيک انواع آموزش هاي ضمن خدمگي است كه اين افمراد
از ابگداي خدمت صا كنون دريافت نموده است
پس از ااراي آزمون كو موگرف -اسميرنف اتمت بررسمي نرمما بمودن صوزيمع مگغيرهما از آزممون هماي
همبسگگي پيرسون و رصبه اي اسپيرمن اسگ اده شده است
يافتههاي تحقيق
به منظور بررسي نرما بودن صوزيع مگغيرها آزمون كو موگرف اسميرنف براي همر يمک از مموارد محاسمبه
شده و در ادو زير ارايه شده است
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جدول ( : )1نتايج آزمون کولموگرف  -اسميرنف جهت آزمون نرمال بودن توزيع ها

آموزش ضمن

سازمان

خدمت

يادگيرنده

آرمان مشگرك ص كر سيسگمي

يادگيري

ا گوي

صيمي

ذهني

قابليت هاي فردي

2/113

1/131

1/913

1/991

2/131

1/114

1/999

كو موگراف-اسميرنف

3/333

3/310

3/331

3/333

3/333

3/121

3/339

سطح مهني داري

نگايج كو موگرف – اسميرنف بيانگر آن است كه فقط مو ه ا گوي ذهني از صوزيع نرمما برخموردار اسمت،
و ي فرض نرما بودن صوزيعها در ساير موارد رد شده است ،بنابراين ،از آزمونهماي پمارامگري فقمط در ممورد
ا گوي ذهني و در ساير موارد از آزمونهاي ناپارامگري اسگ اده شده است
سوا پژوهشي  :1آيا بين ميزانآموزشضمنخدمت دريايي با سازمان يادگيرنده رابطه واود دارد
با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف – اسميرنف  2/113و در سطح ( )p≥ 3/31مهنمي دار اسمت ،مذا،
فرض نرما بودن صوزيع داده ها در مورد سمازمان يادگيرنمده رد شمده اسمت ،از آزممون همبسمگگي رصبمه اي
اسپيرمن اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول ( : )2نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با سازمان يادگيرنده

سازمان يادگيرنده
3/149

مو ه

*

رو اسپيرمن

3/309

سطح مهني داري

191

صهداد

آموزش ضمن خدمت دريايي

نگايج ادو فو حاكي از آن است كه بين آموزش ضمن خدمت دريايي با سازمان يادگيرنمده همبسمگگي
مثبت مهنيدار ( )3/149واود دارد
سوا پژوهشي  : 2آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با قابليت فردي كاركنان رابطه واود دارد
با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف – اسميرنف  1/999و در سطح ( )p≥ 3/31مهنمي دار اسمت ،مذا،
فرض نرما بودن صوزيع داده ها در مورد قابليت فردي رد شده است ،از آزمون همبسگگي رصبمه اي اسمپيرمن
اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول ( : )3نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با قابليت هاي فردي

قابليت هاي فردي
3/122
3/390
191

مو ه
رو اسپيرمن
سطح مهني داري قابليت هاي فردي
صهداد
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نگايج ادو فو حاكي از آن است كه بين آموزش ضمن خدمت دريايي با قابليت هاي فمردي همبسمگگي
مهنيدار ( )3/122واود ندارد
سوا پژوهشي :0آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با ا گوي ذهني كاركنان رابطه واود دارد
با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف – اسميرنف  1/114در سطح ( )p≥ 3/31مهنمي دار نيسمت ،مذا،
فرض نرما بودن صوزيع داده ها درمورد قابليت فمردي رد نشمده اسمت ،مذا ،از آزممون همبسمگگي پيرسمون
اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول( : )4نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با الگوي ذهني

ا گوي ذهني
3/111

*

مو ه
همبسگگي پيرسون

3/313

سطح مهني داري

191

صهداد

آموزش ضمن خدمت
دريايي

نگايج ادو فو حاكي از آن است كه بين آموزش ضممن خمدمت دريمايي بما ا گموي ذهنمي همبسمگگي
مهنيدار ( )3/111در سطح  3/31واود دارد
سوا پژوهشي : 4آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با يمادگيري صيممي كاركنمان دانشمگاه علموم
دريايي رابطه واود دارد
با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف – اسميرنف  2/131و در سطح ( )p≥ 3/31مهنمي دار اسمت ،مذا،
فرض نرما بودن صوزيع داده ها در مورد قابليت فردي رد شده است ،از آزمون همبسگگي رصبمه اي اسمپيرمن
اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول( : )5نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با يادگيري تيمي

يادگيري صيمي
*

3/149

مو ه
همبسگگي اسپيرمن

3/340

سطح مهني داري

191

صهداد

آموزش ضمن
خدمت دريايي

نگايج ادو فو حاكي از آن است كه بين آموزش ضمن خدمت دريمايي بما يمادگيري صيممي همبسمگگي
مهنيدار ()3/149در سطح  3/31واود دارد
سوا پژوهشي :1آيا بين ميزان آموزشضمنخدمت دريايي با ص كرسيسگمي كاركنان رابطه واود دارد
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با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف – اسمميرنف  1/991در سمطح ( )p≥ 3/31مهنمي دار اسمت ،مذا،
فرض نرما بودن صوزيع داده ها در مورد قابليت فردي رد شده است ،از آزمون همبسگگي رصبمه اي اسمپيرمن
اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول( : )6نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با تفكر سيستمي

مو ه

ص كر سيسگمي
3/313

همبسگگي اسپيرمن

3/231

سطح مهني داري

191

صهداد

آموزش ضمن خدمت
دريايي

نگايج همبسگگي اسپيرمن حاكي از آن است كه بين آمموزش ضممن خمدمت دريمايي بما ص كمر سيسمگمي
همبسگگي مهني دار مشاهده نشده است
سوا پژوهشي :9آيا بين ميزان آموزش ضمن خدمت دريايي با آرمان مشگرك كاركنان رابطه واود دارد
با صواه به اينكه مقدار آماره كو موگرف– اسميرنف 1/913در سطح ( )p≥ 3/31مهني دار است ،ذا ،فمرض
نرما بودن صوزيع داده ها در مورد قابليت فردي رد شده است ،ذا ،از آزممون همبسمگگي رصبمه اي اسمپيرمن
اسگ اده شده است كه نگايج آن در ادو زير ارايه شده است
جدول( : )7نتايج همبستگي بين آموزش ضمن خدمت دريايي با آرمان مشترک

مو ه

آرمان مشگرك
3/113

همبسگگي اسپيرمن

3/319

سطح مهني داري

191

صهداد

آموزش ضمن خدمت
دريايي

نگايج ادو فو حاكي از آن است كه بين آموزش ضمن خدمت دريمايي بما يمادگيري صيممي همبسمگگي
مهنيدار ( )3/113در سطح  3/31واود دارد
بحث و نتيجه گيري
نگايج اين مطا هه در خصوص سوا او مبني بر "واود رابطه بين آموزش ضمن خدمت دريايي و سمازمان
يادگيرنده" حاكي از آن است كه بين آموزش ضمن خدمت دريايي و سمازمان يادگيرنمده همبسمگگي مثبمت
مهنيدار واود دارد اين نگييه با يافگههاي پژوهشهاي پاريس1و وايت ،)1939(2اورنگمي( ،)1093مصمط وي
3 Paris
3 white
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پور ( ،)1031همسو مي باشد در صبيين اين يافگه مي صوان گ مت ،از آنيمايي كمه ،يكمي از ويژگميهماي بمارز
سازم ان يادگيرنده ،در اخگيار داشگن كاركناني است كه از صوانايي و قابليت شبصمي بماييي برخوردارنمد ،مذا،
دانشگاه بايد در اتت صوانمندسازي كاركنان خود و ارصقاس متار هماي فمردي آنتما حركمت كنمد و زمينمهي
يادگيري بتگر افراد خود را فراهم سازد و با اتتدهي مناسمب بمه ايمن يمادگيري ،آن را در مسمير يمادگيري
سازماني مورد نياز سازمان سو دهد اين مسئله ميصواند بيشگر به د يل نوع آموزشهاي داده شمده بمه افمراد
باشد مسلما اگر افراد بگوانند به خوبي آمموزشهماي ضممن خمدمت را فمرا بگيرنمد ،در بتبمود عملكمرد آنمان
صاثيرگذار خواهد بود همچنين ،صبصصي بودن كار در نيروي دريايي ايياد مي نمايد كمه آمموزشهما بيشمگر
انبه عملي داشگه و باعث افزايش متار كاركنان در عمل گردد و اين مسئله بيانگر ايمن موضموع اسمت كمه
دانشگاه مي بايست در برنامه ريزي دوره هاي آموزش ضمن خدمت در مرحله او نيازهاي آموزشمي كاركنمان
(سازماني و فردي) ر ا صهيين نموده و به صيزيه و صحليل افراد بپردازد و هدف اصلي ايمن صيزيمه وصحليمل ايمن
باشد كه كاركنان در انيام وظايف شغلي به بتگرين شكل چه نيازهايي دارنمد و در ارصبماه بما آن نيازهما چمه
متار هايي را بايد كسب نمايند
همچنين ،نگييه اين مطا هه در مورد سوا  2مبني بر "واود رابطه بين آموزش ضمن خمدمت دريمايي بما
قابليت فردي كاركنان" حاكي از آن بود كه بين آموزش ضممن خمدمت دريمايي بما قابليمت فمردي كاركنمان
همبسگگي مهني دار واود ندارد اين نگييه با با يافگه هاي پژوهش صامسون ( )1999و ميري ( )1093هم سو
ميباشد و با يافگه هاي پژوهش مصط وي پور ( )1031همسو نميباشد در صبيين اين يافگمه مميصموان گ مت،
يافگه هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه آموزشهاي ضمن خدمت ارائه شده در دانشمگاه علموم دريمايي هميچ
رابطه اي با ارصقاس قابليت هاي فردي كاركنان ندارد از آنيايي كه ،يكي از ويژگي هاي بارز سازمان ياد گيرنمده،
دراخگيار داشگن كاركناني است كه از صوانايي و قابليت شبصي باييي برخوردارند ذا ،دانشمگاه بايمد دراتمت
صوانمند سازي كاركنان خود و ارصقاس متار هاي فردي آنتا حركت كند و زمينهي يادگيري بتگر افراد خمود را
فراهم سازد و با اتت دهي مناسب به اين يادگيري ،آن را در مسير يمادگيري سمازماني ممورد نيماز سمازمان
سو دهد
همچنين ،نگييه اين مطا هه در مورد سوا  0مبني بر "واود رابطه بين آموزش ضمن خمدمت دريمايي بما
ا گوي ذهني كاركنان" حاكي از آن بود كه بين آمموزش ضممن خمدمت دريمايي بما ا گموي ذهنمي كاركنمان
همبسگگي مهني دار وامود دارد ايمن نگييمه بما يافگمههماي ميمري ( ،)1093همسمو بموده و بما يافگمههماي
مصط ويپور( ،)1031همسو نمي باشد در صبيين اين نگييه اين مطلب حايز اهميت است كتماز آنيمايي كمه،
ا گوهاي ذهني بر عملكرد انسان صاثيرگذاربوده و پايهگذار شكل گيري اقداما آصي ميباشد ،ذا ،دانشگاه بايمد
با آموزش هاي مگنوع و اسگمرار آموزشها ،صنوع ديدگاه ها را در افراد صقويت نمموده و از بيمان آزادانمه افكمار و
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اعگقادا كاركنان در اتت پيشبرد اهداف دانشگاه اسگ اده نمايد با صواه بمه مموارد مطمرح شمده ،مميصموان
نگييه گرفت كه ،صحقيق حاضر نشان ميدهد اين متم در دانشگاه به شكل مثبگي در حما انيمام مميباشمد
يافگه هاي سوا دوم با يافگه هاي پژوهش صامسون ( )1999و ميري ( )1093هم سو ميباشد و بما يافگمههماي
پژوهش مصط وي پور ( )1031همسو نميباشد
همچنين ،نگييه اين مطا هه در مورد سوا  4مبني بر "واود رابطه بين آموزش ضمن خمدمت دريمايي بما
يادگيري صيمي كاركنان" حاكي از آن بود كه بين آموزش ضمن خدمت دريايي با يادگيري صيمي همبسمگگي
مهنيدار واود دارد در اين مورد مطاي قابل صواتي واود نداشت صا مورد مقايسمه قمرار گيرنمد از آنيمايي
كه ،در سازمان هاي يادگيرنده ،يادگيري در سه سطح فردي ،صيمي و سازماني صمور مميپمذيرد و يمادگيري
سازماني خود مبگني بر يادگيري صيمي است با صواه در دانشمگاه علموم دريمايي اممام خمينمي(ره) يمادگيري
حاصل از آموزش هاي ضمن خدمت در سطح فردي ضهيف بوده و بيشمگر در سمطوح سمازماني و صيممي صماثير
گذار ميباشد پس ،دانشگاه بايدآموزشهاي خود را به گونه اي برنامه ريزي كند كه سطوح فردي يمادگيري را
نيز در كاركنان مدنظر قراردهد
نگييه اين مطا هه در مورد سوا  1اين صحقيق مبني بر " واود رابطه بين آموزش ضممن خمدمت دريمايي
با ص كر سيسگمي كاركنان" نشان داده اسمت كمه بمين آمموزش ضممن خمدمت دريمايي بما ص كمر سيسمگمي
همبسگگي مهني دار مشاهده نشده است يافگه هاي اين پژوهش با يافگههاي پژوهش ميمري ( ،)1093همسمو
بوده و با يافگه هاي مصط ويپور( ،)1031مغاير دارد در مورد اين يافگه ميصوان گ مت ،اموهر اصملي نظمام
ص كر سيسگماصيک ،صغيير در نگرش بوده و آغاز صغيير در نگرش و بروز ص كر سيسگماصيک ،صممرين و ممارسمت
شناخت م توم "بازخورد" در سيسگم ها اسمت ص كمر نظمام منمد (سيسمگمي) يكمي از اركمان اصملي و شمايد
اساسي صرين ركن سازمان يادگيرنده است كه اكثر قريب به اص ا صاحبنظران ،آن را ازس ويژگيهاي سازمان
يادگيرنده دانسگه اند از آنيايي كه ،سنگه مهگقد است ،ااراي چتار مو ه ديگر سازمان يادگيرنده ،مبگنمي بمر
ص كر سيسگمي است پس ،ميصوان چنين نگييه گيري نمود كه دانشگاه علوم دريمايي بايمد در اتمت صقويمت
اين نوع ص كر در ميموعه كاركنان خود صالش بيشگري نموده و به صمرين و ممارست بپردازد چرا كمه ،اموهر
اصلي نظام ص كر سيسگماصيک ،صغيير در نگرش بوده و آغاز صغيير در نگرش و بروز ص كر سيسمگماصيک ،صممرين
و ممارست است
نگييه اين مطا هه در مورد سوا  9اين صحقيق مبني بر " واود رابطه بين آموزش ضممن خمدمت دريمايي
با آرمان مشگرك كاركنان" نشان داده است كه بين آموزش ضمن خدمت دريايي با آرممان مشمگرك كاركنمان
همبسگگي مهني دار واود دارد يافگه هاي اين پژوهش با يافگههاي پژوهش ميري ( ،)1093همسو مي باشمد
در اين مورد مي صوان بيان نمود كه در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) ،صصوير واقهي از آيندهاي كه بمه
دنبا آن هسگند ،به خوبي صبيين گرديده و كاركنان به خاطر اين كه خودشان ميخواهند ،صالش ميكنند صما
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به آن آينده صصوير شده برسند ،نه به خاطر اين كه از آنتا ميخواهند و اين بدان مهني است كه ،آموزشهماي
پيش بيني شده و يادگيري كاركنان در راسگاي رسيدن به چشم انداز است
امروزه ،آموزش به عنوان يكي از صوانمند صرين ابزار براي پيشرفت انسانها و سازمانها مطرح شده اسمت بما
صواه به سرعت اريان صغيير و صحوي علمي -فني و زوم اسگ اده از نيمروي انسماني بما كي يمت  ،اهميمت و
زوم آموزش بيش از پيش مشبص مي گردد از امله ساز و كارهايي كه براي كارآمدي نظمامهماي يماددهي-
يادگيري بايد مورد صواه برنامه ريزان قرارگيرد ،صواه به ميموعه فها يت همايي صحمت عنموان آمموزش ضممن
خدمت ميباشد در سازمان يادگيرنده ،كاركنان متمگرين سرمايهي سازمان صلقمي مميگردنمد ،بمه آمموزش و
صوسههي متار هاي كاركنان اهميت زيادي داده ميشود ،فرآيند يادگيري كاركنان در همهي سطوح سلسمله
مراصب صقويت ميشود ،صوانايي سازمان براي يادگيري افزايش ممييابمد ،كمارِگروهي زيماد مميشمود ،آمموزش،
مس ئو يت مشگرك مسئوين آموزش و رسسا و كاركنان ميگمردد و صهتمد و صمالش هممهي كاركنمان افمزايش
مي يابد در صور صبديل يگان به سازمان يادگيرنده ،فرماندهان نقش رهبر و مربي يگمان را خواهنمد داشمت،
گرايش به سوي افزايش اثرببشي فها يتها خواهد بود و كاركنان سهي ميكنند خود را بتگمر نماينمد چنمين
يگاني قادر خواهد بود كه در مواقع ضرور  ،به طور مسگقل و بدون صامل صا دريافت دسگور رده بايصر ،وظي مه
خود را به شكل مناسب انيام دهد و ماموريت يگان را به نحو شايسگه انيام دهد
آموزش ضمن خدمت كاركنان يكي از مكانيزمها و فها يتهايي ميباشمد كمه قمادر اسمت ،بسمگر را اتمت
صحقق چنين سازمان هايي فراهم سازد با صواه به يافگههاي پژوهش چنين برداشت ميشمود كمه در دانشمگاه
علوم دريايي امام خميني(ره) اين متم به شكل خاصي مورد صواه قرار گرفگه و دوره هماي آموزشمي مبگل مي
كه در سطوح سگادي ،عملياصي ،ملي و منطقهاي به صور كوصاه مد و بلنمد ممد بمراي كاركنمان در طمي
سا هاي مگمادي برنامه ريزي شده ،دانشگاه را به سازماني با قابليت يادگيري باي صبديل نموده است هر چنمد
كه در بهضي از مو ه ها نظير قابليت فردي و ص كر سيسگمي از موفقيت چنداني برخوردار نبوده و آموزشهاي
ضمن خدمت پيش بيني شده در دانشگاه صغييرا اساسي در قابليت فردي و ص كر سيسگمي كاركنمان اييماد
ننموده است همچنين ،يافگه هاي پژوهش اين حقيقت را براي ما آشكار ميسازد كه پيشرفتهماي چشممگير
نيروي دريايي در زمينه صو يد ،ساخت و اايگزيني فنآوريهاي اديد ،حاصمل آمموزش مسمگمر كاركنمان در
مناطق مبگلف نيرو به خصوص دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ه) ميباشد چرا كمه ،صنتما مركمز آمموزش
آكادميک صبصص هاي علوم دريايي ارصش در ايران ،دانشگاه علوم دريمايي اممام خمينمي(ره) بموده و پمرورش
افسران مگبصص در اين مركز علمي– نظامي صور ميپذيرد بنابراين ،دانشگاه را مي صموان در زممره مراكمز
يادگيرنده فها بر شمرد
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پيشنهادها
 1نيازسنيي و برنامه ريزي آموزشي و درسي با دقت بيشگري صمور گرفگمه و در برگمزاري آمموزشهما
ارصقاس متار هاي افراد مد نظر قرار گيرد
 2كالس هاي آموزش ضمن خدمت بايد اين احساس را در كاركنان بواود آورند كمه آنتما سمرمايههماي
ارزشمند دانشگاه بوده و در پيشبرد اهداف دانشگاه بدون شک صاثيرگذار ميباشند
 0دانشگاه برنامهريزي هاي آموزشي و درسي خود را طبق اصو روان شمناخگي و مگناسمب بما روحيما
كاركنان و اايگاه شغلي و سازماني آنان صدارك ببيند صا بگواند ا گوي ذهني مناسبي نسبت به كمار در
سازمان در كاركنان ايياد نمايد
 4دانشگاه از آموزش هايي اسگ اده كند كه باعث صغيير در نگرش كاركنان شده و ص كمر نظماممنمد را در
كاركنان صقويت نمايد چراكه ،پايه و اساس چتار مو ه ديگر سازمان يادگيرنده ،ص كر سيسگمي اسمت
كه با صمرين و ممارست ميصوان به آن رسيد
 1يزم است عالوه بر قابليت هاي گروهي و صيمي صمتيداصي براي ارصقاس قابليمت هماي فمردي كاركنمان
اصباذ شوند ،صا نياز به رشد فردي را در راسگاي آرمان هاي مشگرك محقق سازند
منابع
آسگركي ،د (  )1039صاثير آموزش ضمن خدمت در ارصقاس بترهوري كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي امتوري اسالمي ايمران،
پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسالمي واحد صتران مركزي
اسگوار  )1031 ( ،پرورش منابع انساني و سازمان يادگيرنده در اروپا ،صرامهي داريوش غالمزاده و بتروز قلميچ مي ،مؤسسمه
انگشارا فراز انديش سبز و مركز آموزش شركت ايران خودرو ،چاپ او  ،صتران
اصغري،ف و اليليان ،ح )1091( ،بررسي صاثير آموزش ضمن خدمت كاركنان بر بتره وري آنان در امهيت هال احممر اسمگان
كرمانشاه،امدادونيا 99-19:)0(4 ;1091
امامزاده قاسمي ،ح  )1030( ،صاثير به كار گيري ا گوي اارايي آمموزش ضممن خمدمت پرسمگاران بمر كي يمت مراقبمت هماي
پرسگاري در ببش اراحي ،ميله ايراني آموزش در علوم پزشكي پاييز و زمسگان ( 2(4 ;1030پياپي 20-10:))12
امير كبيري ،ع ( )1031مديريت اسگراصژيک ،چاپ او  ،نگاه دانش ،صتران
اورنگي ،ع ( )1093بررسي صاثيرآموزش هاي ضمن خدمت بر عملكرد حرفه اي مهلممان شمتر شميراز ،فصملنامه رهيمافگي نمو در
مديريت آموزشي ،سا دوم ،شماره ، 1ص114 -91
پارسا ،ع و قنبري همايكوه ،ا ( )1033بررسي ميزان سودمندي برنامه هاي آموزش ضممن خمدمت و رابطمه آن بارشمد دانمش و
متار هاي شغلي در دانشگاه شتيد چمران اهواز ،علوم صربيگي (ميله علوم صربيگي و روانشناسمي) بتمار -31:)1(1 ;1033
112
دسلر،گ (  )1034مباني مديريت منابع انساني ،ص 113
دعائي،ح ( )1032مديريت منابع انساني (نگرش كاربردي) ،صتران
ديور ،ع (  ) 1039احگماي و آماركاربردي در روان شناسي و علوم صربيگي ،صتران :انگشارا رشد
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زعيمي پوركرمانشاهي ،م و ونكي ،ز ( )1034بررسي صاثير آموزش ضممن خمدمت ممديران پرسمگاري برسمبک رهبمري آنمان از
ديدگاه خود شان و پرسگاران ،ميله ايراني آموزش در علوم پزشمكي (1 ;1034پيوسمت"4 1ويمژه ناممه ه گممين هممايش
كشوري آموزش پزشكي".
سليمانپور،

( )1031برنامهريزي درسي در آموزش ضمن خدمت سازمانها ،صتران :انگشارا احسن

سنكه ،پ (  )1031aپنيمين فرمان ،خلق سازمان هاي يادگيرنده ،صرامه حاف كما هدايت و محمدروشن ،صتران ،انگشمارا
سازمان مديريت صنهگي
سنكه ،پ (  )1031bرقص صغيير ،چا ش هاي صغيير پايدار در سازمان يادگيرنمده ،صراممه حسمين اكبمري و مسمهود سملطاني،
صتران ،انگشارا آسيا
سنكه ،پ ( )1034انديشههاي پيگر سنكه ،صرامه مسهود بينش ،ميله صدبير ،ناشر؛ سازمان مديريت صنهگي ،شماره193
سبحاني نژاد ،م ،شتابي ،د و يوزباشي ،ع ( )1031سازمان يادگيرنده ،مباني نظري ،ا گوهاي صحقق و سمنيش ،نشمر يسمطرون،
صتران
شتالئي ،ن (  )1033چگونه سازمان يادگيرنده شويم  ،صتمران :انگشمارا دافموس ،ارصمش امتموري اسمالمي ايمران ،دانشمكده
فرماندهي و سگاد آاا
صنهگي ،ز (  )1039بررسي رابطه بين آموزش ضمن خدمت و صوانمندسازي كاركنان در سازمان اتماد كشماورزي اسمگان قمم،
فرهن

مديريت ،سا پنيم ،شماره شانزدهم ،ص حه 31-119

فگحي وااارگاه ،ك (  )1019درآمدي بر برنامهريزي ضمن خدمت ،صتران  :انگشارا سرآمد سروش
فگحي وااارگاه ،ك ( )1039برنامهريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان ،صتران :انگشارا سمت
ماركوار  ،م (  )1031ايياد سازمان يادگيرنده ،صرامهي محمدرضا زا ي ،مركز كارآفرين دانشگاه صتران ،صتران  :چاپ او
مگاني ،م و حسن زاده ،ر( )1031بررسي اثر ببشي دوره هاي آمموزش ضممن خمدمت بمر عملكمرد كاركنمان (دردانشمگاه آزاد
اسالمي واحد ساري ،پژوهش نامه صربيگي; 119-119:)19(4
وايلز ،ك ( )1991مديريت و رهبري آموزشي ،صرامه :محمد علي طوسي ،انگشارا مركز آموزش مديريت دو گي
وا گون،ف (  )1039پرو رش راهبردي منابع انساني ،صرامه ي ناصر ميرسپاسي و داريوش غالممزاده ،المد دوم ،انگشمارا ميمر،
چاپ او
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