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چکیده
آموزشـی، برنامه ریزي تخصصی، سـازمانهاي کارکنان مدت کوتـاه خدمت ضمن آموزش مؤلفههاي نظـام مهمتریـن از یکـی
و طراحی دورههاي ارزشـیابی و آموزشـی دورههاي انتخاب فرایند طراحی دورههاي آموزشـی، طی سـه مؤلفه این میباشـد.
ضمن خدمت اثربخشـی آموزشهاي که کارایی و میدهد نشـان انجام شـده مطالعات نتایج می گردد.  عملیاتی شـد ه، انتخاب
مسئلۀ اصلی میان، این در نمی باشد. مورد انتظار حد در فرایند هاي یاد شـده، در موجود مسـائل اثر در جهادکشـاورزي وزارت
فرایند در دو ارزشـیابی این همچنین و آموزشـی دوره هاي انتخاب و طراحی فرایندهاي کیفیت از کامل جامع و نبود اطالعات
هدف با حاضر تحقیق اسـاس، این میباشـد. بر جهادکشـاورزي وزارت کارکنان مدت کوتاه خدمت ضمن موجود آموزش نظام
خدمت ضمن آموزش فعلی نظام در برنامهریزي آموزشـی مؤلفه به نسبت و صاحبنظران دسـتاندرکاران دیدگاه دسـتیابی به
شغلی کارشناسان رشته دید گاه پرسشنامه، از استفاده و با روش پیمایشی با منظور، این به پذیرفت. انجام کوتاه مدت کارکنان
آموزشگران مجرب و جهادکشاورزي وزارت پودمانی کمیتههاي اعضاي آنان، مستقیم سرپرستان و مد یران آموزش کشاورزي،
مستقیم سرپرستان و مدیران آماري نمونه حجم گرفت. قرار بررسی مورد شده یاد شغلی رشته خدمت ضمن آموزش دورههاي
گروه سه آماري نمونه حجم سرشماري و طریق شـده از یاد شغلی رشـته ضمن خدمت مجرب دوره هاي آموزش آموزشـگران و
مید هد، نشـان تحقیق گرفتند. یافته هاي قرار آماري نمونه در نفر 360 مجموع در و شـد تعیین کوکران فرمول طریق از دیگر
شاخص میان، در این 5) و از میباشـد (96/ 2 حد متوسـط از کمتر آموزشـی دورههاي طراحی فرایند کیفیت حاضر حال در که
از است( 2/7 شده واقع عنایت مورد شـاخصها سایر از دورههاي آموزشـی کمتر سـرفصل و عناوین و بازنگري اصالح ارزیابی،
مورد مختلف شـاخصهاي میان در و بوده از 5) متوسـط(3/01 حد در آموزشـی دورههاي فرایند انتخاب کیفیت 5). همچنین،
توجه مورد متوسـط حد از کمتر د ورههاي آموزشـی انتخاب فرایند بازنگري و اصالح ارزیابی، فرایند شـاخص این در ار زیابی
انتخاب نحوة ارزشیابی د ر کارکنان د یدگاه که معتقدند، پاسـخگویان 26/5درصد فقط طرفی، از .(5 از شـده اسـت(2/85 واقع
آموزشی د ورههاي طراحی کار کمیتههاي نحوه که 8 درصد معتقدند ، تنها و میگیرد توجه قرار مورد آموزشـی دورههاي نهایی
بین معنید اري اختالف موارد در بیشـتر که میدهد، والیس نشان کروسکال آزمون تحلیل واریانس نتایج میشـود . ارزشـیابی
برنامهریزي تدریجی مؤلفه اصالح و بهبود اسـت براي شـده پیشـنهاد پایان در وجود ندارد . تحقیق نمونه گروه چهار دیدگاه
طبقه با آموزشـی دورههاي محتواي و سـطح جهادکشـاورزي، وزارت کارکنان کوتاهمدت خدمت ضمن نظام آموزش آموزشـی
جانب از گرد د. طراحی آموزشـی متفاوتی محتواي تحصیلی، مختلف سطوح شاغلین براي و شـود تطبیق داده کارکنان شـغلی
مرتبط، مرتبط کامال تحصیلی رشتۀ داراي افراد براي د ارد، وجود سـازمانی احراز پسـتهاي در که اشـکاالتی توجه به با د یگر،

شود. گرفته نظر در تکمیلی و متفاوت آموزشی دورههاي مرتبط غیر و

آموزش نظام آموزشـی، پود مان هاي آموزشـی، برنامهریزي مؤلفه کارکنان، کوتاهمدت خدمت ضمن آموزش نظـام کلیدي: کلمـات
کشاورزي آموزش کارشناسان کشاورزي،

نظام آموزش در آموزشی برنامهریزي بررسی مؤلفههاي
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... برنامهریزي مؤلفههاي بررسی
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A survey of educational programming factors for staves’ in-service short term training systems in the ministry 
of Jihad-Agriculture  
By: S. D.Hajimirrahimi.,Associate Professor (Equal) in Jihad-Agricultural College of AREO in Jihad-Agricultural 
Ministry
One of the most important components of short term in-service educational system in professional 
organizations is educational planning. This component operates based on three processes: Determination of 
training courses, choosing training courses and evaluating the last mentioned processes.  The research results 
indicate that the efficiency and effectiveness of in-service training in the ministry are mostly affected by the 
existing problems and do not meet the needs. In this regard, the crucial issues are the lack of valid, expansive 
and complete information of the existing problem in designing processes, choosing the exact training courses, 
and also the evaluation of the above mentioned processes. On this account, the present research was carried out 
according to authorities’ views on situation and focal points of the present system in regard with educational 
planning in the ministry of jihad agriculture. Therefore having and dealing with vague points of the system 
and the lack of a satisfactory and well-defined pattern to specify the in-service short training courses in the 
mentioned ministry, have turned to be the real challenges which are the main issues of the present survey.This 
study is executed in regard with goals and problem of research. Because of this, by the use of survey method, 
a questionnaire and the ideas of agricultural training experts were taken into consideration, including: 
Training experts, managers and the head supervisors, the members of modular committee in the ministry and 
the qualified trainers of the in-service training courses of the mentioned courses, were all investigated and 
studied. To determine the statistics quantity sample of managers, head supervisors and the qualified trainers 
of the mentioned in-service training courses, the census was applied and the quantity of statistical sample 
of agricultural training experts and the members in modular committee of the ministry that were carried out 
by cocroan formula. As a whole 360 people were considered in the statistical sample. The findings of the 
research showed that now, designing the training courses process quality is less than the average(2.96 from 
5) and in this regard the evaluation and assessment, rectification and re correction syllabuses and titles of 
training courses index is regarded as the least(2.7 from 5). Such, the choices of the training courses process 
quality is middle(3.01 from 5) and it had been evaluated in the various indexes to pay attention the index of 
evaluation and assessment, rectification and re correction of the determining choices of the training courses” 
less than the average (2.85 from 5). Further more, only 26.5 percent of the respondent believed to the ideas 
and views of staves, in evaluating the method final choices regtarding training courses. Also, only 8 percent 
of them believed that the methods of Training Courses Design Committees are evaluated. The results of 
variance analysis test entitled Kruskall-wallis also portrays that a significant difference was not viewed 
between the four researches sample groups. In conclusion it is suggested to view the for gradual improvement 
and reformation on determination of short term in-service training course for staff , the level and contents of 
training courses should also be checked by job classification and different contents which are designed and 
compiled for various academic groups of B.Sc and PhD. On the other hand, regarding the existing problems in 
obtaining organizational posts various complementary training courses should be considered for individuals 
holding quite relevant, non relevant academic field.

Key words: Staff In-service Short Term Training System, Educational Programming Factor, Educational Modules, 
Agricultural Education System, Experts of Agricultural Education
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مقدمه
بیرونی تأثیرگذار عوامل و ــاورزي آموزش کش نظام مؤلفههاي ــی بررس
ــان نش مذکور مؤلفههاي یک از هر روابط ــت و موقعی بر بین المللی ــی و مل
گذار تأثیر گروه عوامل چهار و مؤلفه ــش داراي ش مذکور می دهد که، نظام
مؤثر و رابطۀ مستقیم تعامل و در مؤلفه ها که همۀ نحوي به ــد (22)، می باش
بازدهی و یک، کیفیت هر بازدهی کیفیت و عبارتی، ــتند. به هس با یکدیگر
ملی ــل تأثیرگذار عوام با مؤلفهها این همچنین، ــازد . می س متأثر را دیگري
این بر .(1 ــند(نمودار متقابل می باش و طرفه دو ــۀ رابط د اراي ــی بینالملل و
کوتاه مدت خدمت ضمن آموزش نظام مولفههاي مهمترین از یکی ــاس، اس
در این مرحله، ــد. میباش آموزشی برنامه ریزي ــاورزي، بخش کش کارکنان
به هدفهاي توجه با آموزش آن و زمان ــرفصلهاي س و آموزشی دوره نوع
الزم تمهید ات ــد ه و ش تدوین کارکنان ــغلی ش و تجربه وظایف و ــازمانی س
برخی میگرد د. بینی آموزشی پیش صحیح دورههاي ارزشیابی و اجرا براي
اجرا طراحی، مراحل کلیه شامل ــی آموزش برنامهریزي متخصصین معتقدند
در که باورند این بر دیگر بعضی ولی ــد. برنامه آموزشی میباش ــیابی و ارزش
شرایط و به نیازها، توجه با آموزشی برنامه علمی، هر زمینه در و هر سطحی
شامل مستقل)، مرتبط(ولی برنامه هاي ــایر س با ارتباط در و امکانات موجود
این چارچوب در ــد(2). میباش درسی، یا و ــی آموزش فعالیتهاي محتواي
ــی، برنامه ریزي فرایند برنامه ریزي آموزش از چهار ــی آموزش برنامه ــرش، نگ
آموزشی برنامه اصالح و ارزشیابی برنامهریزي و اجرایی ــی، برنامه ریزي د رس
گزینش و سرفصلها عناوین و د ر فرایند اول، طراحی ــت. شد ه اس ــکیل تش
ــازمانی، س هدفهاي به توجه یادگیرندگان(با نیاز مورد ــی آموزش دورههاي
یک هر دروس محتواي دوم، و در فرایند یادگیرنده) شغلی تجربه و وظایف
مرتبط چند درس است ممکن ــی آموزش دوره هر ــی(در آموزش د ورههاي از
اجراي چگونگی فرایند، ــومین س در میگردد . تدوین ــود) ش تدریس هم با
ــیابی کلیه فرایند، ارزش آخرین در و محدودیتها و به امکانات توجه با دوره

اصالح و قبلی فرایند ــه طی س شده ــی انجام درس و ــی آموزش فعالیتهاي
میپذیرد. ــورت آینده، ص در برنامه ــی کارای افزایش براي ــی برنامه آموزش
هر در ــی آموزش برنامهریزي که ــت اس اعتقاد این بر ــارگاه(9) و اج ــی فتح
اجراي از قبل به منظور آموزش نیروي انسانی، است که فرایندي ــازمانی، س
است وحدتی ــجام و انس آن وجودي علت ــود. میش د نبال ــی برنامه آموزش
اساس، این بر گردد. ــازمان پیشبینی س ــی آموزش فعالیتهاي د ر باید که
و اصالح ــیابی ارزش ــاي اجرا، فراینده ــامل ش ــی آموزش برنامهریزي مؤلفه
سرفصلهاي تدوین مانند: جزئیاتی ولی نمیگردد، ــی آموزش برنامه پایانی
ــغلی به تجارب ش توجه دوره(با برگزاري زمان دوره، ــی، تعیین طول آموزش
در را فراگیران، ارزشیابی ویژگیهاي مدرس، نحوه تدریس، روش کارمند)،
ــی آموزش نگرش، فرایند برنامهریزي با این تحقیق حاضر ــرد (11). برمی گی
ــاورزي وزارت جهادکش کارکنان کوتاهمدت خدمت آموزش ضمن دورههاي

میدهد . قرار بررسی مورد را
در مید هد نشان (20)Diem بررسیهاي موضوع، اهمیت خصوص در
آموزشی دورههاي محتواي تعیین ــی، آموزش و ترویجی برنامههاي طراحی
ازاهمیت ــی آموزش نیازهاي تأمین ونحوة ــازمان س مأموریتهاي به توجه با
الگو این مؤلفههاي ــایر س کیفیت کننده تعیین و است برخوردار ــیاري بس
کالن، هدفهاي تعیین زیرا می باشد. ... و یادگیرندگان ــگران، مانند: آموزش
برنامههاي اختصاصی هدفهاي نیاز، اولویتها و مورد و ــترس دس در منابع
محتواي دورههاي آموزشی طراحی فرایند اجراي به صحت آموزشی، وابسته

جدید  شرایط با سازگاري براي که مؤلفهاي اولین اصوالً میباشد. ترویجی و
محتواي بتوان این طریق از تا است، آموزشی گردد برنامه ریزي متحول باید
Mayers ــات ــرد(27). مطالع ک فراهم ــن مخاطبی آموزش ــراي ــبی ب مناس
خدمت ضمن ــوزش آم هد ف که آنجا از ــد ــان مید ه نش ــز نی (25)Dyer و
آماد هسازي براي د سترس، در زمان ــی اثربخش افزایش کشاورزي، مد رسان
الزم ــد، می باش آنان از وظایف مورد انتظار بهینه ــام انج جهت ــگران آموزش
نتایج ــه ب توجه با ــی، ــاي آموزش برنامهه محتواي ــت اس
روز مستمر به بهطور شد ه انجام ــیابیهاي و ارزش مطالعات
مسائل با خدمت طول که کارکنان در این به توجه با شود.
آنها تجربیات طرفی از و می شوند مواجه مختلفی وظایف و
تغییر با ــگام ــازمانی هم س و هدفهاي بوده ــعه توس به رو
ــود؛ می ش فناوري، متحول و ــرفت علوم پیش و ــتها سیاس
آموزش ــاي برنامهه ــواي محت تحول و ــر تغیی این، ــر بناب
در تحول جانب دیگر، از ــد . میباش ضروري خد مت، ضمن

آنها بر گذار تأثیر عوامل و کشاورزي نظام آموزش مؤلفههاي : نمود ار1
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این علوم در کاربرد به ــاورزان نیاز کش و ــاورزي کش فناورهاي و عرصه علوم
به آموزش ــیوههاي ش تغییر موجب ارتباطات، فناوري و کنار تحوالت علوم
از ــتفاده اس فناوري اطالعات1(مانند مبتنی بر و ــارکتی مش فعال، روش هاي
در تحول ضرورت مؤید خود موضوع این که است شده دوره2) را از آموزش

است. آموزشی، شیوههاي جمله از آموزشی برنامهریزي مؤلفه اجزاي
گسترش و وظایف مسؤلیتها دامنۀ جهادکشاورزي، ایجاد وزارت از پس
دستیابی منظور به نیروي انسانی کاربردي تواناییهاي علمیو ارتقاي و یافت
با آن، بر عالوه شد. ــناخته ش ضروري پیش از بیش ــازمانی س هدفهاي به
و موقعیت آموزش کارکنان ــاختار کارکنان3، س آموزش جدید قوانین وضع
مقررات مالی، در ماده 54 که گونهاي به است. جایگاه مناسبتري پیدا کرد ه
مجلس شوراي جلسه 1382/11/25 مصوب فوق وزارت استخدامی اداري و
تقویت براي ــت اس موظف جهادکشاورزي وزارت که: ــت اس ــالمیآمد ه اس
تخصصی کوتاهمدت تواناییهاي علمیاعضا، آموزشهاي و ــادي اعتق بینش
در همچنین، ــد(15). نمای برگزار وزارت ــاي اعض براي ــالمیرا اس معارف و
در ــران وزی هیأت ــورخ 25/ 1381/2 م ــماره18801/ت25638ه ش مصوبه
آن وظیفهمند ي ــر ب ــاورزي، جهادکش وزارت وظایف ــرح ش ب بند 6 ردیف
و عقیدتی کارکنان تأکید شده است(16). آموزش تخصصی در زمینۀ وزارت
و کارکنان به ــده ش پژوهشهاي انجام نتایج و ارائه بند برنامهریزي این در
در اقدام آنها و مشکالت و مسائل شناخت نیز و بخش کشاورزي بهرهبرداران
قرار اشاره مورد آموزشی- ترویجی اجراي برنامههاي طریق از آن رفع جهت
ترکیب سطوح با وجود بهبود موجود اطالعات آخرین اساس است. بر گرفته
الی 1378 ــالهاي س طول در ــاورزي جهاد کش وزارت کارکنان ــی تحصیل
سازمان آمار برابر هستند. دیپلم و زیردیپلم آنان درصد 64/3 هنوز ،1383
جهادکشاورزي وزارت 1382 ــال تا پایان س ــور کش برنامهریزي و مدیریت
درصد 5 از بیش میزان این و است داشته انسانی نیروي درصد کاهش 17/6 
نفر 141525 از کارکنان توسعه است(تعداد سوم برنامه در شد ه پیشبینی
شاغلین آمار ــی دیگر، بررس طرف از ــت)(14). اس ــیده نفر رس 114932 به
میدهد نشان ــتی سرپرس و مدیریتی پست هاي در ــاورزي جهادکش وزارت
از کمتر و فوق دیپلم ــد) نفر(28/4درص 2866 نفر، 10093 ــه از مجموع ک
خدمت ضمن آموزش برنامههاي است ضروري این، بنابر میباشند(14). آن
گذشته برخوردار نسبت به بیشتري کیفیت و کمیت کوتاهمدت کارکنان4 از
با مسیر ادامه تحصیل کارکنان دولت د ر به موانع قانونی که با توجه ــد. باش
توسعه چهارم برنامه در ذیربط دستگاههاي دولتی امکانات از کامل استفاد ه
کرده است پیدا بیشتري اهمیت آموزشها نوع این است، کشور بوجود آمده
ــت: اس آمده برنامه فوق 143 قانون ــاده ه م و د ــاي و بند ه ــاده 54 م در و
براي را خود هزینهاي ــارات اعتب از درصد ي موظفند اجرایی ــتگاههاي «دس
از نظام ــان خارج د ورههاي آموزش ضمن خدمت کارکن ــراي اج و ــی طراح
در و بینی پیش کارکنان دولت آموزش برنامه رسمی کشور، در عالی آموزش
خدمت متناسب ضمن آموزش دورههاي اجراي و مواردي مانند برنامهریزي
ارتقاي و کارآیی ــطح س افزایش منظور به کارکنان تصد ي مورد ــاغل مش با
آموزشهاي طریق از ــژه به وی زنان بخصوص براي آنان ــغلی ش مهارتهاي
از طرفی کنند»(13). هزینه مدیران؛ ویژه ــی دورههاي آموزش مدت و کوتاه
ــاورزي کش وزارت ــتخد امی اس و اد اري، مالی مقررات 43 ماده 2 تبصره در
سنجش براي ــان اش ــتقیم مس مدیر کارمند ، از نظرات ــتفاد ه اس بر ــابق س

است(12). آموزشی تأکید کرده نیازهاي

ــیابی ارزش و طبقهبندي طرح هاي به توجه با ــعه توس ــوم س برنامه در
شده، طراحی آموزشی برنامۀ به توجه با و ــاورزي جهادکش وزارت ــاغل مش
شد(11). گرفته در نظر گروه ارتقاي جهت ــاعت س 72 فرد حداقل هر براي
پست سازمانی، براساس ــت میبایس قراردادي ــمی و کارکنان رس لذا، کلیه
طی عمومیرا و تخصصی آموزشی دورههاي خود کار سابقۀ و شغلی ــتۀ رش
آنها گروه ارتقاي که شد دانسته کسانی با اولویت ــال در هر س البته، نمایند.
ارتقاي پیش نیاز می گرفتند. زیرا گروه ارتقاي سال در همان یا و بوده نزدیک
شغلی ــتۀ رش با مرتبط ــی آموزش دورههاي حداقل گذراندن گروه کارکنان،
در است. یافته ادامه توسعه نیز چهارم برنامه روند در این شد. تعریف ذیربط
به سه فراگیران تعداد به توجه با سال هر در ــی آموزش ــیوه دورههاي ش این
د ورههاي سرفصل و عناوین و ــده ش تقسیم ــتانی اس و منطقه اي گروه ملی،
بهسازي د فتر هدایت و با نظارت تخصصی5 و کمیتههاي ــط توس ــی آموزش
و تحقیقات سازمان انسانی نیروي تجهیز و آموزش معاونت ــانی انس نیروي
برنامه ریزي و ــازمان مدیریت س تصویب از پس و تد وین ــاورزي کش آموزش
از طرح، این چارچوب در می گردد . آموزشی6 دوره انتخاب فرایند وارد کشور
آموزشی مصوب، در دورههاي شده یاد معاونت کارکنان طریق دفتر آموزش
واحدهاي رایانهاي در اختیار نرم افزار برنامه قالب ــال در س هر ديماه اوایل
ــپس، میگیرد. س قرار و کارکنان ذیربط ــاورزي جهادکش وزارت ــازمانی س
ــاورزي جهاد کش ــازمانهاي س ضمنخدمت آموزش ــئولین مس و نمایند گان
افزار ــرم ن از ــتفاده اس نحوه به ــبت نس روزه ــۀ یک ــک جلس ی در ــتانها اس
دوره، و پایانی مرحلهاي ــیابی ارزش نحوه دوره، برگزاري ــنجی، نحوه نیازس
کنند گان شرکت فراخوان نحوه براي دوره و مناسب مدرسین گزینش نحوه
استانها د ر افراد این سپس، می کنند. برطرف را ــکاالت اش و توجیه دوره، د ر
شکلبرگهایی از کارکنان، یک هر شغلی دورههاي آموزشی شناسایی براي
ــد ، میباش ــی آموزش دورهاي برگزاري مکان و زمان عناوین، محتوي که را
زمانی فرصت در و قرار میدهند آنان، ــازمانی ذیربط واحدهاي س اختیار در
مسئولین مینمایند. را جمعآوري تکمیل شد ه شکلبرگهاي ــد ه، ش تعیین
فوق ــزار نرماف در را ــۀ کارکنان کلی ــی دوره هاي آموزش اطالعات ــی آموزش
در هماهنگی ها ــایر س انجام براي ــتانی، اس تعیین دورههاي از ــس پ و وارد
تقویم دفتر، در آن مینمایند . ــال ارس آموزش کارکنان دفتر به ملی ــطح س
تقسیم بندي استانی، عنوان حاوي: جهادکشاورزي آموزشی کارکنان وزارت
تهیه برگزاري ــکان م و زمان ــی، دورههاي آموزش نظري و عملی ــاعات س و
ــرار ق ــتادي س ــتانی و واحد هاي اس اختیار بعد در ــال س فروردینماه در و

میگیرد(17،1).
زمینه در در وزارت جهادکشاورزي تحقیقات انجام شده یافتههاي بررسی
مؤید تأثیر منفی آموزشی، برنامهریزي مؤلفه فرایندهاي کیفیت اجزاي برخی
مروجین و ــزان، متخصصین برنامهری اي حرفه و ــی فن توانمند ي هاي ــف ضع
مؤید نتایج این ــد، که میباش ــاورزي کش توسعه سطح بر کاهش ــاورزي کش
آموزشی محتواي دوره هاي به ویژه ــی آموزش برنامهریزي مؤلفه پایین کیفیت
بودن سطح پایین که مید هد نشان همکاران(18) و Chivlary است. مطالعات
مهمترین از یکی پایدار توسعه مباحث زمینه د ر ترویج مأموران مهارت و دانش
محسوب میگردد. ایران در ــاورزي کش پاید ار ــعه توس طرحهاي اجراي موانع
توانمنديهاي خصوص در ــینی(3) حس حاجیمیررحیمیو تحقیق یافتههاي
از جهاد کشاورزي حاکی وزارت آموزش مراکز ــین مدرس حرفهاي و ــی آموزش
براي اینترنت از ــتفاده تواناییاس جمله: از مختلف ــاي زمینهه در آنان ــف ضع
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نیازهاي آموزشی تعیین کشاورزي، آموزش تحقیقات یافتههاي ــی به دسترس
کشاورزي، آموزش علوم تحقیق در کشاورزي، مسائل فنی زمینه در فراگیران
در هدفهاي آموزشی تدوین ــاورزي، کش علوم در زمینه تحصیلی برنامه ریزي
جامعه؛ واقعی نیازهاي با تحصیلی برنامههاي محتواي تطبیق مهارتی، ــه حیط
مروجین، ــدگاه از دی ــوص خص دیگري در این ــه مطالع یافتههاي ــد. میباش
میدهد نشان کشاورزي، مروجین آموزشگران و ترویجی واحدهاي سرپرستان
نیازهاي ــن تعیی مانند: ــی زمینههای در ــاورزي مروجین کش ــاي توانمنديه
جامعه، مختلف ــات طبق ارتباط با ــراري برق روشهاي ــاورزان، ــی کش آموزش
کالسهاي ــی آموزش برنامههاي  ــیابی ارزش و ترویجی، فنی ــهاي گزارش تهیه
ــف اجراي مختل مراحل در ــی محل از رهبران ــب مناس ــتفاده و اس ــی ترویج
حاجی تحقیق یافتههاي د یگر، ــب جان از ــت(6). اس ضعیف ترویجی طرحهاي
در شرکتکنندگان دیدگاه از که میدهد نشان قصر(4) شفیعی و میررحیمی
و صنعت کشت و واحدهاي در شد ه (برگزار کشاورزي عملی دورههاي آموزش
نبوده برخوردار مناسبی محتواي کشاورزي) از آموزش مراکز و سهامی-زراعی
صورت دورهها این بر مجرب ــین مدرس ــوي مسئولین و س از کاملی نظارت و
کارکنان ذینفع از دیدگاه دوره ها محتواي در طراحی همچنین، ــت. اس نگرفته
و است نگرفته صورت مناسبی استفاد ه دورهها این ــی آموزش براي برنامهریزي
د ورة زمان مدت بود ن طوالنی از: عبارتند ــی مورد بررس دورههاي ضعف نقاط
عدم مسئولین آنها و و شرکت کنندگان از آموزشی ــی، عدم نیازسنجی آموزش
خدمت محل کشاورزي امکانات با آموزش محل ــاورزي کش امکانات ــب تناس
50 که ــت اس آن مؤید وزارت مذکور در مطالعه دیگري نتایج فراگیران. اصلی
دورههاي محتواي مطلوبیت بررسی، مورد دورههاي در شرکتکنندگان درصد
این دالیل این مطالعه در کردهاند. ارزیابی ــط متوس تا خیلیکم را ــی آموزش
صحیح نیازسنجی عد م آموزشی، محتواي دورة طراحی در دقت عدم ــئله؛ مس
بیان ــی، آموزش دورة فرایند طراحی در کارکنان ــارکت مش عدم و ــی آموزش
شرکت که 54/3 درصد ــت اس مطالعه آمده این د ر همچنین ــت(5). شده اس
ــط توس بلکه نکرده اند، انتخاب خود را ــی آموزش دوره این معتقد ند کنند گان
دوره این مستقیم آنان، سرپرست ــنهاد پیش با و خدمت ــی محل واحد آموزش
درخصوص میزان (10) معین محقق پژوهش یافتههاي ــت. اس ــده ش انتخاب
(ره) خمینی ــام ام عالی آموزش مرکز خدمت ــن ضم آموزشهاي ــی اثربخش
آموزشها متناسب یاد گیرندگان، دیدگاه از که میدهد ــان نش 1378 ــال س د ر
آنها روزمره ــاي نیز نیازه حد همین در ــاً و تقریب ــده ش ــغل آنها طراحی ش با
کار دادن ــام انج به بهتر منجر ــدازه ان همین د ر اما ــت، اس نموده ــرف برط را
ــازمان س در ــط متوس در حد حتی را آنان مهمتر موقعیت از این و ــده نش آنها
میدهد ــان نش نیز ــده ش یاد مرکز در گلبهار(8) مطالعه ــت. اس نکرده تقویت
کامل ندارد. همخوانی کارکنان شغلی رشته با شده برگزار ــی آموزش دورههاي
ــی د ورههاي آموزش محتواي طراحی در که کرد ــتنباط اس میتوان ــن، بنابرای
قرار نمیگیرد. توجه کافی مورد فراگیران نیازهاي آموزشی ــغلی و ش نیازهاي
نتیجهگیري نمود که ــوان ــاره میت اش مورد تحقیقات یافتههاي از بطور کلی،
شغلی تجزیه و شد ه تدوین ــی دورههاي آموزش محتواي ــرفصلها و احتماالس
است ــته نتوانس نمیگیرد و ــتی انجام بدرس ــغلی کارکنان ش مجموعه وظایف
Conklin مطالعات نتایج بخشد. کارکنان را ارتقا حرفهاي و فنی توانمنديهاي
که میدهد ــان نش کارکنان خد مت ضمن آموزش زمینه همکارانش(19) در و
با ــده ش خدمت پیشبینی ضمن آموزش برنامه ــازگاري س عدم مانند : عواملی
مربوطه، ــغلی ش با نیازهاي آن بودن و غیرمرتبط ــی محل ــعه توس برنامه هاي

گردید ه ــور مذک برنامه د ر کارکنان ــرکت مانع ش که ــت اس عواملی ــه جمل از
آموزش دورههاي تدوین براي که ــت شد ه اس پژوهش پیشنهاد در این ــت. اس
نیازهاي با د ورهها محتواي تطابق مانند: ویژگیهایی ــان، کارکن خدمت ضمن
کاهش دور براي از راه از روشهاي آموزش ــب مناس ــتفاد ه اس ــغلی آنان، ش
موضوعات ــواع ان و ابعاد ــه ب توجه و فرصتها ــه کارکنان ب ــی دسترس ــان زم
مهارتهاي حرفهاي و و فردي ــعه توس ــامل: ش کارکنان نیاز مورد ــی آموزش
گیرد. قرار مورد توجه فناوري10 و اطالعات و ارتباطات9 رهبري8، و ــت7 مدیری
آمریکا پنسیلوانیاي که در ایالت همکارانش(26) در تحقیقی و Mincemayer
که، دارند ــاره اش نکته این به دادهاند انجام ترویجی بر روي کارکنان واحدهاي
شده ارائه نبود ن اطالعات جد ید بخش، غیررضایت سطحی و آموزشی محتواي
کارکنان خدمت ضمن آموزشهاي اساسی ــکالت از مش آموزشگران، و ضعف
میدهد تحقیق نشان یافتههاي از دیگري بخش میآید. ــمار ش واحدها به این
ضمن آموزش نظام د ر ــی آموزش برنامهریزي ــاختار س ــازي بهینهس براي که
طراحان آموزشگران، از نظرات است شده، الزم یاد کارکنان کوتاهمدت خدمت
آموزشی، دورههاي ــرکتکنندگان در ش و کارکنان کاري و ــغلی ش برنامههاي
اولیه برنامههاي خدمت، تنظیم ــن ضم آموزشهاي برنامهریزي و ــی طراح در
زمان و محتوا تنظیم آموزشپذیران و به آن ارائه آموزشگران و توسط آموزشی
استفاده طرفین؛ توافق با ــی آموزش تقویم تهیه ــی و آموزش دوره هاي برگزاري
نیازهاي شغلی به ضروت توجه مؤید نیز (24)Kelsey پژوهش شود. یافتههاي
نتایج ــت. اس خدمت ضمن آموزش ــاي دورهه تعیین و ــن تدوی در ــان کارکن
نشان کشاورزي، دانشگاهی نظامهاي توسعه ــکالت مش مربوط به پژوهشهاي
از مد رسین شغلی نیازهاي با ــی آموزش محتواي ــب مناس تطابق مید هد عدم
جدي مانع کشاورزي و ــین مد رس ــی آموزش ضعف برنامههاي نقاط مهمترین
مفهوم ــرح ط با مطالعه اي در ــد(23). میباش نظامها ــن ای روزافزون ــعه توس
نیازهاي و جامعه افراد و اولویت دار کامًال حقیقی نیازهاي عنوان به فرانیازها11
تحقیقات از نتایج نیازها، این ــناخت ش که براي ــت اس آمد ه ــانی، خدمات انس
نیازها پیرامون مختلف ابعاد زمینه ذیصالح در مختلف افراد دیدگاه هاي قبلی،
جمع آوري ــات اطالع تحلیل تجزیه و و ــته بندي با د س و نموده ــتفاد ه باید اس
اطالعات در گزارش این در ــردد. گ آماده نهایی گزارش ابعاد مختلف از ــده ش
دیدگاه بررسی سرتاسر ایالت، در نیازها و سنجش تحلیل و تجزیه بخش ــه س
بر (نیازها) بندي موضوعات ــته دس و اجتماعی امور در فعال محلی ــات موسس
مؤید آن ــوق ف دیدگاه تحلیل ــود(21). میش مختلف تنظیم ــاس مفاهیم اس
ــور فرانیازها مح بر ــی آموزش دورههاي محتواي ــن تعیی فرایند که در ــت اس
و حقیقی افراد ــایر س مخاطبین و دید گاه بهرهگیري از ــت، ضمن اس ضروري
جمعبندي مخاطبین شغلی نیازهاي جامعه؛ ــعه توس فرایند بر اثرگذار حقوقی
چارچوب نظري ــی، مورد بررس مطالعات و پژوهشها نتایج به توجه با ــود. ش
مؤلفه اصلی فرایند سه اساس این بر است. شده داده نشان نمودار2 در تحقیق
دورههاي انتخاب آموزشی، دورههاي طراحی از: عبارتند ــی آموزش برنامهریزي

انتخاب شده. و طراحی دورههاي ارزشیابی آموزشی و

روشها و مواد
نظام برنامه ریزي آموزشی مؤلفه وضعیت ــی بررس هدف با پژوهش این
انجام ــاورزي جهادکش وزارت ــان کارکن کوتاهمدت خدمت ــن ضم آموزش
بوده همبستگی و تحقیق، توصیفی روش به هدف، توجه با ــت. اس پذیرفته
ــد. ــی12 می باش پیمایش تحقیق روش داد هها، جمعآوري روش به با توجه و
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ضمن آموزش دورههاي طراحی فرایند کیفیت عبارتند از: تحقیق ــؤاالت س
آموزش دورههاي ــاب فرایند انتخ ــت؟، کیفیت اس چگونه کارکنان خدمت
کیفیت است؟، چگونه خد مت) سالهاي از هریک (در کارکنان خد مت ضمن
خدمت ضمن ــاي آموزش دورهه انتخاب و طراحی نحوه ــیابی ارزش فرایند
فرایندهاي اجراي سطح مطلوبیت کیفیت، منظور از است؟. چگونه کارکنان

شده میباشد. یاد
پاسخگویان حرفهاي و فردي ــخصات مش شامل ــتقل13 مس متغیرهاي
زمینۀ در نمونه تحقیق اعضاي دیدگاه ــامل: ش ــته14 وابس متغیرهاي و بوده
ــده است. یاد ش ــی آموزش نظام ــی آموزش برنامهریزي موجود مؤلفه کیفیت
ــیابی16 ارزش و طراحی، انتخاب کالن متغیرهاي از آن ــري15 اندازهگی براي
از طراحی، فرایند کیفیت ــنجش س براي شد. ــتفاده اس ــی دورههاي آموزش
سرفصل و عناوین طراحی در متخصصین و کارکنان مشارکت شاخص: پنج
دورههاي ــرفصلهاي س عناوین و ــب کیفیت و تناس ــی، آموزش دورههاي
سطح و نوع و ــغلی ش طبقۀ یکد یگر، با دورهها محتواي ــب تناس ــی، آموزش
دورههاي ــی نظارت اجرایی و ــور ــان، پیشبینی ام کارکن تحصیلی ــدرك م
آموزشی عناوین و سرفصل دورههاي اصالح و بازنگري ارزیابی، ــی و آموزش
متغیرهاي از ــارکت کارکنان و.... مش ــاخص ش ارزیابی ــد. براي ش استفاد ه
توان ــتفاده از دورهها(21،5،4)، اس طراحی در کارکنان مجرب از ــتفاده اس
ــگران نظرات آموزش از بهرهگیري مربوطه(21)، تجربی متخصصین علمیو
ــتگاههاي دس ــان کارشناس بهرهگیري از نظرات و ــی(21) آموزش دورههاي
و تناسب کیفیت شاخص ارزیابی براي گردید . ــتفاده ذیربط(21) اس اجرایی
علمیدر جدید یافتههاي از استفاده متغیرهاي: از ــرفصلهاي... س و عناوین
ــب براي مناس عناوین از ــتفاده اس ــرفصلها(26،4)، س ــن تدوی و ــی طراح
ــغلی17(26،18،6،3)، کاربردي ش ــه تجزی علمیدر ــول اص کاربرد ــا، دورهه
رفتاري ــاي هد فه تد وین ــد ه(23،18،6،3)، ش تدوین ــرفصل هاي س بودن

ــردن ک ــخص مش ــی، آموزش دورههاي از یک ــر ه ــراي ب
نیاز ــاي پیش دورهه ــل تسلس دورههاي پیش نیاز(رعایت
تد ریس ــاعت س بین میزان ــب تناس ایجاد و پس نیاز) و
براي شد. برداري بهره ــده ش تهیه سرفصلهاي با دورهها
طبقۀ یکدیگر، با دورهها محتواي تناسب ــاخص ارزیابی ش
نیازهاي ــا ب د ورهها18 ــاق انطب ــاي: متغیره از و... ــغلی ش
ــف در دورههاي مختل بین ــتگی همبس برقراري ــغلی، ش
جداگانه ــرفصلهاي س تهیه شغلی، ــتههاي رش از یک هر
ــتۀ رش با داراي مدارك تحصیلی غیرمرتبط کارکنان براي
مد ارك د ارندگان براي دورهها سطح تفکیک آنان، ــغلی ش
شد. استفاده ذیربط دکتري و کارشناسیارشد کارشناسی،
نظارتی و ــور اجرایی ام پیشبینی ــاخص ارزیابی ش جهت
ــح اجراي صحی روش کردن ــخص مش ــاي: از متغیره ...
شرکت زمان شدن ،25)، مشخص و...)(24 ــی آموزش کارگاه دورهها(شامل
میزان مشخص شدن آنان(19)، ــغلی ــاس گروه ش اس دورهها بر در کارکنان
ــخص مش تدریس، هنگام در دورهها ــرفصل س تغییر در ــین اختیار مدرس
مشخص کردن و تدریس براي ــرایط ش واجد ــین مدرس ویژگیهاي نمود ن
اندازهگیري براي همچنین، ــت. اس شده استفاده فراگیران، ــیابی ارزش روش
با دورهها سرفصل و اصالح عناوین متغیرهاي: ،.... اصالح و ارزیابی، شاخص
عناوین اصالح و ارزیابی دوره ها(4)، اجراي از پس ارزشیابی نتایج از استفاد ه
دورهها، قبل از اجراي مختلف دیدگاههاي از ــتفاده اس با دورهها ــرفصل س و

شد. گرفته بکار
دورههاي اجرایی پیشبینی امور : ــاخص ش هفت انتخاب، از فرایند در
ــین مد رس و ــتان سرپرس مدیران و نظرات کارکنان، از ــتفاد ه اس ــی، آموزش
فرایند ــري بازنگ و اصالح ــی، ارزیاب بیرونی، ــل عوام دخالت ــدم ع مجرب،
ملی، و ــتانی برنامههاي اس هدف ها و توجه به ــی، آموزش دورههاي انتخاب
سطح به توجه و کارکنان، شغلی با گروه شد ه انتخاب آموزشی د ورة تناسب
بهینه انجام در ــی آموزش د وره اثرگذاري و کارکنان کنونی مهارت و ــش دان
پیش بینی شاخص ارزیابی براي است. گردید ه ــتفاده آنان، اس شغلی وظایف
هر که دوره هایی تعد اد در توازن متغیرهاي: از آموزشی دوره هاي اجرایی امور
فهرست به کارکنان دسترسی کنند ، شرکت آن در سالیانه باید کارکنان از یک
توسط دورهها انتخاب عملیات موقع به شروع د ورهها، سرفصل و عناوین کامل
دورهها انتخاب براي صحیح و موقع به ــانی اطالعرس ــتانها، اس آموزش مراکز
ستادي توسط حوزة دوره ها انتخاب عملیات موقع به شروع کارکنان و توسط
کارکنان، دیدگاه از ــتفاده اس ــاخص ش براي ارزیابی ــد. ــتفاده ش اس آموزش،
از ــتفاده اس ،(26، کارکنان19(5 دیدگاه از ــتفاده اس از متغیرهاي: ... مدیران و
از ــتفاده اس ،(26، ضمنخدمت(5 آموزش دورههاي مجرب ــان مدرس دید گاه
دیدگاه از استفاده و (26، کارکنان(5 ــتقیم مس سرپرستان و مد یران دیدگاه

اصلی فرایندهاي :2 نمودار
آنها ارزیابی شاخصهاي برخی و آموزشی برنامهریزي

... برنامهریزي مؤلفههاي بررسی
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براي شد . بهرهگیري ،(26، کارکنان(5 ــتقیم غیر مس ــتان و سرپرس مدیران
ــدم دخالت ع از متغیرهاي: ــی بیرون عوامل دخالت ــدم ع ــاخص ش ارزیابی
ــال شده ارس تغییردورههاي عدم دورهها، نهایی انتخاب در ــی آموزش مراکز
گردید . ــتفاده اس کارکنان، آموزش دفتر ــط توس ــتان، اس آموزش از مراکز
... از انتخاب فرایند ــري بازنگ و اصالح ارزیابی، ــاخص ش جهت اندازهگیري
ــیابی ارزش نتایج از ــتفاده اس با دورهها فرآیند انتخاب ــالح اص ــاي: متغیره
دورههاي انتخاب ــل مراح ــریع اصالح س و ارزیابی د ورهها و اجراي از ــس پ
براي ــد. ــتفاده ش اس از اجراي دورهها، قبل کارکنان، ــاز ــی مورد نی آموزش
متغیرهاي: از و ملی استانی برنامه هاي و هدفها توجه به ــاخص ش ارزیابی
محوري سیاستهاي استان(19) و جهادکشاورزي نیازهاي سازمان و هدفها
ارزیابی شاخص براي همچنین، گرد ید. استفاده وزارت جهادکشاورزي(19)
متغیر تناسب گروه از کارکنان شغلی گروه با آموزشی ــب دورة تناس میزان
شاخص ارزیابی براي و ــتفاده اس انتخابی(19) دورة با نوع کارکنان ــغلی ش
ــی آموزش دوره اثرگذاري و کارکنان کنونی مهارت و دانش ــطح س توجه به
توان بهبود تأثیر دوره بر ــاي متغیره از آنان ــغلی ش وظایف انجام بهینه در
کارکنان(10) فعلی و مهارت دانش ــطح س به توجه و کارکنان(10) ــغلی ش

شد. بهرهگیري
دورهها، نهایی انتخاب نحوة ارزشیابی شاخص: سه فرایند ارزشیابی، در
کمیته هاي فعالیت ــیابی ارزش و غیرانتخابی دورههاي کارکنان در ــرکت ش
اندازه گیري ــراي ب گرفت. قرار ــتفاده مورد اس ــی، آموزش دورههاي طراحی
انتخاب نحوه ــیابی ارزش د ر کارکنان د یدگاه به توجه متغیر از اول ــاخص ش
کار نحوه ارزشیابی به توجه متغیر از دوم شاخص آموزشی، دورههاي نهایی
که آموزشی دورههاي فراوانی متغیر از ــوم شاخص س و طراحی کمیته هاي
دورههاي در (شرکت در آنها شرکت کرد هاند خود انتخاب بدون پاسخگویان

گردید. استفاده غیرانتخابی)(5) آموزشی
اندرکاران نظام ــت دس و ــی آموزش ــان کارشناس میان آماري از جامعۀ
گروه چهار شامل: جامعه این شدند. انتخاب جهادکشاورزي وزارت آموزشی
مدرسین ــتقیم، مس مدیران کشاورزي، آموزش ــغلی ش رشتۀ ــان کارشناس
طراحی ــاي کمیتهه ــاي اعض و ــان20 آن خد مت ضمن ــوزش آم ــاي دورهه
آنجا از ــد. میباش ــاورزي21 جهاد کش وزارت کارکنان ــی پود مانهاي آموزش
که مینمایند ــت فعالی مراکزي د ر آموزش ــغلی ش ــته رش ــان کارشناس که
نتایج و بوده ــاورزي جهادکش وزارت کارکنان خد مت ــن ضم آموزش محل
ــگرفی ش تأثیر میتواند آنان خدمت ضمن آموزشهاي تقویت براي تحقیق
افراد این طرفی از و باشد ، ــته داش فوق کارکنان وزارت مجموعه ــعه توس بر
بیش آموزشی ــیابی ارزش و ــی آموزش مواد طراحی و برنامهریزي مفاهیم با
حجم تخمین آشنایی دارند، براي د یگر ــغلی ش رشتههاي کارکنان از سایر
کمیتههاي اعضاي و 700 نفر) تعداد گرو کارشناسان(به دو در تحقیق نمونه
محدود)استفاده جامعۀ کوکران (ویژة فرمول نفر) از 326 تعداد به پودمانی(
نسبت تحقیق اعضاي نمونه نبودن دیدگاه مشخص توجه به با ــت. اس شد ه
وزارت کارکنان کوتاهمدت خدمت ضمن ــوزش آم دورههاي تعیین به نظام
واریانس مقدار حالت این در مساوي 0/5 منظور شد. P مقدار جهادکشاورزي
حجم ذیل، محاسبۀ 0/25 میرسد (7). براساس خود یعنی مقدار باالترین به
103 پودمانی حجم نمونه اعضاي کمیتههاي نفر و 117 ــان کارشناس نمونۀ
ــتان سرپرس ــامل مدیران و ش تحقیق، نمونه ــو عض مدیران ــد. میباش نفر
ــماري تمامش بصورت که بود ند تحقیق نمونه عضو ــان کارشناس ــتقیم مس

آموزشگران کلیۀ ــامل ــین عضو نمونه تحقیق نیز ش ــدند. مدرس انتخاب ش
حداقل که تحقیق نمونه عضو ــان کارشناس خدمت ضمن دورههاي آموزش
که بودند میباشند، کشاورزي آموزش مراکز در تدریس سابقه سال 5 داراي
83 مدیران نمونه حجم اساس، ــدند. بر این انتخاب ش بصورت تمامشماري

نفر گرد ید. 57 نیز مدرسین حجم نمونه و نفر
نوع چهار از ــق، تحقی توجه به هدف هاي با ــات اطالع جمعآوري ــزار اب
کمیتههاي ــاي اعض و ــین مدرس مدیران، ــان، کارشناس ــژة ــنامه وی پرسش
مؤلفه فرایندهاي ــی بررس بخش داراي دو که شده است ــکیل تش پودمانی
بود. ــود، ب آزمود نیها حرفهاي و فردي ــخصات مش و ــی آموزش برنامه ریزي
اختیار اولیه در ــنامههاي ابزار تحقیق، پرسش ــري22 ظاه ــراي تأیید اعتبار ب
قرار داده تحقیق جامعه ــاي اعض عضو از گروههاي هر یک نفر از  6 ــداد تع
با آنان نظرات اخذ از پس و تحقیق) نمونه از خارج نفر 24 مجموع ــد(در ش
تأیید براي گردید. طراحی تحقیق نهایی ــنامههاي پرسش اصالحاتی، انجام
که گردید ــتفاده اس کرونباخ آلفا آزمون تحقیق از ــنامههاي پرسش پایایی23
کارشناسان، پرسشنامه تا سوم براي بخشهاي نخست شده محاسبه مقادیر
،0/894 ،0/9 ترتیب به پودمانی کمیتههاي اعضاي و ــگران آموزش مد یران،

گردید.  0/945و 0/908
احتمال دلیل ــق، به تحقی نمونۀ حجم کاهش از جلوگیري ــور منظ به
شده، تکمیل پرسشنامههاي از تعدادي نبودن استفاد ه قابل یا برگشت عدم
ــاده24 س تصادفی روش نمونه گیري ــا ب آموزش ــناس کارش نفر تعداد 160
روش این از استفاد ه شد. ارسال آنها براي تحقیق پرسشنامه و شدند انتخاب
ــنامه پرسش 150 نهایت در و بود ــان کارشناس کلیه به ــی دسترس دلیل به
کارکنان مدیران ــنامه پرسش کل از ــد. ش جمعآوري و کامل ــده ش تکمیل
جمعآوري تکمیل شده، پرسشنامه آموزشی، 81 در دوره هاي شرکتکنند ه
کمیتههاي پودمانی، اعضاي بین ــده ش توزیع ــنامههاي پرسش کل ــد. از ش
پرسشنامههاي کل ــد. از ش جمعآوري شده تکمیل ــنامه پرسش تعداد100
جمع آوري تکمیل شده پرسشنامه 57 تعداد نیز بین مدرسین ــده ش توزیع

نفر گرد ید. 388 تحقیق نمونه اعضاي کل حجم در نتیجه شد.

یافتهها
کشاورزي تحقیق، عضو نمونه ــان کارشناس درصد 79 تحصیلی ــته رش
مدرك داراي ــان آن ــتر بیش و ــر) 150نف ــوده(از ب ــاورزي غیرکش ــی مابق و
بیشتر ــن س ــند (٪86). می باش دکتري و ــد ارش ــی کارشناس ــی، کارشناس
38/7 آنان سن متوسط و بوده تا 40 سال 30 از بیش د امنه در کارشناسان
درصد 57 از بیش ــت. اس مرد درصد آنان 94/3 همچنین میباشد و ــال س
فعالیتهاي سابقه درصد داراي 59/2 ــتند . هس ستادي در رده کارشناسان
آنان فعالیتهاي آموزشی ــابقه س میانگین میباشند. سال 10 تا ــی آموزش
سال 8 مطالعه مورد کارشناسان کل تد ریس سابقه میانگین ــال، س 10/54 
پاسخگویان، درصد 30 /7 است. 14/64 سال آنان خد مت ــابقه س میانگین و
فقط و گذرانده اند مورد بررسی سالهاي طی را آموزشی دورة 10 تا 6 بین
بین سال در متوسط بطور یعنی ــی آموزش دوره 16 از بیش در 15/3 درصد
بین پاسخگویان درصد 33/3 شرکت نمودهاند. همچنین آموزشی دوره 2-3

درصد  20/7 و کشاورزي آموزش شغلی رشته با مرتبط آموزشی دورة 5 تا 1
کشاورزي آموزش ــغلی ــته ش با رش ــی مرتبط آموزش دوره 10 تا 6 نیز بین
بیش حاصله د ادههاي ــاس اس بر گذراند هاند. بحث، مورد ــالهاي س طی را
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ارشد ــناس کارش مدرك داراي مطالعه(100نفر) مورد مدیران درصد از54
در نیز درصد و 40/7 بوده کشاورزي آنان، 47 د رصد تحصیلی رشته و بوده
این به پاسخی نیز 12/3درصد و اند کرده تحصیل غیرکشاورزي ــته هاي رش
سال 50 تا 40 از بیش مدیران سنی 42 درصد دامنه نکرد هاند. ارائه گزینه
97/5 میباشد. (45 نماي سال(با 40/87 نیز آنان سن میانگین میباشد و
و 35/8 ــتاد ي س مدیران د رصد 48/1 ــه وظیف ماهیت و ــوده ب ــد مرد د رص
10 سال( 45/7٪) بوده تا آنان بیشتر مدیریتی است. سابقه صفی درصد نیز
از برخوردارند. سال  20 10 تا از بیش از سابقه مد یریتی نیز درصد 25/9 و
11/1 ترتیب: به نیز آنان خد مت ــابقۀ س و ــابقه مدیریت س میانگین طرفی،
حاضر حال در آنان درصد 50 /6 ــازمانی س پست ــد. می باش ــال س 18/62 و

درصد  21 میباشد. مد رس نیز درصد و 8/6 بوده گروه رئیس معاون/  مدیر/
در ــد نیز 17/3 درص دوره و 15 تا ــد 11 و 12/3 د رص دوره ــا 10 ت 6 ــن بی
نمود هاند . 7/ 40 نظر شرکت مورد طی سال هاي ــی آموزش 16 دوره از بیش
میرسد نظر به که ندادهاند، سؤال این به پاسخی ــی بررس مورد افراد درصد
درصد شرکت نداشتهاند. 32/1 دوره آموزشی هیچ ــته در گذش سال طی 6
دورههاي از ــک ی هیچ در ــته گذش ــال س 6 در تحقیق نمونه عضو ــران مدی
و بیشتر کشاورزي شرکت نکرد هاند رشته شغلی آموزش با ــی مرتبط آموزش
درصد مدیران 14/8 . نمودهاند(٪29/6) ــرکت ش دوره تا 5 1 د ر فقط آنان
جانب از نمودهاند. شرکت مذکور شغلی رشتۀ ــی آموزش دورة 15 تا 11 در
کشاورزي تحقیق نمونه عضو آموزشگران درصد 49/1 تحصیلی رشته دیگر،
دکتري تحصیلی مد ارك د اراي ــان درصد آن 72 تقریباً نفر) و ــد(57 می باش
93 و بوده سال 37/95 ــنی آنان س میانگین ــد میباشند. کارشناسیارش و
و 38/6 ستاد ي درصد 42/1 وظیفه ماهیت ــند. میباش مرد آنان نیز درصد
سال 9/47 آنان ــی آموزش ــابقه فعالیت س میانگین ــت. اس درصد نیز صفی
غالب سازمانی ــت پس میباشد. ــال س 6/56 آنان تدریس ــابقه س میانگین و
وزارت ــان کارکن کوتاهمدت خدمت ــن ضم آموزش دورههاي ــگران آموزش
15/9 و آموزش ــناس درصد کارش 22/8 بوده و ــی مدرس ــاورزي جهادکش
5 دوره 1 تا درصد در گروهمیباشد. 6/ 31 / رئیس معاون درصد نیز مدیر /
سال هاي مورد بررسی در میانگین بطور و کرده شرکت ــی مورد نظر آموزش
این به درصد 31 /6 میان این در نمود هاند. شرکت ــی آموزش دوره 7/47 در
آموزشی دورههاي از هیچ یک د ر میرسد نظر به ندادهاند که پاسخی سؤال
کمیتههاي اعضاي درصد 52 تحصیلی رشته نکردهاند. شرکت خدمت ضمن
درصد 49 و تقریباً بوده ــاورزي کش نفر)، تحقیق(100 عضو نمونه پودمانی
میانگین میباشند. ــد کارشناسیارش و دکتري تحصیلی مدارك داراي آنان
وظیفۀ 90 ــت ماهی و مرد بوده آنان 84 درصد و ــال س 38 /41 آنان ــنی س
پودمانی کمیته هاي آنان در عضویت سابقه میباشد. میانگین ستادي درصد
18/03 مطالعه مورد مراکز در آنان خدمت ــابقه س میانگین ــال و س 2 /67 
میباشد کارشناسی و مدیریتی درصد آنان 94 سازمانی پست میباشد. سال
کمیته دو در ــز نی درصد 20 و بوده ــی پودمان یک کمیته ــد در د رص 68 و

دارند. مشارکت پودمانی
کلی ــور بط که میدهد ــان نش تحقیق نمونه ــدگاه اعضاي دی ــی ارزیاب
است(2/96 متوسط حد از کمتر آموزشی دورههاي طراحی شاخص کیفیت
میدهد نشان شده یاد شاخص اندازهگیري متغیرهاي وضعیت بررسی از5).
آموزشی دورههاي در طراحی و متخصصین کارکنان ــارکت مش ــطح س که
ــه انحراف ب توجه که با ،(5 از ــد( 3/22 میباش ــط حد متوس از ــش کمیبی

د یده ــی بررس مورد افراد نظرات بین ــبی نس همگنی نظرات(0/89)، معیار
است آن نشانگر 25 کروسکالوالیس تحلیلی آزمون نتایج میشود(جدول1).
خدمت و سابقه وظیفه، نوع تحصیلی، مدرك تحصیلی، رشته که متغیرهاي
است. پاسخگویان ایجاد کرده دیدگاه در اختالف معنیداري سازمانی پست
که رشته افرادي ــت اس رتبه اي نظرات آنان مؤید آن میانگینهاي ــی بررس
در متخصصین و کارکنان ــارکت مش است، میزان ــاورزي کش آنان تحصیلی
مقابل در 195= MR26)کردهاند تلقی ــتر بیش را آموزشی دورههاي طراحی
کارشناسیارشد دکتري و از سطح تحصیلی که همچنین، افرادي .(165/54 
طراحی در متخصصین و کارکنان ــتر بیش ــارکت به مش اعتقاد برخوردارند،
افراد براي 166 /7 با ــه مقایس در 219/96 = MR)دارند ــی آموزش دورههاي
برخوردارند کمتري خدمت سابقه سن و از که کسانی طرفی، از کارشناس).
MR = 3/198 ترتیب (به نمود هاند ارائه خصوص این د ر ــدگاه مثبت تري دی
سال 50 از بیشتر سن داراي افراد 151 و 171/95 با ــه مقایس و 203/8 در
نیز ــخگویان ستادي 20 سال دارند) پاس باالي خدمت ــابقه س و ــند میباش
به مشارکت میباشند صفی پست سازمانی داراي که به پاسخگویانی نسبت
خدمت ضمن آموزش ــاي دورهه طراحی در متخصصین و کارکنان ــتر بیش
ــانی کس دیگر، از جانب ــا 142). ب ــه مقایس د ر 170 = MR)ــد دارن ــاد اعتق
را متخصصین کارکنان و ــارکت مش ــند می باش مدیریتی ــت که داراي پس
ــران میدانند از دیگ ــتر حاضر بیش در حال ــی آموزش دوره هاي در طراحی
ــت سازمانی کارشناس افراد داراي پس براي مقابل 157/8 در 203 = MR)

مسئول).
کمیتههاي اعضاي بجز که میدهد ــان در جدول1 نش مندرج اطالعات
محتواي تناسب میزان باورند که این بر بررسی مورد گروه هاي سایر پودمانی،
تحصیلی مدرك سطح نوع و شغلی، طبقه با شاخصهاي آموزشی دورههاي
همین مؤید نظرات نیز میانگین کلی متوسط میباشد . از حد کمتر کارکنان
چهار در دیدگاه ــتقلی که مس متغیرهاي اثر نتایج .(5 از ــت(2/9 مطلب اس
که سطح میدهد نشان ــت اس ایجاد نموده معنیداري اختالف تحقیق گروه
دورهها محتواي ــب تناس میزان به ــبت نس دیدگاه آنان تحصیلی، در مدرك
آمد ه بوجود کارکنان مدرك تحصیلی و سطح نوع ــغلی، ش طبقه با یکدیگر،
مدرك داراي افراد دیدگاه رتبهاي میانگین ترتیب به ــاس، اس براین ــت. اس
به تناسب نسبت سال 10 تا خد مت ــابقه س دیپلم، فوق و د کتري تحصیلی

است. بود ه فوق بیشتر شاخصهاي با دورههاي آموزشی محتواي
فرایند به ــه توج میزان ــت که اس د اده ــان یافتهها نش از دیگري بخش
کمتر آموزشی، دوره هاي ــرفصلهاي س و بازنگري عناوین اصالح و ارزیابی،
به ترتیب اعضاي کمیتههاي پودمانی ــان و کارشناس و است متوسط از حد
را ــاد اعتق ــترین کمترین و بیش ( 5 (از 2/67 و 3/2 ــرات نظ ــن میانگی ــا ب
است آن مؤید ــکالوالیس کروس واریانس تحلیل نتایج ــته اند(جدول1). د اش
سازمانی، ــت پس و خدمت ــابقه س تحصیلی، مد رك ــتقل مس متغیرهاي که
ارزیابی، ــه ب توجه میزان ــه ب ــبت نس دیدگاه آنان د ر ــالف معنیداري اخت
حاضرایجاد در حال آموزشی دوره هاي ــرفصل س و عناوین بازنگري و اصالح
د اراي مدرك که کسانی میانگین رتبهاي دیدگاه اساس، براین ــت. اس نموده
میباشند مدیریتی ــازمانی س پست و ــال س تا 10 ــابقه خدمت س دکتري،
ــرفصل و س عناوین بازنگري و ، اصالح ارزیابی به توجه میزان ــوص در خص
نشان نتایج از دیگري بخش ــت. اس از سایرین ــتر ــی، بیش آموزش دورههاي
د ورههاي سرفصلهاي و عناوین ــب تناس و آزمودنیها کیفیت که می دهد
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در متخصصین کارکنان و مشارکت
دورههاي سرفصلهاي و عناوین طراحی

آموزشی
3/013/123/113/633/220/90/820/930/79

مدرك تحصیلی، رشته
تحصیلی، نوع وظیفه،
پست  سابقه خدمت و

سازمانی

یکد یگر، محتواي دورهها با تناسب
مدرك سطح و نوع و شغلی طبقه

کارکنان تحصیلی
2/672/92/93/22/920/950/810/92

، مدرك تحصیلی سطح
میزان به نسبت آنان دیدگاه
با محتواي دورهها تناسب

و نوع شغلی، طبقه ، یکدیگر
کارکنان مدرك سطح

بازنگري و به ارزیابی ، اصالح توجه
آموزشی د ورههاي سرفصل و عناوین

2/672/82/193/22/70/950/7110/92
سابقه تحصیلی، مدرك
و پست سازمانی خدمت

و عناوین تناسب و کیفیت
آموزشی دورههاي سرفصلهاي

2/672/92/93/22/90/950/810/92
و پست مدرك تحصیلی

سازمانی

نظارتی و اجرایی امور پیشبینی
آموزشی دورههاي

2/93/13/033/283/070/850/710/860/78---------

-----2/782/962/823/32/96مجموع

این میان، مینمایند. در ارزیابی (5 از 2/89) متوسط حد کمتر از آموزشی را
پودمانی کمیته هاي را اعضاي نظر ــترین بیش و کارشناسان را نظر کمترین
پست و تحصیلی ــتقل مدرك مس متغیرهاي طرفی، از ــتهاند(جدول1). داش
تناسب و سطح کیفیت به ــبت نس دیدگاه آنان معنی در ــازمانی اختالف س
نتایج بررسی است. آورده بوجود آموزشی دوره هاي ــرفصلهاي و س عناوین
نظارتی و ــی امور اجرای پیشبینی متغیر ــوص خص د ر ــخگویان پاس دیدگاه
موضوع ــن ای به که میدهد ــان نش طراحی در مرحلۀ ــی آموزش ــاي دورهه
که کارشناسان بجز و (5 است( 3/07 از توجه شده حد متوسط از کمی بیش
دیدگاهی خصوص اظهارنظر نمود هاند، سایرین این ــط در متوس حد از کمتر
میان، ــن ای در ــتهاند (جدول1). داش آن از یا کمیبیش و ــط ــد متوس ح در

.(5 از د اشتهاند(78/ 2 را اعتقاد کمترین کارشناسان

آموزشی دورههاي فرایند انتخاب مطلوبیت که میدهد ــان نش یافتهها
نظرات از آمده بدست د ادههاي اساس بر از5). است(3/01 ــط متوس حد در
شده استفاده متوسط کمتر حد در ــی دورههاي آموزش انتخاب در کارکنان
گروهها(بیش از یک هر نظرات معیار انحراف به توجه با .(5 از ــت(2/99 اس
آزمون تحلیل ــج نتای ــود. میش دیده دیدگاهها بین ــبی نس 1)، ناهمگنی از
است، کشاورزي آنها رشته تحصیلی میدهد افرادي که ــان نش واریانس نیز
ــتر بیش کارکنان نظرات از ــی آموزش دورههاي انتخاب مرحله در ــد معتقدن
نیز مدرسین و مدیران نظرات از استفاده میزان با رابطه در میشود. استفاده
متوسط از حد نظرات پایین تر میانگین که ــت اس آن مؤید حاصله دادههاي
میزان زمینۀ در شده انجام بررسیهاي 5)(جدول2). از 2/93 و 2/95) است
ــی آموزش تقویم ــتادي تدوینکنندة س واحدهاي و آموزش مراکز ــت دخال

والیس کروسکال آزمون نتایج و آموزشی د ورههاي فرایند طراحی به اجزاي نسبت آزمودنیها دیدگاه آماري توزیع جدول(1):
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مورد نیاز آموزشی تغییر دورههاي عد م میدهد که ــان نش بیرونی) (عوامل
ارزیابی ــط متوس حد از کمتر مذکور واحدهاي ــت دخال طریق از ــان کارکن
دوره هاي نهایی در تعیین فوق واحدهاي و دخالت از5) ــت(2/94 اس ــد ه ش
کارشناسان گروه فوق، چهار میان در نمودهاند. نسبتا زیاد تلقی را آموزشی
دخالت عدم به اعتقاد کمتري و 2/94 نظرات 2/7 میانگین با آموزشگران و

دارند(جدول2). آموزشی دورههاي انتخاب در عوامل این
پاسخگویان که است آن از حاکی کروسکالوالیس واریانس تحلیل نتایج
،165 مقابل در رتبهاي 202 میانگین (با دیپلم تحصیلی فوق مدرك داراي
میانگین (با سال 30 تا تحصیلی)، سن مدارك د ارندگان سایر 183 و 140
ــابقه س ــنی)، س گروههاي ــایر و 183 س 163 ،155 مقابل در 206 رتبهاي
159 و 166 مقابل در 195 ــهاي رتب میانگین (با ــال س 20 از بیش خدمت
(206 (با میانگین رتبهاي مدیر ــازمانی و پست س خدمتی) گروههاي ــایر س
دورههاي نهایی ــن تعیی در عوامل بیرونی د خالت ــدم ع ــتري به اعتقاد بیش

دارند. کارکنان آموزشی
بازنگري ــالح و ارزیابی، اص که ــت آن اس از حاکی 2 جد ول ــاي دادهه
مسئولین و برنامهریزان توجه مورد کمتر ــی آموزش دورههاي انتخاب فرایند
قرار ــاورزي وزارت جهادکش خدمت ضمن ــی آموزش دورههاي نظام تعیین
از ــط میباشد ( 85/ 2 متوس حد کمتر از پاسخگویان ارزیابی و ــت اس گرفته
بین نظرات ــبی نس ــت تش ــخها، پاس معیار بودن انحراف باال توجه به با .(5
ارزیابی ــزان می ــترین بیش کمترین و ــان، این می ــود. در میش دیده ــان آن
از ــان (3/17 کارشناس و از 5) ــران (2/7 مدی ــه متعلق ب مذکور، ــاخص ش
افراد داراي مدارك آمد ه ــت بدس اطالعات به توجه همچنین، با ــت. اس (5
و دکتري داراي مدارك که افرادي به نسبت و کارشناسی ارشد ــی کارشناس
اصالح بررسی، به که توجهی میزان از نامناسبی ارزیابی ــند، میباش کاردانی
میگیرد، ــورت کارکنان ص ــی دورههاي آموزش انتخاب فرایند ــري بازنگ و
که ــت اس مؤید آن تحقیق از بخش این دادههاي ــی بررس .(3 د ارند(جدول
نهایی دورههاي ــد انتخاب و ملی در فراین ــتانی اس برنامه هاي و هدفها به
این در .(5 از ــود (14/ 3 می ش توجه ــط متوس حد از بیش کارکنان آموزش
اعتقاد گروه دیگر دو از بیش پودمانی ــاي کمیته ه و اعضاي مدیران ــه رابط
میدهد ــان نیز نش ــکالوالیس واریانس کروس نتایج تحلیل دارند(جدول2).
رتبهاي میانگین ــند (با می باش مد یریتی ــازمانی س ــت پس داراي که افرادي
توجه مورد فعلی ــرایط در ش ــایرین س از ــتر بیش را مذکور ــاخص ش (207
ــه در ک میدهد ــان نش تحقیق نمونه اعضاي د یدگاه ــی بررس د ادهاند. قرار
شغلی گروه با ــده انتخاب ش آموزشی ــب دورههاي میزان تناس حاضر حال
و مد یران میان این در .(5 از 3/17) می باشد ــط حد متوس از بیش کارکنان
شده انتخاب آموزشی گروهها معتقدند دورههاي ــایر س از بیش آموزشگران
بررسی 5)(جد ول2). از و 3/2 3/24) دارد ــب کارکنان تناس ــغلی ش گروه با
اثرگذاري دورههاي و کارکنان موجود مهارت و د انش سطح توجه به میزان
این به که، میدهد ــان نش ــی آموزش دورههاي انتخاب فرایند د ر ــی آموزش
تحلیل ــج از 5). نتای ــود (3/25 میش توجه ــط حد متوس از باالتر ــاخص ش
نوع تحصیلی، سطوح متغیرهاي مید هد نشان نیز کروسکالوالیس واریانس
به توجه میزان به نسبت آنان دیدگاه در معنیداري اختالف ــن؛ س و وظیفه
در انتخاب ــی و اثرگذاري د ورههاي آموزش مهارت موجود کارکنان و دانش
.(3 (جدول بوجود آورده است کارکنان نیاز ــی مورد آموزش دورههاي نهایی
ستادي و آنان ، وظیفه داشته دیپلم فوق که مدرك ــانی ــاس کس این اس بر

به توجه به نسبت مثبتی دید گاه ، میباشد سال 30 تا آنان سن
ــی د ورههاي آموزش گذاري اثر و کارکنان فعلی مهارت دانش و ــطح س
رتبه اي ــن کلی، میانگی د ارند. بطور ــی آموزش د ورههاي انتخاب ــد فراین در
و کارشناسی ارشد، ــی کارشناس دکتري، مدرك داراي آزمودنیهاي دید گاه
دیدگاه رتبهاي میانگین و بوده 209 و 196 ،160 ،189 ترتیب: به کاردانی
ــت. اس و 145؛ 166 ترتیب به صفی و ــتادي س وظایف د اراي آزمودنیهاي
سال، 30 تا ــنین: س داراي آزمودنیهاي دیدگاه رتبهاي همچنین، میانگین
ترتیب: به سال 50 و بیش از 40 تا 50 سال سال، بیش از 40 تا 30 از بیش

182، 164 و 166 میباشد. ،226
دورههاي انتخاب طراحی و فرایندهاي فرایند ارزشیابی کیفیت بررسی
کلی 73/9 بطور میدهد ، ــان نش تحقیق نمونه از دیدگاه اعضاي ــی آموزش
چگونگی ــیابی ارزش در نظرات کارکنان که از معتقدند ــخگویان، پاس درصد
گروههاي میان در ــود(جد ول4). نمیش استفاده آموزشی دورههاي انتخاب
توجه دارد. با کارشناسان و آموزشگران به اختصاص نظر، چهارگانه کمترین
نوع تأثیر ــخها تحت پاس ــکالوالیس، کروس واریانس نتایج آزمون تحلیل به
د یدگاه رتبهاي میانگین ــاس، اس این بر ــد . میباش ــازمانی پستس و وظیفه
ــخگویان پاس د یدگاه مقابل 142 براي ــتادي 167 (در س وظیفه داراي افراد
(در مقابل میباشد 196 مدیریتی سازمانی پست داراي و پاسخگویان صفی)

کارشناسان). براي 171 و مدرسین براي 144
د ر مندرج ــی دورههاي آموزش انتخاب ــت روند صح منظور ارزیابی ــه ب
ــی بررس ــاورزي، به جهادکش وزارت کارکنان ضمنخدمت ــوزش آم تقویم
ــا ت 1378 ــالهاي س د ر ــوص دورههایی که در خص ــخگویان ــدگاه پاس دی
نکردهاند، انتخاب را آنها نیازسنجی، هنگام در ولی کرد هاند، ــرکت ش 1383
تا 3 در درصد پاسخگویان 19/58 میدهد نشان نتایج حاصله شد. پرد اخته
نموده اند. 13/65 ــرکت ش فوق سالهاي غیرمنتخب طی ــی آموزش دوره 5
شرکت د اشته اند (جد ول5). غیرمنتخب ــی آموزش د وره 2 تا 1 در نیز درصد
که ندادهاند پاسخ ــؤال س این به ــخگویان پاس درصد 61/6 مجموع د ر البته
ــی، میانگین کل بطور ــتهاند . نداش ــرکت ش غیرمنتخب د ورههاي در احتماالً
تفاوت مؤید میباشد که ــتاندارد 4/09 اس انحراف با 4/14 مذکور دورههاي
د رصد حدود 7 طرفی، از .(5 میباشد(جدول تحقیق نمونه بین اعضاي زیاد
و میگیرد صورت ــیابی ارزش پودمانی، کمیتههاي فعالیت نحوة از معتقدند
غالب افراد نمیگیرد. صورت خاصی ارزشیابی اعتقاد دارند تقریباً 15درصد

.(4 ندارند(جدول موثقی اطالع رابطه در این که نمودهاند اظهار
مؤلفه ــه ب ــبت نس آزمودنیها دیدگاه ــۀ مقایس و ــی منظور بررس ــه ب
نتایج ــد. ش ــتفاده اس ــکالوالیس کروس آزمون از ــی آموزش ــزي برنامهری
٪1 ــطوح س در اختالف معنی داري ــا زمینهه اکثر در که ــد میده ــان نش
پودمانی کمیتههاي ــاي اعض ــان، کارشناس مدیران، دید گاههاي 5٪ بین و
نیز ــات موضوع ــی از توجه ــداد قابل تع در و دارد ــود وج ــگران آموزش و
وجود تحقیق ــه نمون عضو ــروه بین دیدگاه چهار گ ــیداري معن ــالف اخت
اغلب در ــی پودمان کمیتههاي ــاي اعض ــاس، اس براین .(6 ــدول ندارد(ج
فرایندهاي هر یک از صحیح اجراي اعتقاد به ــایرین س از ــتر بیش زمینهها
بیرونی عوامل دخالت عدم اعتقاد به زمینۀ فقط در دارند. ــد ه یاد ش مؤلفه
یک از ــر ه کارکنان در ــاز نی مورد ــی آموزش ــن نهایی دورههاي تعیی در
موضوع این ــایرین به س از بیش مدیران خود ، ــغلی ش خد مت ــالهاي س
اجرایی امور پیشبینی ــامل: زمینههاي نظام فعلی ش ــایر س در ــد. معتقدن

... برنامهریزي مؤلفههاي بررسی
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اجرایی امور -----------2/893/13/032/942/990/910/780/920/96پیشبینی

کارکنان نظرات از تحصیلی2/93/082/93/12/991/261/31/322/28استفاده رشته

مدیران نظرات از -----------2/82/953/043/042/950/960/851/070/95استفاده

مجرب مدرسین نظرات از -------------33/062/683/012/931/031/051/261/15استفاده

واحد هاي دخالت مراکز آموزش و عدم
دوره هاي آموزشی نهایی انتخاب ستادي در

2/73/142/9432/941/20/791/061/04
سابقه تحصیلی، مدرك
سازمانی پست خدمت،

فرایند و بازنگري اصالح به ارزیابی، توجه
انتخاب دورههاي آموزشی

3/172/72/742/82/851/0511/081/11-----------

ملی و استانی برنامههاي و هدف ها به -----------2/883/43/063/23/131/290/821/061/06توجه

با شد ه دورههاي آموزشی انتخاب تناسب
کارکنان شغلی گروه

3/193/243/23/043/161/221/11/081/08-----------

کنونی مهارت و دانش سطح به توجه
آموزشی دورههاي اثرگذاري و کارکنان

3/143/33/113/253/170/980/851/030/9
سطوح تحصیلی، نوع

سن و وظیفه

-----2/963/12/963/043/01مجموع

سطح مد رك                                 
شاخص

                                         
 

میانگین رتبهايتعداد

14194دکتري

ارشد 172159کارشناس

103186کارشناس

دیپلم 17202فوق

والیس کروسکال آزمون نتایج آموزشی و انتخاب دورههاي فرایند اجزاي نسبت به دیدگاه آزمودنیها آماري توزیع جدول2:

و بازنگري فرایند اصالح ارزیابی، به Mean) میزان توجه Rank)رتبه اي توزیع میانگین هاي : 3 جدول
پاسخگویان تحصیلی سطح مدرك آموزشی برحسب دورههاي انتخاب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


66 باغبانی   و  در  زراعت

1386 زمستان ،77 شماره

زراعت و باغبانی67  
 در

 گروه هاي چهارگانه  
    پاسخ ها

موضوعات

کمیتههاآموزشگرانمدیرانکارشناسان اعضاي

لی
ب

خیر

رم
ندا

ی 
الع

اط

سخ
 پا

دو
ب

لی
ب

خیر

رم
ندا

ی 
الع

اط

سخ
 پا

دو
ب

لی
ب

خیر

رم
ندا

ی 
الع

اط

سخ
 پا

دو
ب

لی
ب

خیر

رم
ندا

ی 
الع

اط

سخ
 پا

دو
ب

کارکنان دیدگاه به توجه
انتخاب ارزشیابی نحوة در

دورهها نهایی
1880-230/969/1--10/589/5--4551-4

نحوه ارزشیابی به توجه
طراحی کمیتههاي کار

آموزشی دورههاي
6/717/372/32/76/212/377/83/71/88/8863/51523584

د وره هاي در شرکت
غیرانتخابی آموزشی

51/4-48/618/5--81/4866/6--33/462--38

دورههاي تعداد
آموزشی

کمیتههاآموزشگرانمدیرانکارشناسان اعضاي

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1-2181289/913231414

3-54932/645471919

6-1085/311/20055

21/322/423/500بیشتر از 10 دوره

پاسخ 73496681/53866/56262بدون

1501008110057100100100مجموع

پیشبینی ــی، آموزش در طراحی دورههاي ــی آموزش دورههاي ــی و نظارت
از ــتفاده اس انتخاب، مرحلۀ د ر ــی دورههاي آموزش نظارتی و امور اجرایی
مد یران نظرات استفاده از ــی، آموزش دورههاي انتخاب در کارکنان نظرات
مدرسین از نظرات استفاده آموزشی، دوره هاي در انتخاب ــتان سرپرس و
بازنگري فرایند و ــالح ارزیابی، اص ــی، آموزش دوره هاي انتخاب در مجرب
ملی ــتانی و اس برنامههاي و هدف ها  توجه به ــی، آموزش د ورههاي انتخاب
آموزشی دوره هاي ــب تناس میزان ــی، آموزش دورههاي فرایند انتخاب در
ــارت کنونی و مه دانش ــطح س ــغلی کارکنان، ش گروه ــا ب ــده ش انتخاب

آموزشی انتخاب دوره هاي دوره هاي آموزشی، صحت اثرگذاري کارکنان و
ــی؛ آموزش دورههاي ــاي طراحی کمیتهه فعالیت هاي ــیابی و ارزش ــده ش

است. نشده دیده معنی داري اختالف

نتیجهگیري و بحث
که داد نشان نمونه تحقیق اعضاي و حرفهاي فردي مشخصات ــی بررس
دکتري میباشند. داراي مدرك کارشناس، 150 نفر مجموع نفر از دو فقط
کارشناسان، تحصیلی ــطوح س ارتقاي به توجه ضرورت از حاکی موضوع این

آموزشی دورههاي وانتخاب طراحی ارزشیابی فرایندهاي فرایند اجزاي به آزمودنیها نسبت دیدگاه درصد توزیع جدول4:

کردهاند شرکت در آنها خود بدون انتخاب آزمودنی ها  دورههاي آموزشی که توزیع آماري :5 شماره جدول

... برنامهریزي مؤلفههاي بررسی
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موضوعات

رتبهاي میانگین هاي
معنی ضریب

داري آموزشگرانمدیران
اعضاي

کمیتهها
کارشناسان

طراحی د ورههاي آموزشی د ر و متخصصین **18516125216943/737مشارکت کارکنان

سطح و نوع شغلی و طبقۀ یکدیگر، با محتواي دورهها تناسب
کارکنان تحصیلی مدرك

20019022417015/44**

آموزشی سرفصل د ورههاي و بازنگري عناوین و اصالح **20019022417015/44ارزیابی،

آموزشی دورههاي سرفصل هاي و عناوین تناسب و **21919022417015/44کیفیت

بیرونی عوامل د خالت *1981761801808/8عدم

نهایی انتخاب نحوة ارزشیابی در کارکنان دیدگاه به توجه
آموزشی دورههاي

17515922817433/15**

آموزشی غیرمنتخب در دورههاي شرکت
17617822018112/55**

دوره هاي کمیتههاي طراحی کار ارزشیابی نحوة به توجه
پودمانی آموزش

17616021618618/93**

درصد ــت. 18/7 اس ــاورزي کش آموزش علمیمراکز هیأت اعضاي و مربیان
سالهاي در نمونه تحقیق بین یک تا پنج دورة آموزشی عضو ــان کارشناس
ــی آموزش دورة 5 تا 1 فقط در د رصد 33/3 گذراندهاند و 1383 ــا 1378 ت
کرده اند و31/4 شرکت کشاورزي، آموزش کارشناس شغلی با رشتۀ مرتبط
در که ــرادي اف مید هد ــان نش یافته این نکرده اند. نظري اظهار نیز ــد د رص
باید با و دارند ــتغال اش ــاورزي جهادکش ــی وزارت آموزش برنامهریزي حوزه
مهارت و آشنایی ــی آموزش برنامهریزي و ــاورزي کش تحوالت علوم آخرین
ــرکت ش خدمت ضمن ــوزش آم دورههاي در ــند، کمتر ــته باش داش کافی
خدمت ضمن آموزش نظام کل این وضعیت براي که ــت بدیهی اس کردهاند.
آموزشی برنامه اجراي و ــت و تدوین ــب تیس ــاورزي مناس جهادکش وزارت
علمی هیأت اعضاي و ــان کارشناس مربیان، آموزش ــراي ب ــتمر و مس جامع

است. اجتناب ناپذیر آموزش کشاورزي، مراکز
آموزشی مراکز سرپرستان و مدیران حرفه اي و فردي مشخصات بررسی
طرفی از می باشند و دکتري مد رك داراي آنان درصد 1/2 فقط داد که نشان
بیانگر این موضوع د ارند. ــاورزي غیرکش تحصیلی مدرك آنان ــد درص 40/7
برنامهریزي و بوده پایین آموزشی واحدهاي مد یران مد رك سطح که آنست
همچنین، است. الزم آنان تحصیالت ــطح ارتقاي س براي بلندمدتی، و دقیق
آموزشی غیرکشاورزي دورههاي تحصیلی مدارك فعلی داراي مد یران براي
سطوح بتدریج و شود اجرا و برنامهریزي ــاورزي زمینه علوم کش ویژهاي در
ضمن گیرد که ــرار ــاورزي دراختیار افرادي ق کش آموزش ــی مراکز مدیریت
با دامپروري و طبیعی منابع کشاورزي، علوم مختلف زمینه هاي در تحصیل
آموزشی برنامهریزي و آموزشی مدیریت علوم د ر و بوده آشنا نیز آن عملیات

مورد  ــران مدی 40/7 طرفی، از ــند. باش برخوردار الزم تخصص از ــی درس و
آموزشی شرکت دورة هیچ در 1383 1378الی ــالهاي س طول د ر بررسی
برعهده را ــی مراکز آموزش این افراد مدیریت که این ــه به ــد. با توج نکرده ان
و برنامهریزي ــت مدیری کیفیت در منفی عامل میتواند ــئله مس این دارند،
دورههاي خود کمتر در است چون این افراد، بد یهی شمار آید و به آموزشی
توسعه زمینه در را نیز الزم دیدگاه میکنند، ــرکت ش خدمت ضمن آموزش
و مربیان جمله: از ــی آموزش مراکز کادر ــی آموزش برنامههاي کیفی کمیو
قانون 54 ماده نامه ــن آیی به توجه با ــت. هیأت علمینخواهند داش اعضاي
ضمن آموزش ــاعت س باید 60 مدیران مید ارد، ــح تصری که چهارم ــه برنام
براي تحقق بگذرانند، الزم است تمهیدات سال باید در را مدت کوتاه خدمت
به ویژگیهاي مربوط یافتههاي ــاس اس بر شود. ــیده قانونی اندیش ماده این
ــرفت به پیش نظر دارند. ــري دکت آنان مدرك ــد درص فقط 7 ــگران آموزش
نیازمند ــوع موض این ــالح اص ــاورزي، غیرکش ــاورزي و کش ــترده علوم گس
جهادکشاورزي وزارت ــی آموزش نظام ــگران آموزش مؤلفه در جدي بازنگري
از یکی خد مت ضمن آموزش دورههاي ــین مدرس مدرك سطح زیرا، است.

میآید. شمار به یادگیري فرایند کیفیت بر تأثیرگذار عوامل
ــارکت داد که میزان مش ــان تحقیق نش ــؤاالت به س مربوط ــاي یافتهه
این میباشد. متوسط آموزشی، دورههاي طراحی در متخصصین و کارکنان
نتیجه با ولی د ارد همخوانی ــن(10) معی محقق تحقیق با یافتههاي ــه نتیج
(19) همکارانش و Canklin قصر(4)، شفیعی میررحیمیو حاجی مطالعات
ــان کارشناس و پودمانی کمیتههاي اعضاي ــان می این ندارد . در ــی همخوان
ــارکت کارکنان مش فعلی میزان به را امتیاز کمترین و ــترین بیش به ترتیب

تحقیق نمونۀ عضو گروههاي دیدگاه واریانس تحلیل نتایج :6 جدول
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عضویت توجه به ــا اند. ب داده ــی آموزش د ورههاي در طراحی متخصصین و
قابل درك نتیجه به این ــتیابی دس کمیتهها، د راین پودمانی کمیته اعضاي
باالتر ــدرك تحصیلی م و ــاورزي کش تخصص داراي افراد طرفی، از ــت. اس
مدیریت ــازمان س نظر ــاس براس ــتهاند. اعتقاد داش ــتر بیش این موضوع به
در ــی پودمانهاي آموزش طراحی فعالیتهاي ــور مح ــور کش برنامهریزي و
محیط زیست و کشاورزي ــته رس شغلی رشتههاي ــاورزي، جهادکش وزارت
ــایر س پودمانهاي طراحی کیف و کم از چندانی بنابراین اطالع ــد، میباش
ــازمان س و دولتی ــتگاههاي دس سایر در ــاورزي شغلی غیرکش ــتههاي رش
تحقیق نمونه اعضاي نتیجه د ر ــدارد. ن ــور وجود کش برنامه ریزي و مدیریت
که از از آنجا ــن، همچنی نکردهاند. ابراز ــاعدي مس نظر خصوص در این ــز نی
براي ارشد بیشتر ــی کارشناس و دکتري مد ارك داراي کارکنان دیدگاههاي
می شود، ــتفاده اس ــی ــرفصل دورههاي آموزش س و عناوین اصالح و تدوین
دیگر، ــرف ط از نمود هاند . ارائه خصوص ــن ای در بهتري دید گاه افراد ــن ای
فرایند با بیشتر ــنایی آش دلیل به د ارند احتماالً مدیریتی ــت پس که افرادي
بعضاً که ــیهایی بررس و همچنین ــی آموزش دورههاي و اجراي برنامهریزي
ــان کارکن ــن خدمت ضم آموزش ــاي درخصوص دوره ه ــان آن ــدگاه دی از
کارکنان فعلی مشارکت سطح به ــبت نس ــاعدتري مس نظر صورت میگیرد ،
دیگر، جانب از نمودهاند. ارائه ــی آموزش دورههاي طراحی متخصصین در و
ــی آموزش دورههاي تعیین نظام کارایی به ــبت بهتري نس نگرش که افرادي
رضایت که از افرادي همچنین و ــتهاند داش ــی آموزش دورههاي مقبولیت و
کارکنان ــارکت مش به بیشتري اعتقاد بوده اند، برخوردار ــتري ــغلی بیش ش
یافته این ــتیابی به دس دارند. ــی آموزش دورههاي طراحی در متخصصین و
تصمیم مراجع در ــان آن ــتر بیش و حضور ــنایی مانند: آش به دالیلی احتماالً

میشود. مربوط گیري
ــب تناس میزان ــان دیدگاه کارشناس از داد که ــان نش تحقیق یافتههاي
ــطح مدرك س و نوع ــغلی، طبقه ش با یکدیگر، ــی محتواي دوره هاي آموزش
دورههاي و سرفصل عناوین و تناسب کیفیت و همچنین کارکنان تحصیلی
ــاي تحقیق با یافتهه نتایج این ــد. میباش ــط متوس حد از ــی کمتر آموزش
و Conklin پژوهش ــاي یافتهه با ولی ــته نداش همخوانی محقق معین(10)
در همخوانی دارد. ــفیعیقصر(4) ش و حاجیمیررحیمیو ــش(19) همکاران
حد از ــایرین(کمیباالتر س از بیش پود مانی کمیتههاي ــاي اعض این میان،
درحال آمده بعمل ــیهاي ــتهاند. براساس بررس مساعد داش نظر ــط) متوس
ویژه کارکنان به مدرك سطح نوع و و طبقه شغلی د ورهها در طراحی حاضر
ــته رش فقط و قرار میگیرد توجه مورد کمتر اجرایی دورهها برنامهریزي در
ممکن است شرایطی چنین در ــد. میباش برنامهریزي پایه کارکنان ــغلی ش
شغلی یک رشته دکتري در کارشناسیارشد و با مد ارك کارشناسی، افراد ي
با همچنین، شرکت کنند. مشابهی دورههاي در ــند باش مجبور و گرفته قرار
آموزش جدید نظام نامه آیین شماره 4 بندهاي فرم از یکی د ر اینکه وجود
برنامهریزي ــت(11)، در اس ــده ش توجه ــغلی ش طبقه موضوع به ــان کارکن
صرف به مختلف ــی خدمت ــوابق س با افراد و ــود نمیش توجه آن اجرایی به
دالیل احتماالً به ــرکت میکنند . ش د ورهها این ــغلی در ش در رشته ــابه تش
ــاخص ش به ــبت نس مثبتی نظر کارکنان ویژه به تحقیق اعضاي نمونه فوق

نداشته اند. مذکور
دیدگاه از که ــت داش آن از حکایت تحقیق دیگر از یافتههاي ــمتی قس
دورههاي ــرفصل س عناوین و اصالح و بازنگري ارزیابی، توجه به آزمودنیها،

کمیتههاي اعضاي ارتباط این در و ــت اس ــط متوس از حد کمتر ــی آموزش
کمترین اعتقاد را داشتهاند. آموزشگران و حد متوسط از پودمانینظري بیش
کار و ــاز س یک نبود بدلیل حاضر ــرایط در ش احتماالً ــه به اینک عنایت ــا ب
آموزشی، دورههاي در شرکت کننده کارشناسان نظرات اخذ براي ــخص مش
اصالح ــرورت ض به ــبت نگرش نس با وجود نوعی ــگران، آموزش و ــران مدی
بازنگري، دید کمیتههاي ــکیل تش و آموزشی دورههاي ــرفصل س و عناوین
ملموس احتماالً بد لیل همچنین وجود ندارد. موضوع این به ــبت نس مثبتی
براي ــرفصل د ورههاي آموزشی س و عناوین اصالح و بازنگري نبودن نتیجه
مساعدي نظر موضوع این به نسبت ــگران، آموزش و مدیران کارکنان، غالب
اعضاي کامل تسلط و آموزش عدم بدلیل طرفی، احتماالً از ابراز نداشتهاند .
نویسی سرفصل نحوه همچنین و شغلی تجزیه فرایند به پودمانی کمیتههاي
کمیتههاي کار ــه ــروع ب ش قبل از ــی آموزش دورههاي عناوین قالب بندي و
دورههاي عناوین و سرفصل تناسب در چندي ــکالت و نواقص مش پودمانی،
دورههاي اثربخشی کاهش این موضوع موجب که ــود میش دیده ــی آموزش

است. گردید ه شاخص این به نسبت آزمودنیها نامناسب نظر و آموزشی
تحقیق آزمود نی هاي ــدگاه ازدی داد که ــان نش یافتهها دیگري از بخش
در طراحی مرحله ــی در و نظارتی دورههاي آموزش اجرایی امور بینی پیش
توجه به با میباشد. متوسط حد کمتر از انتخاب مرحله در و ــط، حد متوس
اطالعاتی دولت ــان آموزش کارکن جدید ــار نظام چه ــماره ش فرم اینکه در
ــده درج ش روش تدریس ــیابی، ارزش روش تدریس، ــاعت س میزان ــد: مانن
در مدرسین اختیار میزان و مدرسین مشخصات به خاصی اشاره ولی ــت اس
بسیاري در است. مکانی،نشده و زمانی شرایط به توجه با ــرفصل ها س تغییر
اجراي عدم به نیز خدمت ضمن آموزش دورههاي ــیابی ارزش ــات گزارش از
و فنی تواناییهاي تناسب عد م مد رسین، ــط توس شده تدوین سرفصلهاي
ساعات تناسب عدم و دوره آموزشی موضوع به مدرسین تجربی و تخصصی
تدریس روش بودن نامناسب همچنین و شده تدوین سرفصلهاي با تدریس
مسائلی وجود میرسد نظر بنابراین به است. اشاره شده ، دورهها ارزشیابی و
شاخصها مذکور به خوب نسبت ارائۀ نظرات مناسب و موجب این قبیل از
آموزشی، د ورههاي در کنند ه کارشناسان شرکت ویژه به آزمودنیها ــط توس

شده است.
براي صحیحی برنامهریزي که د اد ــان منابع نش ــی بررس دیگر، طرف از
نمیگیرد کارکنان وزارت جهادکشاورزي صورت خدمت کلیه ضمن آموزش
و میکنند شرکت در دورهها سایرین از ــتر بیش به دالیلی کارکنان و بعضی
این میکنند. شرکت دورهها در کمتر ــئولیت، مس داراي کارکنان و مد یران
فعالیتهاي بهره وري در ــور افراد مذک اثرگذار جایگاه به عنایت با ــئله، مس
دیده همچنین، است. فوق شده کارایی واحدهاي کاهش موجب ــازمانی، س
ــی آموزش دورههاي انتخاب هنگام کارکنان در از زیادي تعداد که ــود میش
در دست را خود ــغلی ش رشته به مربوط ــی آموزش دورههاي کل ــت فهرس
با تناسبی دورههاي آموزشی ــانی و انتخاب اطالعرس زمان طرفی از و ندارد
باید ــی آموزش تقویم که حالی در مثال، بهطور ندارد. دورهها ــراي زمان اج
ابالغ آتی، سال فروردینماه در اجراي براي و آماده ــال هرس ــفندماه در اس
وجود این می شود . سال بعد نهایی یا ارد یبهشت فروردین و در غالباً ــود، ش
شاخص به نسبت مساعد ي نظر که آزمودنیها  گردید موجب ــائل مس گونه

نداشته باشند. فوقالذکر
انتخاب د ر ــان کارکن دیدگاه به که بود آن مؤید ــدي یافتهها بع ــش بخ

... برنامهریزي مؤلفههاي بررسی
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بطور مجموع در نمیگیرد و ــتهاي صورت شایس ــی، توجه دورههاي آموزش
پژوهش یافتههاي با نتایج ــود. این میش پرداخته موضوع ، به این ــط متوس
همخوانی (19) همکارانش و Conklin و ــش(26) همکاران Mincemoyer و
کارکنان ــط توس د ورهها انتخاب فرایند در نواقص برخی وجود احتماالً د ارد.
شغلی ــته رش آموزشی دورههاي کلیه ــت فهرس نبودن ــترس دس مانند در
مراکز آموزش دخالت آنان ، مستقیم ــتان مدیران و سرپرس د خالت ذیربط،
حوزه و د خالت ــتادي س به حوزه ــی آموزش معرفی دورههاي و ــاب انتخ در
چنین دیدگاهی بیان به منجر ــی، تقویم آموزش فرایند تنظیم در ــتادي س
براین است. شد ه تحقیق تایید بعدي در یافته هاي موضوع این ــت. اس شد ه
در ستادي حوزه و آموزش مراکز د خالت عدم که ــود میش اساس، مالحظه
.(5 از حد متوسط(2/94 از کمتر آموزشی نهایی دورههاي تعیین و انتخاب
مدیران و نظرات ــان داد که به نش تحقیق نتایج از بخش دیگري ــی، طرف از
توجه حد متوسط کمتر از ــی آموزش دورههاي نهایی تعیین در ــتان سرپرس
تقویم ــن تدوی ــی و بررس مراحل ــایر در س که تغییراتی احتماالً ــود. میش
از نظري ــن چنی ارائه اصلی عوامل از ــرد میپذی صورت ــان کارکن ــوزش آم
اهمیت است مسلم آنچه حال هر به ــد . تحقیق میباش آزمودنی هاي ــوي س
ــی آموزش دوره هاي تنظیم و تعیین در کارکنان ــتقیم مس مدیران ــش نق و
نیازهاي ــازمانی و س برنامههاي  و ــداف اه به توجه با کارکنان ــاز نی ــورد م
میتواند موجب آنها نظرات به توجهی کم بنابراین ــد. میباش آنان آموزشی
ــازمانی س فعالیتهاي کیفیت بهبود در ــی آموزش دورههاي کاهش اثرگذاري
در انتخاب اکنون هم معتقدند آزمودنیها مجموع در د یگر، جانب ــردد. از گ
ــگران آموزش دید گاه ــط به از حد متوس کمتر کارکنان ــی آموزش د ورههاي
مراکز از غالباً ــراد اف این که آنجا از ــود. می ش توجه فوق، ــرب دوره هاي مج
به دعوت خصوصی آموزشی بخش موسسات و سایر تحقیقاتی ــات موسس و
برنامهریزان آموزش طرفی، از دارند. قرار دسترس در کمتر تدریس میشوند
ــرایط ش واجد را آنها دارند و آنها اطالعات صحت کمتري به کارکنان اعتقاد
افراد مورد ــور مذک دالیل به احتماالً نمید انند. ــوص این خص در ــی نظرد ه

. نمودهاند ارائه نظري چنین بررسی
بازنگري و اصالح ارزیابی، ــه توجه ب داد که ــان نش یافتهها بخش بعدي
احتماالً ــد. میباش ــط متوس ازحد کمتر ــی انتخاب دورههاي آموزش فرایند
کم انتخاب دورهها، فرایند در کارکنان نظرات به مانند: کمتوجهی ــی عوامل
نهایی تعیین انتخاب و اصالح شیوه هاي عدم آموزشگران، نظرات توجهی به
فهرست به کارکنان ــی عدم دسترس گذشته، تداوم ــال س چند طی دورهها
آموزش ــنامه شناس تد وین عد م و ذیربط ــغلی ش رشته ــی آموزش دورههاي
به دستیابی در ــاورزي، جهادکش وزارت کارکنان عموم ــطح س کارکنان در

است. یاد شده مؤثر بوده یافته
و و برنامههاي ملی هدف ها به توجه میزان بدست آمده براساس نتایج
متوسط( 3/14 حد از کمیبیش دورههاي آموزشی فرایند انتخاب در استانی
از کمتر این میزان ــی مورد بررس ــان کارشناس نظر از البته ــد . میباش از5)
تعیین در فراوانی تأثیر مذکور شاخص اینکه به توجه با است. ــط حد متوس
آموزشی دورههاي تعیین طرفی آموزشی و از دورههاي ــرفصل س و عناوین
ضروري ــد، باید بگذرانن ــالهاي خدمت خود س از هریک ــان در که کارکن
آموزش کننده تقویم تد وین کارشناسان جد ي توجه عامل مورد این ــت اس
و برنامههاي نبودن هد فها روشن احتماالً اساس، این بر گیرد. قرار کارکنان
و توسعه سوم برنامه در طول حوزه ستاد ي برنامه ریزان براي ــتانی واس ملی

و ملی برنامههاي هدفها و با آموزشی دورههاي بر ارتباط کافی نظارت نبود
چنین باعث وزارت جهادکشاورزي، ارزشیابی نظارت و حوزه سوي از استانی

است. شده نظري اظهار
کارکنان شغلی گروه شده با انتخاب د ورههاي آموزشی تناسب ــی بررس
شغلی گروه با شد ه انتخاب آموزشی دورههاي تناسب میزان د اد ، ــان نش نیز
که وجودي با می رسد نظر ــد. به میباش ــط متوس حد از کارکنان کمیبیش
طبقه بین تطابق الزم دولت آموزش کارکنان جدید نظام ــماره 4 ش فرم د ر
عدم مانند: دالیلی به ولی ــت ــده اس ش پیشبینی آموزشی د وره و ــغلی ش
محد ود تعداد علت به ــزي اجرایی دورهها، برنامهری در موضوع این به توجه
ــت اعتباري محدودی به توجه با و ــی آموزش دورههاي در برخی ــران فراگی
در تشابه صرف به دوره در یک مختلف کارکنان طبقات گرفتن قرار موجود،

ابراز شده است. د یدگاه رشته شغلی، این
در منظر ــن ای از که داد ــان نش تحقیق اعضاي نمونه ــدگاه دی ــی بررس
کارکنان کنونی مهارت و دانش ــطح س به کارکنان آموزش دورههاي تعیین
توجه ــط(3/2 از5) متوس از حد ــی، کمیبیش آموزش دورههاي اثرگذاري و
مناسب، احتماالً و خیلی مناسب سطح د ر مسئله به این توجه عدم میشود.
شغلی محیط د ر کارکنان از که انتظاري نوع نبود ن روش دالیل میتواند به
مهارت و دانش سطح تعیین در خود کارکنان و مدیران کمتوانی دارد، وجود
شده است، محول آنان به که وظیفهاي و ــئولیت به مس توجه با آنان، کنونی
حوزههاي در ــژه وی به ــازمانی س واحدهاي ــجم در منس برنامۀکاري ــود نب

باشد. استانی،
آزمودنیها معتقدند درصد که 6/ 71 داد نشان یافتهها دیگري از بخش
ــی آموزش نهایی دورههاي انتخاب ــوه نح ــیابی ارزش و کارکنان دیدگاه ــه ب
آموزشی د ورههاي د ر نیز درصد 40 حدود حال عین د ر ــود. نمی ش توجهی
مید هد نشان موضوع این نکردهاند . انتخاب قبال آنها را که کرد هاند ــرکت ش
کارکنان آموزشی نهایی دورههاي انتخاب از نحوه ــیابی ارزش هیچگونه که یا
مختلف در زمینههاي کارکنان دیدگاه به کمتوجهی با و یا نمیگیرد صورت
فراموش کارکنان دیدگاه ــب نیز کس آموزش کارکنان، در اینجا برنامهریزي
نزدیک بیشتر مورد اول نگارنده، شخصی تجربیات به عنایت با ــت. اس شد ه
غیرمنتخب، آموزشی دورههاي در افراد درصد 40 حضور و است واقعیت به
که داد ــان تحقیق نش دیگري از یافتههاي بخش ــت. اس مطلب همین مؤید
غالب زمینه در ــه تحقیق نمون گروه چهار د یدگاه معنید اري بین ــالف اخت
کوتاه مدت خدمت ضمن آموزش ــام نظ ــی آموزش برنامهریزي مؤلفه اجزاي
توجه ضرورت مؤید نتیجه این دارد. وجود ــاورزي کارکنان وزارت جهادکش
آموزش نظام ــی آموزش برنامه ریزي مؤلفه ارزیابی در مختلف به دیدگاههاي
متفاوت مسئولیتهاي و شغلی جایگاه د الیل: ــی به آموزش دورههاي ضمن
ــغلی ش ــته کارکنان رش با وظایف متفاوت درگیري آنان و ابعاد دامنه آنها،
کارکنان عملیاتی توانایی میزان با آنان آشنایی متفاوت ابعاد و د امنه ذیربط،
مبناي یافتهها اینکه به توجه با میباشد . آنان، با روزمره تعامل توحه به با و
شغلی ــته رش دیدگاه کارشناسان ــی بررس ــده، ش نتیجهگیريهاي انجام و
در آنها قابلیت تعمیمپذیري بنابراین ــت، اس کشاورزي آموزش ــناس کارش

میباشد. فوق شغلی رشته سطح
آموزشی برنامه ریزي مؤلفه اصالح براي ذیل پیشنهادات ــاس، اس این بر
ارائه کارکنان وزارت جهادکشاورزي خدمت کوتاه مدت ضمن آموزش نظام
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ــک از هر ی در کارمند ــر ه ــی که آموزش دورههاي ــن ــراي تعیی ب - 1
در تأیید ــورد م گامهاي و فرایندها از بگذراند، باید ــود خ خدمت ــالهاي س

شود. استفاده پژوهش، این
کارکنان ــغلی ش طبقۀ به توجه با ــی آموزش دوره هاي اولویتبندي - 2
توجه مورد مهم متغیر یک عنوان به اجرایی برنامهریزي در و گرفته صورت

گیرد. قرار
براي آموزشی دوره هاي محتواي کارشناسی، ــغلی ش در رشتههاي - 3
متمایز دکتري، ــد و کارشناسیارش تحصیلی کارشناسی، مختلف ــطوح س

گردد. طراحی متفاوتی آموزشی دورههاي یا گردیده،
پستهاي سازمانی وجود  احراز شرایط د ر که اشکاالتی به توجه با - 4
مرتبط نیمه مرتبط، ــال کام تحصیلی ــته هاي داراي رش کارکنان براي د ارد،
تعریف ویژه، آموزشی دورههاي متفاوت یا ــی آموزش محتواي غیرمرتبط، و

گردد.
ــی آموزش ــرفصلهاي س و عناوین بازنگري و ــالح اص ــی، در ارزیاب - 5
استفاده مدیران، و آموزشگران کارکنان، دید گاه از شد ه برنامهریزي بصورت

شود.
بطور ذیصالح گروه هاي ــایر و س دیدگاه کارشناسان از ــتفاد ه اس - با 6
و شود ــیابی ــی ارزش و انتخاب دورههاي آموزش طراحی چگونگی ــتمر مس

گرفته شود. برنامهریزي بکار بصورت آتی براي اصالح روندهاي نتایج
آموزشی دورههاي تغییر در ــتاد ي حوزه س و آموزش مراکز دخالت - 8
تدوین هنگام ــت، اس ــده ش نیاز اعالم آنها و مدیران آنان خود طرف از ــه ک
اطالع آنان ــا ب تغییري هرگونه و گرد یده ــدود مح کارکنان آموزش ــم تقوی

پذیرید. صورت مدیرانشان و

پاورقیها
1- Information Technology
2- Distance Education
ــتورالعملهاي دس و 1380/12/28 مورخ 105/22554 ــماره ش ابالغیه -3
مورخ 1803/112058 ــماره ش ــنامه ــوع بخش موض ــام مذکور نظ اجرایی
مدیریت امور معاونت کشور- ریزي برنامه و مدیریت ــازمان  1381/6/20س

انسانی منابع و
جاي ــه ب ــی» «دورههاي آموزش واژه از اختصار ــراي ب ــه مقال ــه ادام در -4
ــاورزي وزارت جهادکش کارکنان مد ت کوتاه خدمت آموزش ضمن دورههاي
هاي مجتمع ــاي ج به ــاورزي مراکز آموزش کش یا ــی آموزش مراکز واژه از
از و جهادکشاورزي  وزارت کشاورزي آموزش و تحقیقات ــی سازمان آموزش
تجهیز و آموزش معاونت دفتر آموزش کارکنان جاي به ــتاد ي س حوزه واژه
جهادکشاورزي آموزش کشاورزي وزارت سازمان تحقیقات و ــانی انس نیروي

شود. استفاده می
مانند : ــاورزي کش و تخصصی فنی مختلف ــته هاي رش در کمیته ها این -5
کشاورزي، ــینهاي ماش ــاورزي، کش آموزش و ترویج اصالح نباتات، و زراعت
.... و آبخیزداري و مرتع ــگل، جن آبزیان، ــیالت و دامی، ش علوم خاك، علوم

است. گردیده تشکیل
طرح ــد ، فراین ــن ــه ای ب ــاورزي کش ــوزش و آم ــات تحقیق ــازمان س در -6

میشود. اتالق ساله) چند یا نیازسنجی(ساالنه

7- Personal / Professional development 
8- Leadership and management skills
9- Communication
10-1nformation and technology
11- Meta – needs
12- Survey Research
13-Independent Variable
14- Dependent Variable
دیدگاه کالن متغیر که براي اندازهگیري هستند ــته اي وابس متغیرهاي -15
تعیین موجود ــام نظ ضعف و قوت ــاط نق زمینۀ تحقیق در ــه نمون ــاي اعض

قرار میگیرد. استفاد ه مورد دورههاي آموزشی
آموزشی میباشد. اجراي دوره قبل از منظور ارزشیابی -16

... و پارهکارها کارها، به کارکنان شغلی وظایف از هریک تبدیل فرآیند -17
(Job Analysis)

وزارت کارکنان دورههاي آموزش ضمن خدمت کوتاهمدت کلیۀ دوره: -18
جهادکشاورزي

خد مت ــن ضم آموزش ــاي دورهه در ــرکت متقاضی ش ــراد ــۀ اف کلی -19
کوتاهمدت

تخصصی به تدریس دروس ــته گذش ــال س طول 5 در که ــینی مد رس -20
اند. بوده مشغول کشاورزي آموزش شغلی رشتۀ

و آموزش معاونت پودمانی تخصصی هاي کمیته در که هستند افرادي -21
و دارند عضویت کشاورزي آموزش و تحقیقات سازمان انسانی نیروي تجهیز
ضمن د ورههاي آموزش ــرفصل س و عناوین بازنگري و طراحی آنان ــۀ وظیف

میباشد. کارکنان کوتاهمدت خدمت
22- Face Validity
23- Reliability
24- Simple Random Sampling
25-Kruskall Wallis
26- Mean Rank
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آموزش کشاورزي، کرج.
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پژوهش، تهران.
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دو روي مورد ي ،مطالعه ــی دوره هاي آموزش ــان در کارشناس دیدگاه از کوتاهمد ت
و آموزش معاونت انسانی نیروي ــازي بهس دفتر در تهیه شده مقاله ــی. آموزش دوره

. انسانی، کرج تجهیز نیروي
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، تهران .
کل اد اره انتشارات کارکنان. خدمت ضمن آموزش با آشنایی ك.1373؛ واجارگاه، فتحی -9

تهران. پرورش، و آموزش وزارت خد مت ضمن آموزشهاي
بررسی ایران، در دولت کارکنان بهسازي و آموزش .1381؛ م. ح معین، محقق -10
امام ــی عال آموزش مرکز ــت خدم ضمن آموزشهاي ــی بخش اثر ــزان می ــوردي: م
عالی علمی-کاربردي آموزش مؤسسه تحقیقاتی طرح .1378 در سال (ره) خمینی

تهران. ،91 صفحه ، جهادکشاورزي
از شده ابالغ و ــعه.1380؛ تهیه ــوم توس س برنامه د ر دولت کارکنان آموزش جدید 11-نظام
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بورسهاي از ــتفاده اس نحوه و کوتاهمدت آموزشی دورههاي ــتورالعمل دس -12
و ــتخدامی اس اداري، مالی ــررات 43 مق ــاده 2م ــره تبص : ــوع موض ــی تحصیل
کشاورزي (سابق)، در وزارت ــده ش تهیه .1372؛ ــاورزي کش وزارت ــکیالتی تش

. تهران
اسالمی جمهوري فرهنگی اجتماعی و اقتصادي، ــعه چهارم توس برنامه قانون -13
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