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 چکیده 

های مسیر ترقی در شغل افراد براساس الگوی شاین و رابطه آن با آموزش ضمن خدمت  پژوهش حاضر به منظور بررسی لنگرگاه

جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش ع هارت      . انجام گرفته است 1931-1931های  در سال های دولتی شهر کرمان کارکنان در سازمان

سهازمان وابسهته    11نفر که در 1119های دولتی شهر کرمان که تعداد آنها در زمان اجرای این تحقیق  است از کارکنان سازمان

ارایهی اخهش شهده    الزم به ذکر است که آمار کارکنان از سازمان امور اقتصاد و د. می باشد به قوه مجریه مشغول به خدمت بودند

در این تحقیق نیز سازمان ها براساس نوع فعالیت شان به دو گروه با عناوین زیر بنهایی و تولیهدی و فرهنگهی، آموزشهی،     . است

نفر در نظر گرفته شد، که برای حصول اطمینهان از   151جامعه آماری برابر  1/1حجم نمونه تعداد . پژوهشی ط قه بندی شدند

ههای مسهیر    به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشهنامه لنگرگهاه  . پرسشنامه توزیع گردید 171ود جمع آوری پرسشنامه حد

 11برای سنجش لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل افراد پرسشنامه حهاوی   .ترقی و آموزش ضمن خدمت استفاده گردیده است

سهوال بها    77مت کارکنان از پرسشنامه حهاوی  و برای سنجش آموزش ضمن خد 399/1و پایایی  311/1سوال با تعیین روایی 

ههای   تجزیه و تحلیل داده ههای جمهع آوری شهده بها اسهتفاده از آزمهون       .استفاده گردید 311/1و پایایی  311/1تعیین روایی 

والیس، لگ خطی و همچنین جداول توزیع فراوانی و نمودارههای جع هه    -ویتنی، کروسکال -هم ستگی کندال و اسپیرمن، من

ههای مسهیر    یافته های حاصل از این تحقیق پیرامون فرضیات تحقیق نشان داد که بین لنگرگهاه . پراکنش انجام شده است ای و

های این پژوهش و پیشنهاد برای تحقیقهات بیشهتر    در پایان محدودیت. ترقی و آموزش ضمن خدمت کارکنان رابطه وجود دارد

 .در این زمینه ارایه گردیده است

 آموزش ضمن خدمت -رقیهای مسیر ت لنگرگاه :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

، «کوچه  سهازی  »کهه ایهن دگرگهونی هها بهه عنهوان        از آنجایی. باشند ها دستخوش نوعی دگرگونی و تحول می امروزه سازمان

لهشا ایهن    شهود،  یا به ع ارتی به عنوان تحول درچیزی که شناخته شده نیست اسهتن ا  مهی  « سازمان یافتن»، «همواره سازی»

واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست که این دگرگونی ها در سرتاسر جهان بنیادی شده است و این تغییهرات در محهیش شهغلی    

لنگرگاه های مسیر ترقی در شناسایی حوزه های کهار افهراد   (. 1: 1339شاین، )مفاهیم ضمنی برای توسعه شغلی در آینده است

. آورد و دقیقاً منعکس کننده انتظارات آن هها اسهت   دهد بوجود می کارهایی که فرد انجام می کاربرد دارد و معیارهایی برای انواع

انواع مختلفی از مقوله های لنگرگاه های مسیر ترقی وجود دارد که بعضی برای فرد قابل کاربردند و بعضی دیگهر کهاربرد نهدارد    

مهدل لنگرگهاه ههای    (. 1: 1119شاین، )یز با یکدیگر متفاوت استعلت این امر آن است که نه تنها ا فراد بلکه توانایی هایشان ن

مسیر ترقی که توسش ادگارشاین مدیر موسسه تکنولوژی ماساچوست ارائه شده، توجه قابل مالحظه ای را به خود جله  نمهوده   

ی بر اسهتن ا  بهه کهار    شاین واژه لنگرگاه های مسیر ترقی را برای توصیف نگرش ها، ارزش ها، نیازها و استعدادهای متک. است

گیهرد و   به عقیده شاین بعد ازپیشرفت گزینه انتخاب و مسیر ترقی شکل مهی . کند برد که در طی زمان توسعه و پیشرفت می می

آمهوزش  (. 1: 1111کاسهتودیو،  )تواند به  عنوان جزء اصلی استن ا  فرد از شغل موردنظرش تلقهی شهود   شود که می هدایت می

شود تا فرد توانایی انجام شرح شغل خهود را بهاال ب هرد واز انجهام امهور بهه        که بواسطه آن تالش می ضمن خدمت جریانی است

به نظر برخی آموزش ضهمن خهدمت روشهی بهرای شهکوفایی خالقیهت، بهاال بهردن         . صورت صحیح و خطا جلو گیری بعمل آید

هر ی  از ما ی  موقعیت خاص کاری داریهم و بها مجموعهه مشخصهی از اولویهت هها و        .باشد ها وافزایش راندمان کار می مهارت

مانند توانایی، انگیزه و ارزش های مربو  به انتخهاب   لنگرگاه های مسیر ترقی ترکی ی از مفاهیمی. نگریم ارزش ها به کارمان می

فهمند که واکنش هایشان در محهل   د و سپس میکنن در بسیاری ازموارد افراد شغلی را سهواً انتخاب می. کارهای تخصصی است

کار با ارزش های واقعی شان سازگار نیست این موقعیت منجر به احساس نارضایتی و فشار روانی و همچنین ازدست دادن بهره 

کهه در  اندازند، افهراد ههم بهرای این    درست همانگونه که ملوانان برای نگه داشتن کشتی لنگر می(. 1: 1117شاین، )شود وری می

دهنهد   از این رو افراد با تغییراتی که در مسیر شهغلی خهود مهی   . اندازند مسیر شغلی خود باقی بمانند به اصطالح لنگر به آب می

: 115رابینز، ترجمهه پارسهیان و اعرابهی    )کوشند تا استعدادها، توانایی ها، نیازها و نگرش های خود را تعیین و تث یت نمایند می

پنج لنگرگاه برای مسیر ترقی در شغل افهراد بهه   ( 175: 1915فرنچ و دیگران، ترجمه فارسی، )ذکر شده درادگار شاین (. 1115

 :کند شرح زیر معرفی می

چرخهد کهه    کهارکردی مهی  / کل مسیر پیشرفت شغلی حول مجموعه خاصی از مهارت های فنّی : کارکردی/ شایستگی فنّی  -1

 .شخص در آن ها مت حر است

چرخد، کهه بهه    کل مسیر پیشرفت حول طی کردن نردبان پیشرفت برای دستیابی به پستی سازمانی می: تیصالحیت مدیری -1

 .طور کلی دارای ی  مسئولیت مدیریتی است

دهد در حرفه خود نهوآوری و   کل مسیر پیشرفت شغلی بر نوعی تالش کارآفرینانه متکی است که به فرد امکان می: خالقیت -9

 .خالقیت به خرج دهد

تواند اشهتغال مهداوم و آینهده ای بها      کل مسیر پیشرفت شغلی متکی بر موقعیت جایگاه سازمانی است که می: امنیت و ث ات -7

 .ث ات را تضمن کند

 .کل مسیر پیشرفت شغلی حول یافتن حرفه ای است تا س   زندگی و الگوهای کاری خود را تعیین کند: استقالل -5

کننهد تها    وزی مشاغل کارکنانشان را ط ق آن چه که برای سازمان ها بهترین است مدیریت میمتاسفانه بیشتر سازمان های امر

تواند در شناسایی توانایی ها، انگیزه ها و ارزش ههای   آن چه که برای ا فراد آن سازمان اهمیت دارد لنگرگاه های مسیر ترقی می

در ی  زمینه کامال متفاوت در رشته مدیریت فارغ التحصیل  افراد حتی زمانیکه. (1: 1119ویلی، )شغلی به کارکنان کم  کند 

کنند با هم متفاوت اندشناسهایی لنگرگهاه ههای مسهیر      شوند از لحاظ اینکه چطور به مقوله لنگرگاه های مسیر ترقی نگاه می می

کنند که خهال  و   الش میبعضی افراد ت. (9: 1119شاین، )سازد همیشه مفید است  ترقی کاری که نیازهای انسان را برآورده می

چالش و تقلید همیشگی ممکن است برای شخصی . دهند م تکر باشند در حالی که دیگران ثابت بودن و پیوستگی را ترجیح می
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مهم باشد در حالی که ایجاد ی  تعادل کاری برای شخص دیگر ممکن است مهم باشد بنابراین بهرای کنتهرل مهوثر کارهها الزم     

برد بیشتر بداند و الزم است بفهمد چه چیز را دوست دارد آن را انجام دهد برای  ه کارمند از آن لشت میاست در مورد آن چه ک

ههر گهاه بهین    . (1117شهاین،  )دارد کم  به افراد که به این سوال جواب دهند، ادگارشاین لنگرگاه های مسیر ترقی را بیان می

مانند  .شود وجود نداشته باشد، منجر به کاهش راندمان و بازده کار میلنگرگاه های مسیر ترقی و شغل فرد هماهنگی و تناس ی 

بهه بیهان   . ریف دقیق و یکسهانی وجهود نهدارد   نیز تع« آموزش ضمن خدمت»مربو  هستند، از علوم انسانیکه به  سایر مفاهیمی

های مختلف با توجه به گستره آموزش ضمن خدمت، تعهاریف متفهاوتی از ایهن موضهوع وجهود       دیگر در کشورها و حتی سازمان

ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کس  شرایش بهتر برای دست یافتن به : آموزش ضمن خدمت .دارد

 -نیز مانند بسیاری از کشورها، آموزش ضمن خدمت بهه صهورت شهاگرد    ایراندر  (.1975ابطحی، )تواند باشد  مات باالتر میمقا

مطرح ن هوده   1911ای تا اواسش دهه،  استادی وجود داشته است، اما آموزش ضمن خدمت به صورت امروزی و به شیوه مؤسسه

های سیاسی و اجتماعی در  دگرگونی. تأسیس شد« آهن هنرستان فنی راه»مرکزی به نام  آهن ایران راهدر  1917در سال . است

در تهیهه قهانون اسهتخدام کشهوری      چنانکهه . ایران نیز توجه دولت را به امر آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی معطوف کرد

این اقدام نقطه آغازی در امر آموزش نیروی انسهانی  . ای به امر آموزش کارکنان اختصاص داده شد ، فصل جداگانه1975مصوب 

ههای آموزشهی ایهن     و آغاز فعهالتی  1971مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال تأسیس . در سطح گسترده و منظم تلقی گردید

ههای آمهوزش کارکنهان     نمهودن زمینهه   مدت و بلندمدت، عالوه بر فهراهم  های کوتاه مرکز جهت آموزش گسترده و منظم در دوره

 .های دولتی باز کرد سازمان دولت، اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار نموده و راه را برای تجدید بنای نیروی انسانی در

گیرند که بهین   افتند و تصمیم می شوند، به  فکر تصمیم یگری درباره شغل آینده خود می همین که افراد به سن بلوغ نزدی  می

و تصادفی، لنگرگاه های شغلی برای خود  زندگی شخصی و زندگی کاری توازن ایجاد نمایند وبرای اجتناب از تصمیمات دم دمی

آن ها اگر احساس کنند که ی  شغل یا موقعیت شغلی با استعدادها، نیازها و ارزش های آن ها سازگاری نهدارد،  . کنند میایجاد 

لنگرگهاه ههای   . (191: 1915مقیمهی،  )روند که با تصورات آن ها از خودشان همخوانی داشهته باشهد   با پاروزدن به موقعیتی می

گشارند و تصمیمات را جهت جابجایی از این شغل به شغل دیگهر   تخاب شغل تاثیر میمسیر ترقی به دلیل اینکه بر گزینه های ان

کنهد،   دهند و دیدگاه های آن ها را از آینده معین مهی  دهند و آنچه را که افراد به دن ال آن هستند شکل می تحت تاثیر قرار می

در بسهیاری از مشهاغل و   . (1111کاسهتودیو،  )دههد، اهمیهت دارد   انتخاب مشاغل خاص و مجموعه کاری را تحت تاثیر قرار مهی 

شهوند و کارمنهدان مج هور بهه      مهدیریت نمهی   ، نیروی انسانی بیش از حد نیاز آن مشاغل وجود دارد و ابداً(سازمان ها)موسسات

اسهت کهار   کنند م نی بر اینکه بهتهر   دریافت می کنند ویا پیامی شوند که دیگران برای آن ها تعیین می ت عیت از گزینه هایی می

دهد که در دنیای بزرگ و پیچیده در حال گسترش، افراد مج ورند که بیشتر خود اتکا  شواهد نشان می. خودشان را انجام دهند

چهه   و مستقل باشند کارمندان چنانچه مفهوم روشنی از این که در چه کهاری مفیهد هسهتندر ارزش و فایهده آن هها چیسهتر      

توانند از اعتماد به نفس و خوداتکایی بیشهتری برخهوردار باشهند ایهن گونهه       شته باشند، نمیانگیزدر ندا چیزهایی آن ها را برمی

برخی از افراد در صحنه زنهدگی  . (9: 1119اسمیت، )برداشت نس ت به خود از توانایی ها و فواید لنگرگاه های مسیر ترقی است

گروههی ازا فهراد   . در مدیریت مسیر ترقی نیز صاد  اسهت خود تماشاگران منفعل هستند و برخی دیگر بازیگرانی فعال، این امر 

. یابند تها بهر آن اثهر بگشارنهد     سپارند و گروهی نیز با ق ول مسئولیت توان آن را می سرنوشت زندگی خود را به دست دیگران می

ها بها ههم سهازگاری    که زندگی شخصی و کاری آدم  زیرا هنگامی. ی مسیر ترقی از اهمیت بسیار برخوردار است مدیریت ماهرانه

گششته از این، قصور و کوتاهی در مدیریت مسهیر ترقهی موج هات عهدم پیشهرفت      . داشته باشد آن ها شادتر و راضی تر هستند

حرفه ای و نگرش منفی نس ت بهه کهار، فشهارهای عصه ی و روانهی و سهرانجام سهطح زنهدگی نامناسه  را بهه همهراه خواههد             

شود و هر فرد سعی در طی کردن مسهیر   ت از مهمترین اهداف ی  کارمند محسوب میترقی و پیشرف. (1971رضاییان، )داشت

ترقی در زندگی شغلی خود را دارد ق ل ازپا گشاشتن به این مسیر تاحد ممکن باید از تث یت در شغل مطمئن بود بنابراین برای 

پهس از شناسهایی و بررسهی عوامهل      .اسایی کردباقی ماندن در این مسیر پیشرفت،  باید عوامل مرت ش و تقویت کننده آن را شن

ث ات فرد در مسیر ترقی باید در جهت تقویت آن گام برداشت یکی از عواملی که در سال های اخیهر توجهه زیهادی را بهه خهود      

معطوف کرده است آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان اسهت زیهرا بهر بسهیاری از متغیرهها نظیهر خالقیهت شایسهتگی،         
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توان گفت کهه عهدم    می .گشارد جهت و میزان این ارت ا  ها یکسان نیست ریتی، استقالل و امنیت شغلی تاثیر میصالحیت مدی

انجام پژوهش برای شناسایی و معرفی دو متغیر موردنظر، عامل اصلی آشکار کننده اهمیت این تحقیق است این موضهوع قابهل   

شود تها بها    رزش ویژه در مدیریت نوین است و در این تحقیق سعی میبیان است که لنگرگاه های مسیر ترقی ی  موضوع حائز ا

استفاده از مدل شاین پیرامون لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل افراد و ارت ا  آن با آمهوزش ضهمن خهدمت کارکنهان روشهن      

 .گردد

 مبانی نظری

 :های مسیر ترقی لنگرگاه (الف

منظور نشان دادن روند پیشرفت و ترقی فرد در ی  رشته شهغلی در سراسهر   اصطالح مسیر ترقی شغلی در بسیاری از موارد به 

در حهالی کهه    .شهود  در هر صورت مفهوم آن معموال تا حدودی درجه موفقیهت را یهادآور مهی   . شود عمر خدمتی او بکار برده می

دیهدگاه ادگارشهاین بایهد آن را    داننهد، امها از   بسیاری ازمردم واژه مسیر ترقی شغلی را تنها به معنای پیشهرفت در سهازمان مهی   

به ،  )معنا کهرد  « ی فعالیت ها و تجربه های مربو  به کار در طول عمر مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فردی در زمینه»

به سخن دیگر واژه مسیر شغلی از ی  سو معنایی درونی دارد که به دیدگاه های شخص نسه ت بهه شهغلش اشهاره     . (5: 1111

ی دیگههر معنههایی بیرونههی دارد و انههواع شههغل هههای واقعههی را کههه فههرد برعهههده داشههته اسههت یهها دارد را     کنههد و ازسههو مههی

توان بیان کرد برنامهه ریهزی مسهیر     پس در کل می. (919: 1971شیمون، ال، دوالن و رندال اس، ترجمه فارسی، )گیرد دربرمی

هها، محهدودیت هها،     هها، فرصهت   هها، ارزش  ها، گهرایش  هارتترقی شغلی ع ارتست از تالشی آگاهانه از سوی فرد برای اطالع از م

انتخاب ها و دستاوردهایش و همچنین تشخیص هدف های مربو  به شغل و تعیین برنامه ای برای دستیابی به ایهن ههدف هها    

بهر ایهن م نها    . باشهد  ایجاد نظام مسیر ترقی یکی از برنامه های الزم برای ایجاد ی  بوروکراسی م تنی بر لیاقت مث ت می .است

بهرای خهود    باید این مفهوم بین شخصیت فرد و شخصیت سازمان بوجود آید که کارمندکار در سازمان را ی  حرفه و کار دائمی

 .به حساب آورد و مایل باشد که تا موقع بازنشستگی در سازمان بماند ودورنمای ترقی و تعالی وترفیع را در مقابل خود ب یند

ید موج ات ماندن کارمند در سازمان و تقویت روحیه ی او را فراهم آورد و راه ارتقهاء کارمنهد را بهه شهر      با سازمان هم متقابالً

شود بلکه سهازمان ههم در    از دیدگاه سازمانی مسیر ترقی در شغل فقش به فرد واگشار نمی .انجام خدمت مورد ق ول هموار سازد

ستفاده  شایسته از توانهایی هها و اسهتعدادهای کارکنهان بهرای تهامین       ضمن کم  به برنامه ریزی فردی مسیر ترقی به منظور ا

از دیدگاه سازمانی برنامه ریزی مسیر ترقهی بخشهی از ویهایف     .پردازد نیروی انسانی موردنیازش به برنامه ریزی مسیر ترقی می

نمایند بیشهتر بهه موضهوعاتی از     میباشد محققینی که در زمینه مسیر ترقی از دیدگاه سازمان، تحقیق  مدیران منابع انسانی می

علل تفاوت درنرخ های جابه جایی در میان ادارات یا سازمان ها و اثر تغییر در شرایش محیطی، ساختار سهازمانی ترکیه    : ق یل

 گیری افراد در رابطه  با انتخاب یه  شهغل یها    تصمیم. (17: 1117آرنولد، )نماید  نیروی انسانی برسیستم مسیر ترقی، توجه می

باشد از طرفی هم افراد هم مشاغل در طول زمان دچهار   حرفه به خصوص تحت تاثیر ادراک آن ها از خویشتن و دنیای کاری می

بدین گونه هر کس با توجه به توانایی ها، مهارت ها و ارزش های خود بایهد تصهمیم بگیهرد     .شوند تغییرات و دگرگونی هایی می

کند فقش وقتی انتخاب ا فراد صحیح خواهد بود که بین توانایی ها، عالیهق، ارزش هها و    که کدامی  از مشاغل موجود را انتخاب

آنهها  . نوع کار انتخابی شان تناس  برقرار باشد محققین زیادی درباره ی شغل و حرفه و الگوی مسیر ترقهی تحقیهق نمهوده انهد    

هر ی  از ما آرزوها بها زمینهه هها و    . (175: 1311تز، شر)کنند شرح داده اند که چگونه و چرا افراد مشاغل معینی را انتخاب می

تجربیات مختلفی داریم، شخصیت های ما تا حد معینی در نتیجه تعامل ما با محیش های اطرافمان شکل گرفته اند ادگار شاین 

رگهاه ههای مسهیر    کنند تشهخیص داده و آنهها را لنگ   پنج انگیزه متفاوت را علت این که افراد ی  دوره ی خدمتی را انتخاب می

باشهد   به زعم شاین لنگرگاه های مسیر ترقی ترکی ی از نیازها و انگیزه های اساسهی افرادمهی  . (9: 1117رااو، )ترقی نامیده است

گشارد بلکه همچنین برتصمیمات جابه جایی از سازمانی به سازمان دیگهر تهاثیر دارد آنچهه را     که نه تنها بر انتخاب شغل اثر می

دهد و دید آن ها درباره ی آینده و ارزیابی های کلی آنها درباره ی اهداف کوتاه  باشند را شکل می زندگی جویای آن میافراد در 

وی معتقد است که سازمان از طریق بوجود آوردن فرصت هایی که . (5:  1117ویسکونت، )نماید  مدت و بلندمدت را تصوی می

برند بنابراین بر ط ق مفهوم لنگرگاه های مسیر ترقی، سهازمان هها    ستند سود زیاد میبا لنگرگاه های مسیر ترقی افراد سازگار ه
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این به معنای ایجادسیسهتم ههای گونهاگون    . ی انواع مختلف مشارکت افراد به طور وسیع تری فکر کنند باید بیاموزند که درباره

شهاین  . (7: 1117اسهوانر،  )پشیر خواهد سهاخت  انپاداش و مسیرهای ترقی گوناگونی است که پرورش کامل افراد مختلف را امک

 :پنج لنگرگاه مسیر ترقی را تشیخص داده که ع ارتند از MITبرم نای تحقیقاتش در

 کارکردی/ لنگرگاه شایستگی فنی  -1

 لنگرگاه صالحیت مدیریتی -1

 لنگرگاه امنیت -9

 لنگرگاه استقالل کاری -7

 لنگرگاه خالقیت -5

رسد که انتخاب شغل خود را برم نای محتوای فنی  که این لنگرگاه را دارند به نظر می افرادی :کارکردی/ لنگرگاه شایستگی فنی 

دهند از ق یل مهندسی یا تجزیه و تحلیل های آمهاری ، آنهها ازتصهمیماتی کهه بهه طهرف مهدیریت         یا تخصصی کارها، انجام می

پست صرفا مدیریتی منصوب شهود بلکهه تهرجیح     کنند بنابراین آنها تمایل ندارند که به ی  دهد اجتناب می سوقشان می عمومی

 (5: 1119دانزیگر، )دهند به عنوان ی  مهندس یا حسابدار باقی بماند  می
بعضی افراد انگیزه زیادی برای مدیرشدن دارند و به خاطر سابقه خدمتشان معتقدند کهه مههارت    :لنگرگاه های صالحیت مدیریتی

هدف نهایی این افهراد داشهتن یه  پسهت مهدیریتی      . باشند های مدیریتی را دارا میهاو ارزش های الزم برای انتخاب به پست 

 (1117:9ویسکونت، )باشد  دارای مسئولیت زیاد می

رسهد کهه ایهن افهراد      باشند به نظر مهی  برخی از افراد عالقه مند به ث ات خدمت و امنیت شغلی طوالنی مدت می :لنگرگاه امنیت

نیت شغلی، درآمد مکفی، آینده مطمئن به شکل ی  طرح بازنشستگی و مستمری مناس ، الزم مایلندهر کاری را برای حفظ ام

باشد را انجام دهند برای کسانی که به امنیت جغرافیایی عالقمند هستند، فقش ی  حرفه ثابهت و مطمهئن در محهیش ههای      می

باشهد بهرای    بی ث اتی یا ناامنی به زندگیشان مهی آشنا خیلی مهمتر است تا این که حرفه ای را انتخاب کنند که به معنای ورود 

عده ای امنیت به معنای امنیت سازمانی است و امروزه آنها ممکن است شغل های دولتی را انتخاب نمایند جایی که استخدام و 

 (.9: 1119شاین، )دوره ی تصدی به صورت مادام العمر باشد 
گیهرد، حفهظ    راد در تصمیم گیری پیرامون مسیر ترقی مهورد توجهه قهرار مهی    عاملی که برای بعضی از اف :لنگرگاه استقالل کاری

آنها به دن ال حداقل کردن محدودیت های سازمانی هستند و سازمان ههای ارگانیهگ کوچه  را    . استقالل و آزادی در کار است

 .(117: 1915مقیمی، )برای کار کردن ترجیح میدهند 

صهمدآقایی،  )باشهد   هها مهی   کارآفرینی و عامل کلیدی موفقیت و بلکهه بقهای سهازمان    خالقیت به عنوان جوهره :لنگرگاه خالقیت

بنهابراین ن ایهد خالقیهت فقهش در انحصهار مهدیران       . هر انسان مدیر یا غیرمدیری ازاستعداد خالقیت برخوردار است. (9: 1915

ازدارنده ی یهور آن است کهه در صهورت   زیرا آنچه محکم تر ازوجود استعداد خالقیت است، جلوگیری از عوامل ب. خاصی باشد

آزادسازی ذهن، از پیش فرض ها و الگوهای زنجیره ای ذهنی، در مدت کوتاهی توان خالقیهت و بهه کهارگیری فکرههای نهو در      

به نظر شاین این افراد ی  نیهاز درونهی بهرای سهاختن یها ایجهاد       . (91: 1911رضاییان، )توان به دو برابر افزایش داد عمل را می

دلونگ تالش نمود تا مدل تجربهی لنگرگهاه ههای مسهیر      .(7: 1119بارز، )دن چیزی که کامال محصول خودشان باشد، دارند کر

مورد لنگرگاه مسیرترقی توسش شاین، سه مورد مربو  به لنگرگاه مسیر ترقی را مورد  5ترقی شاین را توسعه دهد وی عالوه بر 

 :بررسی قرار داد که شامل موارد زیر است
 به مفهوم نیل به وضعیت متعلق به شرکت ها یا سازمان های خاص : لنگرگاه تعیین هویت -1

 پههردازد کههه ناشههی از    ایههن لنگرگههاه بههه کمهه  بههه دیگههران و دیههدن تغییههرات مههی       : لنگرگههاه احسههاس خههدمت   -1

 . باشد تالش ها می

 .دیگر استبه مفهوم تمایل به تجربه کردن چالش های مربو  به کارهای : لنگرگاه تنوع -9

مهورد لنگرگهاه    5دلونگ با عملیاتی کردن مدل شاین از طریق پرسش نامه های تحقیقاتی، نتایج معت ر شاین را با تعیین وضهع  

وی همچنهین  . مورد لنگرگاه مسیر ترقهی دیگهر متمهایز سهاخت     9های مسیر ترقی مورد مطالعه قرار داد عالوه بر این آنها را از 
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شود امنیت پایدار،  بیانگر افهرادی اسهت کهه     ر و مطمئن به عنوان دو مورد امنیت مستقل نمایان میمتوجه شد که امنیت پایدا

نوعی از تعریف سازمانی و مشاغل شان را خواهند پشیرفت و امنیت مطمئن بیانگر ا فرادی است که از یه  شهرکت بهه شهرکت     

 (1111کاستودیو، )ینان یابند کنند تا از پایداری در ی  محیش جغرافیایی اطم دیگری نقل مکان می

 :های ضمن خدمت آموزش(ب

سهازی   گیهرد و ههدف از آن آمهاده    صورت می سازمانشود که پس از استخدام فرد در  گفته می آموزشیاز لحاظ سازمانی به آن 

دوالن وشهولر در مهورد اهمیهت آمهوزش      .ههای آنهان اسهت    ها و مههارت  هایشان و به ود توانایی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت

تهرین  اوقات از بهاالترین سهطح سهازمان تها پهایین      توان آن را اغل معتقدند که آموزش کارکنان بطور کلی فعالیتی است که می

هها بهه نهوعی تعههد و      توسعه منابع انسانی در سهازمان »:نویسدابیلی می. (199، ص1975شیمون ال، )سطح سازمان بکار گرفت

بایهد   در چهار چوب ایهن تعههد و انتظهار متقابهل، کارکنهان     . انتظار متقابل و وییفه دوسویه بین فرد و سازمان م دل شده است

ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام ویایفی در راستای اهداف سازمانی و همچنین رفتار در چهارچوب نظامنامهه آن حقهو    

مندی از فرصت توسعه مستمر دانش و مههارت کهاری و   توان به بهرهاز اهم این حقو  می. متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند

ها برای تحقق اهداف و انجهام ماموریهت    سازمان (.77؛ ص1911ابیلی، )«کارکنان اشاره کردهای مختلف شخصیتی تکامل جن ه

خود به افراد آموزش دیده و مجرب نیاز دارند، چنانچه کارکنان سازمان از عهده انجام ویایف خود برآیند، نیاز زیادی به آموزش 

هها و  دههد کهه درصهد بهاالیی از شهرکت     طالعات نشان مهی بیشتر م". در غیر این صورت ارائه آموزش ضروری است. وجود ندارد

های آموزشی که بهرای بهه کنتهرل در     توسعه سازمان. "دارند های آموزشی رسمیها، خصوصاً آنهایی که بزرگترند، برنامهکارخانه

ههایی   رای سهازمان کند نشان دهنده اهمیت زیر بنای آموزش و یادگیری ب آوردن نیروی فکری، دانش و تجربه افراد خود کار می

عهواملی کهه آموزشههای ضهمن خهدمت کارکنهان را ضهروری         (.111، ص1973فهرنچ،  )اند است که در هزاره جدید شکوفا شده

 :سازد می

 :پیشرفت تکنولوژی. 1

افزون بر این، آموزش کارکنان برای کس  مههارت بیشهتر   . اتوماسیون و مکانیزه کردن کارخانه برای بقاء سازمان ضروری است 

 .نیاز اساسی و مهم است

 :پیچیگی سازمان. 1

ایهن  . انهد ها به صورت ی  سازمان پیچیهده در آمهده   با افزایش ماشینی شدن، اتوماسیون و توسعه تکنولوژی، بسیاری از سازمان

 .ها نیاز به آموزش و باز آموزشی در تمام سطوح از مدیران سطح باال تا کارگران را ضروری ساخته استپیچیدگی

 :وابش انسانیر.9

از خهود بیگهانگی، مشهکالت درون فهردی و گروههی      : ها منجر به بروز مشکالت انسانی گوناگونی مانند رشد و پیچیدگی سازمان

؛ ص 1979بهزاز جزایهری،   )یابدبه همین دلیل آموزش در زمینه روابش انسانی برای حل مشکالت انسانی ضرورت می. شده است

13.) 

اگر با آموزش و پژوهش به عنوان هزینه برخورد شود، در زمان  ":گویدی نیروی انسانی شرکت فورد میریزپل ن اس مدیر برنامه

ای از ارزش و اصول را که بر لیکن اگر سازمان مجموعه. های آموزش و پرورش نیز باید قطع شودها، بودجهجویی در هزینهصرفه

فته شوند، برقرار کند آموزش حتی در زمان رکود بازار نیز بهاقی خواههد   ترین دارائی سازمان در نظر گرم نای آن، کارکنان مهم

 (. 7، ص1911جمعی از اساتید مدیریت، )"ماند

 : انواع آموزش(ج

 :شود آموزش کارکنان در سازمان به دو صورت زیر انجام می
  :آموزش قبل از خدمت

شهود تها    یا اسهتخدام فهرد در سهازمان بهه وی ارائهه مهی      منظور از آموزش ق ل از خدمت آن نوع آموزشی است که ق ل از ورود 

ها برای رفع مشهکالت  این نوع آموزش. های الزم را در او ایجاد و وی را برای احراز شغل در آینده آماده کندشایستگی و توانایی

 (.51، ص1917گاه، فتحی و اجار)گیرد، بلکه هدف آن تربیت نیروی انسانی ویژه برای سازمان است  خاص سازمانی صورت نمی
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ای و شهغلی و نیهز اسهتقرار رفتهار مطلهوب در      ههای فنهی، حرفهه   این نوع آموزش با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت

  .کند های شغلی آماده میگیرد و آنان را برای انجام بهینه ویایف و مسئولیت کارکنان ی  سازمان صورت می

شود که عموماً پس از استخدام فرد  از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزش اطال  میآموزش ضمن خدمت اما  :آموزش ضمن خدمت

به ود سیسهتماتی  و مسهتمر   ":کند آموزش ضمن خدمت را چنین تعریف می( 1391) جان اف می. پشیرددر سازمان صورت می

-از این رو تصهور مهی  . کند ن کم  میها و رفتارها که به رفاه آنها در سازمان محل خدمتشاها، مهارتمستخدمین از نظر دانش

رود که هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید و افزایش کارایی در شغل فعلی و کس  شرایش بهتر برای احراز 

بیشترین اثر و کهارایی را دارد کهه الزم    آموزش ضمن خدمت هنگامی (.99، ص1917فتحی و اجارگاه، ) "باشدمقامات باالتر می

شد ی  یا تعداد معدودی کارآموز را در ی  زمان و برای شغل مشخصی آموزش داد و تربیهت کهرد، ولهی اگهر الزم باشهد کهه       با

-کارآموز با نظریات مختلف مربو  به کار نیز آشنایی کامل پیدا کند، به ناچار باید همراه با روش آموزش ضمن خهدمت از روش 

توانهد بهه دو شهکل کوتهاه مهدت و بلنهد مهدت        ظ زمانی آموزش ضمن خهدمت مهی  از لحا. های دیگر آموزشی نیز استفاده کرد

در غاله   . شهود  مدت برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل خاص ارائه مهی  آموزش کوتاه. (135، ص1917سعادت، )باشد

ایهد یهرف مهدت کوتهاهی     انهد و ب شود که برای مشاغل خاصی انتخهاب و برگزیهده شهده    ها به افرادی ارائه میموارد این آموزش

آمهوزش  امها   .تخصص و مهارت الزم را به دست آورند و پس از طی موفقیت آمیز دوره، در شغل مورد نظر مشغول به کار شهوند 

تهر و  تفهاوت کهه مهدت آمهوزش طهوالنی      پشیرد، با اینبرای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل خاصی صورت می بلند مدت

ها را ها عموماً این نوع آموزشمراکز آموزش عالی و دانشگاه. و عملی است ها و معلومات علمیرتمحتوای آموزش مشتمل بر مها

ههای انسهانی سهر و    همانند بسیاری از مفاهیم دیگر که با قلمروهای پیچیده فعالیت مفهوم آموزش ضمن خدمت. دهندارائه می

ه آن توافهق وجهود نهدارد بهه ع هارت دیگهر در کشهورهای        کار دارند آموزش ضمن خدمت مفهوم بحث برانگیزی است که دربار

های متفهاوتی از  های ضمن خدمت کارکنان، تعریف و برداشتهای مختلف با توجه به گستره آموزش مختلف و حتی در سازمان

-ظهام آموزش ضمن خدمت ع ارت است از به ود ن: گویددر تعریف آموزش ضمن خدمت می جان اف، می. شود این واژه ارائه می

کند پهی یهر و    ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و دانشگاه محل خدمتشان کم  میدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت

هماهنهگ کهردن و همسهو    : کنند که هدف اصلی آن ع ارت است از دار تلقی می گاترآموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظام

گولدسهتین  . رودها و اهداف سازمان در قاله  کارههایی کهه از افهراد انتظهار مهی      با نیاز کردن آرزوها، عالیق و نیازهای آتی افراد

داند که به به هود عملکهرد افهراد در    هایی میها، قوانین، مفاهیم یا نگرشدار مهارتآموزش ضمن خدمت را فرایند اکتساب نظام

ن خدمت با آموزش حهین کهار تفهاوت دارد آمهوزش     آموزش ضم (.95، 1919زارعی، متین و الیاسی، )شود محیش کار منجر می

شهود کهه افهراد در طهول دوران      هایی اطال  مهی باشد و به کلیه آموزشتری از آموزش ضمن کار میضمن خدمت مفهوم وسیع

نماینهد، در حهالی کهه آمهوزش حهین کهار یها        تر برای دوران بازنشستگی طی میخدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده

ها و فنون اجرای آن کار آشنا شود که فرد ضمن کار معین، با روش حین اشتغال به آن دسته از آموزش هایی اطال  میآموزش 

بهزاز  )های آموزش ضمن خدمت است که ماهیت و عملی کاربردی داردبه ع ارت دیگر، آموزش ضمن کار یکی از روش. گرددمی

  (.19، ص1917جزایری، 

 :روش های آموزش ضمن خدمت 

 :آموزش گروهی روش های -1

اجتماع بین دو یا چند نفر که با بحث وت ادل نظر وبیان عقاید خود سهعی در حهل مسهایل و مشهکالت سهازمان      :کنفرانس(الف 

 .دارند

شوند و به بحث ها وسخنرانی های گروهی کوچ  در خصهوص   شیوه ای است که در آن افراد دور هم جمع می: سمپوزیوم ( ب

 .پردازند دهندوسپس به پرسش از گروه کوچ  سخنرانان می گوش فرا میموضوعی خاص 

درسهمینارها  .کننهد  افراد درباره موضوعی خاص از نقطه نظرهای متفاوت بحهث کهرده وآن را تجزیهه و تحلیهل مهی     : سمینار ( ج

 .حاکم است معموالً برقراری تفاهم و روابش غیررسمی
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سهپس  .شهود  قدمه ای درباره موضوع مورد نظر به وسیله ی  نفهر سهخنران آغهاز مهی    جلسه ای که با بحث یا ایراد م: فوریوم( د

 .پردازند شرکت کنندگان به سوال یا ایهار نظر درباره موضوع مورد بحث می

سهپس جلسهه بهه گهروه     . دهد دراین روش ، ی  سخنران با هیاتی خاص عقاید ونظریاتی را به گروه ارائه می: روش کارگاهی ( ه

هرگروه فرعی رییس و منشهی خهود را انتخهاب    . شود تا افراد درباره موضوع، به بحث و بررسی بپردازند تقسیم می های کوچکتر

 .دهند کرده ، به بحث ادامه می

نظریات افراد درباره موضوع مطرح شهده بیهان   .در این روش، هدف عمده حل ی  مشکل یا مساله زمانی است: قضایای اداری( و

 .آورند ن ضمن آگاهی از نظریات و تجارب یکدیگر، راه حل معینی برای مشکل به دست میشودو شرکت کنندگا می

 .شود برایجاد خالقیت فکری و فعال بودن ذهن شرکت کنندگان تاکید می: روش تحری  مغزی( ز

یران اطالعهاتی  دراین روش به فراگ) ایفای نقش، بازی های مدیریت ، روش کازیه : نوع است 9روش آموزش بر : ش یه سازی( ح

شهودو سهپس پهاکتی حهاوی چنهد برگهه بهه         داده مهی ... درباره ساختار تشکیالتی سازمان، روابش کارکنان با همدیگر و با روساو

افهراد  . دهند تصهمیم گیهری کننهد    شود در مودو موضوع بخصوصی که در محیش کار انجام می فراگیران داده وازآنان خواسته می

 .دهد کند ومورد بحث قرار می دهند وسپس مربی آن ها را بررسی می یل مینظرات خود را نوشته و تحو

 :روش های آموزش انفرادی  -1

مشهخص کهردن اههداف کلهی درس     : مراحل اساسی تدوین متون مکات ه ای به شهرح زیهر اسهت   :آموزش از طریق مکات ه ( الف

ارائهه خالصهه درس در   (. ا، قابل فهم وساده باشهد محتوا باید رس) ،مشخص کردن اهداف جزیی درس ، انتخاب محتوای مناس  

 هری  از فصول به تفکی  ، ارائه خود آزما در هری  از فصول به تفکی  

 : روش کارآموزی ( ب

 ، ارائه عملیات ، آزمایش و بکارگیری تعلیمات ، پیگیری آموزش( آموزش گیرنده)آماده کردن فراگیر

 آموزش خصوصی( ج

 (.شود باعث وسعت بخشیدن به بینش و مهارت های ادراکی فراگیران  می) آموزش در مشاغل مختلف( د

 (.151 -159: 1915فتحی واجارگاه ، ( ) خطی وشاخه ای) آموزش برنامه ای ( ه 

 :روش های مختلف آموزش وبهسازی منابع انسانی شامل ( و

اگهر ههدف   .ل ارائه اطالعات و دانش باشهیم زمانی مفید است که به دن ا: Lecture method))آموزش از طریق سخنرانی   -1

آموزش باالبردن سطح دانش، اطالعات یا شرح اوضاع و احوال پیرامون مساله ای باشهد در آن صهورت ، روش سهخنرانی روشهی     

شهودکه فراگیهران در    سنتی محسوب می – سخنرانی ی  شیوه تعلیمی.مفید، کم خرج و آسان برای رسیدن به هدف خواهد بود

از ( ارائه مجموعه ای از اطالعات سازمان داده شده به فراگیران) این شیوه به ارائه مطال  آماده شده به طور شفاهی .ندآن منفعل

از معایه  آن محهدودیت مشهارکت فراگیهران ،     .مزیت اصلی این شیوه ، سادگی و کارآمد بودن آن است.پردازد طرف مدرس می

 .ی سخنرانی توسش فراگیران خواهد بودیکطرفه بودن و عدم بازخورد مناس  از محتوا

بحهث ع هارت اسهت از جسهتجو، کنجکهاوی، گفتگهو       (: Group discussion)آموزش از طریق استفاده از بحث گروههی    -1

استفاده از این روش در آموزش ع ارت است از ارائه ی  مطل  از طهرف مربهی بهه فراگیهران و سهپس      .وکندوکاو پیرامون امری

از ویژگهی  .  شهود  که به بحث آزاد و هدایت شده تقسیم مهی .و ارزیابی دسته جمعی پیرامون مطال  ارائه شده ایهار نظر، گفتگو

مدرس نقش ههدایت گهری   .های این روش همانا مشارکت فراگیران و در نتیجه ایجاد تفکر و پی بردن به نقطه نظرات آنان است

 .ازدپرد را به عهده دارد و فراگیر به جست وجو و حل مشکل می

و یها   عمل مشهورت بایکهدیگر بطهور رسهمی    : کلمه کنفرانس ع ارت است از( : (Conference methodروش کنفرانس    -9

هدف از تشکیل هر کنفرانس ، جمهع آوری  .گردهمایی از ق ل برنامه ریزی شده چند نفر به منظور بحث درباره ی  موضوع ویژه

 .ویژه است عقاید، نظرات و تجارب افراد در زمینه موضوعی

 :برای این که کنفرانس موفقیت آمیز باشد، رعایت نکات زیر ضروری است
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داشتن دانش اجتماعی، اداره کننده جلسه و جهت دهنده به بحث ، شناخت مشکل به ) ره ر کنفرانس واجدشرایش الزم باشد -

 (فراگیران وارائه راهنمایی های الزم 

 س ، دقت الزم بعمل آیددرانتخاب اعضای شرکت کننده در کنفران -

 .نفر ن اشد 11نفر و بیشتر از  11تعداد شرکت کنندگان خارج از حد استاندارد یعنی کمتر از  -

 .شرکت کنندگان از نظر شغلی یا سازمانی هم سطح باشند - 

 .در انتخاب محل برپایی کنفرانس از نظر تسهیالت دقت کافی بعمل آید - 

 .به طور کامل فراهم شودمطال  و مواردنیاز با دقت  - 

پردازندوجلسهات   به بحث وت ادل نظر می درسمینار ، افراد به طور آزادانه و غیر رسمی( : seminar method)روش سمینار -7

درادبیات دانشگاهی هر گاه دانشهجویان تحصهیالت تکمیلهی بها اسهتاد      .بحث ممکن است خیلی صمیمانه و دوستانه برگزار شود

سهمینار  .نامنهد  ای به منظور ت ادل دانش ، اطالعات وتجارب تشکیل دهند، چنین جلسه ای را سمینار مهی راهنمای خود جلسه 

 .نیاز به تحقیق فراگیران دارد 

سمپوزیوم ع ارت است از مجلس مشاکره تفاهم آمیهز  (: ( Symposium methodآموزش از طریق استفاده از سمپوزیوم – 5

سهمپوزیوم معمهوالً بها انتشهارات     .شود گردد، م ادله می آزادانه در مواردبخصوصی که ق الً معین میو دوستانه که عقاید ونظرات 

تهوان اسهتفاده از    از جن هه ههای مث هت سهمپوزیوم، مهی     .ق لی ، ت ادل نظر در زمان انجام آن وانتشار نشریات بعدی همراه است

 .رانان رانام بردصاح  نظران، ت ادل نظر آزادانهو دوستانه ، نشریات وتنوع سخن

 روش تقسیم گروه های بزرگ به گروه های کوچ  -9

درگهروه ههای   .زمانی است که تعداد فراگیران در کالس های آموزشی زیادبوده و مشارکت کامل آنان در آمهوزش ممکهن ن اشهد   

وه ههای کوچه  در   گهر .شهود  کوچ ، فرصت شرکت در فعالیت های آموزشی به تمام افراد، بیشتر از گروه های بزرگ داده مهی 

تعدادنفرات گروه های کوچه  ، بسهتگی   .مورد تقسیم ی  وییفه بزرگ و کلی به ویایف کوچ  تر و جزیی تر نیز مفیدهستند

تهوان تعهداد نفهرات گهروه      درکالس هایی با صندلی های متحرک ، مهی .به تعداد نفرات گروه اصلی و شرایش محیش آموزش دارد

توان گروه ههای کوچه  را سهه نفهری در      در جاهایی که صندلی ها ثابت است، می.نظرگرفت نفر در 7تا  5های کوچ  را بین 

بعد از ارائه موضهوع  .نفری را کارآمدترین گروهها تشخیص داده است 7تا  5گروه های ( (Robert Balesرابرت بیلز .نظرگرفت

نفر بهه عنهوان گزارشهگر در هرگهروه نتهایج را در       کنند ودر نهایت ی  به گروه ها آن ها بایکدیگر در گروه بحث وت ادل نظر می

 .دهد وم احث جمع بندی شود اختیار گروه بزرگ قرار می

عصاره و خالصه ای از ی  موضوع است که چگونگی تصمیم گیری ، چگونگی اجهرای آن  (: (Case study بررسی موردی  -7 

کندتا از تجربه و اندوخته  ین فرصت را برای فراگیر ایجاد میاین روش ا.دهد و چگونگی رویارویی با مشکل ویژه ای را توضیح می

های خود ، به طور عملی آگاه شود و ضمناً بدون اینکه در انجام فعالیت های واقعی شغلی خللهی ایجهاد شهود، بهه کم ودههای      

رستان، حهل مسهایل و   این روش برای وسعت بخشی به حوزه دیدمدیران وسرپ..خودآگاهی یابدو ازتجارب دیگران استفاده نماید

مشکالت موجود سازمانی، مهارت در تصمیم گیری ، حل مسایل و مشکالت فنی و حرفه ای ، ایجاد روابش حسنه بین کارکنهان  

توانند با در اختیار  روشن ترین مثال در این زمینه ، آموزش کارآموزان قضایی است که اینان می.ومدیران مورد استفاده قرارگیرد

 .های واقعی و مطالعه آن ها، راه حل های موردنظر خودشان را ارائه دهندگرفتن پرونده 

معرفهی  ( Alex osborn)بهه وسهیله الکهس اسه ورن      1359این روش در (: Brainstorming()ذهن انگیزی)بارش مغزی-1

ی در حهل مسهایل و   وفنه  شده است و بنیاد فرهنگی اس ورن این روش را در برخی از سازمان های تحقیقاتی ، بازرگهانی، علمهی  

که در ی  گروه ، انگیزه ومحرکی بهرای ایههار نظرههای سهازنده و جهود       امروزه به ویژه هنگامی.مشکالت مدیریت به کار گرفت

دراین روش پس از بیان مشهکل، هریه  از فراگیهران    ..نداشته باشد، روش بسیار مناس ی برای ایجاد انگیزه در کار گروهی است

دراینجها  .قطه نظر های خود را با این اطمینان که به هیچ وجه مورد قضاوت قرار نخواههدگرفت ، ابهراز دارنهد   توانند آزادانه ، ن می

گهردد نهه کیفیهت آن هها؛ درواقهع درایهن مرحلهه کیفیهت ، نتیجهه کمیهت            هدف، تعداد وکمیت عقایدی است که ایههار مهی  

و در پایان بایستی نظرات وعقایهد بهه   .و بالفاصله یادداشت نمایدره رگروه باید تمام عقاید و ایهار نظرها را بدون کم وزیاد .است
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توانند به گروه های فرعی تقسیم شوند و هر گروه حدود ده ایهار نظهر را کهه    افراد می.وسیله گروه ، مورد ارزش یابی قرار بگیرد

 .ی  نتیجه برسیم تا در اثر جمع بندی مطال  به.کندمنطقی تر است ، انتخاب و مورد بحث قرار بدهد فکر می

وبهه  .بهترین آموزش ، آموزش در محیش حقیقی کار است ولی بنا به دالیلی همیشهه ایهن امکهان وجهود نهدارد     : ش یه سازی -3

شودتا هم از هزینه های اضافی کاسته شهود و ههم در صهورت     همین خاطر گاهی برای آموزش از روش ش یه سازی استفاده می

آموزش ههای خل هانی ،   ) رایش قابل کنترل باشد و هم چنین نتایج مطلوب از آموزش عاید گرددبروز هر نوع حادثه و خطری ، ش

 ....(فضانوردی و

 :انواع  آموزش های ش یه سازی

بازی ههایی کهه بها بهه کهارگیری تجربیهات مهدیران و        (: Management Game) آموزش استفاده از بازی های مدیریت (الف

روی آن بوده اند، جن ه عملی به خود گرفته و شرکت کنندگان در بازی عمالً با نحوه تصمیم  مسایل ومشکالتی که آن ها رو در

خواهنهد بها    دهند و از او مهی  گیری و برنامه ریزی ، یا بازی مدیریت ، اطالعات الزم را در اختیار شرکت کننده یا فراگیر قرار می

تصهمیمات متخهشه توسهش مربهی موردتجزیهه      .الزم را اتخهاذ نمایهد  توجه به اطالعات و امکانات و نیز محدودیت ها ، تصمیمات 

شودو تصمیم گیری مجدداً با توجه به روشنگری های تازه به  گیرد و در نتیجه ارزش یابی به فراگیر منعکس می وتحلیل قرار می

 .یابد و بهمین خاطر زمان بر است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می.آید عمل می

در ادارات معموالً روی میز کارمندان، ( : In-Basket Exercise) )طریق استفاده از روش تمرینات داخل کازیه آموزش از (ب

نامندو پس از انجام اقهدامات الزم،   شود که کازیه وارده می دو کازیه وجود دارد که نامه های رسیده داخل ی  کازیه گشاشته می

نامهه ای در کازیهه   .گیهرد  مین ترتی  این روش در آموزش هم مورد استفاده قهرار مهی  به ه.گیرد نامه ها در کازیه صادره قرار می

دههد ومربهی نیهز پهس از اقهدام       شود و پس از مطالعه وبررسی ، نظرات خود را درباره موضوع ارائه می وارده فراگیر قرار داده می

 .نماید توسش فراگیر ، اشت اهات تصمیم گیری را به او گوشزد می

مزایهای  .بازی نقش و یا نقش های مختلف معین ، بادر نظر گرفتن شرایش و محیش حقیقی کهار، در مقابهل گهروه   : قشایفای ن(ج

این روش ع ارتند ازمجسم وملموس شدن مسایل و مشکالت،یادگیری در عمل و همچنین به ود بخشیدن بهه نحهوه نظهارت و    

 .ارائه دریافت بازخور از طرف فراگیران ومربی

تواند از همکاران مجرب تر و یها اشخاصهی کهه در رده ههای      شخص می( : On-the job training)ن خدمتآموزش حی -11

ضرورت این نوع آموزش، قرار گرفتن فراگیر در همان محلی است که بعهداً قهرار اسهت در آنجها     .باالتری واقع هستند، قرار بگیرد

وسایل وابزاری هستند که در محیش حقیقی کهار از آن هها اسهتفاده    وبه بیان دیگر وسایل و ابزار کار، همان .مشغول به کار شود

وازآنجهایی  .این روش براساس اصل آزمایش وخطا که م نی بر تجربه ، تکرار، ارزیابی وتصحیح اشت اهات است، قهراردارد .شود می

تهوان گفهت    و می.نامند نیز میگردد، آن را آموزش توجیهی شغلی  که این نوع آموزش ، اصوالً به صورت عملی ومستقیم ارائه می

رساندفر  آمهوزش   ازمزایای این روش آن است که میزان یادگیری را به حداکثر می.کند که سرپرست ، نقش مربی را هم ایفا می

ضمن خدمت وحین خدمت هم دراینجاست که در آموزش ضمن خدمت ، فراگیهر بهرای مهدت معینهی در یه  دوره آموزشهی       

 (.In-service training)ند که دارای اهداف، محتوی و مدت زمان از ق ل تعیین شده استک مرت ش با شغلش شرکت می

این روش غال اً برای توضیح وتشریح یا روشن کردن ی  نظهر، ایهده، فراینهد،    ( : Demonstration)روش نمایش وتشریح -11

ح کننده و فراگیران به صهورت مشهاهده کننهده    مربی به صورت ی  تشری.رود عکس العمل یا رابطه و ارت ا  پدیده ها به کار می

نمایش و تشریح باید به موضوع و هدف آموزش مربو  باشد ون اید بیش از حد الزم طوالنی و وقت پر کهن جلهوه   .کنند عمل می

 .کاربرد دارد( تشریح اجزای موتور ماشین و یا انجام فعالیت های آزمایشگاهی)و بیشتر برای آموزش های فتی .نماید

 (53 – 31: 1919ابطحی، ) آموزش مکات ه ای  -11

 :پیشینه تحقیق

مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان دهنده اهمیت و نقش میهزان آمهوزش ضهمن خهدمت بهر مسهیر ترقهی کارکنها ن          

 باشدکه در ذیل به طور مختصر به نتایج بعضی از آنها اشاره شده است  می
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س   رفتاری متعاق  مواجهه با پدیده سکون در مسیر ترقهی شهغلی و عملکهرد کارکنهان در     به بررسی رابطه ، (1911)طالقانی

نوع پژوهش از نوع هم ستگی است نتایج تحقیق نشان داد کارکنان در موقعیهت  . شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته  است 

تارهای منفعل همچهون تهدافعی و کهم کهاری     زدگی به نحوی تمایلی به شیوه رفتاری سازنده ندارند و همواره خواهان رف سکون

باشند این تحقیق همچنین نشان داد میانگین رت ه های سکون زدگی در زنان بیشتر از مردان اسهت و در ارت ها  بها سهطح      می

پست های ماشهین نویسهی و متصهدی دارای     تحصیالت ، آموزشهای ضمن خدمت و پست های سازمانی ،افراد در سطح دیپلم،

 نگین رت ه های سکون زدگی نس ت به سایر سطوح تحصیلی و پست های سازمانی هستند بیشترین میا

به بررسی تاثیر آموزشهای حین کار و رابطه آن با خالقیهت در کارکنهان بیمارسهتانهای شههر سهنندج      ، (1919)محمد اشکانی 

ا توجهه بهه تعهداد کهل کارکنهان ههر       نفر بودند که بر پایه نمونهه گیهری تصهادفی به     711پرداخته است، آزمودنی های پژوهش 

ضری  هم ستگی تحلیهل واریهانس انجهام     Tهای آمار  آزمون تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از، .بیمارستان انتخاب شده اند

 .های  شغلی با خالقیت در کارکنان اداری و درمانی رابطه دارد نتایج نشان داد ه است که میزان آموزش ،شد

نفر از کارکنان  151در این تحقیق   .پردازد های ضمن خدمت بر امنیت شغلی می به بررسی تاثیر آموزش، (1917)حمید لورگی

آموزش و پرورش کرج به کم  پرسشنامه عوامل تنش زای تدریس، سیاهه رویدادهای زنهدگی و پرسشهنامه کیفیهت آمهوزش     

های ضمن خدمت و خشهنودی شهغلی رابطهه معنهی دار و      مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان دهنده این بود که بین آموزش

 .مث ت وجود دارد و رابطه بین عدم آموزش و امنیت معنی دار و منفی بود

  :اهداف تحقیق               

ههای دولتهی شههرکرمان بهر      ههای ضهمن خهدمت کارکنهان سهازمان      هدف اصلی از این تحقیق مشخص نمودن تهاثیر آمهوزش  

 .باشد میهای مسیر ترقی  لنگرگاه

 :اهداف فرعی تحقیق شامل

 تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها دولتی بر لنگرگاه شایستگی فنی ( 1

 تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها دولتی بر لنگرگاه صالحیت مدیریتی ( 1

 تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها دولتی بر لنگرگاه استقالل کاری ( 9

 اثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها دولتی بر لنگرگاه ث ات وامنیت ت( 7

 تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ها بر در لنگرگاه خالقیت ( 5

 :فرضیه های تحقیق 

 .دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و یترق ریمس یها لنگرگاه نیب :فضیه اصلی تحقیق

 :فرعی تحقیق شامل فرضیه های

 دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و یکارکرد/  یفن یستگیشا لنگرگاه نیب  -1

  .دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و یتیریمد تیصالح لنگرگاه نیب  -1

 دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و تیامن لنگرگاه نیب -9

  .دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و یکار استقالل لنگرگاه نیب -7

 .دارد وجود رابطه خدمت ضمن آموزش و تیخالق لنگرگاه نیب -5
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:تحقیق مفهومی مدل  

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق:  1شکل شماره

  :روش تحقیق
جامعهه آمهاری ایهن    . باشهد  تحلیلی و با توجه به روش از نوع علّی می -با توجه به موضوع و هدف، تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 11نفهر کهه در   1119های دولتی شهر کرمان که تعداد آنها در زمان اجرای این تحقیق  پژوهش ع ارت است از کارکنان سازمان

الزم به ذکر است که آمار کارکنان از سازمان امور اقتصاد و دارایهی اخهش   . بودندیه مشغول به خدمت سازمان وابسته به قوه مجر

در این تحقیق نیز سازمان ها براساس نوع فعالیت شهان بهه دو گهروه بها عنهاوین زیهر بنهایی و تولیهدی و فرهنگهی،          . شده است

کهه بهرای حصهول     در نظر گرفته شد،نفر  151جامعه آماری برابر  1/1حجم نمونه تعداد . شدندآموزشی، پژوهشی ط قه بندی 

در این پژوهش شیوه نمونه گیری به صهورت خوشهه ای   . پرسشنامه توزیع گردید 171اطمینان از جمع آوری پرسشنامه حدود 

ن به نس ت جمعیت کارکنهان آن، تعهدادی   هر سازمان به عنوان ی  خوشه در نظر گرفته شده و در هر سازمابوده و تصادفی  –

یعنی پرسشهنامه بهه صهورت تصهادفی سهاده بهین       . به عنوان حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند

بدسهت  نمونهه  بها توجهه بهه حجهم     . نفر شرکت کننده در تعیین پایایی پرسشنامه توزیهع گردیهد   11کارکنان هرسازمان به جز 

محقق با در نظر گرفتن تعداد کارکنان هر سازمان و رابطه مقابل حجم نمونه انتخابی از ههر سهازمان را بدسهت    ( نفر 151)آمده

روش . نمهود پرسشهنامه را میهان کارکنهان توزیهع      171پژوهشگر به طور مستقیم به هر کدام از سازمانها مراجعه و تعداد . آورد

برای سنجش لنگرگاه های مسیر ترقهی در شهغل افهراد    . باشد وری پرسشنامه میوری اطالعات بصورت میدانی و ابزار گرد آآگرد

و برای سنجش آموزش ضمن خدمت کارکنان از پرسشهنامه   399/1و پایایی  311/1سوال با تعیین روایی  11پرسشنامه حاوی 

ف داده های جمع آوری شده در این تحقیق جهت توصی.استفاده گردید 311/1و پایایی  311/1سوال با تعیین روایی  77حاوی 

ههای   های آماری مانند جداول و نمودارهای درصد فراوانی برای متغیرهای تحقیق، نمودار پهراکنش ههر یه  از لنگرگهاه     از روش

مسیر ترقی در برابر آموزش ضمن خدمت استفاده شده است و همچنین جهت تعیین هم ستگی از آزمون هم ستگی پیرسون و 

ویتنهی و بهرای    -از آزمهون مهن  ( زنهان ومهردان  )سه توزیع هر ی  از متغیرهای اصلی تحقیق در دو نمونه اسپیرمن و برای مقای

- در رده های سابقه خدمت، تحصیالت و سن از آزمون کروسکال( k1>)نمونه  kمقایسه  هر ی  از متغیرهای اصلی تحقیق در

 .انجام گرفت spssله رایانه و نرم افزار تحلیل آماری به وسی والیس استفاده شده است در این تحقیق تمامی

 

 

 

مسیر  لنگرگاه
 ترقی

   لنگر گاه صالحیت 

کارکردی/فنی  

 

     لنگر گاه صالحیت 

 مدیریتی

 لنگر گاه امنیت شغلی

 لنگر گاه استقالل کاری

 

 لنگر گاه خالقیت

آموزش و نوع ساعت 

 ضمن خدمت

 

 

 تاثیر آموزشها 
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  یافته ها
 و اصلی تحقیق  بررسی توزیع فراوانی  متغیرهای عمومی(الف

 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک رده های سنی -1

-1971ههای   درصهد در سهال   1/11متولد شده اند،  1971درصد از کارکنان ق ل از سال 9/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها 

-1957ههای   درصهد در سهال   159، 1971-1951ههای   درصد در سهال  9/15، 1979-1977های  درصد در سال 5/17 ،1971

 اند نفر به این سوال پاسخ نداده 97در ضمن . اند متولد شده 1957درصد باقیمانده بعد از سال  1/17و  1959
 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت -2

در ضمن . دهند درصد باقیمانده را زنان تشکیل می 7/97درصد از کارکنان را مردان و  9/91ه و تحلیل داده ها با توجه به تجزی

 .نفر به این سوال پاسخ نداده اند 9
 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیالت -3

درصهد فهو     1/11تهر از آن،   دیهپلم و پهایین  درصد از کارکنان دارای مدرک تحصیلی  9/19با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها 

 .نفر به این سوال پاسخ نداده اند 1در ضمن . باشند درصد باالتر از لیسانس می 5/3درصد لیسانس و  9/59دیپلم، 
 توزیع  فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان سابقه خدمت-4

سهال،   5/5-5/11درصد  1/13سال و کمتر،  5/5قه خدمت درصد ازکارکنان دارای ساب 7/71با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها 

 5/15درصهد دارای سهابقه   1/5سهال و   5/11-5/15درصد  9/3سال،  5/15 -5/11درصد  1/11سال،  5/11-5/15درصد  9/19

 . نفر به این سوال پاسخ نداده اند 79در ضمن . باشند سال و بیشتر می
 کارکردی/ همیت میزان لنگرگاه شایستگی فنی توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد ا -5

کهارکردی بهه میهزان    / درصهد از پاسهخگویان اهمیهت لنگرگهاه شایسهتگی فنهی        1/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

. باشهد  درصد، اهمیت آن به میزان خیلی زیاد می 1/91درصد زیاد و از نظر  9/91درصد متوسش،  1/5درصد کم،  1/1کم،  خیلی

 .درصد بین زیادو خیلی زیاد قرار گرفته است 51که حداقل  
 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد اهمیت میزان لنگرگاه صالحیت مدیریتی -6

درصد از پاسخگویان، اهمیت لنگرگاه صالحیت مدیریتی به میزان خیلی کم،  9/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

 که. باشد درصد، اهمیت آن به میزان خیلی زیاد می 1/17درصد زیاد و از نظر  1/51درصد متوسش، 1/11درصد کم،  1/17

 .درصد پاسخها بین متوسش وزیاد قرار گرفته است 51حداقل 
 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد اهمیت میزان لنگرگاه امنیت -7

درصد کهم،   9/1رصد از پاسخگویان، اهمیت لنگرگاه امنیت  به میزان خیلی کم، د 1/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

درصهد   51کهه حهداقل   . باشهد  درصد، اهمیت آن به میزان خیلی زیاد می 9/13درصد زیاد و از نظر  1/71درصد متوسش،  9/13

 .ها بین متوسش وزیاد قرار گرفته است پاسخ
 اهمیت میزان لنگرگاه استقالل کاری توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد -8

درصد  7/9درصد از پاسخگویان، اهمیت لنگرگاه استقالل کاری به میزان کم،  1/5با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

ها  بین  درصد پاسخ 51که  حداقل .باشد درصد، اهمیت آن به میزان خیلی زیاد می 9/13درصد زیاد و از نظر  1/51متوسش، 

 .قرار گرفته است یاد و خیلی زیادز
 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد اهمیت میزان لنگرگاه خالقیت-9

درصهد   1/9درصد از پاسخگویان، اهمیت لنگرگاه خالقیت به میهزان خیلهی کهم،     7/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

 51کهه حهداقل   . باشهد  درصد، اهمیت آن به میزان خیلهی زیهاد مهی    1/11درصد زیاد و از نظر  1/51درصد متوسش،  1/11کم، 

 .قرار گرفته است( بین زیاد و خیلی زیاد) 5/7و  7ها بین  درصد پاسخ
 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد اهمیت لنگرگاه های مسیر ترقی -11
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درصهد   1/9های مسیر ترقی به میهزان کهم،    اهمیت لنگرگاه درصد از پاسخگویان، 7/1با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از نظر 

درصهد بهین زیهاد و     51کهه حهداقل   . باشد درصد، اهمیت آن به میزان خیلی زیاد می 1/11درصد زیاد و از نظر  1/71متوسش، 

 .خیلی زیاد قرار گرفته است
 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان آموزشهای ضمن خدمت -11

 7/71درصد از پاسخگویان، تاثیر  آموزشهای ضمن خدمت را به میزان خیلی زیاد،  1/3تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به 

 .درصد بین زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است 51که حداقل . درصد کم ذکر نموده اند 1/5درصد متوسش و  1/19درصد زیاد، 
 هر یک از لنگرگاه های مسیر ترقی در سازمانهای مختلف آموزشهای ضمن خدمت و( میانه نمره)بررسی میزان  -12

میانهه ههر یه  از    . زیاد به دست آمده اسهت  1/7با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها میانه نمره آموزشهای ضمن خدمت برابر با 

مربو  به سازمانهای کار  بیشترین میانه در مورد شایستگی فنی کارکردی. به دست آمده است( زیاد) 1/7لنگرگاه ها نیز برابر با 

ههای کهار و امهور اجتمهاعی و ت لیغهات       و امور اجتماعی، بازرگانی و بهزیستی، در مورد صالحیت مدیریتی مربهو  بهه سهازمان   

اسالمی، در مورد امنیت مربو  به سازمان کار و امور اجتماعی، در مورد استقالل کاری مربو  به سازمانهای تعهاون روسهتایی و   

المی، در مورد خالقیت مربو  به سازمانهای تعاون روستایی و بازرگانی و در کل، بیشترین نمره لنگرگاه های مسهیر  ت لیغات اس

در مورد آموزش ضمن خهدمت بیشهترین   . و بازرگانی بوده است ترقی مربو  به سازمانهای کار و امور اجتماعی، ت لیغات اسالمی

 (.1جدول شماره )شدبا میانه مربو  به سازمان آموزش و پرورش می
 مقایسه نمرات آموزش ضمن خدمت و مولفه های لنگرگاه های مسیر ترقی در هر ی  از سازمانها -1جدول شماره
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 75/9 51/7 15/7 15/7 51/7 51/7 11/5 کار و امور اجتماعی

 51/7 11/7 11/7 5/7 75/9 11/7 11/7 آموزش و پرورش

 75/9 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 بنیاد شهید

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 میراث فرهنگی

 11/7 11/7 15/7 51/7 11/7 11/7 11/7 تعاون روستایی

 11/7 11/7 51/7 11/7 11/7 11/7 11/7 مسکن و شهرسازی

 11/7 51/7 15/7 51/7 11/7 51/1 51/7 ت لیغات اسالمی

 11/7 51/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/5 بازرگانی

 11/7 11/7 11/7 15/7 11/7 11/7 11/5 بهزیستی

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/9 11/7 11/7 دارایی

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/9 11/7 صنایع و معادن

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 جهاد کشاورزی

 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 11/7 کل

سازمان کار و امور اجتماعی، بیشترین لنگرگاه مربو  به شایستگی فنی کارکردی و کمتهرین آن  با توجه به نمودار جع ه ای در 

خدمت، بین  متوسهش و زیهاد قهرار دارد، بیشهترین     در این سازمان، آموزش ضمن . باشد مربو  به خالقیت و استقالل کاری می

در . باشد ها مربو  به امنیت و آموزش ضمن خدمت و کمترین آن مربو  به شایستگی فنی کارکردی می پراکندگی توزیع پاسخ

سهازمان  در این . با شد سازمان آموزش و پرورش، بیشترین لنگر گاه مربو  به استقالل کاری و کمترین آن مربو  به امنیت می

در سازمان بنیاد شهید، بیشترین لنگرگاه مربو  به خالقیت و کمترین آن مربو  . آموزش  ضمن خدمت بیشترین تاثیر را دارد

در این سازمان،آموزش ضمن خهدمت  بهه میهزان زیهاد وجهود دارد،      . باشد، ال ته میانه ها با هم برابرند به صالحیت مدیریتی می

. باشد ها مربو  به شایستگی فنی کارکردی، لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن خدمت میکمترین پراکندگی توزیع پاسخ

در سازمان میراث فرهنگی بیشترین لنگر گاه  مربو  به شایستگی فنی کارکردی، امنیت و استقالل کاری و کمترین آن مربو  
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در سهازمان تعهاون    .وجهود دارد  به میزان زیاد  در این سازمان آموزش ضمن خدمت. باشد به  صالحیت مدیریتی و خالقیت می

در این سازمان، آموزش . باشد روستایی، بیشترین لنگرگاه مربو  به خالقیت و استقالل کاری و کمترین آن مربو  به امنیت می

، امنیهت و  ضمن خدمت ، بین زیاد و خیلی زیاد قرار دارد، کمترین پراکندگی توزیع پاسخها مربو  به شایستگی فنی کارکردی

در سازمان مسکن و شهرسازی بیشترین لنگرگاه مربهو  بهه اسهتقالل کهاری و کمتهرین آن      . باشد لنگرگاه های مسیر ترقی می

در این سازمان آموزش ضمن خدمت به میزان زیاد وجود دارد، بیشترین پراکندگی توزیع . باشد مربو  به صالحیت مدیریتی می

در سهازمان ت لیغهات    .باشهد  و امنیت و کمترین آن مربو  به آموزش ضهمن خهدمت مهی    پاسخها مربو  به صالحیت مدیریتی

در ایهن  . باشهد  اسالمی، بیشترین لنگرگاه مربو  به شایستگی فنی کارکردی و استقالل کاری و کمترین آن مربو  به امنیت می

هها مربهو  بهه متغیهر امنیهت       وزیهع پاسهخ  سازمان، آموزش ضمن خدمت، بین زیاد و خیلی زیاد قرار دارد، کمترین پراکندگی ت

در . باشهد  در سازمان بازرگانی بیشترین لنگرگاه مربو  به شایستگی فنی کارکردی و کمترین آن مربو  به امنیت مهی  .باشد می

ها نیهز مربهو  بهه متغیهر آمهوزش       این سازمان آموزش ضمن خدمت  به میزان زیاد وجود دارد؛ کمترین پراکندگی توزیع پاسخ

در سازمان بهزیستی، بیشترین لنگرگاه مربو  به شایستگی فنی کارکردی و کمترین آن مربو  به صالحیت مهدیریتی   .باشد می

ها مربهو  بهه متغیهر     در این سازمان، آموزش ضمن خدمت ، به میزان زیاد وجود دارد، کمترین پراکندگی توزیع پاسخ. باشد می

در ایهن  . باشهد  لنگرگاه مربو  به استقالل کاری و کمترین آن مربو  به امنیت می در سازمان دارایی بیشترین .باشد آموزش می

ها مربو  به متغیر صالحیت مهدیریتی   سازمان آموزش ضمن خدمت متوسش و زیاد وجود دارد، بیشترین پراکندگی توزیع پاسخ

معدن و تجهارت، بیشهترین    زمان صنغت،در سا  .باشد و کمترین آن مربو  به متغیرهای لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش می

در . باشهد  لنگرگاه مربو  به شایستگی فنی کارکردی، استقالل کاری و خالقیت و کمترین آن مربو  به صالحیت مدیریتی مهی 

این سازمان، آموزش ضمن خدمت بین متوسش و زیهاد  وجهود دارد، بهه غیهر از متغیهر امنیهت، بقیهه متغیرهها دارای کمتهرین          

در سازمان جهاد کشاورزی بیشترین لنگرگاه مربهو  بهه اسهتقالل کهاری و خالقیهت و کمتهرین آن       . باشند وزیع میپراکندگی ت

در این سازمان آمهوزش ضهمن خهدمت  بهه میهزان زیهاد وجهود دارد، کمتهرین         . باشد مربو  به صالحیت مدیریتی و امنیت می

 .. باشد آموزش ضمن خدمت میها مربو  به لنگرگاه های مسیر ترقی و  پراکندگی توزیع پاسخ

 بررسی  فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق(ب
 کارکردی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد/ بین لنگرگاه شایستگی فنی : فرضیه فرعی اول

H0  : کارکردی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود ندارد/ بین لنگرگاه شایستگی فنی 

H1  : کارکردی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد/ بین لنگرگاه شایستگی فنی 

شهود و ایهن بهدان     رد مهی  H0به دست آمده بنابراین فرضهیه   15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

ضهرای   . معنهی داری وجهود دارد  کارکردی و آموزش ضمن خدمت رابطه مسهتقیم و / معناست که بین لنگرگاه شایستگی فنی 

ههای لنگرگهاه    اکثر پاسخ. محاس ه شده است 159/1و 191/1هم ستگی کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فو  به ترتی  برابر با 

 (.1جدول شماره)تر از متوسش قرار دارند های آموزش ضمن خدمت باال شایستگی فنی کارکردی باالتر از متوسش و اکثر پاسخ
 کارکردی و آموزش ضمن خدمت/ آزمون هم ستگی بین لنگرگاه شایستگی فنی :1جدول شماره

 
 کارکردی/ لنگرگاه شایستگی فنی 

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

191/1 119/1 151 159/1 115/1 151 

 .مدیریتی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود داردبین لنگرگاه صالحیت :فرضیه فرعی دوم

H0 :بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود ندارد. 

H1 :بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد. 

شهود و ایهن بهدان     رد مهی  H0ضهیه  به دست آمده بنابراین فر 15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

ضرای  هم ستگی . معناست که بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی و آموزش ضمن خدمت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد



 

19

 

در ضمن همان طور کهه در ایهن    . محاس ه شده است+ 179/1و + 119/1کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فو  به ترتی  برابر با 

 (.9جدول شماره) از متوسش قرار دارند شود، اکثر پاسخهای آموزش ضمن خدمت باالتر میمودار مشاهده 
 آزمون هم ستگی بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی و آموزش ضمن خدمت: 9جدول شماره

 
 کارکردی/ لنگرگاه شایستگی فنی 

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

119/1+ 111/1 151 179/1+ 117/1 151 

 بین لنگرگاه امنیت و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد: فرضیه فرعی سوم

H0  :بین لنگرگاه امنیت و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود ندارد. 

H1 :بین لنگرگاه امنیت و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد. 

شهود وایهن بهدان     رد مهی  H0به دست آمده بنهابراین فرضهیه    15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

ضرای  هم سهتگی کنهدال و اسهپیرمن    . معناست که بین لنگرگاه امنیت و آموزش ضمن خدمت رابطه  معنی داری وجود دارد

شهود، اکثهر    در ضمن همان طور کهه مشهاهده مهی   . محاس ه شده است+ 111/1 و+ 177/1بین دو متغیر فو  به ترتی  برابر با 

 (7از متوسش قرار دارند جدول شماره پاسخهای لنگرگاه امنیت باالتر از متوسش و اکثر پاسخهای آموزش ضمن خدمت  باالتر
 آزمون هم ستگی بین لنگرگاه امنیت و آموزش ضمن خدمت: 7جدول شماره

 
 لنگرگاه امنیت

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

177/1+ 111/1 151 111/1+ 111/1 151 

 .بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد: فرضیه فرعی چهارم

H0 :بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود ندارد. 

H1 :بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد. 

شهود و ایهن بهدان     رد مهی  H0به دست آمده بنابراین فرضهیه   15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

ضهرای  هم سهتگی   . اردمعناست که بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضمن خدمت رابطه مستقیم و معنهی داری وجهود د  

حیطه ای که مربو  به لنگرگهاه  . محاس ه شده است+ 171/1و + 119/1کندال و اسپیرمن بین دو متغیر  فو  به ترتی  برابر با 

 (.5جدول شماره)باشد استقالل کاری منوسش و آموزش ضمن خدمت باال می
 ن خدمتآزمون هم ستگی بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضم: 5جدول شماره

 
 لنگرگاه استقالل کاری

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

119/1+ 111/1 151 171/1+ 119/1 151 

 بین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد: فرضیه فرعی پنجم

H0 : خدمت رابطه وجود نداردبین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضمن 

H1 :بین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد 

شهود و ایهن بهدان     رد مهی  H0به دست آمده بنابراین فرضهیه   15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

اری وجود دارد و ضرای  هم ستگی کندال و معناست که بین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضمن خدمت رابطه مستقیم و معنی د

محاس ه شده اسهت در ضهمن همهانطور کهه در ایهن نمهودار       + 133/1و + 131/1اسپیرمن بین دو متغیر فو  به ترتی  برابر با 

 (.9جدول شماره)باشد شود، حیطه ای که مربو  به لنگرگاه خالقیت باال و آموزش ضمن خدمت باال می مشاهده می
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 آزمون هم ستگی بین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضمن خدمت: 9جدول شماره

 
 لنگرگاه خالقیت

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

131/1+ 19/1 151 133/1+ 111/1 151 

 .خدمت رابطه وجود داردبین لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن : اصلی تحقیقفرضیه 

H0 :بین لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود ندارد. 

H1 :بین لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجود دارد. 

بهدان   شهود و ایهن   رد مهی  H0به دست آمده بنابراین فرضهیه   15/1با توجه به اینکه معنی داری آزمون در هر دو مورد کمتر از 

ضهرای  هم سهتگی   . معناست که بین لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن خدمت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد

در ضمن همان طور کهه در ایهن   . محاس ه شده است+ 151/1و + 113/1کندال و اسپیرمن بین دو متغیر فو  به ترتی  برابر با 

از  ههای آمهوزش ضهمن خهدمت بهاالتر      ای مسیر ترقی باالتر از متوسش و اکثر پاسهخ های لنگرگاه ه شود، اکثر پاسخ مشاهده می

 (.7جدول شماره)متوسش قرار دارند
 آزمون هم ستگی بین لنگرگاه های مسیر ترقی و آموزش ضمن خدمت: 7جدول شماره

 
 لنگرگاه های مسیر ترقی

 اسپیرمن کندال

آموزش ضمن 

 خدمت

 فراوانی معنی داری هم ستگی فراوانی معنی داری هم ستگی

113/1+ 111/1 151 151/1+ 119/1 151 

 

  گیری بحث و نتیجه
دههد   های مسیر ترقی در شناسایی حوزه های کار افراد کاربرد دارد و معیارهایی برای انواع کارهایی کهه فهرد انجهام مهی     لنگرگاه

های مسیر ترقهی وجهود دارد کهه     انواع مختلفی از مقوله های لنگرگاه. منعکس کننده انتظارات آنها است آورد و دقیقاً بوجود می

بعضی برای فرد قابل کاربردند و بعضی دیگر کاربرد ندارد علت این امر آن است که نه تنها افهراد بلکهه توانهایی هایشهان نیهز بها       

های مسهیر ترقهی را بهرای توصهیف نگهرش هها، ارزش هها، نیازهها و          رگاهشاین واژه لنگ. (1: 1119شاین، )است یکدیگر متفاوت

به عقیده شاین بعد از پیشهرفت گزینهه   . کند برد که در طی زمان توسعه و پیشرفت می استعدادهای متکی بر استن ا  به کار می

فرد از شغل مهوردنظرش تلقهی   تواند به عنوان جزء اصلی استن ا   شود که می گیرد و هدایت می انتخاب و مسیر ترقی شکل می

های مسیر ترقهی و شهغل فهرد همهاهنگی و تناسه ی وجهود        هر گاه بین لنگرگاه: معتقد است مقیمی. (1: 1111کاستودیو، )شود

در فرضیات فرعی نیز وجود رابطه معنی دار مورد تایید . (111:  1915؛  مقیمی)گردد داشته باشد منجر به بهره وری سازمان می

هر چند در این زمینه تحقیقی که بتوان با آن مقایسه بها نتهایج پهژوهش حاضهر پرداخههت یافهت نگردیهد، امها بهه          . قرار گرفت

دههد   نشهان مهی    (فرضیه فرعی اول)محاس ات آماری. شود مستندات اندیشمندان و استدالل در این زمینه به شرح زیر اکتفا می

در : در ایهن زمینهه رابینهز معتقهد اسهت     ، خدمت رابطه وجهود دارد  کارکردی ، و آموزش ضمن/ که بین لنگرگاه شایستگی فی 

لنگرگهاه  . (1115:1915فارسهی،   رابینهز، ترجمهه  )شهود  کارکردی به محتهوای شهغلی فهرد توجهه مهی     / لنگرگاه شایستگی فنی 

رج از کارکردی نوعی شایستگی در حوزه تخصصی است افرادی که در این لنگرگاه هسهتند در صهورتی کهه خها    / شایستگی فنی

رود هر گاه کارکنان در  همانگونه که انتظار می. (7: 1111جیانگ، )کنند رشته تخصصی خود ارتقا داده شوند سازمان را ترک می

براساس . افزاید آموزش های ضمن خدمت بر شایستگی و بهره وری فردی می. حوزه تخصصی خود دارای نوعی شایستگی باشند

، مشخص گردید بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی و آموزش ضمن خدمت رابطهه  (رعی دومفرضیه ف)بدست آمده محاس ات آماری

رابینز، ترجمهه فارسهی،   )شود وجود دارددر لنگرگاه صالحیت مدیریتی به داشتن پست مدیریتی و براحساس مسئولیت تاکید می

ه از مهارت متقابل شخصی خهود  باشندک افرادی که دارای صالحیت مدیریتی هستند در جستجوی موقعیتی می. (1119: 1915
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احسهاس  . (7:1119ههاردین،  )استفاده کنند، با مسائل به صورت تحلیلی برخورد کنند و از تمهام قهدرت خهود اسهتفاده نماینهد     

افهراد بها   ( 11، 1977آرراس، ترجمهه فارسهی،   )شهود  مسئولیت بخشی از ویژگیهای شغلی است که منجر به ترقی در افهراد مهی  

وراپیفهر، ترجمهه فارسهی،    )ت بیشتر به مشاغلی گرایش دارند که به مسئولیت بیشتری نیاز داشته باشدآموزش های ضمن خدم

با توجه به موارد گفته شهده و اینکهه لنگرگهاه صهالحیت مهدیریتی براحسهاس مسهئولیت تاکیهد دارد و احسهاس          . (15: 1915

ولیت در شهغل را دارنهد، بیشهتر نیهاز بهه      اس مسهئ این کارکنانی که بیشتر احسه مسئولیت بخشی از ویژگیهای شغلی است بنابر

بین لنگرگاه استقالل کاری و آموزش ضمن خهدمت رابطهه     ،(چهارمفرضیه فرعی )بدست آمده ط ق نتایج آماری .آموزش دارند

و  گیهرد، حفهظ اسهتقالل    عاملی که برای بعضی از ا فراد در تصمیم گیری پیرامون مسیر ترقی مورد توجه قهرار مهی  . وجود دارد

افرادی که به این لنگرگاه عالقه دارند به دن ال حداقل کهردن محهدودیتهای سهازمانی    ( 117: 1915مقیمی، )آزادی درکار است

آزادی عمل بخشی از ویژگی های شهغل   .(9:1117لی، )دهند های ارگانی  کوچ  را برای کارکردن ترجیح می هستند وسازمان

توان گفهت ههر چهه     بنابراین می .(19: 1977آرراس، ترجمه فارسی، )گردد  افراد می است که منجر به نیاز بیشتر به آموزش در

بدسهت   براساس محاس ات آماری. فرد در شغل و کارش استقالل و آزادی عمل بیشتری داشته باشد، بیشتر نیاز به آموزش دارد

دارد افهرادی کهه در لنگرگهاه امنیهت     بین لنگرگاه امنیت شغلی و آموزش ضمن خدمت رابطه وجهود   ،(مسوفرضیه فرعی )آمده

شغلی قرار دارند، افرادی هستند که نیاز ایمنی سطح باال، ث ات شغلی، قراردادهای استخدامی، مزایای خوب استخدامی، برنامهه  

 اگر کارکنان بخواهند نس ت به تامین شهغلی  .(7: 1119دانزیگر، )دهند  های جشاب حقو  بازنشستگی و امثال آن را ترجیح می

آرراس، ترجمهه فارسهی،   )خود یقین داشته باشند بایستی به صورت تداوم از طریق آموزش های ضهمن خهدمت بهه روز گردنهد    

بنابراین هر گاه کارکنان بخواهند در شغل خود احساس امنیت نمایند، بایستی آموزش های ضمن خدمت بیشتری  .(31: 1977

بین لنگرگهاه خالقیهت و آمهوزش ضهمن خهدمت       ،(فرضیه فرعی پنجم)دهد همنگونه که محاس ات آماری نشان می .را بگشرانند

شوند که به میل خود چیزی را خلق کنندکه به طور کامل دست پرورده خودشان  بعضی از افراد برانگیخته می. رابطه وجود دارد

کند، خالقیت بیشتری را از خهود نشهان    افرادی که آموزش های ضمن خدمت بیشتری را طی می ،(117: 1915مقیمی، )باشد 

های ضمن خهدمت بیشهتری را    توان گفت که هر چه فرد آموزش ط ق آنچه که بیان شد، می .(1911سهراب پزشکی، )دهند می

های انجهام شهده حهاکی از آن اسهت کهه       نتایج حاصل از رگرسیون .دهد طی نماید به میزان بیشتری از خود خالقیت نشان می

باشند و لنگرگاه امنیت بیشترین  های مسیر ترقی دارای اهمیت یکسان در رابطه با آموزش ضمن خدمت نمی مولفه های لنگرگاه

ههای مسهیر ترقهی و     در این تحقیق به مقایسه توزیع هر یه  از متغیرههای لنگرگهاه    .میزان رابطه با آموزش ضمن خدمت دارد

ههای مسهیر    های فردی پرداخته شد که براساس نتایج بدست آمده توزیع متغیهر لنگرگهاه   ضمن خدمت براساس ویژگی آموزش

با مقایسه میانگین رت ه های دو  .ترقی در رده های سنی مختلف، زنان و مردان، رده های تحصیلی و سابقه خدمت یکسان است

مان های تولیدی و زیربنایی نتیجه گیری شهد کهه توزیهع ههر یه  از      متغیر در سازمان های آموزش، فرهنگی و پژوهشی و ساز

 .متغیرها در دو نوع سازمان یکسان است

  :پیشنهادات

کارکردی با آموزش ضهمن خهدمت پیشهنهاد    / با توجه به نتیجه تحقیق و وجود رابطه مستقیم بین لنگرگاه شایستگی فنی  -1

را بدست آورند و حوزه های تخصصی کهار خهود را بهه دیگهر حهوزه ههای        شود کارکنان در حوزه فنی کارخود، تخصص الزم می

 . کاری ترجیح داده و در این حوزه ها باقی بمانند تا آموزش های ضمن خدمت بیشتر، تاثیر بیشتری داشته باشد

شهود   اد میبراساس نتایج بدست آمده و وجود رابطه مستقیم بین لنگرگاه صالحیت مدیریتی با آموزش ضمن خدمت پیشنه -1

کارکنانی که ارتقا به پست مدیرکلی برایشان دارای اهمیت است بهتر است که فردی همه فن حریهف در همهه مسهایل بهوده و     

 .توانایی خود را در مهارت تحلیل، سرپرستی، اثرگشاری ، هدایت باال برده تا در مسیر ترقی خود موفق شوند

شهود   مستقیم بین لنگرگاه استقالل کاری با آموزش ضمن خهدمت پیشهنهاد مهی    با توجه به نتایج این تحقیق و وجود رابطه -9

کارکنان عالقه مندی به استقالل کاری را بیشتر از خود نشان داده همچنین حداقل کردن محدودیتها سازمانی و روشهن بهودن   

رطی کردن مسیر ترقهی خهود نیهاز     شود که افراد در کارشنان از آزادی عمل زیادی برخوردار شوند و د اهداف سازمان باعث می

 .مندآموزش ضمن خدمت گردند
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شهود،   با توجه به رابطه مستقیم بین لنگرگاه امنیت شغلی با آموزش ضمن خدمت براساس نتایج بدست آمده پیشهنهاد مهی   -7

برنامه ههای حقهو     و کارکنان از ث ات کاری برخوردار شوند و این کار از طریق قراردادهای استخدامی، مزایای خوب استخدامی

 ..بازنشستگی و بیمه  با آزموش های ضمن خدمت انجام پشیرد

شهود کهه    با توجه به نتایج بدست آمده و وجود رابطه مستقیم بین لنگرگاه خالقیت و آموزش ضهمن خهدمت پیشهنهاد مهی     -5

 .در کار و شغل خود کنندکارکنان قسمتی از وقت خود را صرف آموزش های خدمت جهت ارایه ایده و راه حل های جدید 

 :پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی-9

باشهد لهشا یکسهری موضهوعات بهه       از آنجائیکه در طول انجام تحقیق پرداختن به همه موضوعات امری دشوار و وقهت گیهر مهی   

 .های بیشتری انجام شود شود که پژوهش دانشجویان پیشنهاد می

 اد در سازمانرابطه لنگرگاههای مسیر ترقی با عملکرد افر

 رابطه لنگرگاههای مسیر ترقی با رضایت شغلی

 بررسی لنگرگاههای مسیر ترقی از دیدگاه فردی و سازمانی

 منابع 
 :منابع فارسی

 .انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران: مدیریت منابع انسانی، چاپ سوم، 1915،ابطحی، سید حسین -

 .سازمانی، ترجمه پارساییان و اعرابی، چاپ هشتم، انتشارات  دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران رفتار،1915،رابینز، استیفن پی -

 .اصول مدیریت، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران ،1915،رضاییان، علی -

رات مرکهز آمهوزش   مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه طوسی، چاپ چهارم، انتشها   ،1971،شیمون ال دوالن، رندال اس شولر -

 .دولتی، تهران

 .خالقیت جوهره کارآفرینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،1915،صمدآقایی، جلیل -

بررسی رابطه س کهای رفتاری متعاق  مواجه با پدیده سکون در مسیر ترقهی شهغلی و عملکهرد کارکنهان در       ،1911،طالقانی، جهانگیر  -

 .ن، پایان نامه، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشرکت ملی صنایع مس ایرا

 .اشرافی، تهران -مدیریت تحول در سازمان، ترجمه الوانی و دانیای فرد، چاپ نهم، انتشارات صفار، 1915،فرنچ، وندال، اچ بل، سیسیل -

 .سازمان و مدیریت با رویکردی پژوهشی، چاپ چهارم، انتشارات ترمه، تهران، 1915،مقیمی، محمد -
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