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 چکیده

 روش. بود گلستان استان جوانان و ورزش ادارات در یسازمان یها آموزش یشناس بیآس یبررس ق،یتحق نیا انجام از هدف

 هیکل تحقیق این آماری جامعه می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. پیمایشی نوع از یفیتوص پژوهش نیا قیتحق

 حسب بر که بود نفر 985 تعداد به 9315 سال در گلستان استان جوانان و ورزش ادارات کارشناسان و رانیمد و معاونان

 عودت نامه پرسش 903 تینها در ها نامه پرسش عیتوز از پس که شدند انتخاب یآمار نمونه عنوان به نفر 991 مورگان، جدول

روایی پرسش . شد استفاده (9311) محمودی آموزش یشناس بیآس  نامه پرسش از قیتحق یها داده یآور جمع یبرا. دیگرد

 دو از ها داده لیتحل و هیتجز یبراصدم بدست آمد.  81کرونباخ  از طریق آلفای آن نامه به تایید متخصصان رسید و پایایی

 ،یساختار که آسیب های آموزشی هر سه حوزه داد نشان تحقیق یها افتهی .شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار روش

آسیب های حوزه محیطی نیز نسبت به  .است متوسط حد از شیگلستان ب استان جوانان و ورزش ادارات در یطیمح ،یرفتار

 دو حوزه رفتاری و ساختاری شرایط بحرانی تر را از خود نشان داد.
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 مقدمه

 به یانسان یروین شک یب ،یسازمان عوامل انیم از

 و کادر دیتول در یدیکل نقش عامل نیتر یاساس عنوان

 .دارد خدمات

 هیسرما نیمهمتر توان یم را کارآمد یانسان یروین

 موجب که یندیفرا هر رو نیا از. دانست سازمان کی

 و کار نوع با متناسب یانسان یروین یتوانمند یارتقا

 آن جهینت که باشد یم افزا هیسرما یندیفرا گردد، تیفعال

 شود. به طور مستقیم در کیفیت و کمیت کار ظاهر می

 عهده بر را یمحور نقش نیا که است یندیفرا آموزش

 بر است، توسعه دیکل آموزش شود یم گفته نیبنابرا. دارد

 یها آموزش. است شده دیتاک ریناپذ کتمان یقتیحق

 مهارت دانش، سطح ارتقاِ منظور به سازمان هر در مختلف

 شتریب ییکارا و کارکنان رفتار توسعه و بهبود ،یکار

 آموزش یبرا(. 3) برخورداراست یادیز تیاهم از سازمان

 در کوشش ینعی آموزش. است شده ارائه یمتعدد فیتعار

 و کار انجام با ارتباط در مشاغل عملکرد بهبود جهت

 یریادگی تجربه کی اثربخش آموزش. آن به مربوط مسائل

 شود یم شامل را شده یزیر برنامه یسازمان تیفعال کی و

 توان یم نیبنابرا. (3) دهد یم پاسخ شده شناخته ازین به و

 مرتب اتیعمل سلسله کی انجام کارکنان آموزش که گفت

 که است یمشخص اهداف ای و هدف با و مداوم منظم، و

 شیافزا ای جادیا :رود یم کار به ریز یاصل منظور 3 یبرا

 سطح شیافزا ای جادیا ،کارکنان یآگاه و دانش سطح

 متناسب و مطلوب رفتار جادیا، کارکنان یشغل یمهارتها

 .جامعه داریپا یها ارزش با

 یبرا ،یفرد سطح در یانسان منابع آموزش از یوقت

 در شود یم گرفته بهره آنها یکارآمد و یتوانمند یارتقا

 انطباق ،ییکارآرا زانیم در یمثبت راتییتغ یسازمان سطح

 نکته نیا اما( . 8) شود یم جادیا یرقابت تیمز و یریپذ

 یها دوره یرااج و آموزش صرفاً که است تأمل قابل

 اهداف به دنیرس راه در سازمان به تواند ینم یآموزش

 . کند کمک شیخو

 بنا یعلم یها روش اصول به توجه با دیبا ها آموزش

 را موجود یازهاین آمده دست به جهینت تا شوند گذاشته

 یها بیآس و ها ضعف دیبا منظور نیبد(. 1).سازد برطرف

 هدر باعث تا شوند مرتفع و ییشناسا ها دوره نیا بر وارد

شناسی سازمانی،  آسیب نشوند یانسان یها هیسرما رفتن

علوم رفتاری به  های فرایند استفاده از مفاهیم و روش

ها و یافتن  سازمان منظور تعریف و تشریح وضعیت جاری

تعریف شده  ها هایی برای افزایش اثربخشی آن راه

مشاوران،  در آسیب شناسی سازمانی، (.91است.)

پژوهشگران و مدیران از الگوهای مفهومی وروش های 

تحقیق کاربردی برای ارزیابی وضعیت جاریسازمان و 

هایی برای حل مسایل، رویارویی باچالش ها یا  کشف راه

از اطالعات  (. استفاده91) گیرند ارتقای عملکرد بهره می

در  ن به ویژهحاصل از آسیب شناسی و تفسیر آ

فعال  رویکردهای نوین توسعه منابع انسانی مانند مداخله

در یادگیری، به عنوان راهنمایی برای انطباق وهدایت 

(. 93) است های یادگیری فراگیران توصیه گردیده تالش

 خدمت ضمن یآموزش یها دوره یشناس بیآس نهیزم در

 شده اتجام قیتحق یگرید نهیزم هر از کمتر ران،یا در

 که است نیا امر نیا به یتوجه کم لیدال از یکی .است

 و قیدق توجه مورد یآموزش یها برنامه از یابیارزش

 نادرست و یناکاف یابیارزش عدم .است نگرفته قرار حیصح

 تناقض در یآموزش برنامه بهبود و مداوم اصالح فلسفه با

 نقاط توان یم آموزش یابیارزش قیطر از تنها رایز. است

 قدم آنها بهبود یراستا در و ییشناسا را بیمعا و ضعف

 نیا نشود یابیارز یآموزش یها برنامه اگر(. 7).برداشت

 را کارکنان یآموزش برنامه هر که دارد وجود احتمال

 (. 99).میده صیتشخ اثربخش
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 طور به توان یم یزمان دهد یم نشان اتقیتحق جینتا

 یعوامل که کرد یابیارز را ها سازمان در آموزش اثرات مؤثر

 و سازمان اندازه و سازمان ساختار و کار ساختار رینظ

 یدانش یها هیسرما موجود سطح و موجود یندهایفرا

 ما منظور نیبد(. 90) میباش کرده مشخص را سازمان

 که میهست ها دوره نیا یابیارز یبرا جامع یمدل ازمندین

  نیتر جامع از یکی که یشاخک 3 مدل قیتحق نیا در

 استفاده مورد است یآموزش یها دوره یابیارز یها افتهی

  یبند طبقه در یشاخک سه مدل. (91) ردیگ یم قرار

 از یاریبس که است یمنطق یها مدل نوع از ها مدل

 سهه ینظر قالب در توان یم را ها دهیپد و دادهایرو م،یمفاه

 و مطالعه ،یبررس مورد (محیط و رفتار ساختار،)  یشاخک

 هیکل یرفتار عوامل از منظور. داد قرار لیتحل و هیتجز

 را سازمان یمحتو که یانسان یروین به مربوط عوامل

 تیرضا و کار هیروح زش،یانگ که شامل دهند یم لیتشک

ی  مجموعه رندهیگ بر در یساختار عوامل. شود یم یشغل

 آن بدنه که سازمان یداخل یاجزا بر حاکم منظم روابط

 و نیقوان ،یسازمان ساختار مانند سازند یم را سازمان

 طیشرا و طیمح شامل محیطی عوامل سرانجام و مقررات

 هستند یساختار و یرفتار عوامل ساز سبب که یرونیب

 در و بوده تنگاتنگ شاخه سه نیا نیب رابطه. گردد یم

 نیب موجود روابط نوع واقع در و ریناپذ ییجدا هم از عمل

 دهییرو شاخه سه مثابه به و بوده ملزوم و الزم شاخه نیا

ی گاه ها شاخه نیا چند هر. باشند یم سازمان واحد تنه از

 نظام در موجود یها بیآس. شوند یم ییها آفت دچار

 در چند هر که است نیا گواه دولت کارکنان آموزش

 زیآم تیموفق ظاهراً یاجرا و هیته یبرا یاریبس تالش کشور

 نهیهز و دیآ یم عمل به خدمت ضمن یآموزش یها دوره

 تیفیک اما. شود یم ها دوره نیا صرف یاریبس زمان و

 نیا دهنده نشان یخوب به برونداد و درونداد ابعاد نامطلوب

 یها یورود رانیا در کارکنان آموزش ستمیس که است

 به یمناسب یها یخروج تا کند ینم افتیدر یمناسب

 نظام یشناس بیآس تیاهم خود نیا و دهد ارائه جامعه

 در( 9385)یلیاسماع .سازد یم آشکار را کارکنان آموزش

 خدمت ضمن آموزش یشناس بیآس عنوان با یقیتحق

 بیآس نیتر مهم که افتیدر رانیا در ها سازمان کارکنان

 عدم کارکنان، خدمت ضمن آموزش نبودن:  از عبارتند ها

 و اجرا ،یطراح به نسبت شده یزیر برنامه نگرش

 عدم خدمت، ضمن آموزش یها برنامه یابیشزار

 عدم خدمت، ضمن یها آموزش انواع انیم یهماهنگ

 ،یمل و یمحل اقتضائات و ازهاین با ها آموزش تناسب

 تالش و علم دیتول یجا به یمحور نمره و ییگرا مدرک

 با پژوهش در( 9388)ییدایپ .یمعرفت و یفکر مستمر

 بر دیتأک با کارکنان آموزش یشناس بیآس عنوان

 فقدان که افتیدر یرانیا یها سازمان در آن یاثربخش

 ران،یمد از یبرخ یسو از آموزش امر به مثبت نگرش

 و دانش مهارت، نظر از آموزش پرسنل و کارشناسان ضعف

 ها، سازمان در آموزش واحد گاهیجا بودن متزلزل تجربه،

 مؤسسات از یبرخ ضعف ،یانسان منابع از آموزش ییجدا

 هیسرما نهیزم در مناسب یآمارها وجود عدم و یآموزش

 یآموزش یها بیآس نیتر مهم از یآموزش یها یگذار

 .هستند

 بیآس عنوان با خود هشوپژ در ،(9310)یدالور

 براساس یدولت بخش در یسازمان یها آموزش یشناس

 یها دوره بیآس نیتر مهم که افتیدر یشاخک سه مدل

 آموزش ستمیس که است نیا یدولت یها بخش یآموزش

 تا کنند ینم افتیدر یمناسب یها یورود رانیا در کارکنان

 .دهند ارائه جامعه به یمناسب یها یخروج

 با خود قیتحق در ،(9310) همکاران و یعتمداریشر

 ضمن آموزش یندیفرا و یرساختیز یشناس بیآس عنوان

 نیتر مهم که افتندیدر سازمان در کارکنان خدمت

:   از عبارتند کارکنان خدمت ضمن آموزش یها بیآس 
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 کنترل عدم ،یباالدست نیقوان در موانع وجود: یندیفرا

 لیتشک یاطالعات یدروندادها یرو آموزش یواحدها

 فرهنگ و یریگ شکل عدم ،یازسنجین یندهایفرا دهنده

 عدم ،یسازمان یها آموزش به نهادن ارج یبرا یسازمان

 شناخته یآموزش یاستانداردها کامل یاجرا و یساز ادهیپ

: از عبارتند یرساختیز بخش در و آموزش واحد در شده

 ،یآموزش یازسنجین استاندارد یها مدل یریبکارگ عدم

 یدروندادها ثبات عدم ،یرواقعیغ یآموزش یازسنجین انجام

 یها دوره با یسازمان فیوظا شرح مانند یآموزش یازسنجین

 یطراح دمعمنابع مالی محدود،  کارکنان، یشغل ازین مورد

 براساس آموزش یها برنامه مستمر اصالح و بهبود برنامه

 .یآموزش برنامه یاثربخش و یابیارز جینتا

(، در تحقیق با عنوان 9311محمودی و همکاران)

آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی 

سه شاخکی دریافتند که بیشترین چالش های نظام 

ساختاری و در مقوله هایی آموزشی کارکنان در حوزه 

نظیر راهبردهای )استراتژی(، سیاست ها و اهداف 

سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریتی و فرایندهای 

 سازمانی است.

نیز با توجه به اینکه  در حوزه ورزش در استان گلستان

شود ولی  مختلفی در حوزه کارکنان انجام می های آموزش

امور دچار مشکالتی هستند و کارکنان در انجام بسیاری از 

پذیرد و بعضا مراجعه  بسیاری از  کارها با کندی صورت می

از این شرایط ناراضی هستند.که  ها کنندگان و ارباب رجوع

تواند کمبود مهارت یا دانش نزد  یکی از دالیل آن می

تواند برگرفته از نوع و یا میزان  کارکنان باشد. که خود می

 های مربوط به آن باشد. بو آسی آموزش کارکنان

 پرداختن ضرورت و موضوع تیاهم به توجه با نیبنابرا

 در یاتیح یسازمان بعنوان یورزش یها سازمان در آن به

 است آن بر قیتحق نیا جامعه روح و جسم سالمت نیمات

 ادارات در کارکنان آموزش نظام در موجود یها بیآس تا

 .دینما یبررس را گلستان استان جوانان و ورزش

 

 قیتحق روش

 که است پیمایشیز نوع ا توصیفی حاضر پژوهش روش

 مورد یها داده یآور جمع یبرا. است شده اجرا یدانیم صورت  به

 یطورکل  به. دیگرد استفاده نامه پرسش ابزار از پژوهش، ازین

 به مربوط اول بخش. شامل دو بخش بود قیتحق یها نامه پرسش

 مربوط یسئواالت بر مشتمل و است یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 و در یلیتحص رشته و یکار سابقه الت،یتحص زانیم سن، به

 یاصل یرهایمتغ به مربوط که قیتحق نامه پرسش دوم بخش

محمودی  آموزش یشناس بیآس پرسشنامه از. باشد یم قیتحق

 یبرا بود. سئوال 97 شامل که ( استفاده شد9311و همکاران )

 عوامل بعد سه در یسازمان یها آموزش یشناس بیآس

 و سوال پنج شامل یرفتار عوامل سوال، هشت شامل یساختار

 یبرا. شده است استفاده سوال چهار شامل یطیمح عوامل

 شنهاداتیپ و نظرات از قیتحق یها نامه پرسش 9روایی نییتع

 یآلفا روش از ها آن 1ییایپا نییتع منظور به و یدانشگاه دیاسات

صدم بدست آمد که  81که مقدار آن  دیگرد استفاده 3کرونباخ

 هیکل شامل تحقیق این آماری جامعه. رقم قابل قبولی است

 استان جوانان و ورزش ادارات کارشناسان و ن معاونا ران،یمد

 استان جوانان و ورزش کل  اداره آمار براساس که است گلستان

 نییتع یبرا. بود 9311 سال در نفر 985 آنها تعداد گلستان

 ساده یتصادف یریگ نمونه روش از ق،یتحق نیا در نمونه حجم

 نفر 1991مورگان جدول و جامعه تعداد حسب بر و شد استفاده

 شدند انتخاب( یآزمودن) قیتحق در کنندگان شرکت عنوان به

. دادند عودت را شده لیتکم یها نامه پرسش 903 تینها در که

 ن،یانگیم) یفیتوص روش دو از ها، داده لیتحل و هیتجز یبرا

                                                           

1.Validity 

2.Reliability 

3.Cronbach s  Alpha 

4.Morgan 
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 آزمون) یاستنباط و( نیشتریب و نیکمتر و استاندارد انحراف

 استفاده( 3انسیوار لیتحل و2تستیت ،1رنوفیاسم کلموگروف

 .شد

 یافته های تحقیق

 11 ها، یآزمودن نیب در که داد نشان قیتحق جینتا

صدم متاهل و  1/81صدم زن بودند،  11صدم مرد و 

 ها یآزمودن یسن نیانگیمصدم مجرد بودند.  8/97

 نیانگیم .بود سال  7/5 استاندارد انحراف و سال1/35

 استاندارد انحراف و سال، 1/90 ها یآزمودن سابقه کاری

 و کاردانی یلیتحص مدرک یدارا صدم1/91. بود سال 7/1

 صدم 9/18یلیتحص مدرک و یکارشناس صدم 3/58کمتر،

رشته تحصیلی . بودو باالتر  ارشد یکارشناس ها یآزمودن

 در سایر  صدم 1/39 و تربیت بدنی آنها صدم 1/18

 .ها تحصیل کرده بودند رشته

شود، میانگین  مشاهده می 9طور که جدول  همان

باشد. و  می11/0، با انحراف استاندارد19/3یعواملساختار

همچنین میزان آسیب دیدگی همه ابعاد مربوط به حوزه 

 ذکر شده است.ساختاری نیز بیشتر از حد متوسط 

، 10/3ی عواملرفتارمیانگین  ،هدن می دشان 1جدول 

باشد. همچنین در این حوزه  می18/0با انحراف استاندارد

نیز همه ابعاد به جزء مورد ضعف اساتید در انتقال مطالب، 

 آسیبی بیشتر از حد متوسط دارند.

ی طیعواملمحنشان دهنده، میانگین  3جدولهمچنین 

باشد. در این حوزه نیز  می 15/0استاندارد ، با انحراف 50/3

همه ابعاد محیطی ادارات ورزش و جوانان گلستان دارای 

 آسیبی بیش از حد متوسط هستند.

جهت مشخص نموودن طبیعوی بوودن توزیوع نظورات      

 یهوا  آمووزش  یشناسو  بیآسو آزمودنی هوا در خصوو    

از  گلسووتان اسووتان جوانووان و ورزش ادارات در یسووازمان

                                                           

1. Kolmogoroff Smirnoff 

2 . T - test 

3. Anova 

گروف اسمیرنوف استفاده گردیود. کوه نتوایج    کولمو آزمون

بین درصد های توزیوع نظورات    حاصل از آن نشان داد که

 عواموول ،یسوواختار عواموولآزمووودنی هووا در خصووو    

بوا درصودهای توزیوع طبیعوی در      یطو یمح ،عواملیرفتار

تفوواوت معنووی داری وجووود نوودارد. بووه  α=  05/0سووطح  

عبارت دیگر توزیع نگرش آزمودنی ها یک توزیع طبیعی و 

و می تووان از آزموون هوای پارمتریوک جهوت       نرمال دارد

 توصیف و مقایسه متغیرها استفاده کرد.

دهد که پاسخ  نشان می 1نتایج ارائه شده در جدول

وت از ها از سطح متوسط باالتر بوده که این تفا آزمودنی

 دار است. نظر آماری معنی
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 یساختار عواملتوصیف متغیرهای  .6جدول 

یساختار عوامل  
 آماره

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد
 5 9 15/0 11/3 903 آموزشیکمبود فضا و امکانات 

 5 9 11/0 11/3 903 کمبود منابع و اعتبارات حوضه آموزش
 5 9 01/9 33/3 903 ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی

 5 1 01/9 31/3 903 عدم استفاده مناسب از آموزش های الکترونیک
 5 1 88/0 11/3 903 ارزیابی سطحی برنامه ها و عدم ارایه باخورد

 5 9 01/9 11/3 903 پست های سازمانی با مسئولیت های کاریعدم تطبیق 
 5 9 10/0 31/3 903 فقدان نظام جامع آموزشی و عدم ارایه بازخورد

 5 9 18/0 11/3 903 عدم سنجش مناسب اثربخشی دوره ها و انعکاس آن به مدیران
 13/1 1 11/0 19/3 903 جمع

 

 یرفتار عوامل. توصیف متغیرهای 2جدول 

یرفتار عوامل  
 آماره

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد
01/3 903 عدم نگرش مثبت به امر آموزش از سوی برخی از مدیران ارشد  09/9  9 5 
18/3 903 ضعف انگیزه کارکنان جهت حضور موثر در دوره های آموزشی  07/9  9 5 

11/1 903 ضعف اساتید از نظر انتقال مطالب علمی  88/0  9 5 
11/3 903 تغییرات بی رویه مدیریتی و عدم تمرکز بر برنامه های آموزش  08/9  9 5 

15/3 903 تلقی آموزش به عنوان ابزاری جهت ارتقا  11/0  1 5 
10/3 903 جمع  18/0  10/9  5 

 

 یطیعواملمح. توصیف متغیرهای 9جدول 

یطیمح عوامل  
 آماره

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد
31/3 903 ضعف موسسات آموزشی خدمات دهنده  15/0  1 5 

53/3 903 عدم وجود آمار مناسب در زمینه سرمایه گذاری های آموزشی  88/0  1 5 
50/3 903 عدم ارزیابی عملکرد آموزشی سازمان ها توسط استانداری  15/0  1 5 

17/3 903 الگوبرداری کورکورانه از سیستم های آموزشی و عدم وجود الگو بومی  11/0  1 5 
50/3 903 جمع  15/0  15/1  5 

 

 یسازمان یها آموزشزای  بیآس عواملمیزان تأثیر  . 4جدول 

 زای آموزش آسیب عوامل
 آماره

 داری معنی درجه آزادی tمیزان تفاوت میانگین ارزش آزمون میانگین
 000/0 901 705/1 19/0 3 19/3 یساختار عوامل
 003/0 901 111/1 10/0 3 10/3 یرفتار عوامل
 000/0 901 877/7 50/0 3 50/3 یطیمح عوامل



   36                                        استفاده از مدل سه شاخکیبا  آسیب شناسی آموزش های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

 

یسازمانی ها آموزشزای  بیآس عواملی بند رتبه. نتایج آزمون فریدمن در خصوص 7جدول  

داری سطح معنی درجه آزادی مقدار کای اسکوئر  

100/91  1 009/0  

 

یسازمانی ها آموزشی زا بیآس عواملرتبه بندی . 1جدول  

مولفهنام  ها میانگین رتبه   

یساختار عوامل  01/1  

یرفتار عوامل  11/9  

یطیمح عوامل  11/1  

 

دهد که رتبه  نشان می 1و  5نتایج ارائه شده در جداول

ی به ترتیب سازمان یها آموزش یزا بیآس عامل بندی سه

ی، ساختاری و رفتاری است که این طیمح عواملشامل 

داری آن از نظر آماری  توجه به سطح معنی بندی با رتبه

 (.   χ=  100/91و  P<009/0دار است ) معنی

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان آسیب های 

آموزش کارکنان در هر سه حوزه آن بیشتر از حد متوسط 

است و در بین حوزه های مختلف عوامل محیطی،آسیب 

امل هستند. یعنی اینکه در آموزش دیده تر از بقیه عو

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان از یک 

الگوی متناسب با شرایط سازمانی استفاده نمی شود و 

الگوهای استفاده شده اگرچه شاید از نظر کیفی خوب 

باشند ولی نیاز هست که با شرایط حال حاضر سازمان 

رهای مناسب در بومی گردند. و همین طور عدم وجود آما

زمینه سرمایه گذاری آموزشی از عامل های جدی آسیب 

دیده حوزه محیطی بودند که این نتایج با یافته های 

واحدهای آموزش  ( هم خوانی دارد. لذا به9388پیدایی)

ادارا ت ورزش و جوانان استان گلستان پیشنهاد می شود 

 که از روش های آموزشی بومی و متناسب با شرایط حاکم

غیر بومی  ده نماید و یا الگوهای جدید  و بر سازمان استفا

را ابتدا بر اساس شرایط بومی نموده و سپس استفاده 

نماید. و همین طور آمارهای شفاف از سرمایه گذاری هایی 

که در حوزه آموزش در سازمانهای بیرونی وجود دارد را در 

اختیار همه کارکنان، باالخص مدیران و تصمیم گیرندگان 

 قرار دهد. تا اهمیت موضوع بیشتر هویدا گردد.

در اولویت بندی نشان داده شده است که دومین 

حوزه آموزش کارکنان از نظر میزان آسیب دیدگی حوزه و 

یا شاخک ساختاری آن است. در بین عوامل مختلفی که 

در این حوزه وجود دارند برخی از آنها به شدت آسیب 

دیده بودند. به عنوان مثال مشخص شد که پست های 

تی که افراد االن در آن قرار دارند سازمانی افراد با مسئولی

منطبق نیست و بسیاری از افراد در مسئولیتی غیر از 

پست سازمانی خود قرار دارند و این موضوع برنامه ریزی 

آموزشی را دچار مشکل می سازد و نمی توان تصمیم 

گرفت که آموزش افراد را باید برای پست های سازمانی 

یی که در حال حاضر شان در نظر گرفت یا مسئولیت ها

درآن قرار دارند. همچنین از عوامل بحرانی دیگر در این 

حوزه محدودیت شدید و ناکافی منابع مالی آموزش 

نمی شود به  ،کارکنان بود که با این اعتبارات محدود

صورت جدی به موضوع آموزش پرداخت. این نتایج با 

( هم خوانی 9310یافته های شریعت مداری و همکاران)

ارد. لذا پیشنهاد می شود  مدیران ادارات ورزش و جوانان د

استان گلستان اقدامات الزم را نسبت به انتقال افراد به 

پست های سازمانی خود بعمل آورند و جهت افزایش 
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اعتبارات واحد آموزش از راهکارهای مختلف باالخص 

کمک از بخش های غیردولتی تالش نمایند و  همین طور 

 یان و داوران که هیات های ورزشی مرب در بخش آموزش

با هزینه خودشان برگزار می کنند، در رئوس مشترک 

نسبت به حضور کارکنان ادارات ورزش و جوانان اقدام 

 نمایند.

در حوزه آخر یعنی بعد رفتاری آموزش اگرچه نسبت 

شان داد ولی بازهم این به دو بعد دیگر کم آسیب تر ن

ط بود. نتایج برگرفته در این بیشتر از حد متوس آسیب ها

حوزه نشان داد که بیشتر کارکنان به آموزش فقط به 

عنوان ابزاری جهت ارتقاء خود نگاه می کنند و به جهت 

ارتقاء دانش و مهارت در کالس های آموزشی شرکت نمی 

کنند و عامل بعدی اینکه به دلیل تغییرات مدیریتی نگاه 

سازمان وجود ندارد تثبیت شده ای به موضوع آموزش در 

و آموزش کارکنان مجبور است فراز و نشیب های زیادی را 

(، 9385خود ببیند. این نتایج با یافته های اسماعیلی)به 

هم خوانی دارد. لذا به ادارت ورزش و جوانان استان 

گلستان پیشنهاد می گردد فقط طی نمودن دوره های 

ند، بلکه آموزشی را مالک ارتقاء کارکنان در نظر نگیر

ارزیابی از میزان تغییری که در کارکنان در جهت افزایش 

دانش و مهارت رخ داده است مدنظر باشد. و همچنین در 

تغییرات مدیریتی می بایست سندی جامع و قوی از 

آموزش و به پیوست آن گزارشی مکفی از تاثیراتی که 

آموزش در دوره های گذشته بر بهبود عملکرد کارکنان و 

ن داشته تهیه و در دسترس مدیران ادوار مختلف سازما

قرار داده شود تا هر مدیری را راغب به پیروی از 

 راهبردهایی که در سند آمده است نماید.
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