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چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی آسیب شناسی آموزش های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود .روش
تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه
معاونان و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال  9315به تعداد  985نفر بود که بر حسب
جدول مورگان 991 ،نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که پس از توزیع پرسشنامهها در نهایت  903پرسشنامه عودت
گردید .برای جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامه آسیب شناسی آموزش محمودی ( )9311استفاده شد .روایی پرسش
نامه به تایید متخصصان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  81صدم بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو
روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که آسیب های آموزشی هر سه حوزه ساختاری،
رفتاری ،محیطی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بیش از حد متوسط است .آسیب های حوزه محیطی نیز نسبت به
دو حوزه رفتاری و ساختاری شرایط بحرانی تر را از خود نشان داد.

واژههای کلیدی
آسیب شناسی آموزش ،ادارات ورزش و جوانان ،عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری ،عوامل محیطی.

 -نویسنده مسئول  :تلفن59669567634 :
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مقدمه
از میان عوامل سازمانی ،بی شک نیروی انسانی به
عنوان اساسی ترین عامل نقش کلیدی در تولید کادر و
خدمات دارد.

آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف
خویش کمک کند.
آموزش ها باید با توجه به اصول روش های علمی بنا
گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را

نیروی انسانی کارآمد را می توان مهمترین سرمایه

برطرف سازد .)1(.بدین منظور باید ضعف ها و آسیب های

یک سازمان دانست .از این رو هر فرایندی که موجب

وارد بر این دوره ها شناسایی و مرتفع شوند تا باعث هدر

ارتقای توانمندی نیروی انسانی متناسب با نوع کار و

رفتن سرمایه های انسانی نشوند آسیب شناسی سازمانی،

فعالیت گردد ،فرایندی سرمایه افزا می باشد که نتیجه آن

فرایند استفاده از مفاهیم و روش های علوم رفتاری به

به طور مستقیم در کیفیت و کمیت کار ظاهر میشود.

منظور تعریف و تشریح وضعیت جاری سازمان ها و یافتن

آموزش فرایندی است که این نقش محوری را بر عهده

راه هایی برای افزایش اثربخشی آن ها تعریف شده

دارد .بنابراین گفته می شود آموزش کلید توسعه است ،بر

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

حقیقتی کتمان ناپذیر تاکید شده است .آموزش های

پژوهشگران و مدیران از الگوهای مفهومی وروش های

مختلف در هر سازمان به منظور ارتقاِ سطح دانش ،مهارت

تحقیق کاربردی برای ارزیابی وضعیت جاریسازمان و

کاری ،بهبود و توسعه رفتار کارکنان و کارایی بیشتر

کشف راه هایی برای حل مسایل ،رویارویی باچالش ها یا

سازمان از اهمیت زیادی برخورداراست ( .)3برای آموزش

ارتقای عملکرد بهره می گیرند ( .)91استفاده از اطالعات

تعاریف متعددی ارائه شده است .آموزش یعنی کوشش در

حاصل از آسیب شناسی و تفسیر آن به ویژه در

جهت بهبود عملکرد مشاغل در ارتباط با انجام کار و

رویکردهای نوین توسعه منابع انسانی مانند مداخله فعال

مسائل مربوط به آن .آموزش اثربخش یک تجربه یادگیری

در یادگیری ،به عنوان راهنمایی برای انطباق وهدایت

و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل می شود

تالش های یادگیری فراگیران توصیه گردیده است (.)93

و به نیاز شناخته شده پاسخ میدهد (. )3بنابراین میتوان

در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزشی ضمن خدمت

گفت که آموزش کارکنان انجام یک سلسله عملیات مرتب

در ایران ،کمتر از هر زمینه دیگری تحقیق اتجام شده

و منظم ،مداوم و با هدف و یا اهداف مشخصی است که

است .یکی از دالیل کم توجهی به این امر این است که

برای  3منظور اصلی زیر به کار می رود :ایجاد یا افزایش

ارزشیابی از برنامه های آموزشی مورد توجه دقیق و

سطح دانش و آگاهی کارکنان ،ایجاد یا افزایش سطح

صحیح قرار نگرفته است .عدم ارزشیابی ناکافی و نادرست

مهارتهای شغلی کارکنان ،ایجاد رفتار مطلوب و متناسب

با فلسفه اصالح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض

با ارزشهای پایدار جامعه.

است .زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزش می توان نقاط

وقتی از آموزش منابع انسانی در سطح فردی ،برای

ضعف و معایب را شناسایی و در راستای بهبود آنها قدم

ارتقای توانمندی و کارآمدی آنها بهره گرفته می شود در

برداشت .)7(.اگر برنامه های آموزشی ارزیابی نشود این

سطح سازمانی تغییرات مثبتی در میزان کارآرایی ،انطباق

احتمال وجود دارد که هر برنامه آموزشی کارکنان را

پذیری و مزیت رقابتی ایجاد می شود ( . )8اما این نکته

اثربخش تشخیص دهیم.)99(.

قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره های
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نتایج تحقیقات نشان می دهد زمانی می توان به طور

مناسبی دریافت نمی کند تا خروجی های مناسبی به

مؤثر اثرات آموزش در سازمانها را ارزیابی کرد که عواملی

جامعه ارائه دهد و این خود اهمیت آسیب شناسی نظام

نظیر ساختار کار و ساختار سازمان و اندازه سازمان و

آموزش کارکنان را آشکار می سازد .اسماعیلی( )9385در

فرایندهای موجود و سطح موجود سرمایه های دانشی

تحقیقی با عنوان آسیب شناسی آموزش ضمن خدمت

سازمان را مشخص کرده باشیم ( .)90بدین منظور ما

کارکنان سازمان ها در ایران دریافت که مهم ترین آسیب

نیازمند مدلی جامع برای ارزیابی این دوره ها هستیم که

ها عبارتند از  :نبودن آموزش ضمن خدمت کارکنان ،عدم

در این تحقیق مدل  3شاخکی که یکی از جامع ترین

نگرش برنامه ریزی شده نسبت به طراحی ،اجرا و

یافته های ارزیابی دوره های آموزشی است مورد استفاده

ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت ،عدم

قرار می گیرد ( .)91مدل سه شاخکی در طبقه بندی

هماهنگی میان انواع آموزش های ضمن خدمت ،عدم

مدل ها از نوع مدل های منطقی است که بسیاری از

تناسب آموزش ها با نیازها و اقتضائات محلی و ملی،

مفاهیم ،رویدادها و پدیدهها را میتوان در قالب نظریه سه

مدرک گرایی و نمره محوری به جای تولید علم و تالش

شاخکی ( ساختار ،رفتار و محیط) مورد بررسی ،مطالعه و

مستمر فکری و معرفتی .پیدایی( )9388در پژوهش با

تجزیه و تحلیل قرار داد .منظور از عوامل رفتاری کلیه

عنوان آسیب شناسی آموزش کارکنان با تأکید بر

عوامل مربوط به نیروی انسانی که محتوی سازمان را

اثربخشی آن در سازمان های ایرانی دریافت که فقدان

تشکیل می دهند که شامل انگیزش ،روحیه کار و رضایت

نگرش مثبت به امر آموزش از سوی برخی از مدیران،

شغلی می شود .عوامل ساختاری در بر گیرنده مجموعه ی

ضعف کارشناسان و پرسنل آموزش از نظر مهارت ،دانش و

روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن

تجربه ،متزلزل بودن جایگاه واحد آموزش در سازمان ها،

سازمان را می سازند مانند ساختار سازمانی ،قوانین و

جدایی آموزش از منابع انسانی ،ضعف برخی از مؤسسات

مقررات و سرانجام عوامل محیطی شامل محیط و شرایط

آموزشی و عدم وجود آمارهای مناسب در زمینه سرمایه

بیرونی که سبب ساز عوامل رفتاری و ساختاری هستند

گذاری های آموزشی از مهم ترین آسیب های آموزشی

می گردد .رابطه بین این سه شاخه تنگاتنگ بوده و در

هستند.

عمل از هم جدایی ناپذیر و در واقع نوع روابط موجود بین

دالوری( ،)9310در پژوهش خود با عنوان آسیب

این شاخه الزم و ملزوم بوده و به مثابه سه شاخه روییده

شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی براساس

از تنه واحد سازمان می باشند .هر چند این شاخه ها گاهی

مدل سه شاخکی دریافت که مهم ترین آسیب دوره های

دچار آفت هایی می شوند .آسیب های موجود در نظام

آموزشی بخش های دولتی این است که سیستم آموزش

آموزش کارکنان دولت گواه این است که هر چند در

کارکنان در ایران ورودی های مناسبی دریافت نمی کنند تا

کشور تالش بسیاری برای تهیه و اجرای ظاهراً موفقیت آمیز

خروجیهای مناسبی به جامعه ارائه دهند.

دوره های آموزشی ضمن خدمت به عمل می آید و هزینه

شریعتمداری و همکاران ( ،)9310در تحقیق خود با

و زمان بسیاری صرف این دوره ها می شود .اما کیفیت

عنوان آسیب شناسی زیرساختی و فرایندی آموزش ضمن

نامطلوب ابعاد درونداد و برونداد به خوبی نشان دهنده این

خدمت کارکنان در سازمان دریافتند که مهم ترین

است که سیستم آموزش کارکنان در ایران ورودی های

آسیب های آموزش ضمن خدمت کارکنان عبارتند از :
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فرایندی :وجود موانع در قوانین باالدستی ،عدم کنترل

تا آسیب های موجود در نظام آموزش کارکنان در ادارات

واحدهای آموزش روی دروندادهای اطالعاتی تشکیل

ورزش و جوانان استان گلستان را بررسی نماید.

دهنده فرایندهای نیازسنجی ،عدم شکل گیری و فرهنگ
سازمانی برای ارج نهادن به آموزش های سازمانی ،عدم

روش تحقیق

پیاده سازی و اجرای کامل استانداردهای آموزشی شناخته

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است که

شده در واحد آموزش و در بخش زیرساختی عبارتند از:

به صورت میدانی اجرا شده است .برای جمعآوری دادههای مورد

عدم بکارگیری مدل های استاندارد نیازسنجی آموزشی،

نیاز پژوهش ،از ابزار پرسشنامه استفاده گردید .به طورکلی

انجام نیازسنجی آموزشی غیرواقعی ،عدم ثبات دروندادهای

پرسشنامههای تحقیق شامل دو بخش بود .بخش اول مربوط به

نیازسنجی آموزشی مانند شرح وظایف سازمانی با دوره های

متغیرهای جمعیت شناختی است و مشتمل بر سئواالتی مربوط

مورد نیاز شغلی کارکنان ،منابع مالی محدود ،عدم طراحی

به سن ،میزان تحصیالت ،سابقه کاری و رشته تحصیلی و در

برنامه بهبود و اصالح مستمر برنامه های آموزش براساس

بخش دوم پرسشنامه تحقیق که مربوط به متغیرهای اصلی

نتایج ارزیابی و اثربخشی برنامه آموزشی.

تحقیق میباشد .از پرسشنامه آسیب شناسی آموزش محمودی

محمودی و همکاران( ،)9311در تحقیق با عنوان

و همکاران ( )9311استفاده شد که شامل  97سئوال بود .برای

آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی

آسیب شناسی آموزش های سازمانی در سه بعد عوامل

سه شاخکی دریافتند که بیشترین چالش های نظام

ساختاری شامل هشت سوال ،عوامل رفتاری شامل پنج سوال و

آموزشی کارکنان در حوزه ساختاری و در مقوله هایی

عوامل محیطی شامل چهار سوال استفاده شده است .برای

نظیر راهبردهای (استراتژی) ،سیاست ها و اهداف

تعیین روایی 9پرسشنامههای تحقیق از نظرات و پیشنهادات

سازمانی ،ساختار سازمانی و مدیریتی و فرایندهای

اساتید دانشگاهی و به منظور تعیین پایایی 1آنها از روش آلفای

سازمانی است.

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

در حوزه ورزش در استان گلستان نیز با توجه به اینکه

رقم قابل قبولی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه

آموزش های مختلفی در حوزه کارکنان انجام می شود ولی

مدیران ،معاونا ن و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان

کارکنان در انجام بسیاری از امور دچار مشکالتی هستند و

گلستان است که براساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان

بسیاری از کارها با کندی صورت میپذیرد و بعضا مراجعه

گلستان تعداد آنها  985نفر در سال  9311بود .برای تعیین

کنندگان و ارباب رجوعها از این شرایط ناراضی هستند.که

حجم نمونه در این تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده

یکی از دالیل آن می تواند کمبود مهارت یا دانش نزد

استفاده شد و بر حسب تعداد جامعه و جدول مورگان 9911نفر

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

به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق (آزمودنی) انتخاب شدند

آموزش کارکنان و آسیبهای مربوط به آن باشد.

که در نهایت  903پرسشنامههای تکمیل شده را عودت دادند.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از دو روش توصیفی (میانگین،

به آن در سازمان های ورزشی بعنوان سازمانی حیاتی در
تامین سالمت جسم و روح جامعه این تحقیق بر آن است

1.Validity
2.Reliability
3.Cronbach s Alpha
4.Morgan
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انحراف استاندارد و کمترین و بیشترین) و استنباطی (آزمون

آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردیود .کوه نتوایج

کلموگروف اسمیرنوف ،1تیتست2و تحلیل واریانس )3استفاده

حاصل از آن نشان داد که بین درصد های توزیوع نظورات
عواموول سوواختاری ،عواموول

شد.

آزمووودنی هووا در خصووو

یافته های تحقیق

رفتاری،عوامل محیطوی بوا درصودهای توزیوع طبیعوی در

نتایج تحقیق نشان داد که در بین آزمودنی ها11 ،

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

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

عبارت دیگر توزیع نگرش آزمودنی ها یک توزیع طبیعی و

 97/8صدم مجرد بودند .میانگین سنی آزمودنی ها

نرمال دارد و می تووان از آزموون هوای پارمتریوک جهوت

35/1سال و انحراف استاندارد  5/7سال بود .میانگین

توصیف و مقایسه متغیرها استفاده کرد.

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

نتایج ارائه شده در جدول 1نشان میدهد که پاسخ

 1/7سال بود91/1 .صدم دارای مدرک تحصیلی کاردانی و

آزمودنیها از سطح متوسط باالتر بوده که این تفاوت از

کمتر 58/3،صدم کارشناسی و مدرک تحصیلی 18/9صدم

نظر آماری معنیدار است.

آزمودنی ها کارشناسی ارشد و باالتر بود .رشته تحصیلی
 18/1صدم آنها تربیت بدنی و  39/1صدم در سایر
رشته ها تحصیل کرده بودند.
همانطور که جدول  9مشاهده میشود ،میانگین
عواملساختاری ،3/19با انحراف استاندارد0/11میباشد .و
همچنین میزان آسیب دیدگی همه ابعاد مربوط به حوزه
ساختاری نیز بیشتر از حد متوسط ذکر شده است.
جدول  1نشان می دهد ،میانگین عواملرفتاری ،3/10
با انحراف استاندارد0/18میباشد .همچنین در این حوزه
نیز همه ابعاد به جزء مورد ضعف اساتید در انتقال مطالب،
آسیبی بیشتر از حد متوسط دارند.
همچنین جدول 3نشان دهنده ،میانگین عواملمحیطی
 ،3/50با انحراف استاندارد  0/15میباشد .در این حوزه نیز
همه ابعاد محیطی ادارات ورزش و جوانان گلستان دارای
آسیبی بیش از حد متوسط هستند.
جهت مشخص نموودن طبیعوی بوودن توزیوع نظورات
آزمودنی هوا در خصوو

آسویب شناسوی آمووزش هوای

سووازمانی در ادارات ورزش و جوانووان اسووتان گلسووتان از
1. Kolmogoroff Smirnoff
2 . T - test
3. Anova
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جدول  .6توصیف متغیرهای عوامل ساختاری
عوامل ساختاری
کمبود فضا و امکانات آموزشی
کمبود منابع و اعتبارات حوضه آموزش
ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی
عدم استفاده مناسب از آموزش های الکترونیک
ارزیابی سطحی برنامه ها و عدم ارایه باخورد
عدم تطبیق پست های سازمانی با مسئولیت های کاری
فقدان نظام جامع آموزشی و عدم ارایه بازخورد
عدم سنجش مناسب اثربخشی دوره ها و انعکاس آن به مدیران
جمع

تعداد
903
903
903
903
903
903
903
903

میانگین
3/11
3/11
3/33
3/31
3/11
3/11
3/31
3/11

آماره
انحراف معیار
0/15
0/11
9/01
9/01
0/88
9/01
0/10
0/18

حداقل
9
9
9
1
1
9
9
9

حداکثر
5
5
5
5
5
5
5
5

903

3/19

0/11

1

1/13

جدول  .2توصیف متغیرهای عوامل رفتاری
عوامل رفتاری
عدم نگرش مثبت به امر آموزش از سوی برخی از مدیران ارشد
ضعف انگیزه کارکنان جهت حضور موثر در دوره های آموزشی
ضعف اساتید از نظر انتقال مطالب علمی
تغییرات بی رویه مدیریتی و عدم تمرکز بر برنامه های آموزش
تلقی آموزش به عنوان ابزاری جهت ارتقا
جمع

تعداد
903
903
903
903
903

میانگین
3/01
3/18
1/11
3/11
3/15

آماره
انحراف معیار
9/09
9/07
0/88
9/08
0/11

حداقل
9
9
9
9
1

حداکثر
5
5
5
5
5

903

3/10

0/18

9/10

5

جدول  .9توصیف متغیرهای عواملمحیطی
آماره

عوامل محیطی
ضعف موسسات آموزشی خدمات دهنده
عدم وجود آمار مناسب در زمینه سرمایه گذاری های آموزشی
عدم ارزیابی عملکرد آموزشی سازمان ها توسط استانداری
الگوبرداری کورکورانه از سیستم های آموزشی و عدم وجود الگو بومی
جمع

تعداد
903
903
903
903

میانگین
3/31
3/53
3/50
3/17

انحراف معیار
0/15
0/88
0/15
0/11

حداقل
1
1
1
1

حداکثر
5
5
5
5

903

3/50

0/15

1/15

5

جدول  .4میزان تأثیر عوامل آسیب زای آموزشهای سازمانی
عوامل آسیبزای آموزش
عوامل ساختاری
عوامل رفتاری
عوامل محیطی

میانگین
3/19
3/10
3/50

ارزش آزمون
3
3
3

آماره
تفاوت میانگین
0/19
0/10
0/50

میزانt
1/705
1/111
7/877

درجه آزادی
901
901
901

معنیداری
0/000
0/003
0/000
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جدول .7نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بندی عوامل آسیبزای آموزشهای سازمانی
مقدار کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

91/100

1

0/009

جدول .1رتبه بندی عوامل آسیبزای آموزشهای سازمانی
نام مولفه

میانگین رتبهها

عوامل ساختاری

1/01

عوامل رفتاری

9/11

عوامل محیطی

1/11

نتایج ارائه شده در جداول 5و  1نشان میدهد که رتبه

نماید .و همین طور آمارهای شفاف از سرمایه گذاری هایی

بندی سه عامل آسیب زای آموزش های سازمانی به ترتیب

که در حوزه آموزش در سازمانهای بیرونی وجود دارد را در

شامل عوامل محیطی ،ساختاری و رفتاری است که این

اختیار همه کارکنان ،باالخص مدیران و تصمیم گیرندگان

رتبهبندی با توجه به سطح معنیداری آن از نظر آماری

قرار دهد .تا اهمیت موضوع بیشتر هویدا گردد.

معنیدار است ( P>0/009و .)χ = 91/100

در اولویت بندی نشان داده شده است که دومین
حوزه آموزش کارکنان از نظر میزان آسیب دیدگی حوزه و

بحث و نتیجه گیری

یا شاخک ساختاری آن است .در بین عوامل مختلفی که

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان آسیب های

در این حوزه وجود دارند برخی از آنها به شدت آسیب

آموزش کارکنان در هر سه حوزه آن بیشتر از حد متوسط

دیده بودند .به عنوان مثال مشخص شد که پست های

است و در بین حوزه های مختلف عوامل محیطی،آسیب

سازمانی افراد با مسئولیتی که افراد االن در آن قرار دارند

دیده تر از بقیه عوامل هستند .یعنی اینکه در آموزش

منطبق نیست و بسیاری از افراد در مسئولیتی غیر از

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان از یک

پست سازمانی خود قرار دارند و این موضوع برنامه ریزی

الگوی متناسب با شرایط سازمانی استفاده نمی شود و

آموزشی را دچار مشکل می سازد و نمی توان تصمیم

الگوهای استفاده شده اگرچه شاید از نظر کیفی خوب

گرفت که آموزش افراد را باید برای پست های سازمانی

باشند ولی نیاز هست که با شرایط حال حاضر سازمان

شان در نظر گرفت یا مسئولیت هایی که در حال حاضر

بومی گردند .و همین طور عدم وجود آمارهای مناسب در

درآن قرار دارند .همچنین از عوامل بحرانی دیگر در این

زمینه سرمایه گذاری آموزشی از عامل های جدی آسیب

حوزه محدودیت شدید و ناکافی منابع مالی آموزش

دیده حوزه محیطی بودند که این نتایج با یافته های

کارکنان بود که با این اعتبارات محدود ،نمی شود به

پیدایی( )9388هم خوانی دارد .لذا به واحدهای آموزش

صورت جدی به موضوع آموزش پرداخت .این نتایج با

ادارا ت ورزش و جوانان استان گلستان پیشنهاد می شود

یافته های شریعت مداری و همکاران( )9310هم خوانی

که از روش های آموزشی بومی و متناسب با شرایط حاکم

دارد .لذا پیشنهاد می شود مدیران ادارات ورزش و جوانان

بر سازمان استفاده نماید و یا الگوهای جدید و غیر بومی

استان گلستان اقدامات الزم را نسبت به انتقال افراد به

را ابتدا بر اساس شرایط بومی نموده و سپس استفاده

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

و آموزش کارکنان مجبور است فراز و نشیب های زیادی را

کمک از بخش های غیردولتی تالش نمایند و همین طور

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

در بخش آموزش مربیان و داوران که هیات های ورزشی

هم خوانی دارد .لذا به ادارت ورزش و جوانان استان

با هزینه خودشان برگزار می کنند ،در رئوس مشترک

گلستان پیشنهاد می گردد فقط طی نمودن دوره های

نسبت به حضور کارکنان ادارات ورزش و جوانان اقدام

آموزشی را مالک ارتقاء کارکنان در نظر نگیرند ،بلکه

نمایند.

ارزیابی از میزان تغییری که در کارکنان در جهت افزایش

در حوزه آخر یعنی بعد رفتاری آموزش اگرچه نسبت

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

به دو بعد دیگر کم آسیب تر نشان داد ولی بازهم این

تغییرات مدیریتی می بایست سندی جامع و قوی از

آسیب ها بیشتر از حد متوسط بود .نتایج برگرفته در این

آموزش و به پیوست آن گزارشی مکفی از تاثیراتی که

حوزه نشان داد که بیشتر کارکنان به آموزش فقط به

آموزش در دوره های گذشته بر بهبود عملکرد کارکنان و

عنوان ابزاری جهت ارتقاء خود نگاه می کنند و به جهت

سازمان داشته تهیه و در دسترس مدیران ادوار مختلف

ارتقاء دانش و مهارت در کالس های آموزشی شرکت نمی

قرار داده شود تا هر مدیری را راغب به پیروی از

کنند و عامل بعدی اینکه به دلیل تغییرات مدیریتی نگاه

راهبردهایی که در سند آمده است نماید.

تثبیت شده ای به موضوع آموزش در سازمان وجود ندارد
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