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معلمان با  یشغل  یگاها هیخدمت بر تک ضمن  یها نقش آموزش  یبررس

 دانش  میتسه یگر  یانجیم

 

 1خلیل مکلف سربند

 رانیا -اردبیل ، مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی  دانشجوی دکتری

 سیدرضا نظری هاشمی

 .رانیا -تهران ،یبهشت دیدانشگاه شه  یتیگروه علوم ترب  اریاستاد

 مهدی ابراهیمی

 .یمنابع انسان  یارشد آموزش و بهساز  یکارشناس

 

 : دهیچک

 یگغر  یانجیغمعلمغان بغا م  یشغلل  یگاها هیخدمت بر تک ضمن  یها نقش آموزش  یپژوهش حاضر با هدف بررس

اسغت.   یمعادالت ساختار   یابی از نوع مدل یو همبستگ یفیتوص ق،یدانش انجام شده است. روش تحق  میتسه

 یر گیغروش نمونغه ازاستان تهران بود که با استفاده  یمعلمان مقطع متوسطه  یهی  شامل کل    یآمار  یجامعه

 یهغا داده  یگغردآور   یمطالعه انتخاب شدند. برا  برای آماری ینمونه عنوان نفر به  380 ی،نسب  یتصادف یاخوشه

  یشغلل  یهغا گاههیتک یپرسشنامه ،یمیضمن خدمت ابراه  یها استادندارد آموزش یپژوهش از سه پرسشنامه

  یابیغپژوهش با اسغتفاده از مغدل یها . دادهدیدانش وانگ و همکاران استفاده گرد  میتسه یو پرسشنامه نیشا

معلمغان    یجامعغه یآن بغرا دأییو ت یمدل مفهوم  برازندگی یدهنده  نشان  جیشد. نتا  لیتحل یمعادالت ساختار 

 داریدانش معنغ  میضمن خدمت بر تسه  یها آموزش ریمتل  میاستان تهران بود. اثر مستق یمقطع متوسطه

  یهغا آموزش ریغمتل  میاما اثغر مسغتق بود؛ داریمعن  یشلل  یها گاههیدانش بر تک  میتسه ریمتل  میو اثر مستق

  یهغا آموزش نیبغ میرمسغتقیو غ داریاثغر معنغ نیهمچنغ  ؛نبغود  داریمعنغ  یشغلل  یها گاههیضمن خدمت بر تک

 نبنغابرای آمغد؛ دسغت  ( بغه42/0دانغش    میتسغه یانجیغبراسغا  نقغش م یشغلل  یهغا گاههیضمن خدمت بر تک

درصغد   45هم رفته   یرو میمستق  ریضمن خدمت به صورت غ  یها و آموزش میمستق  صورتدانش به    میتسه

-هیغشغود بغراب بغاال بغردن تک پژوهش پيشغنهاد م  یها افتهی. با توجه به کنند یم  نییرا تب یشلل  یها گاههیاز تک

را   دانغش میهغا و بغه دنبغال آن تسغه آن یازسغنجیضمن خغدمت و ن  یها آموزش یمعلمان، ارتقا  یشلل  یها گاه

 مورد توجه قرار دهند.
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the role of secondary education on the teacher's job support 

through mediation of knowledge sharing. The research method is descriptive and correlation is a type of 

structural equation modeling. The population consisted of all high school teachers in Tehran province who 

were selected by using randomized cluster sampling method (380 people) as a statistical sample. Three 

questionnaires were used for collecting the research data from Abdullah Abrisham's Instructor's Instructor's 

Inventory, Shane Job Support Questionnaire and Knowledge Sharing Knowledge Wang et al. Data were 

analyzed using structural equation modeling. The results indicate the fitness of the conceptual model and its 

confirmation for the community of high school teachers in Tehran province. The direct effect of in service 

training variables on knowledge sharing was significant and direct effect of knowledge sharing on job 

reliance is significant. However, the direct effect of in-service training variables on job support was not 

significant. There was also a significant and indirect effect between in-service training on occupational 

support based on the role of mediating knowledge sharing (0.42). Therefore, direct knowledge sharing and in-

service training indirectly account for 45% of job support. According to the findings of this research, it is 

suggested to consider the promotion of in-service training and the need for them to increase their knowledge 

base, in order to increase their job support. 
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 مقدمه

ها است و  شک دنیای امروز دنیای سازمانبی

ها و نیروی انسانی هر  ها انسانکارگزاران این سازمان

(؛ بنابراین  Moeinikia et al, 2020سازمان است  

 یکارکنان برا  التیو تما یشلل  یها گاههیتک ییشناسا

 نیتر  از مهم یکیخود،  یشلل  یرهایانتخاب مس

است  یشلل  ریمس  یز یر برنامه یاقدامات الزم برا

 Jafari et al, 2019از  یناش  یشلل  یها گاههی(. تک

شخص و درک شخص در خود در   یدرون  التیتما

شامل   تواند یو م است شیخو یشلل  یرابطه زندگ

حرکت   ریباشد که در مس ییازهایها و ن باورها، ارزش

 ,Ahadpoor & Behrangi  رندیگ یشخص شکل م  یشلل

  یکار   اتیاز تجرب یارهیل زنجشلل به تکام  کی. (2021

از  ی. بعضشود یم  فیشخص در طول زمان تعر 

  یالعمل هادر عملکردها و عکس  یاتفاقات شلل

  نیهستند. تناسب ب  ینیبشیقابل پ  یکار 

باعث  یکار   طیاشخاص و مح یشلل  یها شیگرا

تعهد و عملکرد خواهد شد،   شیو افزا یشلل  تیرضا

و  یشلل  یتینامتناسب بودن باعث نارضا  کهیدر حال

 ،(. در مقابلSoltanzadeh, 2014  شود یشلل م  رییتل

  یانسان روبین  نشیو ضرورب گز  دبیاز نکات کل یکی

 نش،یاست که پس از گز  نیدر هر سازمان در ا

براب افراد تازه وارد،  د،یاستخدام و ورود افراد جد

را با فرهنگ  اتخاذ گردد تا آنان بتوانند خود ربیتداب

 ;Atashpoor et al, 2007دهند    قیحاکم بر سازمان تطب

Zahed et al, 2019و هدفمند  ی(. سازمان نهادب اجتماع

ها و باورهاب   ها، ارزش است که اهداف خود را با روش

افراد تازه وارد  نکهی. براب اسازد یخاص خود محقق م

به اهداف کمک   یابیبتوانند به سازمان خود در دست

به   ایها و باورها  ، ارزش ها وهیکنند، الزم است که ش

 Etebarian  اموزندیفرهنگ آن سازمان را ب  گریسخن د

& Khalili, 2008.) 

است آگاهانه از سوب   یتالش یشلل  یها گاه  هیتک

ها،   ، ارزشها شیها، گرا فرد براب اطالع از مهارت

 شیتاوردهاها و دس ، انتخابها تیها، محدود فرصت

مربوط به شلل و   یها هدف  صیتشخ نیو همچن

ها  هدف  نیبه ا یابیاب براب دستبرنامه نییتع

 Soltanzadeh, 2014براب  یمشوق  یشلل  یها گاههی(. تک

 نیافراد در شللشان است و عالوه بر ا یتیر یخود مد

شللشان    یتیر یافرادب که به شکل فعال در خود مد

گذارب  هیارزش سرما صیهستند، در تشخ  ریدرگ

(. ارتقا Soltanzadeh, 2014خودشان موفق ترند   یشلل

و  یاطالعات اساس ازمندین  یشلل  ریسدر م  یو ترق

  نیآن را تضم تیفراوان است، که موفق  یها تالش

 کیکه هر شخص تنها   کند یادعا م نی. شاکند یم

درست دارد که بعد با مقدارب   یشلل  یها گاه  هیتک

در مقابل هم فلدمن و   شود یم  داریپدکارب   یتجربه

 تواند یم  یاعتقاد هستند که هر شخص نیبر ا نویبول

 ,Denziger et alداشته باشد    یگاه  شللهیتک نیچند

2008.) 

اطالعات  ازمندین  یشلل  ریدر مس  یو ترق ارتقا

آن را  تیفراوان است، که موفق  یها و تالش یاساس

که هر شخص   کند یادعا م نی. شاکند یم  نیتضم

درست دارد که بعد با    یشلل  یها گاههیتک کیتنها 

در مقابل هم    شود یم  داریکارب پد  یمقدارب تجربه

  هراعتقاد هستند که   نیبر ا نویفلدمن و بول

داشته باشد   یگاه شللهیتک نیچند تواند یم  یشخص

 Denziger et al, 2008.) 

فرد مهم   یستیبراب بهز  گرانیمثبت با د  روابط

و عملکرد بهتر در   یشادکام  شود یو موجب م ستا

 ;Moeinikia & Gharibzadeh, 2019  ابدی شیفرد افزا

Gharibzadeh et al, 2021روابط مثبت با   نیهمچن  (؛

است  یاز زندگ تیرضا یکننده  ینیب شیپ گرانید

 Diner & Bisvas, 2008 نشان داد   1959(. راجرز در سال

دارد که   دفر   یاز زندگ تیخود اشاره به رضا رشیپذ

خود   رشیمهم است. پذ  اریبراب سالمت روان بس

فرد در مورد    شود یاست که باعث م نشیب ینوع

برسد  یواقع یبه آگاه شتنینقاط ضعف و قوت خو
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 Reef & Singer, 2008)تیو هو سیوید  ن،یهمچن  ؛ 

شناختند و گفتند    تیخود را به رسم رشی( پذ2003 

از   تربخود با سطوح باال  رشیتر پذ نییسطوح پا

  نیبنابرا ؛(Nel, 2010همراه است    یمشکالت روان

باال   یستیگفت، افراد با احسا  بهز   توان یم

  عیو از حوادث و وقا کنند یمثبت را تجربه م  جاناتیه

که افراد با   یدر حال  ؛دارند  یمثبت  یابیخود ارز  رامونیپ

 شان یزندگ عیحوادث و وقا ن،ییپا یستیاحسا  بهز 

 رینظ  یمنف  جاناتیه  شتریب و یابیارز  طلوبرا نام

 Diner  کنند یو خشم را تجربه م یاضطراب، افسردگ

et al, 2006; Deroyze & Kahaki, 2007). 

متنوع خود    یموجود، با استانداردها  یایدن  در

قابل   یرغ راتییهمواره در معرض تحوالت و تل

تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن  نیاست. الو ینیبشیپ

 یبرا یهنگام  ه،یبه عنوان عصر فرا نظر  کمیو ستیب

بتواند در   یها جاذب خواهد بود که آدم کنون انسان

آن قرن، قدرت تحمل را داشته باشد.   راتییمقابل تل

خواهد  ریپذامکان یآل زماندهیا یدهیپد نیتحقق ا

خودش را بتواند  یبود که از هم اکنون بشر امروز 

آماده سازد.  ندگانیآ اریدر دن  یآنچنان راتییتل یبرا

  نیبنابر ا  ؛است ییایمشروط به دانش و پو  زین  نیا

شده و    یدانش ضرور   تیر یمد  یسوم اجرا  یدر هزاره

آن اقدام   یاجرا یبرا یز یر با برنامه دیسسات باؤم

به روز   لیاز قب یمسائل  نیبنابرا ؛(Chandra, 2008کنند  

  یها گاههیکارکنان، تک  یکردن سازمان، توانمندساز 

ضرورت    لیقب  نیاز ا یسازمان و مسائل  یشلل

 .دارد یها الزم م دانش را در سازمان  تیر یمد

 فرایند به دانش،کمک مدیریت ابزارهاب هدف

 در منظور به گروهی دانش تشکیل و آوربجمع

 سازمان در اشتراکی صورت به آن قراردادن دستر 

-شبکه طریق ارتباطات از توانندمی ابزارها است. این

 به دانش تبدیل و مسیر یک به آورانهفن انتقال اب،

 Moeinikia etباشند   دانش تأثیرگذار جریان بر شناخت

al, 2019 .)دانش در  تیر یمد  تیتوجه به اهم با 

و  عیتوز  ،یدهسازمان  د،یها و نقش آن در تولسازمان

سسات ؤها و م از سازمان یار یدانش، بساشتراک  

  یها یتا با استفاده از فناور  کنند یتالش م ،یتخصص

دانش    تیر یمد  ییاجرا یرا برا یگوناگون بستر مناسب

  از یکی. امروزه دانش به عنوان ندیفراهم نما

 اقتصاد یعرصه سازمان در  یعوامل رقابت نیتر  مهم

جهت   یدیکل  ی. دانش دارارود یبه شمار م یجهان

 ,Valzak.  شود یمحسوب م  یرقابت یکسب برتر 

2005.) 

که    ها صهیخص نیتر  از مهم یکی انیم  نیا در

دانش است   تیر یکمک کند مد  رانیبه مد تواند یم

 Akhavan, 2012ادهیپ یراستا که در  ی(. از جمله مسائل-

  یلهئها وجود دارد، مس دانش در سازمان  رتیمد  یساز 

  یها سازمان  نیدانش درون سازمان و ب  میتسه

دانش عبارت   می(. تسهJaberi et al, 2014متفاوت است  

که باعث    یاگسترده  یفرد  انیاست از تعامالت م

 عیتوز  یاسازنده ثر وؤدانش و تجربه به طور م  شود یم

  ییهایافراد با سخت ا،یپو ندیفرآ  نیا جذب گردد. در و

به   داریپا یها اما در مقابل از ارزش ؛شوند یمواجه م

 یخبر  (. درShang, 2005  گردد یدانش بهرمند م  یر یکارگ

  یدانش را به عنوان راهبرد اصل  تیر یها که مد از سازمان

اند، درآغاز  سازمان خود به کارگرفته  تیبهبود مز  یبرا

اطالعات به  یدانش، ازفناور   تیر یمد  یساز ادهیپ ریمس

 اما شمار ؛برند یآن نام م یاجرادر   یعنوان عنصراصل

نظران از فرهنگ از پژوهشگران و صاحب یقابل توجه

  تیر یمد  یساز ادهیاثرگذار در اجرا و پ عاملبه عنوان 

( در 1998مور    زمینه، نی. در اکنند یم  ادیدانش 

 ،یخود نشان داده است که مباحث فرهنگ یها یبررس

 Ganavati  باشد یاطالعات م یاز فناور  ترکننده  نییتع

& Samadi, 2012)مسئله   یکه فناور   ییاز آنجا نیبنابرا ؛

است و چنان چه   رییو تل شرفتیپهمواره در حال   یا

  یها گاه  هیگذشته اشاره شده است که تک  قاتیدر تحق

  نیبنابرا شود یمحسوب م  شرفتیپ جیاز نتا یشلل

  ینیو کارآفر  شرفتیپ یدر راستا  دیدانش با  تیر یمد

 به کار گرفته شود. یسازمان

به آن توجه کرد  دیدانش با  میآنچه در تسه تاینها

در زمان مناسب    حیاست که چگونه اطالعات صح نیا
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(. اگر چه گفته  Lavrence, 2002  ردیفرد قرار گ  اریدر اخت

 یذات یایمزا  یدانش دارا  رساختنیکه فراگ  شود یم

  لیدال کار ندارد.    نیا یبرا یچندان لیاست، اما افراد تما

شده است و    ییمسئله شناسا  نیا یبرا یمتعدد

 لی، آن را دال پردازند یفرهنگ م  یمحققان که به بررس

کندکه فرهنگ    ی( ادعا مShien  2004. دانند یامر م نیا

و   ینیآن ع یامدهایاست، اما پ یانتزاع یمفهوم

 یفرهنگ تنها هنگام  یمحسو  است وسودمند

قابل مشاهده باشد.   جانیکه نتا  افتد یاتفاق م

هر سازمان   یاجتماع تیضمن خدمت، هو  یها آموزش

 یدیها کل . فرهنگ مجموعه از ارزشکند یرا مشخص م

سازمان به طور گسترده آن را   یاست که اعضا

 (.Tesoy et al, 2006  اند رفتهیپذ

و   است تیهت حائز اهمج نیحاضر بد قیتحق

 به خدمتضمن  هایآموزش که اوالا   کندیم  دایضرورت پ

دانش   یو از طرف شوندمی یفرد منته  یکار   شرفتپی

در   یتخصص کار  یدر حوزه  یلیبه روز و اطالعات تکم

 و ترفرد ملمو   یو آن را برا گیردمیفرد قرار    اریاخت

گفت که به    توانیم تیو در نها سازدمی ترعملی

  هایگاههیتک ایو  یشلل  هایهپای شدن ترمستحکم

  کیهدف پژوهش حاضر در   نیبنابرا انجامد؛یم  یشلل

  یها نقش آموزش  یبررس یو کل یاجمال دید

معلمان با    یشلل  یگاها هیخدمت بر تک ضمن

فوق بر   یکه مدل نظر   استدانش   میتسه یگر  یانجیم

هدف   نییدرصدد تب  و یمحقق طراح  تیاسا  ذهن

 .باشد یم  قیتحق یاصل

 

 

 : مدل نظری تحقیق  محقق ساخته(1شکل 

 

 

 روش تحقیق

پژوهش، توصيف   غير آزمايش ( و   نیا یاجرا     

معادالت    یابیطرح پژوهش، همبستگ  از نوع مدل 

روش است. زيرا در اين پژوهش روابط   یساختار 

ميان متليرها در قالب مدل عل  مورد بحث قرار  

  هیپژوهش شامل کل نیا ی. جامعه آمار ردیگ یم

که    باشد یمعلمان مقطع متوسطه استان تهران م

آمار ارائه شده توسط آموزش و پرورش کل  بقط

. با استنفر   24346معلمان   نیاستان، تعداد ا

به  ایمذکور معلمان، نمونه  یآمار  یتوجه به جامعه

  شنهادینفر با استفاده از جدول مورگان پ  380حجم 

ها   عتبار دادهبه ا شتریب نانیاطم یشد. در ادامه برا

  عیتوز  یآمار  یهنمون  انیپرسشنامه م 400تعداد 

پرسشنامه به طور کامل  375 انیم  نیکه در ا  دیگرد

  375 یینها  یحجم نمونه نیبنابرا ؛بازگردانده شد

  لیو تحل هینفر در نظر گرفته شد. جهت تجز 

  یابیو مدل ریمس  بیاز ضر  قیتحق یها داده

 SPSS یآمار  یبا کمک نرم افزارها یمعادالت ساختار 

  یآور جمع یشد. برا  هداستفاده خوا Lisrel 8.8و  22

.  دیاز ابزار پرسشنامه استفاده گرد قیتحق یها داده

  یها شامل پرسشنامه آموزش  یها پرسشنامه

-هیتک ی(، پرسشنامهEbrahimi  2014ضمن خدمت 

  میتسه ی( و پرسشنامهShien  2009 یشلل  یها گاه

ها پس  . پرسشنامهباشد ی( مWang et al  2008 دانش

ها بر  آن ییایو پا لیداده تحل  30حداقل  یآور از جمع

ه  ب 81/0و  73/0، 79/0 بیکرونباخ به ترت  یاسا  آلفا

 زیها ن پرسشنامه ییروا نیهمچن  ؛دست آمدند

  قاتیتحق نیو همچن نابراسا  نظر متخصص

  یآور جمع برایاست.  دهیواقع گرد دأییگذشته مورد ت

دهندگان ها به پاسخ و پخش پرسشنامه قیتحق

که اطالعات مندرج در پرسشنامه    دداده ش  نانیاطم

.  است یقاتیکار تحق  برای محرمانه و صرفاا   کامالا 

شخص و داشتن   تیرضا زین  قیمالک ورود به تحق

ها به   در فرد بوده است تا داده  یپژوهش یهیروح
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 یآور جمع یشخصو به دور از اغماض   یصورت واقع

 .گردند

 

 های تحقیق یافته

مورد    یجامعه یفیحاضر آمار توص قیدر تحق

 :است ریمطالعه به قرار ز 

ها و  داده  یآور بعد از جمع قیتحق نیا در

است که در   نیاز ا یحاک جیبدست آمده، نتا یبرآوردها

 یآمار  ینفر نمونه  375 زانیاز م یفیبخش توص

نفر  معادل   218درصد( مرد و   42نفر  معادل   157

  زانیم  نیب نیدر ا  نیهمچن  ؛اند درصد( زن بوده  58

شتر از  یدرصد( ب  83نفر  معادل   314با  نهال أمت

 زین  التیبوده است. در بحث تحص نیمجرد

با  یدر بخش کارشناس  یلیمدرک تحص  نیتر  شیب

در بخش دکترا   نیدرصد( و کمتر   57نفر  معادل   217

درصد( بود. اکثر معلمان با    4نفر  معادل   15با 

 درصد( بودند.   44سال    10سابقه کار باالتر از 

و  میاثرهاب مستق یپژوهش براب بررس نیا در

خدمت،   ضمن  یها آموزش رهابیمتل  میرمستقیغ

دانش معلمان بر   میو تسه یشلل  یگاها هیتک

پژوهش از  یال اصلؤآزمون س ن،یو هم چن گریکدی

استفاده شده است. در ضمن، در  ریمس  لیروش تحل

در چارچوب    ها هیهم زمان فرض  یپژوهش بررس نیا

 یها مشخصه  ت،یو در نها ردیگ یانجام م هیمدل اول

مدل و نمودار مدل برازش شده آورده    یبرازندگ

 .شود یم

 : برآورد ضرایب اثر مستقیم(1 جدول 

پارامتر  متلیرها

 استاندارد شده

t وضعیت 

ضمن خدمت بر   یها اثر آموزش

 تسهیم دانش

 تائید 37/14 91/0**

ضمن خدمت بر تکیه    یها اثر آموزش

 شللی  یها گاه

 رد 81/1 37/0

  یها اثر تسهیم دانش بر تکیه گاه

 شللی

 تائید 26/2 47/0**

 **P<0/01 

 

  یها آموزش ریمتل  میاثر مستق (1 با توجه به جدول 

( و با توجه به  91/0  دانش  میضمن خدمت بر تسه

دار است. اثر  یمعن  01/0=( در سطح 37/14tمقدار  

-هیضمن خدمت بر تک  یها آموزش ریمتل  میمستق

=(  81/1t( و با توجه به مقدار  37/0  یشلل  یها گاه

دانش    میتسه ریمتل  می. اثر مستقستیدار ن  یمعن

( و با توجه به مقدار 47/0 یشلل  یها گاههیبر تک

 26/2t دار است.  یمعن  01/0=( در سطح 

-ضمن خدمت بر تکیه  یها اثر غیرمستقیم آموزش یها بی: برآورد ضر (2 جدول 

 گری تسهیم دانششللی با میانجی  یها گاه

پارامتر  متلیرها

استاندارد  

 شده

واریانس  

تبیین  

 شده

ضمن خدمت بر تکیه    یها اثر غیرمستقیم  آموزش

 شللی با میانجی گری تسهیم دانش  یها گاه

 

**42/0 

 

 

45/0 

 

، اثر شود یمشاهده م  (3 در جدول   کهگونه  همان

-هیضمن خدمت بر تک  یها آموزش میرمستقیغ

دار یمعن  01/0در سطح   42/0برابر با  یشلل  یها گاه

از راه  میرمستقیاثر غ نیا کهنیاست. با توجه به ا

  نیگفت که ا  توان یم  رد،یگ یدانش انجام م  میتسه

  یها آموزش انیرا در م یانقش واسطه  ریمتل

. از  کنند یم  فایا یشلل  یها گاههیضمن خدمت و تک

اثرهاب کل   سهیمقا  ریمس  لیتحل یها یژگیو گرید

با  میاثرهاب مستق یسهیمقا  گر،یکدیبر  رهایمتل

 زانیم  ربیگاندازه ن،یو همچن میرمستقیاثرهاب غ

درونزا به   رهابیشده هر کدام از متل  نییتب انسیوار 

 انسیوار  قداراسا  م نیمدل است. بر ا  یلهیوس

درصد    45 یشلل  یها گاههیبر تک رهایشده متل  نییتب

 گزارش شده است.

 

 : الگوی آزمون شده پژوهش(2 نمودار 
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 پژوهش شده آزمون الگوی برازش یها : شاخص(3 جدول 

X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

78/3 92/0 93/0 84/0 75/0 065/0 
 

برازش که در جدول  ییبا توجه به مشخصات نکو

  یها گاههیتک ینیبشیگزارش شده، برازش مدل پ  (3 

 یها حاک مشخصه  نیاست و ا یدر سطح خوب  یشلل

 ینظر   یمدل برازش شده با جامعه  ییاز همسو

 پژوهش است.

 

 بحث و نتیجه گیری

ضرورت آموزش و   ،یکنون  رییدر حال تل  یایدر دن

  لیها و نهادها به دال  مستمر آن در سازمان  یارتقا

(. Rabiei et al, 2012فراوان پرداخته شده است  

هر    یتوسعه ییطال   دیآموزش کارکنان به عنوان کل

است که   یو ارکان مهم یاز عوامل اصل یکیسازمان، 

  یو اثربخش ییکارا تیو نها ییایسازمان را به پو

  نهیعها بهمورد امروزه در سازمان  نیو ا ندرسا یم

اما   است؛را دارا  تیاهم نیتر  شیمشاهده شده و ب

 نیها در ح آموزش نیا ایکه آ  نجاستیا یال اصلؤس

نه؟ به   ایخدمت به نفع سازمان و معلمان است 

و  ییضمن خدمت در کارا  یها آموزش ایآ گریعبارت د

عملکرد   توانند یها نقش دارند و م سازمان  یاثربخش

سازمان و افراد را باال ببرند؟ لذا پژوهش حاضر  

خدمت بر  ضمن  یها نقش آموزش  یدرصدد بررس

  میتسه یگر  یانجیمعلمان با م  یشلل  یگاها هیتک

که   دهد ینشان م  جی. نتااستمعلمان   نیدانش در ب

  میدر تسه  یثرتر ؤضمن خدمت نقش م  یها آموزش

هم رفته   یومعلمان داشته است. ر   نیدانش در ب

فرهنگ    شیضمن خدمت موجب افزا  یها آموزش

معلمان به   نیب یتعهد معلمان و همکار  ،یسازمان

.  شود یدانش م  میتسه یاساس یهالفهؤعنوان م

 نیشیپ قاتیحاضر با تحق قیتحق جینتا  یسهیمقا

ذکر شده است؛ از  یها افتهیبا  جهینت  نیا دأییت انگریب

( که در Khameda  2010مرتبط   قاتیتحق هجمل

آموزش   تیر یمد  نیب یرابطه یخود به بررس قیتحق

دانش پرداخته و اگرچه به طور    میو تسه تیر یبا مد

به کار رفته ضمن  یهالفهؤم  یبه بررس میمستق

که در    ردیگ یم  جهیاما نت یست؛ن  قیتحق نیخدمت ا

آموزش در سطح   تیر یسازمان مورد مطالعه مد

آموزش و   تیر یمد  نیب نیهمچن  ؛قرار دارد  ینامطلوب

  یدانش رابطه  میو تسه تیر یآن با مد یهالفهؤم

 تیر یمد  ریثأوجود دارد و ت میدار و مستقیمعن

مولفه   قیدانش صرفاا از طر   میآموزش بر تسه

اعمال   یهیو آموزش توج یآموزش یازهاین  لیتحل

عوامل   ی( در بررسKardwso et al  2012شده است. 

 یها دانش در سازمان  میو تسه تیر یمد  یدیلک

اذعان دارد که  میبه طور مستق یو اقتصاد یاجتماع

  یبرا یاصل یرهایاز متل یکیآموزش به عنوان 

دانش    میتسه یررسمیو غ یدر کاربرد رسم  تیموفق

 ,Emili یگر ید  قیدر نظر گرفته شده است. در تحق

Naderi & asarzadeh  2016نیخود به ا قی( در تحق  

و   میمستق  یهمبستگ  یرابطهکه   دندیرس جهیتن

آموزش ضمن خدمت   نیهمچن  ؛دارد وجود یمثبت

 دانش اثرگذار است.   میتسه یهالفهؤم

از مدل   کسانیبا کاربرد  قیتحق نیا گرید  مطابقت

با  قیتحق نیدر ا  ومنیدانش ن  میتسه تیر یمد

( است  Akhavan & Izadi Moghadam  2012 قیتحق

 یهیسرما  یها یژگیها با در نظرگرفتن وکه آن

انجام   ییدانش، مهارت، ابتکار و توانا  لیاز قب یانسان

  یهدانش اذعان داشتند که رابط  تیر یمد  ندیکار با فرا

  میو تسه تیر یها با مد لفهؤم  نیدر ا  یمثبت و قو

با خلق   یانسان هیسرما  نیهمچن  ؛دانش برقرار است

دانش به عنوان   یر یانتشار و به کارگ ،یدهسازمان

-یمثبت و معن  یدانش رابطه  تیر یمد  ندیابعاد فرآ

(  Hasani Moghadam  2012که دار دارد. با وجود آن

آموزش ضمن خدمت   یرابطه یبه بررس میمستق

مهارت، دانش و    شیافزا یها لفهؤهم م  نپرداخته

نگرش که مدنظر اهداف آموزش ضمن خدمت بوده  

 نینشانگر ا  ون،یچندگانه رگرس یهمبستگ  بیبا ضر 
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عمل کرده   راتییدرصد از تل  32بود که حدود 

و   یدانش  راتییبه تل توان یمزبور را م  یها سازمان

 هیرماس  یاجزا انیکارکنان نسبت داده و در م  یمهارت

مثبت و    ریثأت نیتر  شیو آموزش ب یر یادگی یانسان

 Kamsiria قاتیتحق جینتا  نیهمچن   ؛دار را داردیمعن

 2011 ،)Har et al  2010 ،)Jazani  2011 و )Ghazipoor 

 حاضر همسو بوده است. قی( با تحق2012 

Mathnoo et al  2011آموزش ضمن خدمت را   زی( ن

دانش در    لیجهت تسه یاساس یتیبه عنوان فعال

 قاتیتحق جینظر گرفته است. با در نظر گرفتن نتا

 یساز   ادهیاستنباط کرد که پ نیچن توان یذکر شده، م

به   یدانش در سازمان بدون ارائه آموزش کاف  لیتسه

  یآموزش یهاستمیمعلمان  محقق نخواهد شد. س

و  یکوتاه مدت و بلند مدت اعم از دانشگاه

در امر آموزش مثمرثمر واقع    توانند یم  یکیالکترون

 یگردند و معلمان را با دانش، مهارت، تجربه و خبرگ

 ییصورت توانا  نیرخوردار سازند که در اب یشتر یب

  اتیدر خلق و کاربرد دانش دارند و از تجرب  یشتر یب

  لیتسه تواند یبرخوردارند که م زین  یارزشمندتر  یکار 

 در سازمان باشد.  یکننده اقدامات دانش

  میاست که تسه نیاز ا یحاک قیتحق گرید  جینتا  از

شده ثر واقع  ؤم  یشلل  یها گاههیبر تک زیدانش ن

دانش در    میتسه یر یکارگ با به گریبه عبارت د ؛است

معلمان   یشلل  یها گاههیبر تک توان یمدار  م

لذا هرچه دانش و اطالعات معلمان باال رود،  ؛افزود

 شیافزا زین  نآنان و اعتماد به نفسشا یخودآگاه

 قاتیبه تحق توان یم  جهینت  نیا دأیی. در تکند یم  دایپ

Mahdavi et al  2015 ،)Akhavan et al  2015 ،)Wang et 

al  2011 و )Kasim et al  2013نیدارد. ا  ی( همخوان  

  شترىیتالش ب دیها با که سازمان  دهد ینشان م  جینتا

کارکنان خود   مندساختنو توان لیتما جادیدر جهت ا

هرچه    ؛گذارى دانش انجام دهندبراى به اشتراك

  میر تسهترى نسبت به رفتاقوى  لیکارکنان از تما

دانش برخوردار باشند، نسبت به هم احسا   

ها، باورها و  و ارزش کنند یم  شترىیهمدلى ب

  یها ییاز توانا ایو  شود یمشترك م  دشانیعقا

  جه،یدر نت  ؛آورند یدست مه  ب ییآشنا گریهمد

 .ابدی یم  شیدانش افزا  میقصدشان براى تسه

ضمن خدمت    یها نشان داد که آموزش  جینتا

  یشلل  یها گاههیتک شینتوانسته است در افزا

-هیتک گر،یمعلمان نقش داشته باشد. به عبارت د

  دایشناخت پ  نیمعلمان و همچن  یشلل  یها گاه

کردن آنان از خودشان  به ساعات آموزش ضمن 

 Zareei قیبا با تحق جهینت  نیندارد که ا  یخدمت ربط

Matin  2006 مهم ممکن   جهینت  نی. ااست( همخوان

  یها از سازمان یار یدر بس  یمختلف  لیاست به دال 

کشور ما رخ دهد. ممکن است چون در کشور    یدولت

  هیکل  یآموزش ضمن خدمت برا یها ما دوره

 نیا لیشده است دل  فیصورت تعر   کیسازمانها به 

 یازسنجیتا ن گردد یم  شنهادیپ نیبنابرا ؛باشد جهینت

مت معلمان  ضمن خد   یها آموزش یزمینهدر   یا

 ها اجرا گردند. و براسا  آن آموزش ردیصورت گ

  یها آموزش نیب میرمستقیرابطه غ یدر بررس

براسا  نقش   یشلل  یها گاههیضمن خدمت با تک

  ؛است دهیگرد  دأییمورد ت  نیدانش ا  میتسه یانجیم

ضمن خدمت موجب باالرفتن   یها آموزش نیبنابرا

  میبر تسه یگذار ر یثأت قیاز طر  یشلل  یها گاههیتک

 دانش صورت گرفته است. 

نشان داده است که افراد مطلع و کاردان   تجربه

و تخصص خود را به   اتیغالباا دوست دارند تا تجرب

 ینکته تنها کاف  نیدرک ا  یبرا ؛انتقال دهند گرانید

گوش    یها پس از ساعت کار  آن یها است به صحبت

 ازیمورد ن  یها با استفاده از آموزش نیدهند و همچن

اما  ؛سازند  همسو نینو  یها روش شرفتیآنان را با پ

  نیوجود دارد که ا یکار   طیدر مح  یغالباا موانع

  نیدرک ا  کند یها را دلسرد م آن یعیسرشت طب

 ،یفرد  یها و محرک ها زشیموانع و شناخت انگ

 یدر صحنه کار   راتییتل یاجرا یقدم به سو  نیاول

جهت  تشنهادایاز پ یمقاله به برخ  نیاست در ا

نکته توجه    نیا به دیامر اشاره شد. با نیا یاجرا
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  یکردهایمتفاوت، رو  یها تیموقع  یداشت که برا

واضح  زیچ کیمناسب خواهند بود اما   رین  یمختلف

  یو رفتارها یساز فرهنگ  توانند یم  رانیاست؛ مد

دانش   میکه تسه  یاگونهدهند، به  رییرا تل یفرد

  لیهنجار در سازمان تبد  کیاز احتکار آن به  شیپ

 :گردد یم  شنهادیپ نیبنابرا ؛گردد

به   گذارند یکه دانش خود را به اشتراک م  یافراد

اعتماد را در سازمان توسعه دهند، عوامل  د،یر یکار گ

که دانش خود را با    یرا متنوع سازند، از افراد یزشیانگ

 یکنند، برا  ی، قدردانگذارند یبه اشتراک م گرانید

در سازمان   ند،یمجدد نما  یدانش، سازمانده  میتسه

  میتسه تیهدا  یرا برا یرهبران ند،ینما  جادیتعهد ا

 .ندینما  تیدانش ترب

منصفانه است که    ریغ نکات،   نیا یتمام وجود با

  یدر مدت زمان کوتاه  راتییتل نیا جهینت  میفرض کن

عالوه بر   ؛در سازمان قابل مشاهده خواهد بود

است تا هنجارها،  ازیمورد ن، زمان  یفرهنگ گروه

که محرک فرهنگ   ییها و باورها ها، نگرش ارزش

 برایدانش در سازمان هستند اصالح شوند   میتسه

  یزمان یبرنامه کیاز  دیبا رانیالزم، مد راتییتل یاجرا

  راتییکه تل  ندیحاصل نما نانیکنند تا اطم  یرویپ

واحد نخواهد   یبرا شتریمشکالت ب  جادیمنجر به ا

 شد.
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