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مدت کارکنان وزارت کوتاههاي آموزش ضمن خدمتدورههاي اصالح بررسی روش
از دیدگاه کارشناسان ستادييجهاد کشاورز

1و شهرام مقدس فریمانی*یمیرحریمسید داود حاجی 

)25/08/95؛ پذیرش:30/01/95(دریافت:

چکیده
الزم است داشتن چنین منابعی،براي د.نباشمیهایشان بی به هدفدر دستیاها سازمانموفقیتاصلی عنصر ،توانمندمنابع انسانی 

. هدف نمایندها اقدام این برنامهمستمر نسبت به ارزشیابی و اصالح داده و انجام ریزي بلندمدت، متمرکز، عمیق و فراگیري برنامهها سازمان
کارشناسان دگاهیدازکشاورزي ارکنان وزارت جهادمدت ککوتاهآموزش ضمن خدمتهاياصالح دورههايروشیبررستحقیق حاضر 

درجه کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از لحاظ ازلحاظکاربردي، ،هدفازلحاظهمبستگی، –توصیفی،روشازلحاظي بود. این پژوهش ستاد
دگاه خبرگان و متخصصین آموزش با استفاده از دیآن که روایی بوداياصلی پژوهش پرسشنامه. ابزار بودپیمایشی اطالعات، يآورجمع

که با )=1075N(بودندکارشناسان حوزه ستادي وزارتخانه ،آلفاي کرونباخ تأیید شد. جامعه آماريزمون آاز طریق آن کارکنان و پایایی 
آوري ها جمعداده،سیستماتیک تصادفیگیريروش نمونهو با استفاده از )=153nشد (تعیین حجم نمونه استفاده از فرمول کوکران 

نظارت، ارزشیابی و «و »اجرا«، »انتخاب«،»طراحی«بخشهاي مرتبط با چهار مقولهتوجه به میزان بینکهها نشان داد یافتهگردید.
الحاصراهکارهاي نیترمهماز طرفی، داري وجود دارد. اختالف معنیها، دورهاین اصالحدر هاآناهمیتو میزان هاي آموزشی دوره»اصالح

هاي آموزشی به استفاده از نظرات کارکنان در انتخاب دوره«، »هاي آموزشی هر کارمند در طول خدمتدورهشدنهدفمند«:هادورهاین 
ها توسط وجود فرصت کافی براي انتخاب دوره«و » آموزشی انتخابیيهتناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دور«، »صورت شفاهی و مکتوب

درصد تغییرات 8/21"هاي آموزشیطراحی دوره"نشان داد که متغیر نیز نتایج آزمون رگرسیون .تعیین شد»هاآنران کارکنان و مدی
.کرده استرا تبیین "وري شغلی کارکنانها بر بهرهتأثیر دوره"متغیر 

.آموزشیهايدورهبهبودکارکنان، نظام آموزش ضمن خدمت، هاي کلیدي:واژه

کاربردي -مؤسسه آموزش عالی علمیاستادیارو ایرانکرج،کشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمان،(ره)خمینیامامعالیموزشآمرکزاستادیار-1
ایران.،تهرانکشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمان،جهادکشاورزي

davood_hajimirrahimi@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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هقدمم
وخالقیت"، "توسعهوتحقیق"، "دگرگونیدرخواست"

"شدن پیشرفتعملیامکانوشایستگی"، و "نوآوري

ها سازمانمستمرتحولوتغییرعوامل مؤثر درنیترمهم
انسانهر یک،درآیند کهپیشرفت به شمار میدر مسیر

زاد، (هاشمی و پورامیندارديفردبهجایگاه منحصر
تأکید بر اهداف کمی، يجابههاي موفق سازمان.)1390

اي و تخصصی منابع سازي و ارتقاي توانمندي حرفهظرفیت
).1389، یسپاسریممروتی و اند (را هدف قرار دادهانسانی
از منظر سازمانی کارکنانمدت کوتاهضمن خدمت آموزش

که از لحاظ فلسفی ریشه در شغلی استآموزشینوع
تیتقود ودارالعمرمادامو آموزش بزرگساالن آموزش

را اهداف سازمانانداز و چشمبه دنیرسيبرایمنابع انسان
نگرش مثبت در واقع آموزش ضمن خدمت .داردبه دنبال

کارکنان در مهارتکارکنان نسبت به نقش دانش و 
و موفقیت شغلی آنان را تقویت هاي شغلی یش مهارتاافز
ات مناسب براي هماهنگی ها اقداماین آموزش.کندمی

بهبوددهد و موجب منابع انسانی در سازمان را افزایش می
& ,Heidarian(شودرفتار کارکنان با مشتریان می

Shirzad Kebria, با توسعه علوم و فناوري در .)2015
وهاو پیرو آن تغییر مستمر هدفمختلفهاي عرصه
يبهنگام سازري؛ وافزایش بهرهرايها بسازمانهاي هبرنام

را به منظورهاي دانشی، مهارتی و بینشی کارکنان توانایی
ذبیحی است (ده کرناپذیر ها اجتنابارتقاي کیفیت فعالیت

و. امروزه تضمین پاسخگویی)1389ده، و عرفانیان خانزا
منابع انسانی، توسعه گذاري روي محاسبه بازدهی سرمایه

رزش افزوده و سهم از جمله مباحث آموزش با رویکرد ا
آیدها به شمار میسازمانمنابع انسانی در بهبود عملکرد

(Ghilich Lee, از طرفی، با توجه به مباحث جدید . (2007
پیرامون تأثیر فرهنگ سازمانی مطلوب بر رفتارهاي شغلی 
کارکنان، برخی محققین بر این باورند که براي داشتن 

هاي ه سرمایهفرهنگ سازمانی مطلوب باید روي توسع
سازمانی مانند افزایش کارایی منابع انسانی، طراحی نظام 

گذاري شودتشویق و ایجاد رفتار خالقانه و نوآورانه سرمایه
هاي این اساس، سازمانبر. )1394(نعیمی و همکاران، 

هاي یادگیرنده و پیشرو با تقویت و ارتقاي کارآمدي مؤلفه
پویا و یامنظام آموزش ضمن خدمت کارکنان، نظ

مستقل آن را طوربهپذیر طراحی و اجرا کرده و انعطاف
در چارچوب نظام فراینداین .کنندارزشیابی و اصالح می

Human Resource Information(اطالعات منابع انسانی

Systems(و نظام مدیریت کیفیت)Quality

Management System(شوداعمال می)Mashkouri &

Vedadi, نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان با تا ) 2015
Farzianpour(المللی همراه شوداستانداردهاي بین et al.,

هاي آموزش ضمن خدمت اصالح مستمر دوره.)2015
ها را در دستیابی به اهداف بلندمدت کارکنان، سازمان

Rezaeeنموده (کمک  et al.,2015( و ضمن تقویت فرایند
ها و کنان را در مسیر سیاستتحوالت سازمانی، کار

& Ghojavand(دهدهاي جدید سازمان قرار میبرنامه

Saadatmand, ریزي منابع وري نظام برنامهبهره).2014
هايدورههاي بهبود و اصالحراهبردانسانی بستگی به 

باید با دیگر افزایی براي ایجاد خاصیت همدارد و آموزشی 
& ,Nagendra(ته شودهاي سازمان در هم آمیخمؤلفه

Deshpande, در ضمن خدمت هايآموزشصالح). ا2014
به طوري که ،استیمهمهاي آموزشی مسئله سازمان

کاربرديتوانند دانش میو کارشناسان آموزشی مدرسین 
یادگیرندگان یادگیري فرایند و یآموزشریزي برنامهرا در 

معلمان، نقش مدیر، نگرش :مانندعواملی واعمال کنند
اثربخشی ؛هاي آموزش ضمن خدمتراهبردنیازها و 

دهندقرارتأثیرتحت را هاي آموزش ضمن خدمت برنامه
(Zulkifli Che Omar, 2014).

هاي آموزش ضمن دوره» ریزي آموزشیبرنامه«اصوالً
و "اجرا"، "طراحی"خدمت کارکنان شامل مراحل 

نه علمی، . در هر سطحی و در هر زمیستا"ارزشیابی"
با توجه به نیازها، شرایط و امکانات » برنامه آموزشی«

مرتبط هاي موجود و در ارتباط و هماهنگی با سایر برنامه
هاي آموزشی و یا ولی مستقل)، شامل محتواي فعالیت(

در ). 1385میررحیمی، (حاجیباشددرسی، می
Educational(مرکز منابع اطالعات آموزشینامهاصطالح

Resource Information Center(ریزي آموزشی را برنامه
منابع و ها،ها، فعالیتروشفرآیند تعیین اهداف،

پیلیفکنند.هاي مؤسسات آموزشی تعریف میبرنامه
70در دهه مدیر اسبق یونسکو)Philip Coombs(کومبز

هاي تحلیلی ریزي آموزشی را کاربرد روش، برنامهمیالدي
ز اجزاي نظام آموزشی به منظور ایجاد در مورد هر یک ا

.)1392گودرزي، داند (یک نظام آموزشی کارآمد می
طراحی «ریزي آموزشی طی سه فرایند کلی برنامهطوربه

و » هاي آموزشیانتخاب دوره«، »هاي آموزشیدوره
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گردد. در ، عملیاتی می»هاي طراحی شدهارزشیابی دوره«
هاي ي دورههافصلفرایند اول، طراحی عناوین و سر

، سازمانیهاي با توجه به هدفکارکنان (آموزشی مورد نیاز 
مشخصاتی و تعیین وظایف و تجربه شغلی یادگیرنده) 

مانند ساعات آموزشی نظري و عملی دوره، نحوه ارزشیابی، 
مشخصات فراگیران، مشخصات مدرس دوره و نحوه اجراي 

اي آموزشی در هشود. در فرایند دوم، دورهمیانجامدوره 
شود تا با توجه به سطح اختیار کارکنان قرار داده می

ها و نوع نیاز آموزشی نسبت به وظایف، نوع مأموریت
اقدام کنند. در سومین فرایند، هاآنانتخاب چند مورد از 

قبل از اجراي دوره نسبت به ارزشیابی کل دو فرایند قبلی 
اقدام "ي آموزشیریزبرنامه"و نحوه تجدید نظر در فرایند 

.)1385میررحیمی، (حاجیپذیردالزم صورت می
در ژهیوبهه توسعه کشور سالپنجهاي بلندمدت برنامهدر 

ضمن خدمتآموزشانریزبرنامهسوم و چهارم،هايبرنامه
دولت با وضع قوانین مناسب، مدت کارکنانکوتاه
دادند. هاي کارکنان انجامبراي توسعه قابلیتیهایتالش

اصالحسويبهيجهاد کشاورزوزارت در همین راستا، 
هاي ترمیم توانمنديو یانسانيروینهاي هرم قابلیت

،هاي وزارتکارکنان براي همراهی با اهداف و برنامه
هاي تغییرات وظایف و همگامی با پیشرفت علوم و فناوري

صدر(دکرحرکت،ربطيذکشاورزي و سایر علوم 
استفاده از سامانه اینترنتی آموزش .)1389ات، الساد

شروع،هادوره، انتخاب و ارزشیابینامثبتبراي کارکنان
از کارکنانهاي آموزشی مورد نیازعملیات تعیین دوره

هاي حداقل یک ماه قبل و از طرفی تعریف پودمان
جهاد هاي شغلی در وزارت آموزشی براي هریک از رشته

این روند در برنامه راستا بود، ولی در همین يکشاورز
با کم توجهی مناسبی تداوم نیافت و صورتبهتوسعه پنجم 

همین روند ) و 1394، تباریثمیم(بسیاري مواجه شد
جهاد نقصان دانش و مهارت کارکنان وزارت موجب 
دشدر مواجه با مشکالت بخش کشاورزي يکشاورز
هاي سازمانر مطالعات دنتایج . )1394میررحیمی،(حاجی

کارکنان یهاي آموزشدورهنشان داد که يجهاد کشاورز
یا به اندازه کافی و در حد ،شوندخوبی اجرا نمیه یا ب
. )1389(منفرد، گیرندمورد توجه قرار نمیتشانیاهم

خصوص میزان ) در1381محقق معین (هايیافته
هاي ضمن خدمت مرکز آموزش عالی اثربخشی آموزش

داد که این نشان يجهاد کشاورزوزارت ره)(ی خمینامام 

ها منجر به بهتر انجام دادن وظایف شغلی کارکنان آموزش
نشده و موقعیت شغلی آنان را در حد مناسبی تقویت 

ایگاه اثرگذار و کلیدي جبا توجه به نکرده است.
کشاورزي، هاي ضمن خدمت کارکنان وزارت جهادآموزش

اصالحيهاروششناخت رايورت انجام این تحقیق بضر
آموزش ضمن خدمت هادورهمختلف اجزايو هابخش
هااین دورهارتقاي کیفیت پیامدهاي کارکنان ومدت کوتاه
.دیگردتأیید 

جهـاد کشـاورزي  وزارت یآموزشـ هـاي دورهنتایج بررسی 
هـاي  روشژهیوبههاي متنوع آموزشی از روشنشان داد که 

ضــمن خــدمت ع در آمــوزش یــادگیري الکترونیکــی ســری
، ياحمـد یحـاج (دوشـ میبرداري صحیحی نبهرهکارکنان 

محمد نژاددر همین راستا نتایج تحقیق یعقوبی و ).1388
نیز نشان داد که بـا وجـودي کـه نظـر مسـاعدي      )1388(

یادگیري الکترونیکی دارنـد  يهاروشيریکارگبهنسبت به 
راي این منظـور  ولی کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز ب

مـدت  ضمن خدمت کوتاهيهاآموزشرا مانع جدي توسعه 
ــته ــد. دانس ــهان ــاي پژوهشــ یافت ــردیه ) در 1388(منف
که اثـرات و مزایـاي   نشان داد جهاد کشاورزيهاي سازمان
رشد ابعاد فـردي  "بخش پنجهاي ضمن خدمت در آموزش

ــان ــی "، "و شخصــیتی کارکن ــغلی و تخصص ــاي ش ، "مزای
، "محیط کار و کـاهش حـوادث و اشـتباهات   هماهنگی با"
بهبـود وضـعیت روسـتائیان و    "و "افزایش تعهـد شـغلی  "

ایـن میـزان اخـتالف    . کمتر از حد متوسط بود"کشاورزان
ابعـاد داري در سطح یک درصد با میزان اهمیت ایـن  معنی

جهـاد  هـاي  هاي سـازمان ها و تحقق هدفتوسعه برنامهدر
شـاورزي داشـت. بـه عبـارتی     در فرایند توسعه ککشاورزي

هاي آموزش ضـمن خـدمت نتوانسـته اسـت مزایـا و      برنامه
هـاي یـاد شـده بـر جـاي      اثرات مورد انتظار را در سـازمان 

هاي ضمن خدمت مرکـز  آموزشالبته نتایج بررسی بگذارد. 
هـا  آمـوزش کـه  د ادنشـان  (ره)آموزش عـالی امـام خمینـی   

هـاي روزمـره   طراحی شده و نیازکارکنانمتناسب با شغل
در ).1381، (محقق معـین ده استنموبرطرف نیز را هاآن

) در مراکز 1386میررحیمی(عین حال نتایج مطالعه حاجی
جهـاد کشـاورزي  و واحدهاي ستادي حوزه آمـوزش وزارت  

در » ریزي آموزشـی مؤلفه برنامه«نشان داد که براي اصالح 
سـت  الزم امدت کارکنان،نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه

شــغلی  هاي آموزشـی بـا طبقـه  سـطح و محتواي دورهکه 
ــا کارکنــان تطبیــق داده شـــود و بــراي شــاغلین  ســطح ب
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محتـواي آموزشــی متفـاوتی طراحـی     ت مختلف،تحصیال
دیگر، با توجه بـه اشــکاالتی کـه در احـراز     گردد. از جانب

يههاي سـازمانی وجود دارد، براي افراد داراي رشـت پسـت
هـاي  دورهمـرتبط ریـ غو مـرتبط، مـرتبط  الًتحصیلی کـام 

د.آموزشی متفاوت و تکمیلی در نظر گرفته شو
ریـزي و اجــراي  دنــد کـه برنامـه  تحقیقـات نشـان دا  نتـایج  

گیرد و این هاي آموزش کارکنان به خوبی صورت نمیدوره
در ها و ساختارهاي خود اسـت.  فرایند نیازمند اصالح روش

) 1388(کاظمی و همراهیقتحقیهاي یافتهین راستا، هم
درونابعـاد سطح مطلوبیـت با توجه به اینکه نشان داد که 

هـاي  ن خدمت سـازمان ضمهاي آموزشدورهبروندادوداد
، براي اصالح ایـن  باشدنمیتأییدمورددولتی استان فارس 

و مناسـب آموزشیتجهیزاتوامکاناتها الزم است از دوره
تدریسدروسبامرتبطتتحصیالدارايومدرسان مجرب

هـا از  ریـزي و اجـراي دوره  در برنامـه اسـتفاده شـود،  شده
بکار گرفته شـود  کارکنانآموزشحوزهدر مجربکارکنان

وو پژوهشآموزشبه حوزهکافیبودجهو ضمن اختصاص 
کارکنـان خـدمت ضـمن آموزشنظامدرتحقیقاتجایگاه

مکــاراننتـایج مطالعـات صـفایی موحـد و ه    شـفاف شـود.  
) در آموزش و پرورش نشان داد که بـراي اصـالح و   1392(

، الزم هاي ضمن خـدمت دبیـران  افزایش اثربخشی آموزش
ازبرگرفتـه آموزشـی  يمحتـوا گیـري از  اسـت کـه: بهـره   

واندیشیهمجلساتبرگزاري علمی،هايیافتهجدیدترین
نیازسـنجی ،دبیـران وهادورهطراحانبینبیشترتعامالت

خدمتجبرانهايمسیستاصالح ، دقیقشی صحیح و آموز
یکیعنوانبهآموزشیيهادورههاينامهگواهیو توجه به 

سـایت تجهیـز وتوسـعه و پـاداش تعیـین يهـا مـالك از
ریـزان نظـام   ي مجازي در دستور کار برنامههادورهبرگزاري

قرار گیرد.خدمت آموزش ضمن 
نیــز نشــان داد ) 1389(نتــایج مطالعــه علــوي و شــریعتی

هاي ضـمن خـدمت   از آموزشعلوم پزشکی تهران کارکنان 
الکترونیکی رضایت کمی دارند و سـابقه خـدمت و مـدرك    
تحصیلی تأثیري در دیدگاه آنـان نسـبت بـه کیفیـت ایـن      

اي در خصـوص  نتـایج مطالعـه  ها ایجاد نکـرده اسـت.  دوره
هاي اصالح برنامه آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان     زمینه

قبلنشان داد که بایداستان قم آموزش و پرورش سازمان 
وظـایف در شـرح اهمیتبهتوجهباآموزشی،نیازسنجیاز

وشـغلی خبرگاندیدگاهآموزشی،استانداردهايشناسایی
مـورد مطالعـه بررسـی    يهدر حوزشغلیيهشبکنتایجنیز

عاملنیترمهم» تدریس مدرسانکیفیت«شود. از طرفی، 
وبـوده خـدمت ضـمن آمـوزش هايدورهتکیفیبهبوددر

ــان   ــت از مدرس ــدالزم اس ــود  کارآم ــتفاده ش ــره اس و خب
همچنـین الزم اسـت   ).1394، و همکارانحسینی(سادات

هـا آمـوزش اثربخشـی سـنجش بـراي کاملوجامعمدلی
سازمان،کارکنانومدیرانسویکازو اجرا شود تاطراحی

دستبهآموزشیيهاتیفعاللیوککمازترروشنتصویري 
شـود  هـا اقـدام   نسبت به اصالح مسـتمر ایـن دوره  وآورند

همان منبع).(
رضـایت کارکنـان  نشان داد که اي در نیجریه نتایج مطالعه

هاي ضمن خـدمت آموزشاز هاي دانشگاه نیجریهکتابخانه
استمربوطه سازمان مورد حمایت هاهاین برنامکهمادامی

هـاي آموزشـی وجـود    برنامهاجراي و تسهیالت کافی براي 
ان ویپاسخگاکثردر این تحقیق .استدر حد مناسب، دارد

هـاي آموزشـی بـا توجـه بـه      دورهکه انتخـاب معتقد بودند
وري، بهـره افـزایش  وگیـرد صورت مـی شان شغلینیازهاي

بـا  بیشـتر  فرصت رشد و همکـاري  و اعتماد به نفس ایجاد 
ــاران از  ــایجهمک ــانت ــوزش کارکن ــینآم ــت. همچن ،ن اس

هـاي  هاي مالی شخصی، نبود وقت، فقدان برنامهمحدودیت
تـأثیر در  عـدم  امکانـات آموزشـی و   وجـود ، عـدم یحمایت
هـاي آمـوزش   از جملـه نقـاط ضـعف برنامـه    ،شغلیيارتقا

از شـده اسـت کـه   پیشـنهاد و بودهکارکنان ضمن خدمت 
هـاي آمـوزش کارکنـان    نان در برنامـه کمشارکت کافی کار

,Agbo)دفاده شواست Ozcan(اوزکان و گانـدوز .(2015 &

Gunduz, ارزیـابی  در تحقیقـات خـود در خصـوص   )2015
مصاحبه (یفیکها به روش هاي ضمن خدمت انجمنبرنامه

نیمــه ســاختار یافتــه) بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
هاي آموزش ضمن خـدمت بـا توجـه بـه موضـوعات      برنامه

و بـراي  باشـد ی و آماده اجرا مـی طراحو مورد نیاز، اساسی 
ها، الزم است تمرکز اصلی بـر نیازسـنجی   اصالح این برنامه

هــا و هــا و طراحـی صــحیح دوره آموزشـی اعضــاي انجمـن  
نتـایج تحقیـق   .تدوین محتواي آموزشی مناسب قرار گیرد

ــاران  ــانی و همکـ Rahmani(رحمـ et al., ) در 2014
هـاي  تـأثیر دوره شهرستان بستک نشان داد که براي بهبود 

آموزش ضمن خـدمت معلمـان بـر موفقیـت شـغلی آنـان       
هــا توســط کارشناســان مجــرب هضــروري اســت ایــن دور

ریزي، اجرا و ارزشیابی شوند، عملکرد معلمان بعـد از  برنامه
مستمر ارزشیابی شـود  طوربههاي آموزشی شرکت در دوره
هـاي  هاي مـذکور ضـمن توجـه بـه دیـدگاه     و مدیران دوره
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نتـایج  هـا اسـتخراج شـود.    ان نقاط قوت و ضعف دورهمعلم
Conklin(کــانکلین و همکــاراناتمطالعــ et al., 2002(
هـاي آمـوزش   براي تدوین دورهضروري است د که انشان د

تطـابق محتـواي   ی مانندهایویژگی،ضمن خدمت کارکنان
مورد توجه قرار گیرد و جهت ها با نیازهاي شغلی آناندوره

استفاده مناسـب  "يهاروشها از یت این دورهاصالح و تقو
آمـوزش از راه دور بـراي کـاهش زمـان دسترسـی      نظاماز 

توجه به ابعاد و انـواع موضـوعات   "و "هافرصتکارکنان به 
اي مورد نیاز کارکنان شامل توسعه فردي و حرفـه آموزشی
و اطالعـات و  هاي مـدیریت و رهبـري، ارتباطـات   و مهارت
Mince(کلسیمینسمایر و.شوداستفاده"فناوري Moyer

& kelsey, نسـیلوانیاي  پدر تحقیقی کـه در ایالـت   )1999
روي کارکنان واحدهاي ترویجی انجام دادنـد بـه   بر آمریکا 

سـازي سـاختار   بهینـه بـراي نتیجه دست یافتنـد کـه   این 
، الزم آمـوزش ضـمن خـدمت   يدورهریزي آموزشـی برنامه

هـاي شـغلی   راحـان برنامـه  ط، نظـرات آموزشـگران  است از 
ــان ــرکتوکارکن ــدگان در دورهش ــیکنن ــاي آموزش در ،ه

هـاي  تنظیم اولیه برنامـه ، هااین دورهریزي طراحی و برنامه
رانیآموزش پـذ آن به يآموزشی توسط آموزشگران و ارائه

هاي آموزشـی و تهیـه   و تنظیم محتوا و زمان برگزاري دوره
.دستفاده شوا؛ تقویم آموزشی با توافق طرفین

لی آمریکا نشان داد انتایج تحقیقی در ایالت کارولیناي شم
هاي آموزش ضمن خدمت که براي اصالح و تقویت برنامه

باید محتواي آموزشی این ،معلمان کشاورزي این ایالت
بر اساس نیازهاي آموزشی قرن بیست و یکم هابرنامه

Jason Davis(دشوتنظیم  & Jayaratne, طورهب.)2015
نقش کشاورزي در تأمین امنیت مانندهایی مثال سرفصل

، محورأله مسغذایی جهانی، بکارگیري یادگیري 
، تفکرطرز يهامهارتریزي و ارائه دروس کاربرد برنامه

رهبري و توسعه کار گروهی و يهامهارتتدریس 
بیش از پیش مورد توجه ،دانشجویانهاي مدنی مشارکت

ی کلسهاي پژوهش یافتهب دیگر، از جانقرار گیرد.
)Kelsey, یلوانیاي آمریکا به این نکته سنپدر ایالت )2001

در نظام از دیدگاه کارشناسان کشاورزي اشاره دارد که 
آموزش ضمن خدمت کارکنان باید نیازهاي شغلی کارکنان 

هاي آموزشی و از انواع روشقرار گیردریزيبرنامهمبناي 
مطابق موقعیت فردي و شغلی متناسب و اقتصادي و 

.استفاده شودکارکنان 

هاي وجود اهمیت همه ابعاد و اجزاي دورهبا کلی، طوربه
، بخش ارکنانمدت کآموزش ضمن خدمت کوتاه

فرایند موقعیت کلیدي در از ریزي آموزشی و اجرایی برنامه
در عین حال ها برخوردار است. وري این دورهافزایش بهره

هاي ریزي و اجراي دورهداد که برنامهمطالعات نشان
گیرد و این فرایند آموزش کارکنان به خوبی صورت نمی

در این راستا، ها و ساختارها است. نیازمند اصالح روش
ها از طریق تدوین اصالح سطح اثربخشی این آموزش

علمی،نوین هايیافتهآموزشی سازگار با يمحتوا
خاطبین، اصالح مدقیقآموزشی صحیح و نیازسنجی

امکانات و تقویت تجهیزات آموزشی، ارتقاي کیفیت
تدریس مدرسان و استفاده از تجربیات و دانش مدرسین و 

هاي خبرگان نظام آموزشی از طریق مختلف از جمله زمینه
با توجه به شرایط و هاي آموزشی است. دورهاصالح

جهاد کشاورزيوزارت چارچوب سازمانی آموزش کارکنان
این چارچوب اصلی نتایج مطالعات مختلف بررسی شده، و 

حوزهچهاراز آموزشیهاي ریزي دورهبرنامهبخش از 
نظارت، ارزشیابی و "و "اجرا"، "انتخاب"، "طراحی"

ها حوزه. این تشکیل شده استهاي آموزشیدوره"اصالح
و مستمر ارزشیابی در یک ارتباط تعاملی با یکدیگرند و 

و توسعه تقویت موجب ، هاآنت و ضعف شناخت نقاط قو
بر همین اساس، گردد. هاي آموزش کارکنان میکیفی دوره

،این چهار حوزهکننده کیفیت مهمترین عوامل تعیین
در . شدشناسایی کارکنان سطح مدرك و رشته تحصیلی

، چارچوب نظري مجموع با توجه به نظام تحلیلی پژوهش
.طراحی شد1نگارهدر قالب تحقیق 

روش پژوهش
و تعیین یبررسکه ذکر شد هدف تحقیق گونههمان
جهاد کارکنان آموزش هاياصالح دورههايروش

هاي آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت دوره(ي کشاورز
کارشناسان دگاهیداز)کارکنان وزارت جهاد کشاورزي

–توصیفی "تحقیق از لحاظ روش،ي بود. این ستاد
، از لحاظ درجه "کاربردي"، از لحاظ هدف، "همبستگی

و از لحاظ شیوه "غیر آزمایشی"کنترل متغیرها، 
بود."پیمایشی"آوري اطالعات، جمع

جامعه تحقیق شامل کارشناسان حوزه ستادي وزارت جهاد 
) که با استفاده از فرمول =1075Nبودند (کشاورزي 

نفر تعیین شد.153کوکران به شیوه ذیل، حجم نمونه 
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چارچوب نظري تحقیق- 1نگاره 

ــداد    ــت تع ــزایش دق ــراي اف ــنامه 160ب ــه پرسش روش ب
)Simple Random Sampling(سـاده گیري تصادفی نمونه

شاغل هر یـک از واحـدهاي   کارشناسان حجمو متناسب با 
تکمیل شد.سازمانی 

اصلی از سه بخشبود که ايابزار سنجش پرسشنامه
تعیین میزان «، »اي پاسخگویانمشخصات فردي و حرفه«

مختلف هاي اجزا و ابعاداهمیت و توجه کنونی به مقوله
هاي دورهبا مختلف مرتبطسؤاالت و » هاي آموزشیهردو

هاي آموزشی بر بهبود میزان تأثیر دوره«آموزشی مانند 
تشکیل شده بود. » کارایی و اثربخشی شغلی کارکنان

سطح مدرك و رشته تحصیلی «رهاي تحقیق شامل متغی
هاي میزان توجه کنونی به موضوعات/مقوله«، »پاسخگویان

ها میزان اهمیت این موضوعات/مقوله«، »هاي آموزشیدوره
هاي میزان تأثیر دوره«و »هاي آموزشیدر اصالح دوره

بودند. از طیف کارکنان» شغلیوريبهرهآموزشی بر بهبود
براي خیلی زیاد) 10براي خیلی کم تا 1(ايدرجه10

هاي مورد بررسی و براي بررسی میزان توجه فعلی به مقوله
هاي آموزشی و در اصالح دورههاآنمیزان اهمیت 

هاي آموزشی بر میزان تأثیر دورههمچنین براي تعیین 
1(يادرجه20شغلی کارکنان از طیف وريبهرهبهبود

براي استفاده شد.اي خیلی زیاد) بر20براي خیلی کم تا 
نفر 10در اختیار پرسشنامه تحقیق تأیید اعتبار ظاهري، 

آموزش کارکنان قرار گرفت یناز مدیران مجرب و متخصص
و با انجام اصالحاتی تأیید شد. براي تأیید پایایی

ضریب واز آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد پرسشنامه نیز 
تا 80/0جزاي پرسشنامه بین آلفاي محاسبه شده براي ا

که مؤید پایایی مناسب آن بود.تعیین گردید94/0
عبارت بود از: "هاي آموزشیاصالح دوره"تعریف مفهومی 

هاي آموزشی و ارتقاي هاي دورهبهبود عملکرد اجزا و مؤلفه
هاي دورهآموزشی. ابعاد اصالح نظامیخروجکیفیت 
، "انتخاب"،"طراحی"بخش چهارقالبدر آموزشی

اصالح فرایند 
هاي دورهاصالحانتخاب 

آموزشی

اصالح فرایند 
نظارت، ارزشیابی 

و اصالح 

اصالح 
فرایند 

اجرا

اصالح 
فرایند 

طراحی 

153
5.5.96.065.

22
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،     N   ،96/1 =t=حجم جامعه،n= حجم نمونه
5/0 =p0     ،q=5/0 =q    ،065/0=d2
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تعریف شد که به "نظارت، ارزشیابی و اصالح"و "اجرا"
گویه)32در مجموع (هیگو8و 8، 5، 11ترتیب با 

میزان تأثیر «گیري شدند. براي سنجش متغیر اندازه
نیز از سؤال »شغلیوريبهرههاي آموزشی بر بهبوددوره
تعیین اولویت برايیک گویه) استفاده شد.(میمستق

از فرمول ذیل »یآموزشهاي دورهاصالح هاي وشر«
:استفاده شد

هااهمیت این مقولهمیانگین «ضربر این اساس، حاصلب
منهاي »)MI(یآموزشهاي دورهفرایند اصالحدر 

یآموزشهاي هاي دورهمیانگین توجه کنونی به مقوله«
)MP «( در»MI«، هر مقولهامتیازنشانگر)VRوه) بود

بنیان این کلی، طوربهبندي قرار گرفت.اولویتمبناي 
و نقش هامقولهمیزان اهمیت «متغیر فرمول بر ارجحیت 

قرار داشت »هاي آموزشیدورهنهایی اصالحدر هاآن
)Borich, از طریق نرم هاو تحلیل دادهکدبندي. )1980

براي "ضریب تغییرات"آماره شد.انجامSPSS/ Winافزار 
هر یک از ابعاد داخلها در اه هر یک از مقولهتعیین جایگ

براي تعیین سطح tآزمون ،هاي آموزشیچهارگانه دوره
میزان "و "میزان توجه کنونی"داري اختالف بین معنی

Fو tآزمون و هاي آموزشی دورهبهبودها در مقوله"اهمیت

برمختلف يهانهیزمدر ها آزمودنیدیدگاهبراي مقایسه 
تدوین براي استفاده شد.ح و نوع رشته تحصیلی سطاساس

گر در تعیین میزان تأثیر بینی عوامل مداخلهالگوي پیش
وري شغلی کارکنان نیز از رگرسیون هاي آموزشی بر بهرهدوره

استفاده شد.)Stepwise(چندگانه به روش گام به گام
ها و بحثافتهی

:هاياونتدر معپاسخگویان درصد 28نشان داد که نتایج
19، امور دامدر درصد 21،مدیریت و توسعه منابع انسانی

درصد در 9/17، ریزيامور اقتصادي و برنامهدرصد در 
و ب و خاك و صنایع آامور درصد در 14، تولیدات گیاهی

روابط ،دفتر نمایندگی ولی فقیه، حراستيدر حوزهمابقی
وزه وزارتی حوالمللدفتر امور بین،امور مجلس،عمومی

سال و 42پاسخگویانمیانگین سن .داشتنداشتغال 
6/45. همچنین، محاسبه شد92/6آن انحراف معیار 

درصد در طبقه 1/41سال، 50- 41درصد در طبقه سنی 
سال 51درصد در طبقه باالي 3/13سال و 41کمتر از 

کارکنان مورد بررسیمیانگین سابقه خدمت قرار دارند.
بود. بیشترین تعداد با 57/6انحراف معیار باسال 5/17

و سابقه خدمت سال 11- 20درصد) به طبقه 4/55نفر (92
درصد) 3/13سال (10کمترین تعداد هم به طبقه کمتر از 

علوم ،درصد پاسخگویان43رشته تحصیلی .شتتعلق دا
درصد 8/25درصد علوم انسانی، 21کشاورزي، حدود 

درصد 1درصد فنی و کمتر از 8/9علوم اجتماعی،و مدیریت
درصد 76سطح مدرك تحصیلی .معارف اسالمی بود

. بودارشدیکارشناسدرصد 24پاسخگویان کارشناسی و 
هاآندرصد 5/26درصد پاسخگویان مرد و 5/73همچنین، 
کارشناس درصد پاسخگویان 6/64مسئولیت فعلی زن بودند.

و س اداره و گروه تخصصی/ کارشناس یا رئی- فنیمسئول)(
هاي آموزشی میانگین تعداد دوره. بوددرصد کارشناس 7/16

7/38دوره بود. 7،ندبودکه کارکنان در آن شرکت کرده
دوره آموزشی 5تا 2در پنج سال گذشته درصد کارکنان در 

دوره و 15تا 5درصد بین 35از طرفی، اند. شرکت کرده
زشی به باال تعلق داشت.دوره آمو16کمترین میزان به طبقه 

يهادورهیطراح«مرتبط با هايمقولهاهمیتمیزان بررسی
میزان که دادنشان یآموزشهايدورهاصالحدر » آموزشی
، بیش از حد هادورهاصالحفرایند در هامقولهاین اهمیت 
، در حالی که در حال حاضر )10از 11/7است (متوسط 

نتایج . )1جدول باشد (می10از 77/4هاآنمیزان توجه به 
داري نشان داد که اختالف معنیها نیزمقایسه میانگینآزمون 
هاي ها در فرایند اصالح دورهمیزان اهمیت مقوله«بین 

در سطح یک » هامیزان توجه کنونی به آن«و » آموزشی
با ). 1(جدول )=73/9t؛ = 000/0Sigدارد (درصد وجود 

صله، در شرایط فعلی در حوزه هاي حاتوجه به میانگین
هاي هاي آموزشی به مقولهطراحی و تدوین محتواي دوره

و این موضوع گیرداثرگذار توجه مورد انتظار صورت نمی
.مؤثر بوده باشدها وري این دورهبر کاهش بهرهتواند می

هاي مدرسین خبره واجد ویژگی"در این میان دو مقوله 
سازگاري محتواي "و "شیصالحیت تدریس در دوره آموز

اهمیت بیشتري "هاي واحد اجراییها و سیاستدوره با هدف
هاي آموزشی دارند. در عین در بهبود فرایند طراحی دوره

گیري از بهره"ریزان معطوف به برنامهبیشترین توجهحال، 
و "هاي آموزش ضمن خدمتنظرات مدرسین مجرب دوره

حیت تدریس در دوره هاي مدرسین خبره واجد صالویژگی"
ها سپاري فرایند طراحی دورهاما به برون؛ بوده است"آموزشی

گیري از نظرات کارکنان توسط بخش خصوصی توانمند و بهره
مجرب واحد اجرایی، کمترین عنایت صورت گرفته است.

VR = (MI-MP)MI
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»یي آموزشهاطراحی دوره«بخشيهابه مقوله"توجه کنونی"و "توزیع آماري میزان اهمیت-1جدول 
ضریب میزان اهمیت 

تغییرات
ضریب میزان توجه فعلی

تغییرات
انحراف میانگینهامقوله

معیار
انحراف میانگین

معیار
73/739/2309/055/537/2427/0هاي مدرسین خبره واجد صالحیت تدریس در دوره آموزشیویژگی

59/746/2324/016/539/2463/0اجراییهاي واحد ها و سیاستسازگاري محتواي دوره با هدف
26/738/2328/01/517/2426/0هاي آموزش ضمن خدمتگیري از نظرات مدرسین مجرب دورهبهره

33/751/2344/089/417/2443/0هاریزي آموزشی در طراحی دورهاستفاده از کارشناسان مجرب برنامه
08/765/2374/048/442/2539/0حد اجراییگیري از نظرات کارکنان مجرب وابهره

ها با توجه به سـطح مـدرك،   تفکیک محتواي دورهمانندریزي آموزشی رعایت اصول برنامه
39/776/2374/086/459/2533/0...و، تناسب طول دوره با محتواي آنکارکنانیشغلنوع تخصص، تجربیات و رشته 

12/762/2375/089/428/2467/0هاآنا توجه به نیازهاي شغلی کارکنان و کاربردي بودن هاي آموزشی بتنظیم محتواي دوره
28/782/2388/027/452/259/0ها براي هر کارمند در طول خدمتهدفمندي دوره

98/671/2389/073/441/2509/0)...شامل: کارگاه آموزشی، بازدید، از راه دور وها (مشخص کردن روش صحیح اجراي دوره
هـا در هنگـام   تعیین میـزان اختیـار مدرسـین در تغییـر سرفصـل و محتـواي دوره      

تدریس
3/672/2432/088/458/2529/0

24/682/2452/073/358/2691/0(طراحی توسط بخش خصوصی)هاسپاري براي طراحی دورهاتخاذ سیاست برون
-77/4-11/7میانگین

000/0Sig=73/9t=

تجربی و يهاتیقابلگیري مؤثر از عدم بهرهکه بدیهی است
فنی بخش خصوصی و کارکنانی که در خود واحد اجرایی 

تهیه محتواي کاربردي براي شاغل هستند، اثرات نامطلوبی بر 
.هاي آموزشی دارددوره

ها نشانگر آن بود که میزان اهمیت یافتهبخش دیگري از 
در فرایند "هاي آموزشیانتخاب دوره"هاي مرتبط بامقوله
از 12/7است (ناسبمنسبتاًهاي آموزشی در حد دورهاصالح

کمتر از حد متوسط هاآن)، ولی میزان توجه فعلی به 10
ها نیز نشان ). نتایج آزمون مقایسه میانگین10از 4/4است (

داري در سطح یک درصد بین این دو داد که اختالف معنی
). 2(جدول )=95/11t؛ = 000/0Sig(ود داردموقعیت وج

استفاده از "، دو مقوله هاي مورد برسیاز میان دو مقوله
دسترسی "و "نظرات کارکنان به صورت شفاهی و مکتوب

باالتري اهمیت "هاي آموزشی خودکارکنان به دفترچه دوره
ند. همچنین، در ردا"هاي آموزشیانتخاب دوره"بهبود در 

تناسب رتبه "هاي توجه به مقولهبیشترینر شرایط حاض
وجود فرصت کافی "و "انتخابیي هشغلی کارکنان با نوع دور

صورت "هاآنها توسط کارکنان و مدیران براي انتخاب دوره
نیز اشاره شد، قبالًکه يطورهمان). 2جدول (پذیردمی

آغاز عملیات واستفاده از سامانه اینترنتی آموزش کارکنان 

هاي آموزشی مورد نیاز از حداقل یک ماه قبل و از عیین دورهت
يهارشتههاي آموزشی براي هریک از طرفی تعریف پودمان

توجه بیشتر به دو مقوله ،جهاد کشاورزيشغلی در وزارت 
رسد.طبیعی به نظر میدر شرایط فعلی فوق 

"هاي آموزشیاجراي دوره"هاي بخش نتایج بررسی مقوله
شیهاي آموزدورهاصالحدرهاآناهمیت که میزاندادنشان 

هاآن)، ولی میزان توجه به 10از 88/7است ("زیاد"در حد 
) و 10از 9/4است ("کمتر از حد متوسط"در شرایط حاضر 

داري نیز در سطح یک درصد بین این دو اختالف معنی
). در عین = 82/12t؛ = 000/0Sigدارد (موقعیت وجود 

وجود امکانات و تسهیالت رفاهی در طول "و مقوله حال، د
استفاده از اساتید توانمند، با تجربه و آشنا "و "برگزاري دوره

ها در بیش از سایر مقوله"هاي واحد اجراییبا وظایف و برنامه
هاي آموزشی اهمیت دارند و هم اکنون نیز به اصالح دوره

شود جه میها توهمین دو موضوع، بیشتر از سایر مقوله
شده در بینی). از طرفی کم توجهی به نکات پیش3جدول (

کیفیت ورودي مانندهاي آموزشی برنامه اجرایی دوره
ها تخصصی در آزمایشگاه- هاي فنیکارکنان و برگزاري دوره

و مزرعه، کیفیت و سطح پیامدهاي ربطيذهاي و کارگاه
کاهش داده است.احتماالًهاي آمورشی دوره
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»یآموزشهايدورهانتخاب «هاي بخش به مقوله"توجه کنونی"و "اهمیت"توزیع آماري میزان -2دول ج

هامقوله
ضریب اهمیتمیزان 

تغییرات
ضریب میزان توجه فعلی

تغییرات انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

49/732/231/041/456/2581/0استفاده از نظرات کارکنان به صورت شفاهی و مکتوب
06/743/2345/026/439/3798/0خویش"هاي آموزشیدفترچه دوره"دسترسی کارکنان به 

هـا توسـط کارکنـان و مـدیران     وجود فرصت کافی براي انتخاب دوره
هاآن

25/749/2343/040/446/2559/0

36/771/2368/039/436/2539/0انتخابیيهتناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دور
4/649/239/060/465/2576/0استفاده از دیدگاه مدیران مستقیم کارکنان

-4/4- 12/7میانگین
000/0Sig=95/11t=

هاي بخش دیگري از نتایج نشان داد که اهمیت مقوله
در فرایند "هاي آموزشیو اصالح دورهنظارت، ارزشیابی "

)، ولی 10از 87/7(باشدوزشی، زیاد میهاي آمبهبود دوره
توجه هاآندر شرایط فعلی کمتر از حد میانگین به 

داري در سطح یک ) و اختالف معنی10از 66/4(شودمی
000/0Sig(درصد بین این دو موقعیت وجود دارد ؛ =

58/13t= نظارت بر امور "). بر این اساس، دو مقوله
نظارت بر "و "، زمان و ...)شرایط فیزیکیها (اجرایی دوره

بیش "هاي آموزشیکیفیت محتواي علمی و کاربردي دوره
اهمیت دارند. همچنین، در حال حاضر به هامقولهاز سایر
اي حرفهنظارت بر کیفیت و توانایی فنی و "هاي مقوله

کاربردي -نظارت بر کیفیت محتواي علمی "و "مدرسین
شودموارد توجه میبیش از سایر "هاي آموزشیدوره

).4(جدول 
سطح مدرك تحصیلی دارايدیدگاه پاسخگویان بررسی

ها و ابعاد مختلف ي میزان توجه به بخشمختلف در زمینه
هاي آموزشی در شرایط فعلی، نشانگر آن است که دوره

وجود ندارد. به عبارتی سطح هاآنداري بین معنیاختالف
ایشان نسبت به مدرك تحصیلی تأثیري در دیدگاه 

از ). 5(جدول هاي آموزشی نداردوضعیت کنونی دوره
داراي هاي کارکنانداري بین دیدگاهطرفی، اختالف معنی

خصوص میزان توجه کنونی هاي تحصیلی متفاوت دررشته
هاي آموزشی وجود ندارد و از نظر آماري هاي دورهبه مقوله

این موضوع ).6(جدول دار نیستها معنیاختالف دیدگاه
داري بین اختالف معنیتواند مؤید این نکته باشد که می

دیدگاه کارشناسان داراي سطح و نوع رشته تحصیلی 
هاي آموزشی وجود ي میزان کیفیت دورهمتفاوت در زمینه

32ندارد. در مجموع در خصوص وضعیت موجود توجه به 
68/4(با توجه به میانگین نظراتهاي آموزشی،دورهمقوله 

)، دیدگاه مثبتی وجود ندارند.10از 
ي تأثیر بررسی دیدگاه اعضاي نمونه تحقیق در زمینه

یاثربخشدر بهبود کارایی و آموزشی برگزار شدههايدوره
کلی امتیاز طوربهوري) شغلی کارکنان نشان داد که بهره(

باشد که باالتر از حد متوسط است. می10از 32/6حاصله 
ه ضریب تغییرات محاسبه شده، با توجه باز این نظر 

هاي اول تا هاي عمومی، تخصصی و عقیدتی در رتبهدوره
-کلی میزان تأثیرگذاري شغلی دورهطوربهسوم قرار دارند. 

هاي هاي مالی دستگاههاي آموزشی با توجه به محدودیت
اي مصرف شده، از هاي انسانی و سرمایهدولتی و هزینه

، الزم است با نیبنابرا؛ ی برخوردار نیستمناسبکامالًسطح 
).7جدول ها ارتقا یابد. (وري این دورهاتخاذ تمهیداتی بهره

گر در بینی عوامل مداخلهتعیین الگوي پیشمنظوربه
وري شغلی هاي آموزشی بر بهرهتعیین میزان تأثیر دوره

کارکنان از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده 
دار با از ورود متغیرهاي داراي همبستگی معنیشد. پس

نتایج نشان داد که در تنها گام رگرسیون، متغیر وابسته 
به عنوان مهمترین و "ي آموزشیهادورهطراحی "

ها بر سطح تأثیر دورهکننده ترین متغیر تعییناصلی
، وارد مدل شده است.وري شغلی کارکنانبهره

میـزان تـأثیر  ر اثرگـذار بـر   دهد کـه متغیـ  مدل فوق نشان می
طراحــی "وري شــغلی کارکنـان،  آموزشــی در بهـره هـاي دوره
، مـدل  R2مقـدار  باشد و بـا توجـه بـه    می"ي آموزشیهادوره

% میزان تغییرات متغیـر وابسـته را توسـط    8/21توانسته است 
).8(جدول متغیر یاد شده تبیین کند
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اهمیـت  "ش بـین  نشانگر وجود تفاوت فاح9هاي جدول داده
هـا آنمیزان توجه به "و "هاي آموزشیهاي اصالح دورهروش

هـاي اصـالح   بندي روشاست. نتایج اولویت"در شرایط حاضر
هاي آموزشی با استفاده از فرمول مـورد اشـاره در بخـش    دوره

طراحـی  "روش تحقیق، نشـان داد کـه بـراي اصـالح بخـش      
هـا بـراي   هدفمندي دوره"باید موضوعات "هاي آموزشیدوره

ریـزي  رعایـت اصـول برنامـه   "، "ر طـول خـدمت  هر کارمند د
هـا بـا توجـه بـه سـطح      تفکیک محتـواي دوره مانندآموزشی 

مــدرك، نــوع تخصــص، تجربیــات و رشــته شــغلی کارکنــان، 
سازگاري محتـواي دوره  "و "تناسب طول دوره با محتواي آن

ار ها قـر در صدر برنامه"هاي واحد اجراییها و سیاستبا هدف
). از مهمتـرین اقـدامات بـراي بهبـود بخـش      9جدول (رندیگ

کارکنـان نظـرات ازاستفاده"هاي آموزشی انتخاب نهایی دوره
، "هاي آموزشیمکتوب براي گزینش دورهوشفاهیصورتبه
وجود "و "انتخابیيدورهنوعباکارکنانشغلیرتبهتناسب"

ن و مـدیران  ها توسـط کارکنـا  فرصت کافی براي انتخاب دوره
در اولویــت قــرار دارنــد. در خصــوص بهبــود مــدیریت "هــاآن

- هـاي فنـی  برگـزاري دوره "هـاي  ها کاربرد روشاجرایی دوره
، "، مزرعـه و ... ربـط يذهاي ها و کارگاهتخصصی در آزمایشگاه

اجـراي ویـژه بـه آموزشـی هـاي دورهعملـی بخشبهتوجه"
اسـتفاده از اسـاتید   "و "شـده بینیپیشبازدیدهايوهاپروژه

"هاي واحـد اجرایـی  توانمند، با تجربه و آشنا با وظایف و برنامه
نظـارت، ارزشـیابی و   "در اولویت قرار گرفت. براي بهبود بخش 

نظـارت بـر کیفیـت    "نیز سه روش "هاي آموزشیاصالح دوره
تعیــین "، "هــاي آموزشــیمحتــواي علمــی و کــاربردي دوره

و "زشـی و پیامـدهاي اجـراي آن   اثربخشی و کارایی دوره آمو
ــتمر دوره" ــالح مس ــواناص ــا (عن ــت  ه ــوا و ...) در اولوی ، محت

ریزي واقع شد.برنامه
گیري و پیشنهادهانتیجه

مـدت کارکنـان، بـا داشـتن     نظام آموزش ضمن خدمت کوتـاه 
هاي آموزشگر، یادگیرنده، اهداف و فلسفه آموزش ضـمن  مؤلفه

مان و تشـکیالت و ... از  خدمت، مواد و فناوري آموزشـی، سـاز  
عملیاتی شامل: طراحـی، انتخـاب نهـایی، اجـرا و     چهار بخش

هـاي آموزشـی تشـکیل شـده     نظارت، ارزشیابی و اصالح دوره
هـاي  است. در این میان بخـش مهمـی از ضـعف کیفـی دوره    
گـردد.  آموزشی به نواقص موجود در این چهـار حـوزه بـر مـی    

اي آموزشـی کارکنـان   هـ هـا نشـان داد کـه دوره   نتایج بررسی
هایی روبروست و ایـن موضـوع   وزارت جهاد کشاورزي با ضعف

هـا را کـاهش داده اسـت. تحقیـق     میزان کارآمـدي ایـن دوره  
هاي آموزشـی  حاضر با هدف دستیابی به وضعیت موجود دوره

ها، انجام شد.هاي اصالح این دورهوشرو 

»یهاي آموزشاجراي دوره«هاي بخش به مقوله"نیتوجه کنو"و "اهمیت"توزیع آماري میزان -3جدول 

هامقوله
ضریب میزان اهمیت

تغییرات
ضریب میزان توجه فعلی

تغییرات انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

36/820/2263/028/525/2427/0وجود امکانات و تسهیالت رفاهی در طول برگزاري دوره
هـاي واحـد   وانمند، با تجربه و آشنا با وظـایف و برنامـه  تمدرسیناستفاده از 

اجرایی
00/821/2276/045/536/2433/0

93/729/2288/020/533/2448/0هاریزي اجرایی دورهن با تجربه جهت برنامهاستفاده از کارشناسا
06/833/2289/025/53/2438/0هاي آموزشی روزوجود امکانات سمعی و بصري متناسب با فناوري

هـاي مهـم کـاري،   عـدم تـداخل بـا زمـان    مناسـب ( اجرا در مکـان و زمـان   
خدمت)/نزدیکی به محلدوري

80/728/2292/011/549/2489/0

کیفیـت ورودي  اجرایـی (ماننـد  شده در برنامـه  بینیعملی کردن نکات پیش
کارکنان)

44/744/2328/020/589/4941/0

بینـی  ها و بازدیدهاي پـیش به ویژه اجراي پروژههای دورهتوجه به بخش عمل
شده

85/76/2331/017/45/26/0

، ربـط يذهـاي  هـا و کارگـاه  تخصصی در آزمایشـگاه -هاي فنیبرگزاري دوره
....مزرعه و

66/779/2364/054/358/2728/0

-90/4-88/7میانگین

000/0Sig =82/12t=
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»هاي آموزشینظارت، ارزشیابی و اصالح دوره«هاي بخش به مقوله"توجه کنونی"و "اهمیت"زیع آماري میزان تو-4جدول

هامقوله
ضریب میزان اهمیت

تغییرات
ضریب میزان توجه فعلی

تغییرات انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

8/796/1252/011/542/367/0و ...)شرایط فیزیکی، زمانها (نظارت بر امور اجرایی دوره
11/822/2274/08/444/2508/0هاي آموزشینظارت بر کیفیت محتواي علمی و کاربردي دوره

01/819/2274/098/43/2463/0اي مدرسیننظارت بر کیفیت و توانایی فنی و حرفه
رات وظایف زمان با تغییها همارزیابی و اصالح عناوین و سرفصل دوره

واحد اجرایی
94/725/2283/062/437/2512/0

ها و وظایف کارکنان نظارت بر سازگاري محتواي دوره با مسئولیت
کنندهشرکت

86/741/2307/044/447/2557/0

8/742/231/030/429/2534/0تعیین اثربخشی و کارایی دوره آموزشی و پیامدهاي اجراي آن
ها با توجه به نتایج ارزشیابی پس از اجراي انتخاب دورهاصالح فرآیند

هادوره
72/746/2319/083/472/4977/0

73/748/2321/02/44/2573/0بر اساس نتایج ارزشیابیعنوان، محتوا و ...)ها (اصالح مستمر دوره
-66/4-87/7میانگین

000/0Sig =58/13t=

"سطح مدرك تحصیلی"تفاوت دیدگاه کارکنان بر اساسيدر زمینهtنتایج آزمون-5جدول 

سطح tآماره انحراف معیارمیانگینهاگروهها و اجزاي نظام آموزشیبخش
داريمعنی

157/0- 08/5103/1844/1کارشناسیهاي آموزشیدورهطراحی
25/5888/23کارشناسی ارشد

09/2222/10094/0926/0کارشناسیهاي آموزشیدورهانتخاب 
9/2109/10کارشناسی ارشد

33/409/1486/0391/0کارشناسیهاي آموزشیدورهياجرا
56/3735/17کارشناسی ارشد

هاي دورهنظارت، ارزشیابی و اصالح 
آموزشی

478/0- 09/3805/17711/0کارشناسی
5/4033/18کارشناسی ارشد

"تحصیلیرشته"تفاوت دیدگاه کارکنان بر اساسيدر زمینهFیج آزمون نتا-6جدول 

هاي ابعاد دوره
GroupsSum of SquaredfMeanآموزشی

SquareFSig.

93/1179599/235616/0688/0هابین گروهیطراح
87/4173710992/382هاگروهدرون

6/575512/115114/1356/0هابین گروهانتخاب
89/1250112132/103هاگروهدرون

57/1184592/236986/0429/0هابین گروهاجرا
02/29555123285/240هاگروهدرون

نظارت، ارزشیابی و 
اصالح

93/1222559/244902/0482/0هابین گروه
36/36871136113/271هاگروهدرون
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"شغلی کارکنانوريبهرهبرگزار شده در بهبود آموزشی هاي زان تأثیر دورهمی"توزیع آماري -7جدول 

انحراف میانگینهاي آموزشیدوره
معیار

ضریب 
تغییرات

رتبه

28/641/238/01هاي عمومیدوره
3/659/2411/02(مرتبط با حوزه تخصصی واحد اجرایی)هاي تخصصی دوره
38/675/243/03هاي عقیدتیدوره

32/6میانگین

نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام- 8جدول 
R2 R Sig. t Beta SEB B متغیر مستقل مراحل

218/0 467/0 000/0 905/6 467/0 040/0 278/0 آموزشیهايدورهطراحی 1000/0 741/9 - 292/2 331/22 ضریب ثابت
Y =  +331/22 278/0 x1

هاي آموزشیهاي اصالح دورهبندي روشتاولوی-9جدول 
میانگین هاي اصالحشیوه

وضعیت فعلی
میانگین 

اهمیت
×هاتفریق میانگین

میانگین اهمیت
هاي آموزشیدوره"طراحی"بخش 

27/428/797/21ها براي هر کارمند در طول خدمت  هدفمندي دوره
هـا بـا توجـه بـه سـطح مـدرك، نـوع        اي دورهریزي آموزشی مانند: تفکیک محتورعایت اصول برنامه

تخصص، تجربیات و رشته شغلی کارکنان، تناسب طول دوره با محتواي آن  و ... 
86/439/763/18

16/559/746/18هاي واحد اجراییها و سیاستسازگاري محتواي دوره با هدف
48/408/743/18گیري از نظرات کارکنان مجرب واحد اجرایی بهره

89/433/784/17هاریزي آموزشی در طراحی دورهاستفاده از کارشناسان مجرب برنامه
55/573/789/16هاي مدرسین خبره واجد صالحیت تدریس در دوره آموزشیویژگی

89/412/785/15هاي آموزشی با توجه به نیازهاي شغلی کارکنان و کاربردي بودن آنهاتنظیم محتواي دوره
73/498/671/15ها(شامل: کارگاه آموزشی، بازدید،از راه دور و... )صحیح اجراي دورهروشردنمشخص ک

1/526/769/15هاي آموزش ضمن خدمتگیري از نظرات مدرسین مجرب دورهبهره
73/324/666/15ها(طراحی توسط بخش خصوصی)سپاري براي طراحی دورهاتخاذ سیاست برون

88/43/694/8ها در هنگام تدریستیار مدرسین در تغییر سرفصل و محتواي دورهتعیین میزان اخ
هاي آموزشیدوره"انتخاب"بخش 

41/449/71/23استفاده از نظرات کارکنان به صورت شفاهی و مکتوب
39/436/79/21تناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دورة انتخابی

4/425/76/20ها توسط کارکنان و مدیران آنهاورهوجود فرصت کافی براي انتخاب د
26/406/78/19خویش"هاي آموزشیدفترچه دوره"دسترسی کارکنان به 

6/44/652/11استفاده از دیدگاه مدیران مستقیم کارکنان
هاي آموزشیدوره"مدیریت اجرایی"بخش 

54/366/757/31هاي ذیربط، مزرعه و ...اهها و کارگتخصصی در آزمایشگاه-هاي فنیبرگزاري دوره

17/485/786/28بینی شدهها و بازدیدهاي پیشآموزشی به ویژه اجراي پروژهتوجه به بخش عملی دوره

45/5837/24هاي واحد اجراییاستفاده از مدرسین توانمند، با تجربه و آشنا با وظایف و برنامه

هاي مهـم کـاري، دوري/نزدیکـی بـه محـل      دم تداخل با زماناجرا در مکان و زمان مناسب(ع
خدمت)

11/58/718/23

2/593/745/22هاریزي اجرایی دورهاستفاده از کارکنان با تجربه جهت برنامه
25/506/827/21هاي آموزشی روزوجود امکانات سمعی و بصري متناسب با فناوري

28/536/866/19برگزاري دوره  وجود امکانات و تسهیالت رفاهی در طول
2/544/767/16شده در برنامه اجرایی؛ (مانند کیفیت ورودي کارکنان و ...)بینیعملی کردن نکات پیش

Yکارکنانوري شغلیآموزشی در بهرههايدوره= میزان تأثیر
=X1هاي آموزشیطراحی دوره
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9ادامه جدول 
میانگین هاي اصالحشیوه

وضعیت فعلی
میانگین 

اهمیت
×هاتفریق میانگین

میانگین اهمیت
هاي آموزشیرهدو"نظارت، ارزشیابی و اصالح"بخش

8/411/882/28هاي آموزشینظارت بر کیفیت محتواي علمی و کاربردي دوره
30/48/732/27تعیین اثربخشی و کارایی دوره آموزشی و پیامدهاي اجراي آن

2/473/723/27ها(عنوان، محتوا و ...)  بر اساس نتایج ارزشیابیاصالح مستمر دوره
44/486/789/26کنندهاي دوره با مسئولیتها و وظایف کارکنان شرکتنظارت بر سازگاري محتو

62/494/733/26زمان با تغییرات وظایف واحد اجراییها همارزیابی و اصالح عناوین و سرفصل دوره
98/401/824/24اي مدرسیننظارت بر کیفیت و توانایی فنی و حرفه

83/472/734/22به نتایج ارزشیابی پس از اجراي دوره هاها با توجهاصالح فرآیند انتخاب دوره
11/58/709/21ها (شرایط فیزیکی، زمان و ...)نظارت بر امور اجرایی دوره

مقوله مـورد بررسـی در فراینـد    32داد که اهمیت نتایج نشان 
و نظارت، ارزشیابی طراحی، انتخاب، اجرايچهار حوزهاصالح

است. در این میان اهمیـت  » زیاد«آموزشی هايو اصالح دوره
و هـم  هـا بـوده  بیشتر از سـایر حـوزه  "اجرا"هاي حوزه مقوله

شـود. همچنـین   هـا توجـه مـی   اکنون نیز بیشتر به این مقولـه 
هـاي بخـش انتخـاب    کمترین توجه در حال حاضر بـه مقولـه  

طـور بـه ). البته 10از 4/4(ردیپذآموزشی صورت میهاي دوره
و میـزان  هـا آنداري بـین میـزان اهمیـت    ف معنیکلی اختال

هر یک از این چهـار حـوزه   هاي مقولهاکنون به توجهی که هم
پژوهشـی  هـاي این نتایج بـا یافتـه  دیده شد.گیرد، صورت می

مینســمایر و و )1388(یهمراهــکــاظمی و )، 1388(منفــرد
Mince(کلسی Moyer & Kelsey, در دارد. همخـوانی  ) 1999

اوزکـان و  ) و 1381(نیمعـ محقـق  ل با نتایج مطالعه عین حا
,Ozcan & Gunduz(گاندوز در بخـش  ندارد.سازگاري) 2015

,Agbo)هاي آگبـو نتایج تحقیق با یافتهنیز "هاانتخاب دوره"

بـه دلیـل   احتمـاالً همخوانی ندارد. این عدم همخـوانی  (2015
وزارت ریزي و اجـراي پودمـانی آمـوزش کارکنـان     شیوه برنامه

در چند سال اخیر باشد. در این روش عنـاوین  جهاد کشاورزي
ها براي هر رشته شغلی از قبل مشـخص شـده   و سرفصل دوره

هـا اظهـار نظـر    دورهنهایت کارکنان در خصـوص اولویـت  در و 
و روي تعیـین سرفصـل و محتـوا کنتـرل و نظـارتی      کنند می

ندارند.
هـاي  یوهشـ هـاي تحقیـق در خصـوص    دیگري از یافتـه بخش
طراحـی  "هاي آموزشـی نشـان داد کـه در حـوزه    دورهاصالح
ــی دوره ــاي آموزش ــیوه الزم "ه ــت ش ــاياس ــدي «ه هدفمن
رعایـت  «و»هاي آموزشی هـر کارمنـد در طـول خـدمت    دوره

هـا بـا   تفکیـک محتـواي دوره  مانندریزي آموزشی اصول برنامه
توجه به سطح مدرك، نوع تخصص، تجربیات و رشـته شـغلی   

سـازگاري  «و ...» ان، تناسب طول دوره با محتـواي آن و  کارکن
در » هـاي واحـد اجرایـی   هـا و سیاسـت  محتواي دوره با هدف

هـاي  انتخـاب دوره "در حـوزه  ریزي قرار گیرنـد.  اولویت برنامه
استفاده از نظـرات کارکنـان بـه صـورت     «هاي شیوه"آموزشی

تناسـب رتبـه شـغلی کارکنـان بـا نـوع       «، »شفاهی و مکتـوب 
هـا  وجود فرصت کافی براي انتخـاب دوره «و » انتخابیيهورد

این حوزه بایـد در  اصالحبراي » هاآنتوسط کارکنان و مدیران 
ایـن نتـایج بـا    قـرار گیـرد.  یریزان آموزشصدر توجهات برنامه

Rahmani(رحمـانی و همکـاران  هـاي یافتـه بخشی از  et al.,

,Ozer(اوزر)،2014 ,Agbo(و آگوبـو )2004 همخـوانی  )2015
ریزي آموزشـی نتـایج   از بعد توجه به استانداردهاي برنامهدارد. 

و ) 1394همکـاران ( حسـینی و  سـادات هـاي  یافتـه تحقیق با
,Kelseyی (کلس نیـز  اتدر ایـن مطالعـ  همخوانی دارد. ) 2001

انگیزگـی  محققین عدم توجه به نظرات فراگیران را عامـل بـی  
اند و پیشـنهاد  موزشی تلقی کردههاي آآنان به شرکت در دوره

هاي آموزشی بـه  ریزي دورهنظرات ایشان در برنامهاز که ندداد
"هـاي آموزشـی  اجـراي دوره "در حوزه استفاده شود. درستی

ود هاي موجـ با توجه به محدودیتشناخته شد که ضروري نیز 
هـاي  شـیوه هـاي آموزشـی،   اعتباري و از طرفی تحوالت روش

هـا و  تخصصی در آزمایشگاه- هاي فنیي دورهبرگزار«عملیاتی 
توجـه بـه بخـش عملـی     «، ...»، مزرعـه و  ربـط يذهاي کارگاه
ــروژه  يدوره ــراي پ ــژه اج ــه وی ــی ب ــدهاي  آموزش ــا و بازدی ه

اسـتفاده از اسـاتید توانمنـد، بـا تجربـه و      «و » بینی شدهشپی
اجـرا در مکـان و   «و »هاي واحد اجراییآشنا با وظایف و برنامه

ــا ــان مناســب (ن زم ــا زم ــداخل ب ــدم ت ــاري،  ع ــم ک ــاي مه ه
در اولویـت بکـارگیري قـرار    » دوري/نزدیکی به محل خـدمت) 

کـانکلین و همکـارانش  این نتـایج بـا نتـایج پژوهشـی     گیرند.
)Conklin et al., نتــایج و ) 1388(احمــديحــاجی،)2002
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ــق رحمــانی و همکــاران   Rahmani(تحقی et al., 2014 (
، نظـارت "حوزه بهبودجانب دیگر، به منظور از همخوانی دارد. 

ریـزان آمـوزش   ، برنامـه "هاي آموزشـی ارزشیابی و اصالح دوره
نظـارت بـر کیفیـت محتـواي     «هـاي  کارکنان الزم است شیوه

تعیـین اثربخشـی و   «، »هـاي آموزشـی  علمی و کاربردي دوره
ــراي آن  ــدهاي اج ــارایی دوره آموزشــی و پیام ــالح «و » ک اص

»بر اساس نتـایج ارزشـیابی  عنوان، محتوا و ...)(هامستمر دوره
از این بعد نتـایج تحقیـق بـا    برداري قرار دهند.در اولویت بهره

؛ ) همخـوانی دارد 1394همکـاران ( حسینی و ساداتهاي یافته
استقرار مدلی بـراي بررسـی مسـتمر    زیرا در این مطالعه نیز بر 

هاي آموزشی تأکید شد.اثربخشی دوره
در پاسـخگویان  تحقیق در خصوص دیدگاهيهاافتهی،از طرفی

"هاي آموزشـی دورهاصالح"حوزههاي اهمیت مقولهيزمینه

ها بـا توجـه بـه نـوع رشـته      این مقولهو میزان توجه کنونی به 
نشـان داد اخـتالف   هـا آنتحصیلی و سطح مدرك تحصـیلی  

بـا نتـایج   داري بین پاسخگویان وجود نـدارد. ایـن یافتـه   معنی
) همخـوانی دارد. ایـن نتیجـه    1389(قیق علوي و شریعتیتح

بدون توجه به سـطح تحصـیالت و   نمونه آماريمؤید آن است 
هــايدورهنـوع رشـته تحصـیلی دیــدگاه یکسـانی نسـبت بـه       

در مجموع نتـایج مؤیـد آن بـود کـه وضـعیت      دارند. یآموزش
ــه ــود مقول ــاموج ــان وزارت  يه ــوزش کارکن ــام آم ــاد نظ جه

ایط مناسبی قـرار ندارنـد و الزم اسـت بـراي     در شرکشاورزي
مقوله مـورد بررسـی   32ها وري این دورهو افزایش بهرهاصالح

ریـزان و  در چارچوب یک برنامه بلندمدت مـورد توجـه برنامـه   
مدیران این نظام قرار گیرد.

و ضـرورت پـرداختن بـه    توجـه بـه نتـایج تحقیـق    در پایان با 
ــت ــا و اولوی ــم ه ــايروشاه ــالحه ــ دورهاص ــاي آموزش ،یه

پیشنهادهاي ذیل ارائه شده است:

هاي طراحی دوره"بخش فرد ه بمنحصربا توجه به جایگاه - 
آموزشی در هايدورهمیزان تأثیربینی در پیش"آموزشی

هايروشجهت اصالح این بخش ،وري شغلی کارکنانبهره
براي هر کارمند در طول ي آموزشیهاهدفمندي دوره«

تفکیک مانندریزي آموزشی عایت اصول برنامهر«،»خدمت
ها با توجه به سطح مدرك، نوع تخصص، محتواي دوره

تجربیات و رشته شغلی کارکنان، تناسب طول دوره با 
ها و سازگاري محتواي دوره با هدف«و ...» محتواي آن و 

ریزي قرار گیرد.در اولویت برنامه» هاي واحد اجراییسیاست
، "هاي آموزشیانتخاب دوره"تقویت بخش اصالح وبراي - 

استفاده از نظرات کارکنان به صورت شفاهی و «هايمقوله
يهتناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دور«و » مکتوب
هاي آموزش ان اجرایی دورهریزدر اولویت برنامه»انتخابی

د.نقرار گیرضمن خدمت کارکنان
،"هاي آموزشیدورهاجراي"بخش اصالح و تقویتبراي - 

صصی در تخ- فنیآموزشی هاي برگزاري دوره«ي هاروش
بخش عملی توجه به«، »و مزارعهاکارگاه،ها آزمایشگاه

استفاده از اساتید توانمند، با تجربه و «و »آموزشیيهادوره
مورد بیش از پیش »هاي واحد اجراییآشنا با وظایف و برنامه

.دنواقع شوتوجه 
نظارت، ارزشیابی و اصالح "فرایند و تقویتاصالحبراي - 

نظارت بر کیفیت محتواي «هاي روش،"هاي آموزشیدوره
تعیین اثربخشی و «، »هاي آموزشیعلمی و کاربردي دوره

اصالح «و » کارایی دوره آموزشی و پیامدهاي اجراي آن
» (عنوان، محتوا و ...) بر اساس نتایج ارزشیابیهامستمر دوره

د.نریزي قرار گیرت برنامهدر اولوی
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Abstract
The main element for achieving organizations to their goals is empowered human resources. To empower human
resources, organizations should have deep, centralized and long term planning which needs to be evaluated and
revised continuously. The main research purpose was to investigate the current situation and contexts of
improvement in short training courses from experts’ perception in Ministry of Agriculture Jihad. This study was
descriptive and data were collected by survey method. The main tool for gathering data was questionnaire which
its validity was confirmed by related educational specialist and experts. Also, the reliability of research
instrument was evaluated by Coronbach’s Alpha test. Statistical population was staff expert in Ministry of
Agriculture Jihad (N=1075). The sample size was determined by Cochran’s formula (n=166) and statistical
sample was determined by systematic random sampling. The results showed that there is significant difference
between current attention to four parts of educational courses which are a) design, b)selection, c)implementation,
and d) monitoring, evaluation, reform and those importance to improve of the cources.The best strategies for
such cources improvement are: cources become purposeful for each employee; using employees opinion towards
the cources by oral or writing methods; appropriateness of courses with employees job level; having enough time
for employees and their managers to select cources. Regression analysis showed that designing the training
courses explained and predicted 21.8 percent of chang in dependent variablewhich is impact of courses on the
productivity of employees.
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1 -Assistant Professor of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran and Assistant Professor of Institution of Technical and Vocational
Higher Education of Agriculture Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),
Tehran, Iran
*- Corresponding author, Email: davood_hajimirrahimi@yahoo.com


