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چکیده
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی برای ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری
دانشگاه آزاد اسالمی (موردمطالعه استان تهران) انجام شد .جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد
خبره در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان و در بخش کمّی کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیر
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران در سال تحصیلی  1391-99بود .ابزار گردآوری
دادهها ،در بخش کیفی ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی ،پرسشنامه محقق ساخته بود.
تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ انجام شدند .نیکویی برازش ابزار برابر
 ،1991خطای اندازهگیری مدل برابر  19112و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ کل برابر
 19912به دست آمد .نتایج بهدستآمده به شناسایی  3بُعد 9 ،مؤلفه و  42شاخص منجر شد .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد مدل تدوینشده جهت سنجش و اندازهگیری کمیها و کاستیها در این حوزه
و درنهایت ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی مناسب میباشد.
کلیدواژهها :آموزش ضمن خدمت ،تدوین مدل ،آموزش اثربخش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کارکنان
اداری

1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقاا ،،دانشاگاه آزاد اساالمی،
تهران ،ایران.
2گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
3گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
4گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقا ،،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
کارکنان کارآمد و شایسته مهمترین منابع هر سازمان در جهت رشد ،پیشرفت و پاسخگویی به
نیازهای اساسی آن سازمان میباشد .ازاینرو آموزش کارکنان میتواند مهار،ها ،تواناییها و ظرفیت-
های آنها را برای کارآمدی و بهرهوری بیشتر ارتقاء دهد .آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
مهمترین و مؤثرترین سرمایهگذاری است که هر سازمانی میتواند باهدف بهبود خدما ،و وظایف خود
انجام دهد .آموزش سازمانی تالش میکند در دانش سازمانی تغییری ایجاد کند و بهطورمعمول به
دانش سازمانی میافزاید و آن را تغییر میدهد (آرگو.)2111 ،1،
کر ،و مارچ 2برای اولین بار مفهوم آموزش سازمانی را عنوان کردند .آنها معتقد بودند تالش
سازمانها برای پاسخ به تغییرا ،محیط خارجی آنها باهدف تطابق با اهداف سازمانی با شرایط جدید
منجر به یافتن روشهایی میشود که کمک میکند سازمان اثربخشی بیشتری داشته باشد .آموزش
سازمانی را ظرفیت پیشرفت از طریق یادگیری و بهرهوری و تعهد به بهبود مستمر در سازمان
(مارکوارد)2112 ،3،؛ و همچنین ظرفیت سازمانی برای نگهداری و بهبود عملکرد بر اساس تجارب
قبلی و اطالع از این ظرفیت به عنوان توانایی کسب و تولید از طریق دانش در جهت اشتراک علم و
استفاده از دانش در سازمان تعریف کردهاند (کروسان 4و همکاران .)1999 ،آرگریس آموزش سازمانی
را به عنوان فرآیند کشف و اصالح اشتباها ،معرفی کرده است (آرگریس و شون.)1919 ،5
همچنین آموزش ضمن خدمت ،نوعی آموزشی سازمانیافته در محیط کار است که باهدف بهبود
نظاممند و مستمر دانش ،مهار،ها و افزایش کارایی 5کارکنان و افزایش سازگاری آنها با محیط کار
و پیشرفتهای این محیط ارائه میشود (فتحی واجارگاه .)1391 ،از جنباه ساازمانی ،آماوزش ضامن
خدمت به آن دسته از آموزشهایی گفته میشود که کارکنان پس از استخدام بایاد دریافات کناد تاا
بتواند وظایف و مسئولیت های محوله را به بهترین شکل انجام دهند (جانجو .)2111 ،6این آموزشها
تسهیل کننده فراگیری دانش و علوم جدید ،مهار،ها و تواناییهایی هستند که برای بهبود عملکارد
کارکنان مورد نیاز هستند (سانگ.)2114 ،1
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علیرغم اهمیت کلیدی آموزش ضمن خدمت در توسعه کارکنان و در تحقق اهداف و ماموریت
سازمانها (بها2113 ،1،؛ فتحی واجارگاه1395 ،؛ صباغیان و اکبری1392 ،؛ تشکلی1394 ،؛
یغماییسابق ،)1391 ،اثربخشیِ آموزشهای ضمن خدمت تا ایدهآل فاصله زیادی دارند .نتایج مطالعا،
پیشین نشان میدهند که عدم همخوانی محتوای برنامههای آموزشی ضمن خدمت با نیاز واقعی
کارکنان ،همسو نبودن این آموزشها با اهداف و اولویتهای سازمان و انتظاراتی که سازمان از پرسنل
خود دارند ،عدم تطابق آموزشها با استانداردهای آموزش ضمن خدمت ،عدم ارزیابی صحیح اثربخشی
دورهها ،عدم توفیق در اجرای روشهای جدید آموزش (نوه ابراهیم و دیگران1394 ،؛ خراسانی و
موسوینسب1392 ،؛ عزتی و دیگران )1396 ،از جمله دالیلی هستند که سبب شدهاند تا آموزشهای
ضمن خدمت به جای خلق سود و ایجاد تغییر مثبت در عملکرد سازمان ،هزینههای هنگفتی را بر
سازمانها تحمیل نمایند (جاورسکی.)2119 ،2
تطابق نیازهای هر سازمان با تواناییها ،مهار،ها و دانش کارکنان نیازمند آموزشهای ضمن
خدمت میباشد زیرا این آموزشها عالوه بر اکتساب مستمر و منظم مهار،ها و تقویت صالحیتهای
حرفهای منجر به افزایش کیفیت بازده و خروجی خدما ،سازمان میشود که به دنبال خود رضایت
دریافتکنندگان خدما ،را به دنبال دارد (پانتوواکیس و بورانتا.)2113 ،3
فتحی واجارگاه آموزش ضمن خدمت را به عنوان آموزشی تعریف میکند که:
 )1پس از استخدام فرد در سازمان یا موسسه آغاز میشود؛
 )2به صور ،مستمر و منظم ارائه میشود؛
 )3با سه هدف توسعه دانش ،ایجاد یا تغییر نگرشها ،و بهبود مهار،ها؛
 )4هدف آن آمادهسازی افراد برای انجام بهینه وظایف ،هماهنگی نیازهای افراد با نیازهای سازمان
و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی است (فتحی واجارگاه.)1395 ،
مطالعا ،نشان میدهند آموزش ضمن خدمت تاثیر معنیداری بر توانمندسازی کارکنان دارد و
فراگیران واکنش مطلوبی به آموزش ضمن خدمت نشان میدهند و سطح یادگیری آنها افزایش یافته
است (شجاع و همکاران .)2111 ،همچنین افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت میزان
توانایی ،درک و شناخت شغل ،حمایت سازمانی ،انگیزش ،بازخورد ،اعتبار ،سازگاری و بهرهوری آنها
را باالتر میبرد (عزیزپور و صالحی عمران .)2119 ،آموزش ضمن خدمت استرس شغلی کارکنان را
کاهش میدهد (بدلزاده و میرشاه جعفری )2119 ،و نیز بهرهوری را افزایش میدهد (مقدس و نوری،
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2119؛ لی و کانگ .)2119 ،1پژوهشی دیگر نشان داده است آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت بر
نوآوری تولیدی ،فرآیندی ،و اداری اثر مثبت میگذارد (کاوسی ،هاشمی ،و رحمانزاده گروی.)2119 ،
الحسینی ،حقیقی و مجاهد ( )2119نشان دادند آموزش ضمن خدمت بر عملکرد مدیریتی مدیران تاثیر
مثبت و موثری دارد .آموزش ضمن خدمت سطح تعهد سازمانی را ارتقاء میدهد (بارتلت2112 ،2؛
هانایشا2116 ،3؛ دیاز و سیلوا)2116 ،4؛ انگیزه یادگیری و استفاده از آموختهها در کار را افزایش می-
دهد (کونتوقیورز)2112 ،5؛ میزان خالقیت کارکنان را افزایش داده و کیفیت کار کارکنان را باالتر می-
برد (علیپور)2119 ،؛ سطح رضایت شغلی را بهبود میبخشد (اشمیت2114 ،6؛ ژنگ2111 ،1؛
چپکسگی 9و همکاران)2111 ،؛ و عملکرد کلی سازمان را ارتقاء میدهد (سمول2119 ،9؛ ویک و
اوبیک2111 ،11؛ انگتو .)2111 ،11پژوهشهای چندی نیز به عدم اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت
اشاره کردهاند مثال در پژوهشی دوره آموزشی ضمن خدمت اخالق حرفهای اثربخش نبوده که شاید
ناشی از نحوه اجرای آموزشها بوده است (گنجی نیا ،حیدری ،شغلی ،و مهاجری .)1391 ،در پژوهش
دیگری عوامل موثر بر انتقال یادگیری دورههای آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار را
مطالعه کردند و نقش عوامل فردی ،سازمانی و آموزشی را موثر تشخیص دادند (محمدی و همکاران،
.)1395
نوه ابراهیم و مجیدی ( )1393پژوهشی باهدف ارزشیابی اثربخشی دورههای ضمن خدمت
کارکنان پلیس در ارتقای عملکرد شغلی آنان انجام دادند و نشان دادند که دورههای آموزش ضمن
خدمت کارکنان در ارتقای عملکرد حرفهای و بهبود رفتار شغلی آنان تاثیر مثبتی داشته است .همچنین
پژوهشی باهدف ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت پرستاران با موضوع «آموزش به بیمار»
با استفاده از مدل کرک پاتریک انجام شد که نشان دادند دوره آموزشی مطلوب و اثربخش ارزیابی
شده و مدل پاتریک برای ارزشیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت به خوبی عمل کرده است
(حجتی و همکاران .)1392 ،متانی و رمضان ( )1391اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت را بر
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عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بررسی کردند و نتایج پژوهش آنان نشان داد که
دورههای آموزش ضمن خدمت تاثیر مثبتی بر میزان بهرهوری ،ثبا ،شغلی ،رضایت شغلی و آمادگی
الزم برای انجام وظایف داشته است .نصری ،کرمپور و پیروزنیا ( )1395در پژوهشی به شناسایی راه-
های کیفیت بخشی به آموزشهای ضمن خدمت در دانشگاه شهید بهشتی پرداختند .نتایج این مطالعه
نشان داد مهمترین عامل موثر در کیفیت بخشی به دورههای ضمن خدمت مربوط به مدرسان دوره و
کم اهمیتترین عامل مربوط به استفاده از آموزش از راه دور و مجازی اختصاص یافت .شاخصهای
نیازسنجی آموزشی ،رویکردهای یاددهی-یادگیری ،شرایط و امکانا ،آموزشی رفاهی ،هدفگذاری و
تعیین محتوای مناسب ،و ارزشیابی از دورهها به ترتیب مهمترین شاخصهای موثر در کیفیتبخشی
به آموزش ضمن خدمت در دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی شدند.
مبانی نظری پژوهش
مدلهای بسیاری در زمینه آموزش ضمن خدمت وجود دارند .مدل ایزو  11115که توسط نورمن و
شانن 1ارائه شده شامل فرآیندی چهار مرحلهای شامل الف) تعیین نیازهای آموزشی ب) طراحی و
برنامهریزی آموزشی ج) اجرای آموزش و د) ارزشیابی نتایج آموزش میباشد (خراسانی و دنیوی،
 .)1395مدل انستیتوی توسعه آموزشی 2سه مرحله تعریف ،اجرا ،و ارزشیابی دارد که هر مرحله شامل
سه فعالیت است .این مدل کاربرد وسیعی در طرح ،اجرا و ارزشیابی برنامههای آموزشی دارد .در مرحله
تعریف ابتدا به تبیین اهداف پرداخته شود سپس ترتیب و اولویت آنها مشخص میشود و در آخر
مخاطبان یعنی کسانی که از برنامه سود خواهند برد شناسایی میشوند .در مرحله اجرا ابتدا هدفهای
آموزشی مشخص میشوند ،سپس روشها تعیین میشوند که شامل روشهای یادگیری ،روشهای
تدریس و تعیین رسانههاست و در انتها برنامه آموزشی تولید میشود .در مرحله ارزشیابی نیز پش از
اجرای آزمایش ابتدا اطالعا ،جمعآوری شده و مورد ارزشیابی قرار میگیرند و نتایج ارزشیابی در
بخش هدفها ،روشهای تدریس و یادگیری مورد توجه قرار میگیرد (قدوسیان .)1391 ،رزمی،
نعمتی و زمانی مقدم ( )1396نیز یک نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی
ایزو  11115طراحی کردند که درنهایت منجر به ارائه یک الگوی اثربخش نهایی و ساز و کارهای
اجرایی آن شد.
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مدل آموزش ضمن خدمت به عنوان مشاوره 1که مهمترین حامیان آن ساندرز و هولدوی 2هستند
در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .ایدة اصلی الگوی ذیربط عبار ،است از اینکه
مشاوران در سازمان میتوانند به بهبود عملکرد کارکنان و پاسخگویی بیشتر سازمان منجر شوند و
عالوه بر ایجاد انعطافپذیری بیشتر در نحوه اجرای فعالیتها ،رضایت شغلی و رشد حرفهای کارکنان را
افزایش دهند .اگرچه الگوی مشاورهای ،دیدگاه و چشمانداز مفیدی را در خصوص آموزش کارکنان
فراهم میسازد ،عمالً هیچگونه روش و شیوه منحصر به فردی را برای سازماندهی و ارائه آموزش
ضمن خدمت تجویز نمیکند ازاینرو مجموعه تالشهای انجام شده در این زمینه را فقط میتوان به
قصد ارتقای سطح بینش مدیران سازمانها برای برطرف کردن مسایل و مشکال ،شغلی تلقی نمود
(سرداری .)1395 ،مدل الگوی اثربخشی افزوده که از آن تحت عنوان الگوی استاندارد – محور
آموزش ضمن خدمت نیز نام برده میشود ،به دنبال افزایش اثربخشی سازمانی از طریق آموزش
نیروی انسانی است و در این راستا ،از مجموعهای از استانداردها و معیارهای معینی استفاده از جمله
کمیتههای مشورتی متخصصان و صاحبنظران و تعریف استانداردها بر اساس توافق ،اجرای مطالعا،
دقیق کارسنجی و میدانی برای دستیابی به استانداردها و همچنین مطالعا ،تطبیقی و مقایسه با
سازمانها و نهادهای موفق بهره میگیرد .پس از تعیین استانداردهای اثربخشی و تعریف مالکهای
آن ،نسبت به شناسایی مهار،های ضروری در کارکنان برای تحقق اثربخشی و منابع موردنیاز اقدام
میشود و ضمن ارزیابی از وضع موجود کارکنان از لحاظ دارا بودن مهار،های ذیربط ،برنامه آموزشی
مورد نیاز طراحی و اجرا میشود (فتحی و اجارگاه .)1395 ،وجود مدلهای روزافزون در این زمینه
حاکی از اهمیت بسیار و اثربخش بودن آموزشهای ضمن خدمت میباشد.
با توجه به اهمیت آموزش اثربخش ضمن خدمت در ایجاد فرصتهای آموزش و یادگیری برای
کارکنان و در نتیجه افزایش تواناییها و دانش آنها که منجر به بهرهوری بیشتر و تداوم و بقای
سازمان میشود ضرور ،توجه و پرداختن به این مسئله بیش از پیش نمایان میگردد .بهبود و ارتقاء
آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان دانشگاهها باهدف بهبود ارائه خدما ،و رفع نقاط ضعف آنها
میتواند افزایش رضایت دریافتکنندگان خدما ،که دانشجویان میباشند را در پی داشته باشد و
عالوه بر آن کارایی کارکنان را افزایش دهد ،میزان سازگاری آنان با محیط و میزان کیفیت خدما ،را
باالتر ببرد (فتحی واجارگاه .)1395 ،لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدلی جهت ارتقاء آموزش
اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.

In Service Education as Consulting
Sanders & Holdway

1
2
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روش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ،زیرا مدل تدوینشده در جهت ارتقاء آموزش اثربخش
ضمن خدمت کارکنان دانشگاهها قابل کاربرد است .از نظر رویکرد آمیخته اکتشافی میباشد زیرا
روشهای کیفی و کمی با هم ترکیب شدهاند.
بخش کیفی
در بخش کیفی با استفاده از روش اکتشافی متوالی و طی فرآیند کدگذاری باز و محوری دادهها
تحلیل شدهاند .جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان میباشند .برای
انتخاب این افراد از روش نمونهگیری هدفمند (به روش گلوله برفی) استفاده شده است .نمونهگیری تا
زمان اشباع نظری ادامه یافت و حجم نمونه در این بخش تعداد  11نفر بود .ابزار اندازهگیری در بخش
کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته بود.
بخش کمی
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیر عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی
استان تهران در سال تحصیلی  1391-99بود که حداقل  3سال سابقه کاری و  6ماه سابقه کار با
مدیر تحت امر خود داشتهاند .تعداد اعضای جامعه  4632نفر بود.
روش نمونهگیری خوشهای و طبقهای برحسب واحد دانشگاهی بود .برای این منظور از بین 26
واحد دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران تعداد  354نفر با استفاده از فرمول کوکران مشخص شدند.
جدول  1تعداد جامعه و نمونه پژوهش در بخش کمی را نشان میدهد.
جدول  .1جامعه و نمونه پژوهش در بخش کمی
گروه
واحد علوم و تحقیقا،
واحد تهران مرکز
واحد تهران شمال
واحد تهران غرب
واحد تهران جنوب
واحد صفادشت
واحد پزشکی تهران
واحد بیمارستان بوعلی
جمع

جامعه
1122
1165
594
231
593
41
594
422
4632

نمونه
96
91
45
19
44
3
45
32
354

درصد
24
23
13
5
12
1
13
9
111
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در بخش کمی آزمونهای بررسی نرمال بودن دادهها ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی
تأییدی ،و پایایی انجام شدند .تحلیلهای آماری این بخش با استفاده از نرمافزارهای SPSS
) SmartPLS (V3) ،(V24و ) Lisrel (V8انجام شد.
ابزار اندازهگیری
ابزار اندازهگیری در بخش کمی پرسشنامهای  42سوالی بود که از بخش کیفی پژوهش
بهدستآمده است .این پرسشنامه دارای سه بعد ساختاری ،محیطی و رفتاری میباشد که بعد ساختاری
دارای سه مؤلفه فرآیندها ،تجهیزا ،فنی و فناوری ،و قوانین و مقررا ،،بعد رفتاری دارای سه مؤلفه
تغییر نگرش و تفکر ،دانش و مهار ،حرفهای ،و حمایت و سرپرستی ،و بعد محیطی دارای دو مؤلفه
جو سازمانی و سازمان یادگیرنده ،و ارتباطا ،میان فردی میباشد .بر مبنای مقیاس  5درجهای لیکر،
(کامال مخالف با نمره  ،1مخالف با نمره  ،2متوسط با نمره  ،3موافق با نمره  4و کامال موافق با نمره
 )5است.
یافتههای تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی انجام شد .رویکرد آمیخته از دو
بخش کیفی و کمی تشکیل شده است که در این بخش به تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده
حاصل دو بخش کیفی و کمی پرداخته میشود.
تحلیل دادههای کیفی
روایی مصاحبه
برای تعیین روایی 1مصاحبه از روش مثلث سازی( 2ترکیب روشها) استفاده شد .به این صور ،که
سوالهای مطرح شده در مصاحبه از طریق در میان گذاشتن با دو فرد خبره در حوزه آموزش کارکنان
و همچنین مطالعه تئوریها ،منابع اطالعاتی و مستندا ،موجود مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.
پایایی مصاحبه
4
3
برای تعیین پایایی مصاحبه از ضریب کاپای کوهن ( )Kمعروف به «کاپا» استفاده شد .ضریب
کاپا یک معیار آماری توافق درون ارزیاب برای موارد کیفیتی است و در واقع ،میزان توافق دو ارزیاب
(خبره) را روی یک صفت دو حالتی نشان میدهد .مقادیر بین  1/4تا  1/6توافق متوسط ،مقادیر 1/6
1

Validity
Triangulation
3
Reliability
4
Cohen's Kappa Coefficient
2
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تا  1/9توافق قابل مالحظه و مقادیر بیش از  1/9توافق عالی بین دو ارزیاب را نشان میدهد .برای
مشخص نمودن میزان توافق ،سوالهای مصاحبه در اختیار دو نفر از افراد خبره گذاشته شد و از آنها
درخواست شد تا نظر خود را پیرامون محتوای سواال ،با دو گزینه «مخالف» و «موافق» اعالم نمایند.
ضریب توافق حاصل برابر با  19611و در سطح  1915معنیدار بود ،در نتیجه سواال ،مصاحبه از پایایی
قابل قبولی برخوردار است.
شرکتکنندگان در بخش کیفی شامل  11نفر از خبرگان مسلط به مبحث آموزش ضمن خدمت
بودند که  4نفر آنها زن و  6نفر مرد بودند 4 .نفر از شرکتکنندگان دارای تحصیال ،فوقلیسانس و
 6نفر دکتری بودند .ابعاد و مولفههای آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری در دانشگاه آزاد
اسالمی از نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته پرسیده شد و برای تحلیل دادهها از
کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد .نتایج کدگذاری باز و محوری در جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج کد گذاری باز و محوری
مقوله

کدگذاری باز

نیازهای آموزشی کارکنان باید شناسایی شود.
نیازهای آموزشی فوری و غیرفوری کارکنان پرسیده و از هم تفکیک شود.
برنامهریزی آموزشی باید همراه با نگاه راهبردی باشد.
تاکید دوره های آموزشی باید در رابطه با شغل کارکنان باشد.
اولویت با پر کردن خالء است و اولویت دیگر که در عرض این است ،دستیابی به
هدف است.
اصل برنامه آموزشی به محتوا و هدف آموزش بستگی دارد.
محتواها بر اساس آسیب شناسیها انجام شود ،به روز باشد ،عملیاتی شده باشد.
باید از اساتیدی که به صور ،نظری و کاربردی مهار ،دارند برای تدوین
محتوای برنامه درسی دوره های آموزشی بهره برد.
کلیه سرفصل های دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان باید بازنگری و
سپس انتخاب شوند.
هر کارمندی با توجه به شغلش باید یکسری مهار،ها را بداند و با توجه به
سیاست کاری که دانشگاه دارد و در حال تغییر و تحول است ،چنین دوره های
آموزشی ضروری است ،مخصوصا برای کارمندانی که جدید استخدام شده اند،
چون دانشگاه آزاد برای جذب نیرو ،گزینش و آزمونی ندارد ،پس این به روز بودن
کالس ها واجب است.
ارزشیابی از دوره آموزشی را انجام میدهیم.

اجرای طرح نیازسنجی آموزشی
کارکنان
تناسب برنامههای آموزشی با
نیازهای سازمان و کارکنان

کدگذاری
محوری

فراوانی
5
5

برنامهریزی معطوف به اهداف
سازمان

1
بعد ساختاری

طراحی و انتخاب محتوای
آموزشی بهروز و کاربردی

6

ارزشیابی از اثربخشی دورههای

1
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مقوله

کدگذاری باز

آموزش های داده شده ،پیگیری شوند.
اثربخشی دوره ها را باید با ابزارهای موثر سنجید.
سالن کنفرانس ،فضای مناسب و نیروی انسانی ابتداییترین چیزهایی هستند که
باید برای آموزش ضمن خدمت کارکنان داشته باشیم.
در اختیار داشتن فضای آموزشی
فضای آموزشی حس امنیت برای فراگیر ایجاد کند.
مناسب
امکانا ،رفاهی همچون کافیشاپ ،رستوران و ...باید در محیط آموزشی مهیا
باشد.
وجود تجهیزا ،آزمایشگاهی و کارگاهی (صندلی ،میز ،وایت برد نور صدا،
تجهیزا ،سمعی و بصری) در دوره آموزشی الزامی است.
تجهیزا ،کتابخانهای و کارگاهی
وجود کتابخانه از نوع سنتی و الکترونیکی ضروری است.
مهیا بودن زیرساختهای
نبود زیرساختهای سخت افزاری و نرمافزاری کامپیوتر از ضعفهای اساس دوره
رایانهای
آموزشی است.
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعا ،و ارتباطا،
عوامل تکنولوژیکی از عوامل موثر بر ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت
ایجاد آموزش همراه با
کارکنان است
فناوریهای نوین و پیشرفته
برای حل مشکال ،حضور در دورههای آموزشی ،باید از آموزشهای مجازی
کمک گرفت
باید در کالسها و آموزشهای الکترونیکی فضای پرسش و پاسخ اتفاق بیفتد
همانند کالسهای حضوری ،نه اینکه کارکنان فقط گوش کننده و غیرفعال در
نهادینه کردن فرهنگ آموزش
کالس درس باشند
مجازی در سازمان و کارکنان
فرهنگ آموزش مجازی در کارکنان ایجاد نشده است.
در وضعیت موجود ،کمبود منابع مالی از آسیبها و نارساییهایی است که آموزش
ضمن خدمت موجود کارکنان با آن مواجه است و بودجهای باید در اختیار دفتر
توانمندسازی باشد که نیست.
برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری هزینه های زیادی دارد ،نیاز به سامانه
آموزشی ،تولید محتوا ،اساتید آموزش دیده که بتوانند دوره های مجازی را
حمایت مالی برای برگزاری
تدریس کنند ،ایجاد تاالرهای گفتگو و  ...را دارد که به حمایت مالی فراوانی نیاز
دورههای آموزشی
دارد.
آن چیزی که در آموزش هزینه می شود ،هزینه نیست ،بلکه سرمایه گذاری
است.
مطابق بیانیه کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی در کانادا  2111صرفه جویی

کدگذاری
محوری

فراوانی

برگزار شده

5

4
5

1

5

5
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مقوله

کدگذاری باز

در همه چیز به جز آموزش
برای بعضی از مدیران هنوز اهمیت دوره های آموزش ضمن خدمت ،درونی
نشده و این حس را ندارند که این دوره ها دارای فواید زیادی برای فرد و سازمان
دارند .هنگامی که افراد در دانشگاه استخدام می شوند و حکم کارگزینی برای
آنان صادر میشود ،در آن حکم قید شده که این افراد باید در دوره های ...شرکت
کنند اما برای این کار هیچ برنامه ای مشخص نشده و مدیران نیز به آن بی
اهمیت هستند.
ضعف در سیستم مدیریت و
رهبری سازمانی
در وضعیت موجود ،ساختار سازمانی ،یک ساختار مدون و مکانیزه نیست .در
بعضی از واحدها پست کارشناس توانمندسازی منابع انسانی وجود دارد ولی در
خیلی از واحدها نیز این پست وجود ندارد .فردی که در این پست قرار گرفته،
شغلهای دیگری در کنار شغلش دارد یعنی چند وظیفه گوناگون را در واحد
دانشگاهی بر عهده دارد .آموزش ضمن خدمت کمترین اهمیت را در واحدهای
دانشگاهی داشته است و در اولویت کارها نیست.
چیزی که من میخواهم تاکید کنم همان صحبت اول من است ،تا وقتی که
رئیس واحدی ،اعتقادی به آموزش نداشته باشد ،آموزش برگزار نمیشود.
اعتقاد مدیریت به آموزش و
تعالی منابع انسانی
هم اکنون ما در بحث آموزش ضمن خدمت به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند با
آموزش کارکنان مسایل و مشکال ،دانشگاه را برطرف نمایند.
تغییرا ،ساختاری ،سیاستی و مدیریتی خیلی زیاد در دانشگاه ،آسیبهای زیادی
به دورههای آموزش ضمن خدمت وارد میکند.
تغییرا ،سریع مدیران ارشد دانشگاه از معضالتی است که برای آموزش ضمن
خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد.
یکی از مشکال ،موجود ،جابهجایی بیش از حد کارشناسان دفتر توانمندسازی در تغییر مدیریت و جابجاییهای
واحدهای دانشگاهی است .این کارشناسان آموزش دیده اند ،روال کار و فرآیند سریع در رشد آموزشهای ضمن
خدمت مانع ایجاد میکند
کار را میدانند .به دلیل سیاستگذاریهای کلی دانشگاه ،این افراد خیلی زود جابهجا
میشوند و تجربه و دانش آنها در این مقطع قطع میشود و به نفر بعدی هم
منتقل نمیشود .دو مشکل اساسی که داریم ،یکی نبود پست کارشناس
توانمندسازی منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی و دیگری جابهجایی بیش از
حد این کارشناسها در پستهای دیگر.
جدا سازی ساعت آموزش از ساعت اداری به ویژه در آموزشهای الکترونیکی
انعطاف در زمان آموزش
آموزشها باید از لحاظ زمانی ،استمرار و پیوستگی داشته باشند.
ایجاد تغییر در رفتار فردی
میخواهیم با آموزش دانش و مهارتهای افراد را تغییر بدهیم.

کدگذاری
محوری

فراوانی

3

4

5

4
بُعد رفتاری

5
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مقوله

کدگذاری باز

اگر آموزش خوب اتفاق بیفتد برد-برد است،
هر آموزشی باید فرد را به سمت رشد حرکت دهد.
هر چه آدم ها را باید ارتقاء و رشد بدهیم و فهم و درک آنها را باال ببریم همه
جا آن شخصیت مفید خودشان را میتوانند بروز دهند
آموزش در بطن خود باید تغییر ایجاد کند.

کارکنان

در دوره های آموزشی باید بر روی مهارتها کار کرد.

کدگذاری
محوری

فراوانی

ایجاد تغییر در رفتار گروهی
کارکنان

5

افزایش سطح مهار،های
کارکنان

4

آموزش ضمن خدمت دقیقاً برای افزایش عملکرد شغلی ،تغییر نگرش و رفتار
سازمانی است و این را باید در طبقه بندی مشاغل ،رتبه بندی و ارتقاء کارکنان
لحاظ کنیم.
مشارکت فراگیران در طول دوره آموزشی و ورود دادن آنها به بحثها ،به
توجه به یادگیری مشارکتی
یادگیری بهتر مطالب آموزش داده شده کمک میکند.
تجربه سایر سازمانها را برای مدیران باید توضیح دهیم و در عین حال از تجارب
آنها در عمل نیز استفاده کنیم.
بهرهگیری از تجارب آموزش روز
ما باید مدیران ،کارکنان و حتی اساتیدی تربیت کنیم که با دانشگاههای آیندهگرا
کشورهای موفق
و آینده نگر ،ماموریتگرا و کارآفرین متناسب باشند .ما نمیتوانیم دانشگاه
کارآفرین داشته باشیم ،بدون اینکه استاد و کارمندش کارآفرین باشند.
تدارک دورههای آموزشی بر
سفرهای ماموریتی که برای بازدید از مکانها ،شهرها و کشورهای دیگر انجام
اساس اعزام کارکنان به
میشود ،نقش آموزشی گستردهای برای کارکنان دارد.
سفرهای ماموریتی
آموزش باید به گونهای باشد که تفکر عادی کارکنان به تفکر خالقانه مبدل شود.
توسعه روحیه پژوهشگری و
اعطای بورس و ماموریتهای آموزشی از طریق دانشگاه به اساتید پژوهنده ،به
تحقیق
تقویت روحیه پژوهشگری در آنها میانجامد.
دورههای آموزش باعث ایجاد انگیزه ،همدلی ،رغبت بیشتر و نشاط بین کارمندان ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان
با بهروزرسانی اطالعا،
میشود و بازخورد آن را میتوان در کار مشاهده کرد.
با اطالع بودن مدرس از سازمان
کسانی میتوانند در سازمان آموزش کارکنان را بر عهده بگیرند که از متن
و نیازهای آموزشی پرسنل
سازمان مطلع باشند.
بهتر است مدرس دوره ،یک روز قبل از دوره ،با شرکت کنندگان نشست داشته و تعامل و ارتباط دوسویه مدرس
با فراگیران
با مشکال ،آنها آشنا شود.
استفاده از مدرسان مجرب و
دوره آموزشی که از نظر تدریس کیفیت نداشته باشد ،بهطور یقین اثربخشی
متخصص
ندارد.
ایجاد تغییر در نگرش ،عملکرد و
رفتار سازمانی

3
3

3

3

3
5
5
4
1
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مقوله
کسی که برای دوره های آموزشی در سطح دانشگاه بخواهد تدریس کند دو تا
فاکتور را باید داشته باشد :تخصص و تجربه.
اساتید آموزشی باید با روش تدریس خود انگیزه را در فراگیر ایجاد نمایند.
توانایی اساتید در بهکارگیری ابزارهای آموزشی در حین تدریس به فرایند آموزش
کمک نموده و زمینه یادگیری ماندگار را در فراگیران فراهم میکند.
مدرسی که نتواند در تعامال ،و تدریس خود با کارکنان ارتباط دوستانه برقرار
کند ،بیانگیزگی در کارکنان را فراهم میکند.
درک روابط بین فرهنگی موجود در فراگیران و شرایط سنی و ویژگیهای فردی
آنها از شروطی هستند که مدرس باید بدانها توجه کند.
مدرس دورههای آموزشی باید توانایی این را داشته باشد تا به سواالتی که برای
کارکنان پیش میآید ،پاسخ دهد.
نظام ارتقاء و جبران عملکرد باید با توجه به حرکتی باشد که آموزش در آن
ظرفیت سازی شده است.
تغییر در رفتار نیازمند در نظر گرفتن پاداش است و بخش مهمی از اثربخشی
دورههای آموزشی برای اساتید دانشگاه آزاد استفاده از مکانیسمهای تشویقی
است تا از این طریق ،کارکنان برانگیخته شوند.
ایجاد شرایط شغلی مناسب بر عهده سرپرست است و بنا به تناسب وظیفه و
حساسیت آن ،کارکنان باید به صور ،فردی و گروهی تقویت شده و از
پاداشهای شایسته و در خور بهرهمند شوند.
آموزش باید یک فرآیند سالم و طبق استاندارد باشد و نظم و ترتیب و همسویی
داشته باشد .چرخه آموزشی باید به صور ،آموزشهای بدو استخدام ،حین
خدمت و بازآموزی ادامه پیدا کند ،به دلیل اینکه آموزشها منقطع و مستمر
نیست و ما اطالع دقیقی از پرونده آموزشی افراد نداریم.
تفکر سازمان باید به گونهای باشد که یادگیری را فرآیندی خالقانه برای اعضای
خود بداند و در واکنش به نیازهای هزاره رشد کرده ،سازگاری پیدا کند و دگرگون
شود و در این راه ،اعتمادبنفس اعضای خود را در یادگیری ارتقا دهد.
جو سازمانی باید به افزایش آگاهی فردی کارکنان با «تعهد به یادگیری
مادامالعمر» شروع شود و سنگبنای معنوی خود را بر این پایه قرار دهد.
در دوره آموزشی باید شرایطی فراهم باشد تا فراگیران بتوانند افکار و اندیشههایی
که به ذهنشان میرسد را مطرح ساخته و نتایج مطلوب را در عمل بهکار بندند.
دانشگاهها باید کارهای تیمی بین رشتهای را در دانشگاه ترویج داده و از

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

فراوانی

بهرهگیری از روشهای تدریس
نوین

4

مهار ،مدرس در ارتباطگیری
با فراگیران

5

توانایی مدرس در پاسخگویی به
سواال ،فراگیران
رتبهبندی و ارتقاء کارکنان بر
اساس نظام جبران عملکرد

3
3

سامانه پاداشدهی مبتنی بر
تغییر در عملکرد

3

حمایت از یادگیری و ارتقای
شغلی کارکنان به صور ،فردی
و گروهی

5

مستمر و جهت دار بودن
دورههای آموزشی
افزایش اعتمادبنفس در
یادگیرنده
ترغیب کارکنان به یادگیری
فعال (مادامالعمر)
ایجاد فضای مناسب برای بیان
نمودن افکار و اندیشهها
ترویج فعالیتهای تیمی

بُعد محیطی

3

4
5
4
4
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مقوله
مسئوالن ذیربط مرتبط با صنعت هم در پروژههای مختلف خود استفاده نماید.
با توجه به مسئول بودن دانشگاهها در برابر رونق تولید ،ماحصل دورههای
آموزشی به گونهای باشد که به سمت تولید علم و فناوری حرکت کند تا اقتصاد
را به سمت اقتصاد دانشبنیان سوق دهد.
ماحصل دورههای آموزشی باید ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان و
واحدهای تولیدی و ایجاد رضایت شغلی در آنها به لحاظ ارتقاء علمی که در
دوره کسب کردند ،باشد.
از آثار مفید شرکت در دورههای آموزشی ،تغییرا ،فرآیندهای کار ،اهداف و
فعالیتهای تولیدی خواهد بود.

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

فراوانی

مستندسازی یافتههای آموزش
ضمن خدمت در جهت ایفای
نقش در تولید دانش

4

ایجاد همبستگی کارکنان و
سازمان با واحدهای تولیدی

3

افزایش میزان کمی و کیفی
تولید در امور محوله

4

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،در نتیجه تجزیه و تحلیل بخش کیفی که از طریق
کدگذاری باز و کدگذاری محوری مصاحبهها انجام شد  3بعد ساختاری ،رفتاری و محیطی از 41
مفهوم و  11مقوله استخراج شد .پرسشنامه بخش کمی با استفاده از این ابعاد و مولفهها ساخته شد و
مورد ارزیابی روانسنجی قرار گرفت.
تحلیل دادههای کمی
تعداد شرکتکنندگان بخش کمی پژوهش  354نفر بود که از این تعداد  141نفر یعنی  3995درصد
زن و  214نفر معادل  6195درصد مرد بودند 695 .درصد از این تعداد دارای تحصیال ،دیپلم و فوق
دیپلم 3199 ،درصد لیسانس 4996 ،درصد فوقلیسانس و  191دکتری بودند 295 .درصد از شرکت-
کنندگان سابقه کار کمتر از  5سال داشتند 15 ،درصد  6تا  11سال ،و  9295درصد بیشتر از  11سال
سابقه کار داشتند.
با استفاده از ابعاد و مولفههای بهدستآمده از بخش کیفی پژوهش پرسشنامهای  42سوالی جهت
سنجش میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی ساخته شد .در
ادامه تحلیل دادههای بخش کمی به تفصیل آورده شده است.
روایی محتوایی
جهت بررسی روایی محتوایی ،نسخهای از پرسشنامه جهت بومی سازی و مناسب بودن با شرایط
فرهنگی و اجتماعی کشور ایران ،در اختیار چند نفر از خبرگان این حوزه قرار داده شد و پس از ثبت
نظرا ،اصالحی ایشان و اطمینان از اینکه عبارا ،مندرج در پرسشنامه ،تمامی خصیصههای مورد نظر
پژوهش را میسنجد ،روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی (موردمطالعه استان تهران)91 

نرمال بودن مولفهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،1شاپیروویلک ،2و ضریب کجی و
ضریب کشیدگی 3بررسی شد و نتایج هر سه آزمون نشان داد توزیع متغیرها نرمال هستند ،جدول 3
نتایج این آزمونها را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمونهای کولموگروف اسمیرنف ،شاپیرو ویلک و کجی و کشیدگی
آزمون کولموگروف اسمیرنف
K-S
مؤلفه
19111
فرآیندها
19125
تجهیزا ،فنی و فناوری
19111
قوانین و مقررا،
19215
تغییر نگرش و تفکر
19219
دانش و مهار ،حرفهای
19199
حمایت و سرپرستی
19159
جو سازمانی و سازمان یادگیرنده
19221
ارتباطا ،میان فردی

Sig
19216
19321
19194
19424
19431
19369
19219
19445

آزمون شاپیرو ویلک
Sig
SH-W
19619
19929
19594
19914
19611
19925
19951
19915
19413
19196
19954
19916
19912
19945
19955
19921

آزمون کجی و کشیدگی
کشیدگی
کجی
19111
19145
19124
-19924
19396
-19911
19341
-19556
19134
-19996
19511
-19559
19194
-19456
19199
-19319

در مرحله بعد کفایت نمونهگیری با استفاده از آزمون کیسر-میر-اولکین 4بررسی شد و مقدار آن
برابر  19925و سطح معنیداری آزمون بارتلت 5نیز برابر با ( 19111کوچکتر از  )1915برآورد شدند.
آزمون کرویت بارتلت همبستگی بین متغیرها را اندازه میگیرد و نشان میدهد که متغیرها از
همبستگی کافی برای انجام روایی ساختاری برخوردار هستند یا خیر .نتایج این دو آزمون نشان می-
دهد دادهها پیشفرضهای الزم برای انجام تحلیل عاملی برخوردار میباشند.
تحلیل عاملی اکتشافی 6با چرخش وریمکس 1و تعداد  11چرخش انجام شد .تعداد  9عامل با
ارزش ویژه باالتر از  1استخراج شدند .دلیل انتخاب مقادیر ویژه باالتر از یک اینست که مقادیر ویژه
کمتر از یک حاکی از این هستند که نمرا ،آن عامل دارای پایایی منفی خواهند بود .جدول  4بارهای
عاملی شاخصهای هر مؤلفه را نشان میدهد.

1

Kolmogorov-Smirnov Test
Shapiro-Wilk Test
3
Skewness and Kurtosis Test
4
)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
5
Bartlett’s Test
6
Exploratory Factor Analysis
7
Varimax Rotation
2
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همانطور که در جدول  4نشان داده شده است بار عاملی تمامی شاخصها باالتر از  194میباشد
پس هیچ یک از شاخصها از پرسشنامه حذف نمیشوند.
جدول  .4بارهای عاملی مولفههای پرسشنامه
شاخص
11
11
9
9
6
12
15
1
4
5
3
14
1
2
9
13
19
11
19
23
21
21
22
26
25
21
24
31
31
29

عامل
1
19911
19191
19111
19696
19691
19613
19664
19592
19415
19415
19412
19411
19411
19411
19411
19411

2

3

4

5

19129
19124
19691
19611
19129
19591
19422
19142
19642
19633
19611
19112
19699
19651

6

1

9
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19564
19532

32
29
34
35
33
36
39
31
39
42
41
41

19169
19146
19521
19156
19626
19561
19554
19699
19591
19431

جهت برآورد برازش مدل با دادهها و بررسی روایی ساختاری پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی
تأییدی 1و تکنیک مدلیابی معادال ،ساختاری 2استفاده شد که با استفاده از نرمافزار لیزرل 3نسخه 9
انجام شده است .جدول  5شاخصهای برازش مدل را نشان میدهند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل
نام شاخص
ریشه میانگین مربعا ،خطای برآورد ()RMSEA
نسبت کایاسکوئر به درجه آزادی ()X2 / df
نیکویی برازش ()GFI
نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI
برازش هنجار یافته ()NFI
برازش هنجار نیافته ()NNFI
برازش تطبیقی ()CFI
برازش افزایش ()IFI
ریشه میانگین مربعا ،باقیمانده استاندارد شده
()SRMR

مقدار شاخص
محاسبه شده
1/112
2/932
1/91
1/96
1/96
1/95
1/92
1/92
1/139

سطح
قابل قبول
>1/19
>5
<1/91
<1/91
<1/91
<1/91
<1/91
<1/91
>1/15

نتیجه
برازش
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی

1

Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Modelling
3
Lisrel
2
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مقدار مجذور کای 1بر درجه آزادی برابر  29932میباشد که کمتر از سطح قابل قبول یعنی  5می-
باشد؛ مقدار نیکویی برازش برابر  ،1991برازش تطبیقی برابر  RSMEA ،1992برابر  19112و
 SRMRبرابر  19139نشان میدهد مدل از برازش خوبی با دادهها برخوردار است به عبار ،دیگر
مدل به خوبی با دادهها منطبق میباشد و بنابراین روایی ساختاری ابزار تایید میشود.
پایایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه از طریق بررسی همسانی درونی که معیاری جهت بررسی پایایی درونی ابزار
میباشد و با از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه میشود با استفاده از نرمافزار آماری ،SPSS
برآورد شد .جدول  6ضرایب آلفای کرونباخ را برای مولفهها نشان میدهد .آلفای کرونباخ مولفهها بین
 19121و  19912متغیر بود و تمامی مولفهها دارای مقدار ضریب آلفای کرونباخ باالی  191هستند پس
ابزار از پایایی کافی برخوردار میباشد.
جدول  .6ضرایب آلفای کرونباخ مولفهها
مولفهها
فرآیندها
تجهیزا ،فنی و فناوری
قوانین و مقررا،
تغییر نگرش و تفکر
دانش و مهار ،حرفهای
حمایت و سرپرستی
جو سازمانی و سازمان یادگیرنده
ارتباطا ،میان فردی
کلی

آلفای کرونباخ
1/121
1/146
1/912
1/125
1/149
1/131
1/911
1/155
1/912

تحلیلهای انجام شده نشان میدهد پرسشنامه این پژوهش از روایی و پایایی خوبی برخوردار می-
باشد .بنابراین ،میتوان ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مذکور را برای ارتقاء آموزشهای اثربخش ضمن
خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی را به صور ،مدل ارائه شده در شکل  1ارائه داد.

Chi-Square

1
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شکل  .1مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی
بحث و نتیجهگیری
کارکنان هر سازمانی مهمترین منابع و سرمایههای آن سازمان به شمار میآیند ،میزان بهرهوری و
کارایی یک سازمان رابطه مستقیمی با سطح دانش ،مهار ،،گرایش و نگرش کارکنان آن سازمان
دارد ،ازاینرو توجه به آموزش و شکوفایی استعدادهای این بخش بسیار حایز اهمیت میباشد .یکی از
راههای موثر و کارآمد آموزش کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت است .آموزش ضمن خدمت را
آموزشی تعریف کردهاند که پس از استخدام فرد صور ،میگیرد و باهدف آماده نمودن کارکنان در
جهت انجام بهتر وظایف و مسئولیتها به اجرا درمیآید (فتحی واجارگاه.)1395 ،
رویکرد پژوهش از نظر روششناسی آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از دو روش کیفی و کمی
میباشد .نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به تعداد  11نفر افراد خبره در
حوزه آموزش ضمن خدمت انتخاب شدند و دادهها با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته جمعآوری
شدند .تجزیه و تحلیل دادههای کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد و سواال،
پرسشنامه طراحی شدند .روایی سواال ،مصاحبه از طریق روش مثلث سازی بررسی شد و پایایی آن
از طریق ضریب کاپای کوهن مقدار  19611به دست آمد.
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در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیر عضو هیئتعلمی دانشگاه
آزاد اسالمی استان تهران در سال  1391-99بود که حداقل  3سال سابقه کار و  6ماه سابقه کار با
مدیر تحت امر خود داشتهاند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  354نفر محاسبه شد .روایی
ساختاری پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد ،نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی نشان داد پرسشنامه پژوهش  9مؤلفه دارد و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد میزان
نیکویی برازش  1991و ریشه میانگین مربعا ،خطای برآورد  19112میباشد که نشان میدهد مدل با
دادهها برازش خوبی دارد .همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ که شاخصی برای
اندازهگیری همسانی درونی سواال ،با مولفههای مربوط به خود میباشند اندازهگیری شد و بین
 19121و  19912و همچنین آلفای کرونباخ کل برابر  19912برآورد شد.
نتایج تحلیلهای انجام شده در بخش کیفی و کمی منتج به تدوین مدلی برای ارتقاء آموزش
اثربخشی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی شد که دارای سه بعد ساختاری ،رفتاری و محیطی شد.
بعد ساختاری دارای سه مؤلفه فرآیندها ،تجهیزا ،فنی و فناوری ،و قوانین و مقررا،؛ بعد رفتاری دو
مؤلفه تغییر نگرش و تفکر و دانش و مهار ،حرفهای؛ و بعد محیطی شامل سه مؤلفه حمایت و
سرپرستی ،جو سازمانی و سازمان یادگیرنده ،و ارتباطا ،میان فردی بود .یافتههای این مطالعه نشان
میدهند مدل تدوینشده را میتوان جهت ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری
دانشگاه آزاد اسالمی به کار برد.
همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،مطالعا ،انجام شده در حیطه آموزش اثربخش ضمن خدمت
کارکنان بعد ساختاری (رابر2114 ،1،؛ متیس2113 ،2؛ رشتیانی1391 ،؛ عزتی)1396 ،؛ بعد رفتاری
(سانگ2114 ،3؛ چیوهوی2111 ،4؛ واعظی و رزاقی1391 ،؛ مهدوی)1393 ،؛ و بعد محیطی (ونتلند،5
2114؛ فتحی واجارگاه1395 ،؛ سرداری1395 ،؛ دلفان )2119 ،را مورد توجه قرار دادهاند.
در تبیین یافته بهدستآمده باید اذعان داشت که بُعد ساختاری در برگیرنده مجموعه روابط منظم
حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را میسازند مانند ساختار سازمانی ،قوانین و مقرار ،است.
برای داشتن آموزش ضمن خدمت اثربخش همانطور که پاتریک نیز در مدل خود اذعان داشته ،تنظیم
اهداف آموزشی و مشخص کردن محتوا از گامهای مهم برای طراحی و اجرای برنامههای آموزشی
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است و سازمان برای تحقق بخشیدن به رسالت اصلی برنامههای آموزش ضمن خدمت خود میبایست
بعد ساختاری را قوی نموده و فرایند درستی در برنامهریزی داشته باشد (رشتیانی.)1391 ،
با استناد به مطالعا ،صور ،گرفته همچون لیندسی )2119( 1یک نوع رابطه قوی بین سودمندی
آموزشی و انتقال آموزش وجود دارد و میتوان گفت که در بعد رفتاری ،توجه به باال بردن سطح دانش
و مهار ،کارکنان از طریق اساتید برجسته عاملی مهم در توفیق دورههای آموزش ضمن خدمت
کارکنان است.
تای )2116( 2معتقد است فراگیرانی که چارچوب آموزشی مثبتی از سرپرستان خود دارند ،سطوح
باالتری از خودکارآمدی و انگیزه آموزش را دریافت میکنند .چیابورو )2111( 3نیز به این مورد اشاره و
اذعان داشته که حمایت از طرف سازمان و از طرف سرپرست ،منجر به افزایش خودکارآمدی در زمینه
آموزش خواهد شد .بنابراین ،اگر سرپرستان پیش از تنظیم برنامههای آموزش ضمن خدمت ،جو ویژه
و یادگیرندهای را شکل دهند که دارای روابط مثبت بوده و برای کارکنان به عنوان کارآموزان دوره
آموزشی از همه جهت مفید باشد ،آنها خودکارآمدی و انگیزه آموزشی باالیی را نشان خواهند داد و
اثربخشی بیشتری از دورههای آموزش ضمن خدمت حاصل خواهد شد.
پیشنهادات پژوهش
در بررسی تطبیقی یافتههای بهدستآمده از پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی مشخص شد که
اوال ،مطالعا ،در حوزه ارتقاء آموزشهای اثربخش ضمن خدمت کارکنان بخش اداری ،در داخل کشور
بسیار کم انجام شده است و ثانیاً ،همین تعداد کم مطالعا ،انجام شده نیز از جنبههای متفاوتی به
بررسی این موضوع پرداختهاند .لذا در پژوهش حاضر تالش شد مدل جامعی تدوین گردد تا بتوان از
این طریق آموزش اثربخش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی را از جنبههای گستردهتر و کاملتری مورد
بررسی قرار داد .درجه تناسب مدل پیشنهاد شده که در سطح دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران
ارائه شده است ،با نظرخواهی از متخصصین تحت مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است که مدیران و
دستاندکاران دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران بهطور خاص و محققانی که به انجام
پژوهشهای مشابه عالقمند هستند میتوانند آن را به کار گرفته و با مطالعا ،بعدی خود ،در جهت
تقویت و توسعه آن مبادر ،نمایند.
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محمدی ،مهدی؛ ناصری جهرمی ،رضا؛ مختاری ،زینب؛ راسخ جهرمی ،اطهر؛ عابدی ،علیرضا و ناصری جهرمی،
راحیل .)1395( .ارزشیابی عوامل موثر بر انتقال یادگیری دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار
بر اساس مدل انتقالی هالتون.
مقدس ،طاهره و نوری ،آزاده .)2119( .بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر بهرهوری پزشکان شاغل در مراکز
بهداشتی درمانی :یک مطالعه نیمه تجربی .مدیریت بهداشت و درمان.26-19 99 9
مهدوی ،زهرا؛ فیاض ،ایراندخت .)1393( .شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت
جهت ارائه مدل ساختاری .فصلنامه روانشناسی تربیتی.115-131 ،11 ،32 ،
نصری ،صادق؛ کرمپور ،عبدالحسین و پیروزنیا ،مهرداد .)1395( .بررسی راهکارهای کیفیتبخشی به آموزشهای
ضمن خدمت .فناوری آموزش (فناوری و آموزش).361-341 9)4(11 9
نوه ابراهیم ،عبدالرحیم و مجیدی ،داود .)2114( .ارزشیابی اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت در ارتقای
عملکرد شغلی کارکنان پلیس .فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی.119-95 9)1(1393 9
واعظی ،سیدکمال و رزاقی ،علیمحمد .)1391( .بررسی و اولویتبندی مولفههای موثر بر توسعهی مهار،های
نوآوری و کارآفرینی در نظامهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ موردمطالعه :سازمان ثبت احوال کشور .فصلنامه
آموزش و توسعه منابع انسانی.159-119 ،19 ،
یغماییسابق ،مهسا .)1391( .تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانههای عمومی شهر
تبریز ،فصلنامه دانش شناسی.115-116 ،5 ،11 ،
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