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 یمدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان ادار ینتدو

 )موردمطالعه استان تهران( یدانشگاه آزاد اسالم
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 چکیده
 اداری کارکنان خدمت ضمن اثربخش آموزش ارتقاء برای مدلی ارائه باهدف حاضر پژوهش

 افراد شامل کیفی بخش در آماری جامعه. شد انجام( تهران استان موردمطالعه) اسالمی آزاد دانشگاه
غیر  قراردادی و رسمی کارکنان کلیه کمّی بخش در و کارکنان خدمت ضمن آموزش وزهح در خبره
 گردآوری ابزار. بود 1391-99 تحصیلی سال در تهران استان اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو
. بود محقق ساخته پرسشنامه کمّی، بخش در و ساختاریافته نیمه مصاحبه کیفی، بخش در ها، داده

 برابر ابزار برازش نیکویی. شدند انجام کرونباخ آلفای و تأییدی عاملی تحلیل اکتشافی، لیعام تحلیل
 برابر کل کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه پایایی و 19112 برابر مدل گیری اندازه خطای ،1991

 ایجنت. شد منجر شاخص 42 و مؤلفه 9 بُعد، 3 شناسایی به آمده دست به نتایج. آمد دست به 19912
 حوزه این در ها کاستی و ها کمی گیری اندازه و سنجش جهت شده تدوین مدل داد نشان حاضر پژوهش

 .باشد می مناسب اسالمی آزاد دانشگاه اداری کارکنان خدمت ضمن اثربخش آموزش ارتقاء درنهایت و
 رکنانکا اسالمی، آزاد دانشگاه اثربخش، آموزش مدل، تدوین خدمت، ضمن ها: آموزش کلیدواژه

 اداری
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 مقدمه
منابع هر سازمان در جهت رشد، پیشرفت و پاسخگویی به  ترین مهمکارکنان کارآمد و شایسته 
-ها و ظرفیتها، تواناییتواند مهار،آموزش کارکنان می رو ازاینباشد. نیازهای اساسی آن سازمان می

نیروی انسانی  توانمندسازیش و وری بیشتر ارتقاء دهد. آموزرا برای کارآمدی و بهره ها آنهای 
بهبود خدما، و وظایف خود  باهدفتواند گذاری است که هر سازمانی میسرمایه مؤثرترینو  ترین مهم

به  طورمعمول بهکند در دانش سازمانی تغییری ایجاد کند و انجام دهد. آموزش سازمانی تالش می
 (.2111، 1دهد )آرگو،افزاید و آن را تغییر میدانش سازمانی می
معتقد بودند تالش  ها آنبرای اولین بار مفهوم آموزش سازمانی را عنوان کردند.  2کر، و مارچ

تطابق با اهداف سازمانی با شرایط جدید  باهدف ها آنها برای پاسخ به تغییرا، محیط خارجی سازمان
ته باشد. آموزش کند سازمان اثربخشی بیشتری داششود که کمک میهایی میمنجر به یافتن روش

وری و تعهد به بهبود مستمر در سازمان سازمانی را ظرفیت پیشرفت از طریق یادگیری و بهره
داری و بهبود عملکرد بر اساس تجارب (؛ و همچنین ظرفیت سازمانی برای نگه2112، 3)مارکوارد،

هت اشتراک علم و قبلی و اطالع از این ظرفیت به عنوان توانایی کسب و تولید از طریق دانش در ج
(. آرگریس آموزش سازمانی 1999و همکاران،  4اند )کروساناستفاده از دانش در سازمان تعریف کرده

 (.1919، 5را به عنوان فرآیند کشف و اصالح اشتباها، معرفی کرده است )آرگریس و شون
بهبود  باهدفیافته در محیط کار است که  همچنین آموزش ضمن خدمت، نوعی آموزشی سازمان 
با محیط کار  ها آنکارکنان و افزایش سازگاری  5ها و افزایش کارایی مند و مستمر دانش، مهار، نظام

آماوزش ضامن   از جنباه ساازمانی،   (. 1391شود )فتحی واجارگاه،  های این محیط ارائه می و پیشرفت
بایاد دریافات کناد تاا     استخدام از پس  کارکنان شود که گفته می هایی آموزش به آن دسته ازخدمت 

 ها (. این آموزش2111، 6جانجوهای محوله را به بهترین شکل انجام دهند ) بتواند وظایف و مسئولیت
عملکارد  بهبود  برایکه تند هسهایی  ها و توانایی جدید، مهار،و علوم   تسهیل کننده فراگیری دانش

 (.2114، 1کارکنان مورد نیاز هستند )سانگ
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کارکنان و در تحقق اهداف و ماموریت  توسعه در خدمت ضمن آموزش کلیدی اهمیت علیرغم 
؛ 1394، تشکلی  ؛1392اکبری، و  صباغیان؛ 1395 ؛ فتحی واجارگاه،2113، 1بها،ها ) سازمان
آل فاصله زیادی دارند. نتایج مطالعا،  های ضمن خدمت تا ایده زش(، اثربخشیِ آمو1391 سابق، یغمایی

های آموزشی ضمن خدمت با نیاز واقعی  دهند که عدم همخوانی محتوای برنامه پیشین نشان می
های سازمان و انتظاراتی که سازمان از پرسنل  ها با اهداف و اولویت کارکنان، همسو نبودن این آموزش

ها با استانداردهای آموزش ضمن خدمت، عدم ارزیابی صحیح اثربخشی  آموزشعدم تطابق خود دارند، 
خراسانی و   ؛1394های جدید آموزش )نوه ابراهیم و دیگران،  ها، عدم توفیق در اجرای روش دوره

های  اند تا آموزش ( از جمله دالیلی هستند که سبب شده1396عزتی و دیگران، ؛ 1392نسب،  موسوی
های هنگفتی را بر  خلق سود و ایجاد تغییر مثبت در عملکرد سازمان، هزینهضمن خدمت به جای 

 .(2119، 2)جاورسکی ها تحمیل نمایند سازمان
های ضمن ها و دانش کارکنان نیازمند آموزشها، مهار،تطابق نیازهای هر سازمان با توانایی

های ها و تقویت صالحیتار،ها عالوه بر اکتساب مستمر و منظم مهباشد زیرا این آموزشخدمت می
شود که به دنبال خود رضایت ای منجر به افزایش کیفیت بازده و خروجی خدما، سازمان میحرفه

 (.2113، 3کنندگان خدما، را به دنبال دارد )پانتوواکیس و بورانتادریافت
 کند که:فتحی واجارگاه آموزش ضمن خدمت را به عنوان آموزشی تعریف می

 شود؛تخدام فرد در سازمان یا موسسه آغاز می( پس از اس1
 شود؛( به صور، مستمر و منظم ارائه می2
 ها؛ها، و بهبود مهار،( با سه هدف توسعه دانش، ایجاد یا تغییر نگرش3
سازی افراد برای انجام بهینه وظایف، هماهنگی نیازهای افراد با نیازهای سازمان ( هدف آن آماده4

 (.1395کارایی و اثربخشی سازمانی است )فتحی واجارگاه، و در نتیجه افزایش 
داری بر توانمندسازی کارکنان دارد و دهند آموزش ضمن خدمت تاثیر معنیمطالعا، نشان می

افزایش یافته  ها آندهند و سطح یادگیری فراگیران واکنش مطلوبی به آموزش ضمن خدمت نشان می
فزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت میزان (. همچنین ا2111است )شجاع و همکاران، 

 ها آنوری توانایی، درک و شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار، سازگاری و بهره
(. آموزش ضمن خدمت استرس شغلی کارکنان را 2119برد )عزیزپور و صالحی عمران، را باالتر می
دهد )مقدس و نوری، وری را افزایش می( و نیز بهره2119، زاده و میرشاه جعفریدهد )بدلکاهش می
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های فرهنگی ضمن خدمت بر (. پژوهشی دیگر نشان داده است آموزش2119، 1؛ لی و کانگ2119
(. 2119گذارد )کاوسی، هاشمی، و رحمانزاده گروی، نوآوری تولیدی، فرآیندی، و اداری اثر مثبت می

ان دادند آموزش ضمن خدمت بر عملکرد مدیریتی مدیران تاثیر ( نش2119الحسینی، حقیقی و مجاهد )
؛ 2112، 2دهد )بارتلتمثبت و موثری دارد. آموزش ضمن خدمت سطح تعهد سازمانی را ارتقاء می

-ها در کار را افزایش می(؛ انگیزه یادگیری و استفاده از آموخته2116، 4؛ دیاز و سیلوا2116، 3هانایشا

-(؛ میزان خالقیت کارکنان را افزایش داده و کیفیت کار کارکنان را باالتر می2112، 5دهد )کونتوقیورز

؛ 2111، 1؛ ژنگ2114، 6بخشد )اشمیت(؛ سطح رضایت شغلی را بهبود می2119پور، برد )علی
؛ ویک و 2119، 9دهد )سمول(؛ و عملکرد کلی سازمان را ارتقاء می2111و همکاران،  9چپکسگی

های چندی نیز به عدم اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت (. پژوهش2111، 11؛ انگتو2111، 11اوبیک
ای اثربخش نبوده که شاید اند مثال در پژوهشی دوره آموزشی ضمن خدمت اخالق حرفهاشاره کرده

(. در پژوهش 1391ها بوده است )گنجی نیا، حیدری، شغلی، و مهاجری، ناشی از نحوه اجرای آموزش
های آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار را نتقال یادگیری دورهدیگری عوامل موثر بر ا

مطالعه کردند و نقش عوامل فردی، سازمانی و آموزشی را موثر تشخیص دادند )محمدی و همکاران، 
1395.) 

های ضمن خدمت ارزشیابی اثربخشی دوره باهدف( پژوهشی 1393نوه ابراهیم و مجیدی )
های آموزش ضمن رد شغلی آنان انجام دادند و نشان دادند که دورهکارکنان پلیس در ارتقای عملک

ای و بهبود رفتار شغلی آنان تاثیر مثبتی داشته است. همچنین خدمت کارکنان در ارتقای عملکرد حرفه
« آموزش به بیمار»ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت پرستاران با موضوع  باهدفپژوهشی 

ک پاتریک انجام شد که نشان دادند دوره آموزشی مطلوب و اثربخش ارزیابی با استفاده از مدل کر
شده و مدل پاتریک برای ارزشیابی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت به خوبی عمل کرده است 

های آموزش ضمن خدمت را بر ( اثربخشی دوره1391(. متانی و رمضان )1392)حجتی و همکاران، 
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اد اسالمی واحد ساری بررسی کردند و نتایج پژوهش آنان نشان داد که عملکرد کارکنان دانشگاه آز
وری، ثبا، شغلی، رضایت شغلی و آمادگی های آموزش ضمن خدمت تاثیر مثبتی بر میزان بهرهدوره

-( در پژوهشی به شناسایی راه1395پور و پیروزنیا )الزم برای انجام وظایف داشته است. نصری، کرم

های ضمن خدمت در دانشگاه شهید بهشتی پرداختند. نتایج این مطالعه آموزش های کیفیت بخشی به
های ضمن خدمت مربوط به مدرسان دوره و عامل موثر در کیفیت بخشی به دوره ترین مهمنشان داد 

های ترین عامل مربوط به استفاده از آموزش از راه دور و مجازی اختصاص یافت. شاخصکم اهمیت
گذاری و یادگیری، شرایط و امکانا، آموزشی رفاهی، هدف-، رویکردهای یاددهینیازسنجی آموزشی

بخشی های موثر در کیفیتشاخص ترین مهمها به ترتیب تعیین محتوای مناسب، و ارزشیابی از دوره
 به آموزش ضمن خدمت در دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی شدند.

 

 مبانی نظری پژوهش
که توسط نورمن و  11115وزش ضمن خدمت وجود دارند. مدل ایزو های بسیاری در زمینه آممدل

ای شامل الف( تعیین نیازهای آموزشی ب( طراحی و ارائه شده شامل فرآیندی چهار مرحله 1شانن
باشد )خراسانی و دنیوی، ریزی آموزشی ج( اجرای آموزش و د( ارزشیابی نتایج آموزش میبرنامه
سه مرحله تعریف، اجرا، و ارزشیابی دارد که هر مرحله شامل  2زشی(. مدل انستیتوی توسعه آمو1395

های آموزشی دارد. در مرحله سه فعالیت است. این مدل کاربرد وسیعی در طرح، اجرا و ارزشیابی برنامه
شود و در آخر مشخص می ها آنتعریف ابتدا به تبیین اهداف پرداخته شود سپس ترتیب و اولویت 

های شوند. در مرحله اجرا ابتدا هدفکه از برنامه سود خواهند برد شناسایی می مخاطبان یعنی کسانی
های های یادگیری، روششوند که شامل روشها تعیین میشوند، سپس روشآموزشی مشخص می
شود. در مرحله ارزشیابی نیز پش از هاست و در انتها برنامه آموزشی تولید میتدریس و تعیین رسانه

گیرند و نتایج ارزشیابی در آوری شده و مورد ارزشیابی قرار میش ابتدا اطالعا، جمعاجرای آزمای
(. رزمی، 1391گیرد )قدوسیان، های تدریس و یادگیری مورد توجه قرار میها، روشبخش هدف

( نیز یک نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی 1396نعمتی و زمانی مقدم )
منجر به ارائه یک الگوی اثربخش نهایی و ساز و کارهای  درنهایتطراحی کردند که  11115ایزو 

 اجرایی آن شد.
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هستند  2حامیان آن ساندرز و هولدوی ترین مهمکه  1مدل آموزش ضمن خدمت به عنوان مشاوره
از اینکه در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. ایدة اصلی الگوی ذیربط عبار، است 

توانند به بهبود عملکرد کارکنان و پاسخگویی بیشتر سازمان منجر شوند و  مشاوران در سازمان می
ای کارکنان را  پذیری بیشتر در نحوه اجرای فعالیتها، رضایت شغلی و رشد حرفه عالوه بر ایجاد انعطاف

ر خصوص آموزش کارکنان انداز مفیدی را د ای، دیدگاه و چشم افزایش دهند. اگرچه الگوی مشاوره
گونه روش و شیوه منحصر به فردی را برای سازماندهی و ارائه آموزش  سازد، عمالً هیچ فراهم می

توان به  مجموعه تالشهای انجام شده در این زمینه را فقط می رو ازاینکند  ضمن خدمت تجویز نمی
مشکال، شغلی تلقی نمود قصد ارتقای سطح بینش مدیران سازمانها برای برطرف کردن مسایل و 

محور  –(. مدل الگوی اثربخشی افزوده که از آن تحت عنوان الگوی استاندارد 1395)سرداری، 
شود، به دنبال افزایش اثربخشی سازمانی از طریق آموزش  آموزش ضمن خدمت نیز نام برده می

ای معینی استفاده از جمله ای از استانداردها و معیاره نیروی انسانی است و در این راستا، از مجموعه
های مشورتی متخصصان و صاحبنظران و تعریف استانداردها بر اساس توافق، اجرای مطالعا،  کمیته

دقیق کارسنجی و میدانی برای دستیابی به استانداردها و همچنین مطالعا، تطبیقی و مقایسه با 
های دهای اثربخشی و تعریف مالکگیرد. پس از تعیین استاندار ها و نهادهای موفق بهره میسازمان

های ضروری در کارکنان برای تحقق اثربخشی و منابع موردنیاز اقدام آن، نسبت به شناسایی مهار،
های ذیربط، برنامه آموزشی شود و ضمن ارزیابی از وضع موجود کارکنان از لحاظ دارا بودن مهار، می

های روزافزون در این زمینه (. وجود مدل1395شود )فتحی و اجارگاه،  مورد نیاز طراحی و اجرا می
 باشد.های ضمن خدمت میحاکی از اهمیت بسیار و اثربخش بودن آموزش

های آموزش و یادگیری برای با توجه به اهمیت آموزش اثربخش ضمن خدمت در ایجاد فرصت
ر و تداوم و بقای وری بیشتکه منجر به بهره ها آنها و دانش کارکنان و در نتیجه افزایش توانایی

گردد. بهبود و ارتقاء شود ضرور، توجه و پرداختن به این مسئله بیش از پیش نمایان میسازمان می
 ها آنبهبود ارائه خدما، و رفع نقاط ضعف  باهدفها آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

د را در پی داشته باشد و باشنکنندگان خدما، که دانشجویان میتواند افزایش رضایت دریافتمی
عالوه بر آن کارایی کارکنان را افزایش دهد، میزان سازگاری آنان با محیط و میزان کیفیت خدما، را 

(. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدلی جهت ارتقاء آموزش 1395باالتر ببرد )فتحی واجارگاه، 
 باشد.اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی می

                                                 
1
 In Service Education as Consulting 

2
 Sanders & Holdway 
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 روش
در جهت ارتقاء آموزش اثربخش  شده تدویناین پژوهش از نظر هدف کاربردی است، زیرا مدل 

باشد زیرا ها قابل کاربرد است. از نظر رویکرد آمیخته اکتشافی میضمن خدمت کارکنان دانشگاه
 اند.های کیفی و کمی با هم ترکیب شدهروش

 بخش کیفی
ها فی متوالی و طی فرآیند کدگذاری باز و محوری دادهدر بخش کیفی با استفاده از روش اکتشا

باشند. برای اند. جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان میتحلیل شده
گیری تا گیری هدفمند )به روش گلوله برفی( استفاده شده است. نمونهانتخاب این افراد از روش نمونه

گیری در بخش نفر بود. ابزار اندازه 11فت و حجم نمونه در این بخش تعداد زمان اشباع نظری ادامه یا
 ساختاریافته بود.کیفی مصاحبه نیمه

 بخش کمی
دانشگاه آزاد اسالمی  علمی هیئتجامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیر عضو 

ماه سابقه کار با  6ری و سال سابقه کا 3بود که حداقل  1391-99استان تهران در سال تحصیلی 
 نفر بود. 4632اند. تعداد اعضای جامعه مدیر تحت امر خود داشته

 26ای برحسب واحد دانشگاهی بود. برای این منظور از بین ای و طبقهگیری خوشهروش نمونه 
 نفر با استفاده از فرمول کوکران مشخص شدند. 354واحد دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران تعداد 

 دهد.تعداد جامعه و نمونه پژوهش در بخش کمی را نشان می 1جدول 
 

 . جامعه و نمونه پژوهش در بخش کمی1جدول 

 درصد نمونه جامعه گروه

 24 96 1122 علوم و تحقیقا،واحد 

 23 91 1165 تهران مرکزواحد 

 13 45 594 شمالتهران واحد 

 5 19 231 غربتهران واحد 

 12 44 593 جنوبتهران واحد 

 1 3 41 صفادشتواحد 

 13 45 594 پزشکی تهرانواحد 

 9 32 422 بیمارستان بوعلیواحد 

 111 354 4632 جمع
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ها، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی های بررسی نرمال بودن دادهدر بخش کمی آزمون
 SPSSهای فزاراهای آماری این بخش با استفاده از نرم، و پایایی انجام شدند. تحلیلتأییدی

(V24) ،SmartPLS (V3)  وLisrel (V8) .انجام شد 
 گیریابزار اندازه

سوالی بود که از بخش کیفی پژوهش  42ای گیری در بخش کمی پرسشنامهابزار اندازه
باشد که بعد ساختاری این پرسشنامه دارای سه بعد ساختاری، محیطی و رفتاری میاست.  آمده دست به

 مؤلفهفرآیندها، تجهیزا، فنی و فناوری، و قوانین و مقررا،، بعد رفتاری دارای سه  مؤلفهدارای سه 
 مؤلفهای، و حمایت و سرپرستی، و بعد محیطی دارای دو تغییر نگرش و تفکر، دانش و مهار، حرفه

 ای لیکر، درجه 5باشد. بر مبنای مقیاس جو سازمانی و سازمان یادگیرنده، و ارتباطا، میان فردی می
و کامال موافق با نمره  4، موافق با نمره 3، متوسط با نمره 2، مخالف با نمره 1)کامال مخالف با نمره 

 ( است.5
 

 های تحقیقیافته
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی انجام شد. رویکرد آمیخته از دو 

های گردآوری شده و تحلیل داده بخش کیفی و کمی تشکیل شده است که در این بخش به تجزیه
 شود.حاصل دو بخش کیفی و کمی پرداخته می

 های کیفیتحلیل داده
 روایی مصاحبه

به این صور، که  ها( استفاده شد. )ترکیب روش 2از روش مثلث سازی مصاحبه 1برای تعیین روایی
حوزه آموزش کارکنان های مطرح شده در مصاحبه از طریق در میان گذاشتن با دو فرد خبره در  سوال

 موجود مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. مستندا،و منابع اطالعاتی ها،  تئوریمطالعه و همچنین 
 پایایی مصاحبه

ضریب  استفاده شد.« کاپا» به ( معروفK) 4کاپای کوهن از ضریبمصاحبه  3پایاییتعیین برای 
 میزان توافق دو ارزیابو در واقع،  فیتی استیک معیار آماری توافق درون ارزیاب برای موارد کی کاپا

 6/1توافق متوسط، مقادیر  6/1تا  4/1 مقادیر بین. دهد را روی یک صفت دو حالتی نشان می )خبره(

                                                 
1
 Validity 

2
 Triangulation 

3
 Reliability 

4
 Cohen's Kappa Coefficient 
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. برای دهد را نشان می ارزیاب توافق عالی بین دو 9/1توافق قابل مالحظه و مقادیر بیش از  9/1تا 
 ها آنصاحبه در اختیار دو نفر از افراد خبره گذاشته شد و از های م مشخص نمودن میزان توافق، سوال

 اعالم نمایند.« موافق»و « مخالف»درخواست شد تا نظر خود را پیرامون محتوای سواال، با دو گزینه 
دار بود، در نتیجه سواال، مصاحبه از پایایی معنی 1915و در سطح  19611ضریب توافق حاصل برابر با 

 ردار است.قابل قبولی برخو
نفر از خبرگان مسلط به مبحث آموزش ضمن خدمت  11کنندگان در بخش کیفی شامل شرکت
لیسانس و کنندگان دارای تحصیال، فوقنفر از شرکت 4نفر مرد بودند.  6زن و  ها آننفر  4بودند که 

شگاه آزاد های آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری در داننفر دکتری بودند. ابعاد و مولفه 6
ها از ساختاریافته پرسیده شد و برای تحلیل دادهاسالمی از نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه

 آمده است. 2کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد. نتایج کدگذاری باز و محوری در جدول 
 . نتایج کد گذاری باز و محوری2جدول 

 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

اجرای طرح نیازسنجی آموزشی  نیازهای آموزشی کارکنان باید شناسایی شود.
 کارکنان

 بعد ساختاری

5 
 کارکنان پرسیده و از هم تفکیک شود. فوری و غیرفوری آموزشی نیازهای

های آموزشی با  تناسب برنامه ریزی آموزشی باید همراه با نگاه راهبردی باشد. برنامه
 زمان و کارکناننیازهای سا

5 
 باشد. کارکنان شغل با رابطه در باید تاکید دوره های آموزشی

دستیابی به  ،این است که در عرض است و اولویت دیگر الءاولویت با پر کردن خ
 است.هدف 

ریزی معطوف به اهداف  برنامه
 سازمان

1 
 اصل برنامه آموزشی به محتوا و هدف آموزش بستگی دارد.

 ها انجام شود، به روز باشد، عملیاتی شده باشد. واها بر اساس آسیب شناسیمحت

باید از اساتیدی که به صور، نظری و کاربردی مهار، دارند برای تدوین 
 محتوای برنامه درسی دوره های آموزشی بهره برد.

بازنگری و  کارکنان باید خدمت ضمن دوره های آموزش های سرفصل کلیه
 خاب شوند.سپس انت

طراحی و انتخاب محتوای 
 کاربردیروز و  آموزشی به

6 
 به توجه با و بداند را ها مهار، یکسری شغلش باید به توجه با کارمندی هر

دوره های  چنین است، تغییر و تحول حال در و دارد دانشگاه که کاری سیاست
اند،  جدید استخدام شده که کارمندانی برای مخصوصا است، ضروری آموزشی

به روز بودن  این پس آزمونی ندارد، چون دانشگاه آزاد برای جذب نیرو، گزینش و
 واجب است. ها کالس

 1های  ارزشیابی از اثربخشی دوره دهیم. ارزشیابی از دوره آموزشی را انجام می
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 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

 برگزار شده آموزش های داده شده، پیگیری شوند.

 های موثر سنجید.اثربخشی دوره ها را باید با ابزار

 هستند که چیزهایی ترین ابتدایی انسانی نیروی مناسب و سالن کنفرانس، فضای
 باشیم. داشته خدمت کارکنان ضمن آموزش برای باید

در اختیار داشتن فضای آموزشی 
 مناسب

 فضای آموزشی حس امنیت برای فراگیر ایجاد کند. 5

ران و... باید در محیط آموزشی مهیا شاپ، رستو امکانا، رفاهی همچون کافی
 باشد.

وجود تجهیزا، آزمایشگاهی و کارگاهی )صندلی، میز، وایت برد نور صدا، 
 4 ای و کارگاهی تجهیزا، کتابخانه تجهیزا، سمعی و بصری( در دوره آموزشی الزامی است.

 از نوع سنتی و الکترونیکی ضروری است.تابخانه وجود ک

های اساس دوره  افزاری کامپیوتر از ضعف های سخت افزاری و نرم تنبود زیرساخ
 آموزشی است.

های  مهیا بودن زیرساخت
 ای رایانه

5 

 فناوری اطالعا، و ارتباطا،استفاده از ابزارهای 

ایجاد آموزش همراه با 
 های نوین و پیشرفته فناوری

1 

خش ضمن خدمت ارتقاء آموزش اثربعوامل تکنولوژیکی از عوامل موثر بر 
 است کارکنان

های آموزشی، باید از آموزشهای مجازی  حل مشکال، حضور در دوره برای
 کمک گرفت

پاسخ اتفاق بیفتد  و پرسش فضای الکترونیکی آموزشهای و باید در کالسها
همانند کالسهای حضوری، نه اینکه کارکنان فقط گوش کننده و غیرفعال در 

 کالس درس باشند
نه کردن فرهنگ آموزش نهادی

 مجازی در سازمان و کارکنان
5 

 فرهنگ آموزش مجازی در کارکنان ایجاد نشده است.

 که آموزش است هایی نارسایی و ها مالی از آسیب در وضعیت موجود، کمبود منابع
دفتر  اختیار در ای باید کارکنان با آن مواجه است و بودجه موجود خدمت ضمن

 د که نیست.توانمندسازی باش
 نیاز به سامانه دارد، زیادی های هزینه غیرحضوری آموزشی دوره های برگزاری

 را تولید محتوا، اساتید آموزش دیده که بتوانند دوره های مجازی آموزشی،
گفتگو و ... را دارد که به حمایت مالی فراوانی نیاز  تاالرهای ایجاد کنند، تدریس

 دارد.

مالی برای برگزاری  حمایت
 های آموزشی دوره

5 

آن چیزی که در آموزش هزینه می شود، هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری 
 است.

صرفه جویی  2111مطابق بیانیه کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی در کانادا 
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 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

 در همه چیز به جز آموزش

دوره های آموزش ضمن خدمت، درونی  اهمیت هنوز مدیران برای بعضی از
ه و این حس را ندارند که این دوره ها دارای فواید زیادی برای فرد و سازمان نشد

هنگامی که افراد در دانشگاه استخدام می شوند و حکم کارگزینی برای  دارند.
شود، در آن حکم قید شده که این افراد باید در دوره های... شرکت  آنان صادر می

نشده و مدیران نیز به آن بی  کنند اما برای این کار هیچ برنامه ای مشخص
ضعف در سیستم مدیریت و  اهمیت هستند.

 رهبری سازمانی
3 

نیست. در  مکانیزه و مدون ساختار سازمانی، یک در وضعیت موجود، ساختار
 در ولی دارد وجود انسانی منابع کارشناس توانمندسازی پست بعضی از واحدها

 گرفته، قرار پست این در که ردیف ندارد. وجود پست نیز این واحدها از خیلی
گوناگون را در واحد  وظیفه چند کنار شغلش دارد یعنی در دیگری شغلهای

 را در واحدهای اهمیت کمترین خدمت ضمن دانشگاهی بر عهده دارد. آموزش
 است و در اولویت کارها نیست. داشته دانشگاهی

 که وقتی تا ت،اس من اول صحبت همان تاکید کنم خواهم می من که چیزی
اعتقاد مدیریت به آموزش و  شود. نمی برگزار آموزش باشد، نداشته آموزش به اعتقادی واحدی، رئیس

 تعالی منابع انسانی
4 

بتوانند با  که داریم هم اکنون ما در بحث آموزش ضمن خدمت به مدیرانی نیاز
 آموزش کارکنان مسایل و مشکال، دانشگاه را برطرف نمایند.

های زیادی دانشگاه، آسیب در زیاد خیلی مدیریتی و سیاستی ساختاری، ییرا،تغ
 کند. های آموزش ضمن خدمت وارد می به دوره

های  تغییر مدیریت و جابجایی
های ضمن  سریع در رشد آموزش

 کند خدمت مانع ایجاد می
5 

 ضمن آموزش برای تغییرا، سریع مدیران ارشد دانشگاه از معضالتی است که
 وجود دارد. اسالمی آزاد دانشگاه در دمتخ

دفتر توانمندسازی در  کارشناسان حد از بیش جایی جابه یکی از مشکال، موجود،
 فرآیند و کار واحدهای دانشگاهی است. این کارشناسان آموزش دیده اند، روال

 جا بهجا زود خیلی این افراد دانشگاه، کلی سیاستگذاریهای دلیل به دانند. می را کار
 هم بعدی نفر به و شود می در این مقطع قطع ها آن دانش و تجربه و شوند می

نبود پست کارشناس  یکی که داریم، مشکل اساسی دو شود. نمی منتقل
 از بیش جایی جابه دیگری و دانشگاهی واحدهای در توانمندسازی منابع انسانی

 کارشناسها در پستهای دیگر. این حد

 الکترونیکی های آموزش از ساعت اداری به ویژه در آموزشجدا سازی ساعت 
 4 انعطاف در زمان آموزش

 ها باید از لحاظ زمانی، استمرار و پیوستگی داشته باشند. آموزش

 5 بُعد رفتاریایجاد تغییر در رفتار فردی  م.یهافراد را تغییر بدو مهارتهای دانش  با آموزش خواهیم  می
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 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

 کارکنان ،برد است-ش خوب اتفاق بیفتد برداگر آموز

 هر آموزشی باید فرد را به سمت رشد حرکت دهد.

همه  باال ببریم را ها آنک در و فهم و رشد بدهیمباید ارتقاء و چه آدم ها را  هر
 توانند بروز دهند میآن شخصیت مفید خودشان را  جا

ایجاد تغییر در رفتار گروهی 
 کارکنان

5 
 خود باید تغییر ایجاد کند. آموزش در بطن

 در دوره های آموزشی باید بر روی مهارتها کار کرد.
های  افزایش سطح مهار،

 کارکنان
4 

 رفتار و نگرش تغییر شغلی، عملکرد افزایش برای دقیقاً خدمت ضمن آموزش
 و ارتقاء کارکنان بندی مشاغل، رتبه بندی طبقه این را باید در و است سازمانی

 کنیم. لحاظ

 و ایجاد تغییر در نگرش، عملکرد
 سازمانی رفتار

3 

ها، به  به بحث ها آنی و ورود دادن شارکت فراگیران در طول دوره آموزشم
 کند. یادگیری بهتر مطالب آموزش داده شده کمک می

 3 توجه به یادگیری مشارکتی

حال از تجارب ها را برای مدیران باید توضیح دهیم و در عین  تجربه سایر سازمان
 در عمل نیز استفاده کنیم. ها آن

گیری از تجارب آموزش روز  بهره
 کشورهای موفق

گرا  ما باید مدیران، کارکنان و حتی اساتیدی تربیت کنیم که با دانشگاههای آینده 3
توانیم دانشگاه  گرا و کارآفرین متناسب باشند. ما نمی و آینده نگر، ماموریت
 یم، بدون اینکه استاد و کارمندش کارآفرین باشند.کارآفرین داشته باش

ها، شهرها و کشورهای دیگر انجام  سفرهای ماموریتی که برای بازدید از مکان
 .ای برای کارکنان دارد شود، نقش آموزشی گسترده می

های آموزشی بر  تدارک دوره
اعزام کارکنان به اساس 

 سفرهای ماموریتی

3 

 ی باشد که تفکر عادی کارکنان به تفکر خالقانه مبدل شود.ا آموزش باید به گونه
توسعه روحیه پژوهشگری و 

 تحقیق
، به پژوهنده اساتیدبه  دانشگاهاز طریق  های آموزشی و ماموریتبورس ی اعطا 3

 انجامد. ها می تقویت روحیه پژوهشگری در آن

 کارمندان بین نشاط و بیشتر رغبت انگیزه، همدلی، ایجاد آموزش باعث های دوره
 توان در کار مشاهده کرد. شود و بازخورد آن را می می

ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان 
 روزرسانی اطالعا، با به

5 

عهده بگیرند که از متن  توانند در سازمان آموزش کارکنان را بر کسانی می
 .دنسازمان مطلع باش

با اطالع بودن مدرس از سازمان 
 شی پرسنلو نیازهای آموز

5 

با شرکت کنندگان نشست داشته و  بهتر است مدرس دوره، یک روز قبل از دوره،
 آشنا شود. ها آنبا مشکال، 

تعامل و ارتباط دوسویه مدرس 
 با فراگیران

4 

 یقین اثربخشی طور به باشد، نداشته کیفیت دوره آموزشی که از نظر تدریس
 ندارد.

استفاده از مدرسان مجرب و 
 متخصص

1 
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 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

 تا دو کند تدریس بخواهد دانشگاه سطح در آموزشی های دوره برای که کسی
 تجربه. و باشد: تخصص داشته باید را فاکتور

 اساتید آموزشی باید با روش تدریس خود انگیزه را در فراگیر ایجاد نمایند.
های تدریس  گیری از روش بهره

 نوین
ای آموزشی در حین تدریس به فرایند آموزش کارگیری ابزاره توانایی اساتید در به 4

 کند. کمک نموده و زمینه یادگیری ماندگار را در فراگیران فراهم می

مدرسی که نتواند در تعامال، و تدریس خود با کارکنان ارتباط دوستانه برقرار 
گیری  مهار، مدرس در ارتباط کند. انگیزگی در کارکنان را فراهم می کند، بی

 رانبا فراگی
5 

های فردی  درک روابط بین فرهنگی موجود در فراگیران و شرایط سنی و ویژگی
 از شروطی هستند که مدرس باید بدانها توجه کند. ها آن

ی که برای به سواالتهای آموزشی باید توانایی این را داشته باشد تا  دورهمدرس 
 دهد. پاسخآید،  کارکنان پیش می

ویی به توانایی مدرس در پاسخگ
 سواال، فراگیران

3 

نظام ارتقاء و جبران عملکرد باید با توجه به حرکتی باشد که آموزش در آن 
 ظرفیت سازی شده است.

بندی و ارتقاء کارکنان بر  رتبه
 اساس نظام جبران عملکرد

 بُعد محیطی

3 

و بخش مهمی از اثربخشی  پاداش است در نظر گرفتن تغییر در رفتار نیازمند
های تشویقی  های آموزشی برای اساتید دانشگاه آزاد استفاده از مکانیسم دوره

 است تا از این طریق، کارکنان برانگیخته شوند.

دهی مبتنی بر  سامانه پاداش
 تغییر در عملکرد

3 

عهده سرپرست است و بنا به تناسب وظیفه و  رایجاد شرایط شغلی مناسب ب
و از شده تقویت ی و گروهی به صور، فردحساسیت آن، کارکنان باید 

 .شوندمند  بهره و در خور شایسته های پاداش

حمایت از یادگیری و ارتقای 
شغلی کارکنان به صور، فردی 

 و گروهی

5 

باشد و نظم و ترتیب و همسویی  استاندارد طبق و سالم فرآیند آموزش باید یک
 حین ام،استخد بدو های داشته باشد. چرخه آموزشی باید به صور، آموزش

 مستمر و منقطع ها آموزش کند، به دلیل اینکه پیدا بازآموزی ادامه خدمت و
 نداریم. افراد آموزشی پرونده از دقیقی اطالع ما و نیست

بودن  دار جهت مستمر و
 های آموزشی دوره

3 

را فرآیندی خالقانه برای اعضای ای باشد که یادگیری  به گونه بایدسازمان تفکر 
، سازگاری پیدا کند و دگرگون کردهرشد ی هزاره در واکنش به نیازها و بداندخود 

 و در این راه، اعتمادبنفس اعضای خود را در یادگیری ارتقا دهد. شود

افزایش اعتمادبنفس در 
 یادگیرنده

4 

تعهد به یادگیری »با کارکنان افزایش آگاهی فردی جو سازمانی باید به 
 خود را بر این پایه قرار دهد.نای معنوی ب و سنگ شودشروع « العمر مادام

ترغیب کارکنان به یادگیری 
 العمر( فعال )مادام

5 

یی ها اندیشهافکار و بتوانند  فراگیران در دوره آموزشی باید شرایطی فراهم باشد تا
 کار بندند. و نتایج مطلوب را در عمل به ساختهرا مطرح  رسد شان می به ذهنکه 

رای بیان ایجاد فضای مناسب ب
 ها اندیشهنمودن افکار و 

4 

 4 های تیمی ترویج فعالیتای را در دانشگاه ترویج داده و از  ها باید کارهای تیمی بین رشته دانشگاه
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 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 
 محوری

 فراوانی

 نماید.استفاده  ی مختلف خودها مسئوالن ذیربط مرتبط با صنعت هم در پروژه

های  ماحصل دوره، ها در برابر رونق تولید دانشگاهبا توجه به مسئول بودن 
ای باشد که به سمت تولید علم و فناوری حرکت کند تا اقتصاد  آموزشی به گونه

 دهد. بنیان سوق اقتصاد دانشرا به سمت 

های آموزش  مستندسازی یافته
ضمن خدمت در جهت ایفای 

 نقش در تولید دانش
4 

ن و ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازماهای آموزشی باید  ماحصل دوره
به لحاظ ارتقاء علمی که در  ها آنواحدهای تولیدی و ایجاد رضایت شغلی در 

 دوره کسب کردند، باشد.

کارکنان و همبستگی ایجاد 
 واحدهای تولیدیبا  سازمان

3 

های آموزشی، تغییرا، فرآیندهای کار، اهداف و  از آثار مفید شرکت در دوره
 فعالیتهای تولیدی خواهد بود.

ن کمی و کیفی افزایش میزا
 تولید در امور محوله

4 

 
نشان داده شده است، در نتیجه تجزیه و تحلیل بخش کیفی که از طریق  2همانطور که در جدول 

 41بعد ساختاری، رفتاری و محیطی از  3ها انجام شد کدگذاری باز و کدگذاری محوری مصاحبه
ها ساخته شد و فاده از این ابعاد و مولفهمقوله استخراج شد. پرسشنامه بخش کمی با است 11مفهوم و 

 مورد ارزیابی روانسنجی قرار گرفت.
 های کمیتحلیل داده

درصد  3995نفر یعنی  141نفر بود که از این تعداد  354کنندگان بخش کمی پژوهش تعداد شرکت
م و فوق درصد از این تعداد دارای تحصیال، دیپل 695درصد مرد بودند.  6195نفر معادل  214زن و 

-درصد از شرکت 295دکتری بودند.  191لیسانس و درصد فوق 4996درصد لیسانس،  3199دیپلم، 

سال  11درصد بیشتر از  9295سال، و  11تا  6درصد  15سال داشتند،  5کنندگان سابقه کار کمتر از 
 سابقه کار داشتند.

سوالی جهت  42ای هش پرسشنامهاز بخش کیفی پژو آمده دست بههای با استفاده از ابعاد و مولفه
سنجش میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی ساخته شد. در 

 های بخش کمی به تفصیل آورده شده است.ادامه تحلیل داده
 روایی محتوایی

 ای از پرسشنامه جهت بومی سازی و مناسب بودن با شرایط جهت بررسی روایی محتوایی، نسخه
فرهنگی و اجتماعی کشور ایران، در اختیار چند نفر از خبرگان این حوزه قرار داده شد و پس از ثبت 

های مورد نظر  نظرا، اصالحی ایشان و اطمینان از اینکه عبارا، مندرج در پرسشنامه، تمامی خصیصه
 یی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.محتواسنجد، روایی  پژوهش را می



  91)موردمطالعه استان تهران( یدانشگاه آزاد اسالم یمدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان ادار ینتدو

 

، و ضریب کجی و 2، شاپیروویلک1ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنفولفهنرمال بودن م
 3بررسی شد و نتایج هر سه آزمون نشان داد توزیع متغیرها نرمال هستند، جدول  3ضریب کشیدگی
 دهد.ها را نشان مینتایج این آزمون

 کشیدگیهای کولموگروف اسمیرنف، شاپیرو ویلک و کجی و . نتایج آزمون3جدول 
 آزمون کجی و کشیدگی آزمون شاپیرو ویلک آزمون کولموگروف اسمیرنف

 کشیدگی کجی K-S Sig SH-W Sig مؤلفه

 19111 19145 19619 19929 19216 19111 فرآیندها

 19124 -19924 19594 19914 19321 19125 تجهیزا، فنی و فناوری

 19396 -19911 19611 19925 19194 19111 قوانین و مقررا،

 19341 -19556 19951 19915 19424 19215 تغییر نگرش و تفکر

 19134 -19996 19413 19196 19431 19219 ای دانش و مهار، حرفه

 19511 -19559 19954 19916 19369 19199 حمایت و سرپرستی

 19194 -19456 19912 19945 19219 19159 جو سازمانی و سازمان یادگیرنده

 19199 -19319 19955 19921 19445 19221 ن فردیارتباطا، میا

 
بررسی شد و مقدار آن  4اولکین-میر-گیری با استفاده از آزمون کیسردر مرحله بعد کفایت نمونه

( برآورد شدند. 1915)کوچکتر از  19111نیز برابر با  5داری آزمون بارتلتو سطح معنی 19925برابر 
دهد که متغیرها از گیرد و نشان میتغیرها را اندازه میآزمون کرویت بارتلت همبستگی بین م

-همبستگی کافی برای انجام روایی ساختاری برخوردار هستند یا خیر. نتایج این دو آزمون نشان می

 باشند.های الزم برای انجام تحلیل عاملی برخوردار میفرضها پیشدهد داده
عامل با  9چرخش انجام شد. تعداد  11 و تعداد 1با چرخش وریمکس 6تحلیل عاملی اکتشافی

استخراج شدند. دلیل انتخاب مقادیر ویژه باالتر از یک اینست که مقادیر ویژه  1ارزش ویژه باالتر از 
بارهای  4کمتر از یک حاکی از این هستند که نمرا، آن عامل دارای پایایی منفی خواهند بود. جدول 

 د.دهرا نشان می مؤلفههای هر عاملی شاخص

                                                 
1
 Kolmogorov-Smirnov Test 

2
 Shapiro-Wilk Test 

3
 Skewness and Kurtosis Test 

4
 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

5
 Bartlett’s Test 

6
 Exploratory Factor Analysis 

7
 Varimax Rotation 
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باشد می 194ها باالتر از نشان داده شده است بار عاملی تمامی شاخص 4همانطور که در جدول 
 شوند.ها از پرسشنامه حذف نمیپس هیچ یک از شاخص

 های پرسشنامه. بارهای عاملی مولفه4جدول 
 عامل شاخص

1 2 3 4 5 6 1 9 

11 19911        

11 19191        

9 19111        

9 19696        

6 19691        

12 19613        

15 19664        

1 19592        

4 19415        

5 19415        

3 19412        

14 19411        

1 19411        

2 19411        

9 19411        

13 19411        

19  19129       

11  19124       

19  19691       

23   19611      

21   19129      

21   19591      

22   19422      

26    19142     

25    19642     

21    19633     

24    19611     

31     19112    

31     19699    

29     19651    
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32     19564    

29     19532    

34      19169   

35      19146   

33      19521   

36       19156  

39       19626  

31       19561  

39       19554  

42        19699 

41        19591 

41        19431 

 
و بررسی روایی ساختاری پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی  هاجهت برآورد برازش مدل با داده

 9نسخه  3افزار لیزرلاستفاده شد که با استفاده از نرم 2، ساختارییابی معادالو تکنیک مدل 1تأییدی
 دهند.های برازش مدل را نشان میشاخص 5انجام شده است. جدول 

 های برازش مدل. شاخص5جدول 
مقدار شاخص  نام شاخص

 محاسبه شده
 سطح

 قابل قبول
 نتیجه
 برازش

 عالی <112/1 19/1 (RMSEAد )ریشه میانگین مربعا، خطای برآور

Xاسکوئر به درجه آزادی ) نسبت کای
2
 / df) 932/2 5> عالی 

 عالی >91/1 91/1 (GFIنیکویی برازش )

 عالی >96/1 91/1 (AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته )

 عالی >96/1 91/1 (NFIبرازش هنجار یافته )

 عالی >95/1 91/1 (NNFIبرازش هنجار نیافته )

 عالی >92/1 91/1 (CFIبرازش تطبیقی )

 عالی >92/1 91/1 (IFIبرازش افزایش )

مانده استاندارد شده  ریشه میانگین مربعا، باقی
(SRMR) 

 عالی <15/1 139/1

                                                 
1
 Confirmatory Factor Analysis 

2
 Structural Equation Modelling 

3
 Lisrel 
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-می 5باشد که کمتر از سطح قابل قبول یعنی می 29932بر درجه آزادی برابر  1مقدار مجذور کای

و  19112برابر  RSMEA، 1992رابر ، برازش تطبیقی ب1991باشد؛ مقدار نیکویی برازش برابر 
SRMR  ها برخوردار است به عبار، دیگر دهد مدل از برازش خوبی با دادهنشان می 19139برابر

 شود.باشد و بنابراین روایی ساختاری ابزار تایید میها منطبق میمدل به خوبی با داده
 پایایی پرسشنامه

که معیاری جهت بررسی پایایی درونی ابزار  پایایی پرسشنامه از طریق بررسی همسانی درونی
، SPSSافزار آماری شود با استفاده از نرمباشد و با از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه میمی

ها بین دهد. آلفای کرونباخ مولفهها نشان میضرایب آلفای کرونباخ را برای مولفه 6برآورد شد. جدول 
هستند پس  191ها دارای مقدار ضریب آلفای کرونباخ باالی می مولفهمتغیر بود و تما 19912و  19121

 باشد.ابزار از پایایی کافی برخوردار می
 ها. ضرایب آلفای کرونباخ مولفه6جدول 

 آلفای کرونباخ ها مولفه

 121/1 فرآیندها

 146/1 تجهیزا، فنی و فناوری

 912/1 قوانین و مقررا،

 125/1 تغییر نگرش و تفکر

 149/1 ای نش و مهار، حرفهدا

 131/1 حمایت و سرپرستی

 911/1 جو سازمانی و سازمان یادگیرنده

 155/1 ارتباطا، میان فردی

 912/1 کلی

 
-دهد پرسشنامه این پژوهش از روایی و پایایی خوبی برخوردار میهای انجام شده نشان میتحلیل

های اثربخش ضمن های مذکور را برای ارتقاء آموزشها و شاخصتوان ابعاد، مولفهباشد. بنابراین، می
 ارائه داد. 1خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی را به صور، مدل ارائه شده در شکل 

 

                                                 
1
 Chi-Square 



  95)موردمطالعه استان تهران( یدانشگاه آزاد اسالم یمدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان ادار ینتدو

 

 
 . مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
وری و آیند، میزان بهرههای آن سازمان به شمار میابع و سرمایهمن ترین مهمکارکنان هر سازمانی 

کارایی یک سازمان رابطه مستقیمی با سطح دانش، مهار،، گرایش و نگرش کارکنان آن سازمان 
باشد. یکی از توجه به آموزش و شکوفایی استعدادهای این بخش بسیار حایز اهمیت می رو ازایندارد، 

آموزش کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت است. آموزش ضمن خدمت را های موثر و کارآمد راه
آماده نمودن کارکنان در  باهدفگیرد و اند که پس از استخدام فرد صور، میآموزشی تعریف کرده

 (.1395آید )فتحی واجارگاه، ها به اجرا درمیجهت انجام بهتر وظایف و مسئولیت
ه اکتشافی بود که تلفیقی از دو روش کیفی و کمی شناسی آمیخترویکرد پژوهش از نظر روش

نفر افراد خبره در  11گیری هدفمند به تعداد باشد. نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونهمی
آوری ساختاریافته جمعها با استفاده از مصاحبه نیمهحوزه آموزش ضمن خدمت انتخاب شدند و داده

کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد و سواال، های شدند. تجزیه و تحلیل داده
پرسشنامه طراحی شدند. روایی سواال، مصاحبه از طریق روش مثلث سازی بررسی شد و پایایی آن 

 به دست آمد. 19611از طریق ضریب کاپای کوهن مقدار 
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دانشگاه  علمی ئتهی غیر عضودر بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی 
ماه سابقه کار با  6سال سابقه کار و  3بود که حداقل  1391-99آزاد اسالمی استان تهران در سال 

نفر محاسبه شد. روایی  354اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مدیر تحت امر خود داشته
ررسی شد، نتایج تحلیل عاملی ب تأییدیساختاری پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و 

نشان داد میزان  تأییدیدارد و نتایج تحلیل عاملی  مؤلفه 9اکتشافی نشان داد پرسشنامه پژوهش 
دهد مدل با باشد که نشان میمی 19112و ریشه میانگین مربعا، خطای برآورد  1991نیکویی برازش 

ق ضریب آلفای کرونباخ که شاخصی برای ها برازش خوبی دارد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریداده
شد و بین  گیری اندازهباشند های مربوط به خود میگیری همسانی درونی سواال، با مولفهاندازه

 برآورد شد. 19912و همچنین آلفای کرونباخ کل برابر  19912و  19121
تقاء آموزش های انجام شده در بخش کیفی و کمی منتج به تدوین مدلی برای ارنتایج تحلیل

اثربخشی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی شد که دارای سه بعد ساختاری، رفتاری و محیطی شد. 
فرآیندها، تجهیزا، فنی و فناوری، و قوانین و مقررا،؛ بعد رفتاری دو  مؤلفهبعد ساختاری دارای سه 

حمایت و  مؤلفهسه  ای؛ و بعد محیطی شاملتغییر نگرش و تفکر و دانش و مهار، حرفه مؤلفه
های این مطالعه نشان سرپرستی، جو سازمانی و سازمان یادگیرنده، و ارتباطا، میان فردی بود. یافته

توان جهت ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری را می شده تدویندهند مدل می
 دانشگاه آزاد اسالمی به کار برد.

عا، انجام شده در حیطه آموزش اثربخش ضمن خدمت های پژوهش حاضر، مطالهمسو با یافته
(؛ بعد رفتاری 1396؛ عزتی، 1391؛ رشتیانی، 2113، 2؛ متیس2114، 1کارکنان بعد ساختاری )رابر،

، 5(؛ و بعد محیطی )ونتلند1393؛ مهدوی، 1391؛ واعظی و رزاقی، 2111، 4؛ چیوهوی2114، 3)سانگ
 اند.( را مورد توجه قرار داده2119؛ دلفان، 1395؛ سرداری، 1395؛ فتحی واجارگاه، 2114

ساختاری در برگیرنده مجموعه روابط منظم  باید اذعان داشت که بُعد آمده دست بهدر تبیین یافته 
است. سازند مانند ساختار سازمانی، قوانین و مقرار،  حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را می

پاتریک نیز در مدل خود اذعان داشته، تنظیم ش همانطور که برای داشتن آموزش ضمن خدمت اثربخ
ی آموزش های برنامهی اجرای و طراح یبرامهم  هایگاماهداف آموزشی و مشخص کردن محتوا از 

                                                 
1
 Robert 

2
 Mathis 

3
 Sung 

4
 Chiou-hui 

5
 Wentland 
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بایست  های آموزش ضمن خدمت خود می است و سازمان برای تحقق بخشیدن به رسالت اصلی برنامه
 (.1391ریزی داشته باشد )رشتیانی،  ستی در برنامهبعد ساختاری را قوی نموده و فرایند در

 سودمندی بین قوی رابطه نوع ( یک2119) 1با استناد به مطالعا، صور، گرفته همچون لیندسی
در بعد رفتاری، توجه به باال بردن سطح دانش  توان گفت که آموزش وجود دارد و می انتقال و آموزشی

های آموزش ضمن خدمت  ه عاملی مهم در توفیق دورهو مهار، کارکنان از طریق اساتید برجست
 کارکنان است.

 سطوح دارند، خود از سرپرستان مثبتی آموزشی چارچوب که ( معتقد است فراگیرانی2116) 2تای
( نیز به این مورد اشاره و 2111) 3کنند. چیابورو می دریافت را آموزش انگیزه و خودکارآمدی از باالتری

 زمینه خودکارآمدی در افزایش به سرپرست، منجر طرف از و سازمان طرف از تاذعان داشته که حمای
ویژه  جو آموزش ضمن خدمت، های برنامه تنظیم از پیش سرپرستان شد. بنابراین، اگر خواهد آموزش

دوره  دارای روابط مثبت بوده و برای کارکنان به عنوان کارآموزان که دهند شکل را ای و یادگیرنده
نشان خواهند داد و  را باالیی آموزشی انگیزه و خودکارآمدی ها آن باشد، همه جهت مفیدآموزشی از 

 های آموزش ضمن خدمت حاصل خواهد شد. اثربخشی بیشتری از دوره
 

 پیشنهادات پژوهش
از پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی مشخص شد که  آمده دست بههای  در بررسی تطبیقی یافته

کارکنان بخش اداری، در داخل کشور ای اثربخش ضمن خدمت ه موزشآارتقاء اوال، مطالعا، در حوزه 
های متفاوتی به  بسیار کم انجام شده است و ثانیاً، همین تعداد کم مطالعا، انجام شده نیز از جنبه

اند. لذا در پژوهش حاضر تالش شد مدل جامعی تدوین گردد تا بتوان از  پرداخته این موضوعبررسی 
تری مورد تر و کاملهای گستردهوزش اثربخش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی را از جنبهاین طریق آم

 های آزاد اسالمی استان تهراندر سطح دانشگاهدرجه تناسب مدل پیشنهاد شده که بررسی قرار داد. 
، با نظرخواهی از متخصصین تحت مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است که مدیران و شده استارائه 
که به انجام  محققانی خاص و طور بههای آزاد اسالمی استان تهران دانشگاهاندکاران  دست

کار گرفته و با مطالعا، بعدی خود، در جهت ه توانند آن را ب می عالقمند هستند های مشابه پژوهش
 .مبادر، نمایندتقویت و توسعه آن 
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 منابع
 (. بررسی اثربخشی آموزش های 2119الله. ) ،مجاهدشهرکی  ، مهدی وحقیقی ، سید محمد؛اسمعیل الحسینی

  ها. ضمن خدمت مدیران مدارس مقطع دبیرستان شهرستان اراک بر عملکرد مدیریتی آن

 بر خدمت  ضمن آموزشی های دوره تأثیر میزان بررسی(. 2119. )جعفری، سید ابراهیم میرشاه ، اعظم وزاده ابدل 
  .419-415تحقیقا، نظام سالمت9  .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان شغلی استرس کاهش

 شهیاند ی(، آموزش ضمن خدمت، تهران: سرا1394) .میمر ،یتشکل. 

 (. ارزیابی اثربخش 2113. )، محسناقامالیی؛ آلوستانی، سودابه و حمید ،فرهادی ؛یداله ،مهرعلیزاده ؛حمید ،حجتی
فصلنامه مدیریت  : مطالعه موردی.دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بر اساس مدل پاتریک

  .42-35(9 3)2 پرستاری9

 ( .آموزش و تشریح استاندارد بین1395خراسانی، اباصلت و دنیوی، فرج .)  المللیISO10015 . 
 تهران: نشر ویرایش.

 ینب یبر استانداردها یدنظام جامع آموزش با تاک یطراح ،(1392) یه.مهد یدهس نسب، یموسو و اباصلت ی،خراسان 
 .یرانا یصنعت یقا،تهران: مرکز آموزش و تحق ،(یرانیا یسازمان ها ی)مورد کاو ISO10015/1999 یالملل

 (. ارائه مدلی برای آموزش منابع انسانی وزار، ورزش و جوانان. رساله دکتری. 1391آذری، قنبرعلی. ) دلفان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

 اثربخش آموزش جامع نظام طراحی(. 2119. )مقدم، افسانه زمانی و یمحمد عل ،نعمتی ؛امیر مختار ،رزمی 
پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت -فصلنامه علمی .11115 ایزو آموزشی استاندارد بر مبتنی کارکنان
  .44-19(9 35)9 آموزشی9

 ( .آموزش فنی ضرور،، چالش ها و فرصت ها. مقاال، سومین همایش ملی مدی1391رشتیانی، برزو .) ریت
 آموزشی، دانشگاه شهید رجایی.

 ( .آموزش کارکنان. تهران: سپهر.1395سرداری، پریسا .) 

 (. ارزشیابی اثربخشی برنامه های 2111. )، مجتبینادی ، محمدرضا وآهنچیان ، مرتضی؛کرمی ؛کلثومه ،شجاع
  .4 آموزش و توسعه منابع انسانی9 آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد.

 تهران: انتشارا،  ،آموزش بزرگساالن( یکرد)بارو یآموزش جامع سازمان ،(1392) یال.سه ی،اکبر و زهرا یان،اغصب
 سمت.

 ( .1396عزتی، میترا .) ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های
 .121-149، 12، 4، زش و توسعه منابع انسانیآمو. فصلنامه آموزشی )مورد: سازمان امور مالیاتی کشور(

 ( .1396عزتی، میترا؛ یوز باشی، علیرضا و شاطری، کریم ،) ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه
آموزش و توسعه ، فصلنامه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی )مورد: سازمان امور مالیاتی کشور(

 .121-149 ،12، 4 ،منابع انسانی



  99)موردمطالعه استان تهران( یدانشگاه آزاد اسالم یمدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان ادار ینتدو

 
 (. بررسی تاثیر رضایت از آموزش ضمن خدمت بر بهره وری 2119ابراهیم. ) ،صالحی عمرانو  پرستو ،عزیزپور

  سازمان ملی استاندارد ایران.

  ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: سمت.(. برنامه1395واجارگاه، کوروش. )فتحی 

 تهران: سمت. ،موزش ضمن خدمت کارکنانآ ریزی برنامه. (1391) .کوروش ی واجارگاه،فتح 

 توانمندسازی بر خدمت ضمن های تاثیرآموزش بررسی(. 2119. )اباصلت ،خراسانیو  ، سمیهقائد امینی هارونی 
  .12-55 ،(23)6 فصلنامه مهار، آموزی9 (.بختیاری و چهارمحال استان ای حرفه و فنی آموزش) کارکنان

 ( .1391قدوسیان، احمد .)تهران: بحرالعلوم.ولوژی آموزشی در ارتقای سالمتکاربرد تکن . 

 (. بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی 2119. )، علیرضارحمانزاده گروی و سید محمود ،هاشمی ؛اسماعیل ،کاوسی
(9 1)6 پژوهشی آموزش علوم دریایی9-فصلنامه علمی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیال، ایران.

14-91.  

 بررسی نگرش و عملکرد  (.1391) .، منصورمهاجری، علیرضا و شغلی ، محمدرضا؛حیدری ن؛، حسیگنجی نیا
-پرستاران شرکت کننده در دوره های آموزشی ضمن خدمت نسبت به کابرد اخالق حرفه ای در مراکز آموزشی

  .114-91(9 31)11 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان9 درمانی شهر زنجان.

 بررسی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد (1391. )رمضان ،زاده حسنو  مهرداد ،متانی .
  کارکنان )در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری(.

 ناصری جهرمیو  علیرضا ،عابدی ؛اطهر ،راسخ جهرمی ؛زینب ،مختاری ؛رضا ،ناصری جهرمی ؛مهدی ،محمدی، 
گیری دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار ارزشیابی عوامل موثر بر انتقال یاد (.1395) راحیل.

  بر اساس مدل انتقالی هالتون.

 مراکز در شاغل پزشکان وری بهره بر خدمت ضمن آموزش تأثیر بررسی(. 2119. )آزاده ،نوری، طاهره و مقدس 
  .26-919 9 مدیریت بهداشت و درمان9 .تجربی نیمه مطالعه یک: درمانی بهداشتی

 شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت (. 1393؛ فیاض، ایراندخت. )مهدوی، زهرا
 .115-131، 11، 32، روانشناسی تربیتی. فصلنامه جهت ارائه مدل ساختاری

 های آموزش به بخشی کیفیت کارهای راه بررسی (.1395) .پیروزنیا، مهرداد و عبدالحسین ،پور کرم ؛صادق ،نصری 
  .361-341(9 4)11 فناوری آموزش )فناوری و آموزش(9 .خدمت ضمن

 ارتقای در خدمت ضمن آموزش های دوره اثربخشی ارزشیابی(. 2114. )داود ،جیدیم و عبدالرحیم ،نوه ابراهیم 
  .119-95(9 1)1393 فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی9 .پلیس کارکنان شغلی عملکرد

 های  ی مهار، های موثر بر توسعه بندی مولفه بررسی و اولویت(. 1391محمد. ) واعظی، سیدکمال و رزاقی، علی
. فصلنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ موردمطالعه: سازمان ثبت احوال کشور  نوآوری و کارآفرینی در نظام

 .159-119، 19آموزش و توسعه منابع انسانی، 

 های عمومی شهر مت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانهتاثیر آموزش ضمن خد .(1391) .مهسا سابق، یغمایی
 .115-116، 5، 11 ی،فصلنامه دانش شناس ،تبریز
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