
  

  

  

  بررسي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان سازمانهاي اداري شهر اراك

  1مژگان محمدي نائيني

  چكيده

هاي اداري رسمي كاركنان سازمانو ارزيابي برنامه هاي آموزشي غيربررسي 

باشد كه در پي آن،جامعه آماري پژوهش را آن دسته از  هدف اصلي اين تحقيق مي

دي شامل مي شود كه در سازمانهاي اداري شهرستان اراك در سال كاركنان زن و مر

 نفر از شاغالن اين سازمانها 188نمونه آماري شامل . مشغول به كار مي باشند 85-84

ها و اطالعات پژوهش با  داده. اي انتخاب شدند گيري دو مرحله است كه با روش نمونه

آوري گرديد و نتايج  اخته جمع مصاحبه و پرسشنامه محقق س– مشاهده  استفاده از

  :نشان دادند

 تخصصي در سازمانهاي -آموزشهاي ضمن خدمت موجب افزايش تعداد كاركنان فني-1

  .اداري شهر اراك شده است

 .بين آموزشهاي ضمن خدمت و بهبود عملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود ندارد-2

 .ابطه معناداري وجود نداردبين آموزشهاي ضمن خدمت و ارتقاي كيفيت آموزشها ر-3

 تخصصي –بين آموزشهاي ضمن خدمت با نيازهاي شغلي و ارتقاي سطح دانش فني -4

 .افراد تطابق وجود ندارد

  

  كليد واژه ها

ضمن رسمي، آموزش  اي، آموزش رسمي، آموزش غير آموزش فني و حرفه

   ارزيابي- دانش-عملكرد-خدمت، سازمان، نيازهاي شغلي

                                       
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراك 1

  پژوهشهاي تربيتي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 86 بهار – دهمشماره 

دي شامل مي شود كه در سازمانهاي اداري شهرستان اراك در سال 

 نفر از شاغالن اين سازمانها 188. نمونه آماري شامل . نمونه آماري شامل . مشغول به كار مي باشند

ها و اطالعات پژوهش با  داده. اي انتخاب شدندگيري دو مرحلهاست كه با روش نمونه ها و اطالعات پژوهش با  داده.   داده. 

 اخته جمعآوري گرديد و نتايج  اخته جمعآوري گرديد و نتايج  مصاحبه و پرسشنامه محقق س اخته جمع مصاحبه و پرسشنامه محقق س اخته جمع مصاحبه و پرسشنامه محقق س– مشاهده  استفاده از

 تخصصي در سازمانهاي -آموزشهاي ضمن خدمت موجب افزايش تعداد كاركنان فني

  .اداري شهر اراك شده است

بين آموزشهاي ضمن خدمت و بهبود عملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود ندارد

ابطه معناداري وجود نداردبين آموزشهاي ضمن خدمت و ارتقاي كيفيت آموزشها ر

بين آموزشهاي ضمن خدمت با نيازهاي شغلي و ارتقاي سطح دانش فني 

.افراد تطابق وجود ندارد

رسمي، آموزش اي، آموزش رسمي، آموزش غيرآموزش فني و حرفه

   ارزيابي- دانش-عملكرد-خدمت، سازمان، نيازهاي شغلي



تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

 

  86بهار –10 اره  شم- سال دوم 

 ...خدمت بر عملكرد كاركنان بررسي تأثير آموزشهاي ضمن 

  
140 

  مقدمه

ودكفايي هر كشور در گروي توسعه آن كشور در زمينه هاي الزمه خ

در واقع . مختلف است و توسعه هر كشور در گروي فعاليتهاي افراد آن مي باشد

نيروي انساني ماهر و متخصص يكي از عوامل كليدي و انكار ناپذير توسعه همه 

  . جانبه اقتصادي و اجتماعي هر كشور است

ايي در ابعاد مختلف با تخصص و مهارت تحقق آرمان، استقالل و خودكف

افراد بستگي كامل دارد و انتقال اينگونه مهارتها خود نيازمند اجراي برنامه هاي 

  .آموزشي است

را براي تحوالت جديد در توسعه اقتصادي و اجتماعي نيازهاي خاصي 

هاي آموزشي براي  ورد كه يكي از اين نيازها برنامهآ نيروي كار ماهر بوجود مي

تدبير . (اكثر كاركنان به منظور گسترش كليه مهارتهاي مورد نياز آنان مي باشد

  )4ص) 57

د كه آموزش اين كن در اين مورد اشاره مي) 1374(رضا جوادي  سيد

كند كه شرايط كار افراد و مديران بهبود يابد و كارآيي و بهره  توقع را ايجاد مي

  .وري افزايش يابد

مثبت زير را براي سازمان خود به ارمغان در واقع آموزش پيامدهاي 

  :خواهد آورد

كند آن چيزي را كه براي شغل خود نياز دارند، فرا  آموزش كاركنان كمك مي -

  .گيرند و از اين طريق به سطح مطلوبي از عملكرد دست يابند

آموزش كاركنان باعث كاهش هزينه و جلوگيري از اتالف وقت و انرژي و  -

 .سرمايه مي شود

اد با عالقه بيشتري به كند، در نتيجه افر موزش در كاركنان ايجاد انگيزه ميآ -

 .پردازند فعاليت مي

.  

تحوالت جديد در توسعه اقتصادي و اجتماعي نيازهاي خاصي 

هاي آموزشي براي ورد كه يكي از اين نيازها برنامهآ نيروي كار ماهر بوجود مي

اكثر كاركنان به منظور گسترش كليه مهارتهاي مورد نياز آنان مي باشد

د كه آموزش اين كن در اين مورد اشاره مي) 1374(رضا جوادي  سيد د كه آموزش اين كن  كن 

كند كه شرايط كار افراد و مديران بهبود يابد و كارآيي و بهره توقع را ايجاد مي

  .وري افزايش يابد

مثبت زير را براي سازمان خود به ارمغان در واقع آموزش پيامدهاي 

كند آن چيزي را كه براي شغل خود نياز دارند، فرا آموزش كاركنان كمك مي

  .گيرند و از اين طريق به سطح مطلوبي از عملكرد دست يابند

آموزش كاركنان باعث كاهش هزينه و جلوگيري از اتالف وقت و انرژي و 

سرمايه مي شود
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... ، حوادث و سوانح در كار و آموزش باعث كاهش غيبت، اخراج كاركنان -

 .شود مي

 و روابط فرد در محيط نهايتاً آموزش به توسعه مهارتهاي فردي، روشهاي بهينه -

 ) 74، ص 51تدبير . (كند كار كمك مي

واضح است كه سرمايه نيروي انساني، علت و شرط الزم براي تكوين و 

تكامل سرمايه و منابع فيزيكي است و مسلمًا انسان آموزش ديده انساني متحول 

شده است كه مي تواند دگرگوني و تحول را در جهان مادي پديد آورد و بطور 

صادي، اجتماعي هر كشور و كلي نظام آموزشي نظامي است كه سرنوشت اقت

  .كند  اجتماعي جامعه بشري را تعيين ميتوسعه اقتصادي،

وي ميان هماهنگي بين سياستهاي اجتماعي و كالن، انتظام بازخوردي ق

اي  اي و برنامه  و آموزش فني و حرفههاي آموزشي تغييرات تكنولوژيك، نظام

افزايش مستمر مهارتهاي جامع براي استفاده كامل از مهارتهاي انساني موجود و 

  )1384استيفن بي، رابينز . (كاركنان از جمله نيازمنهديهاي توسعه انساني است

  :گويد ولتز برنده جايزه نوبل اقتصاد ميتئودور ش

هاي كشاورزي ي رفاه جامعه، فضا، انرژي و زمينعوامل اصلي توليد برا

از طريق آموزش نيست بلكه بهبود كيفي نيروي انساني و پيشرفت دانش بشري 

  )24تدبير . (است

برداري و كيفيت آمريكا معتقد  از مركز بهره) 36تدبير (جي، گريسون 

ه در بزرگترين مزيت نسبي و بلند مدت ژاپن در سيستم مديريتش نيست، بلك: است

ها به امر آموزش بخصوص آموزش ضمن خدمت  متعهد بودن و پايبندي ژاپني

  .است 

ضمن بررسي آموزش ضمن ) 1381(محمد حسين سياهپوش سيد

اگر چنانچه : كند طه نظر ديدگاههاي اسالمي بيان ميخدمت و مزاياي آن از نق

سرپرستان و سركارگران از توانمنديهاي الزم براي تعليم و تربيت و حسن خلق و 

كلي نظام آموزشي نظامي است كه سرنوشت اقتصادي، اجتماعي هر كشور و كلي نظام آموزشي نظامي است كه سرنوشت اقتصادي، اجتماعي هر كشور و كلي نظام آموزشي نظامي است كه سرنوشت اقت

  .كند  اجتماعي جامعه بشري را تعيين ميتوسعه اقتصادي،

هماهنگي بين سياستهاي اجتماعي و كالن، انتظام بازخوردي ق

اي  اي و برنامه  و آموزش فني و حرفههاي آموزشيتغييرات تكنولوژيك، نظام

جامع براي استفاده كامل از مهارتهاي انساني موجود و افزايش مستمر مهارتهاي جامع براي استفاده كامل از مهارتهاي انساني موجود و افزايش مستمر مهارتهاي جامع براي استفاده كامل از مهارتهاي انساني موجود و 

استيفن بي، رابينز . (كاركنان از جمله نيازمنهديهاي توسعه انساني است

  :گويد تئودور شولتز برنده جايزه نوبل اقتصاد ميتئودور شولتز برنده جايزه نوبل اقتصاد ميتئودور ش

ي رفاه جامعه، فضا، انرژي و زمينهاي كشاورزي ي رفاه جامعه، فضا، انرژي و زمينهاي كشاورزي ي رفاه جامعه، فضا، انرژي و زمينعوامل اصلي توليد برا

نيست بلكه بهبود كيفي نيروي انساني و پيشرفت دانش بشري از طريق آموزش نيست بلكه بهبود كيفي نيروي انساني و پيشرفت دانش بشري از طريق آموزش نيست بلكه بهبود كيفي نيروي انساني و پيشرفت دانش بشري 

  )24تدبير . (است

برداري و كيفيت آمريكا معتقد  از مركز بهره) 36تدبير (جي، گريسون 

بزرگترين مزيت نسبي و بلند مدت ژاپن در سيستم مديريتش نيست، بلك

ها به امر آموزش بخصوص آموزش ضمن خدمت متعهد بودن و پايبندي ژاپني



تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

 

  86بهار –10 اره  شم- سال دوم 

 ...خدمت بر عملكرد كاركنان بررسي تأثير آموزشهاي ضمن 

  
142 

سيرت نيكو برخوردار باشند نه تنها مقاصد اين نوع آموزش تأمين مي شود بلكه 

  .گردد گران و مسئولين اجرائي پديدار مي صميميت بين كارروحيه انس، الفت و

ترين، همه پسندترين  آموزش ضمن خدمت، عادي: ي مي گويدويليام تر

 براي مقبوليت اجراي  آموزش كاركنان در جهت كسب مهارتو الزم ترين روش

  )1382دعائي . (يك حرفه است

بر روي  پس از تحقيقات بسياري كه 1976اندرسون و بومن در سال 

دورنماي تاريخي آموزش و پرورش مدرنيزه كردن اوليه و نقش آموزش در 

پيشرفت اقتصادي در طي دهه هاي اخير، داشته اند به اين نتيجه رسيده اند كه 

اهميت آموزش بيشتر از آن است كه معموالً بيان شده و توسعه و انتقال دانش 

يك «ار داشته، در واقع عملي و مهارتهاي فكري در قالب توسعه اقتصادي قر

اقتصاد پويا با كوشش افراد همه طبقات اجتماعي كه تجسم كننده آموزش و 

آرنولد (» .تواند حركت كند و بر روي پاي خود بايستد مهارتهاي تكنيكي است مي

  )1982كالگاس 

در زمينه ارتباط آموزشهاي ضمن خدمت با برنامه هاي آموزشي قبل از 

 انجام گرفته است كه نشان 1972ط ديلون در سال خدمت نيز تحقيقاتي توس

دهد بسياري از آموزشهاي ضمن خدمت نه تنها به استمرار چارچوب  مي

آموزشهاي قبل از خدمت كمكي نمي كنند، بلكه داراي چارچوب ادراكي خاص 

آموزش ضمن خدمت صرفاً زماني مؤثر مي باشد كه . خويش نيز مي باشند

راحي شود و به صورت فرايندي مرتبط با يصورت سيستماتيك و منظم ط

  .آموزشهاي قبل از خدمت درآيند

: قيقات بسيار نتيجه مي گيرد كهپس از مطالعه و تح) 1987(رابين 

برنامه آموزشهاي ضمن خدمت وقتي در اصالح عملكرد افراد و رشد حرفه آنان «

  . باشدنقش خواهد داشت كه پاداش هاي آشكار و نتايج مادي را بدنبال داشته

پيشرفت اقتصادي در طي دهه هاي اخير، داشته اند به اين نتيجه رسيده اند كه 

اهميت آموزش بيشتر از آن است كه معموالً بيان شده و توسعه و انتقال دانش 

ار داشته، در واقع عملي و مهارتهاي فكري در قالب توسعه اقتصادي قر

اقتصاد پويا با كوشش افراد همه طبقات اجتماعي كه تجسم كننده آموزش و 

تواند حركت كند و بر روي پاي خود بايستدمهارتهاي تكنيكي است مي

  )1982كالگاس 

در زمينه ارتباط آموزشهاي ضمن خدمت با برنامه هاي آموزشي قبل از 

 انجام گرفته است كه نشان 1972خدمت نيز تحقيقاتي توسط ديلون در سال خدمت نيز تحقيقاتي توسط ديلون در سال خدمت نيز تحقيقاتي توس

دهد بسياري از آموزشهاي ضمن خدمت نه تنها به استمرار چارچوب 

آموزشهاي قبل از خدمت كمكي نمي كنند، بلكه داراي چارچوب ادراكي خاص 

. آموزش ضمن خدمت صرفاً زماني مؤثر مي باشد كه . آموزش ضمن خدمت صرفاً زماني مؤثر مي باشد كه . خويش نيز مي باشند

يصورت سيستماتيك و منظم طراحي شود و به صورت فرايندي مرتبط با يصورت سيستماتيك و منظم طراحي شود و به صورت فرايندي مرتبط با يصورت سيستماتيك و منظم ط

  .آموزشهاي قبل از خدمت درآيند

پس از مطالعه و تحقيقات بسيار نتيجه مي گيرد كهپس از مطالعه و تحقيقات بسيار نتيجه مي گيرد كهپس از مطالعه و تح) 1987(رابين 
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نيز به اين نتيجه رسيده است كه آموزش هاي ) 1381(رضوان پايي 

ضمن خدمت در سالهاي اخير توانسته است معلمان را به انجام تحقيق و كسب 

  .دانش بيشتر ترغيب كند

در بررسي تناسب بين آموزشهاي ضمن خدمت با ) 1383(محمد كرمي 

ي پرداخته و به اين نتيجه نيازهاي آموزشي كاركنان بانك صادرات استان مركز

رسيده است كه آموزش ضمن خدمت كاركنان بايد سازمان را محل مناسبي براي 

كار و زندگي تبديل كند و باعث توسعه اهداف سازمان و افزايش اعتماد به نفس 

  .كاركنان گردد

به هر حال آموزشهاي ضمن خدمت كه مستقيماً در ارتباط با آموختن 

ارتها براي انجام كاري شخصي و احراز مشاغل معين تخصص ها و دريافت مه

مي باشد از بهره وري بسيار بااليي برخوردار است زيرا از يك طرف زمان اين 

آموزشها نسبت به آموزشهاي عمومي كوتاه تر و در نتيجه هزينه آن نسبتاً اندك 

 شغل مي باشد و از طرف ديگر از آنجايي كه اين آموزشها مستقيماً در ارتباط با

بخصوص صورت مي پذيرد از بهره وري بسيار زيادي برخوردار مي باشد و 

آثار مثبتي در اقتصاد جامعه بخصوص توليد سرانه خواهد داشت و به همبن دليل 

  .اين نوع آموزشها در سازمانها از محبوبيت بسياري برخوردار است

  :فرضيه هاي فرعي اين تحقيق عبارت است از

ي آموزشي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر  اجراي برنامه ها-1

 تخصصي اين سازمانها گرديده  -اراك موجب افزايش نسبت كاركنان فني

  .است

 اجراي برنامه هاي آموزشي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر -2

  .اراك موجب بهبود عملكرد اين سازمانها گرديده است

ي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر  اجراي برنامه هاي آموزش-3

  .اراك موجب ارتقاي كيفيت آموزشهاي غير رسمي اين سازمانها گرديده است

  .كاركنان گردد

به هر حال آموزشهاي ضمن خدمت كه مستقيماً در ارتباط با آموختن 

تخصص ها و دريافت مهارتها براي انجام كاري شخصي و احراز مشاغل معين تخصص ها و دريافت مهارتها براي انجام كاري شخصي و احراز مشاغل معين تخصص ها و دريافت مه

مي باشد از بهره وري بسيار بااليي برخوردار است زيرا از يك طرف زمان اين 

آموزشها نسبت به آموزشهاي عمومي كوتاه تر و در نتيجه هزينه آن نسبتاً اندك 

مي باشد و از طرف ديگر از آنجايي كه اين آموزشها مستقيماً در ارتباط با

بخصوص صورت مي پذيرد از بهره وري بسيار زيادي برخوردار مي باشد و 

آثار مثبتي در اقتصاد جامعه بخصوص توليد سرانه خواهد داشت و به همبن دليل 

اين نوع آموزشها در سازمانها از محبوبيت بسياري برخوردار است

  :فرضيه هاي فرعي اين تحقيق عبارت است از

ي آموزشي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر  اجراي برنامه ها

 تخصصي اين سازمانها گرديده  -اراك موجب افزايش نسبت كاركنان فني

 اجراي برنامه هاي آموزشي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر 
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 اجراي برنامه هاي آموزشي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر - 4

  .اراك در راستاي نيازهاي شغلي افراد اين سازمانها بوده است

شي غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اداري شهر  اجراي برنامه هاي آموز- 5

 تخصصي كاركنان اين سازمانها گرديده -اراك موجب ارتقاي سطح دانش فني

  .است

  

  روش

جامعه آمار ي اين تحقيق، شامل كليه سازمانهاي اداري وابسته به دولت 

در شهرستان اراك همچون دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي، دستگاههاي 

نمونه آماري تحقيق . ام بودجه استاني و مؤسسات وابسته به دولت استتابع نظ

 سازمان دولتي مي باشد كه نسبت به جامعه 11 نفر از كارمندان 188حاضر تعداد 

آماري و با استفاده از فرمول مناسب به صورت نمونه گيري دو مرحله اي كه 

  .انتخاب شده اندتلفيقي از نمونه گيري طبقه بندي شده و تصادفي ساده است 

گيري متغيرهاي مورد مطالعه از  در اين پژوهش به منظور اندازه

  .ابزارهاي زير استفاده شده است

آوري اطالعات مقدماتي در زمينه موضوع و همچنين تعيين  براي جمع

بهترين اهداف كيفي آموزش مطرح شده در سازمانها از مصاحبه آزاد يا غير 

نظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محققق سپس به م. رسمي استفاده شد

  .ساخته زير استفاده گرديد

سؤال در رابطه با فرضيه هاي فوق  80براي تهيه پرسشنامه ابتدا تعداد 

از طريق تحقيقات كتابخانه اي و مراجعه به منابع معتبر ارائه گرديد و پس از 

تخاب الت انصالحديد اساتيد و متخصصان برنامه هاي آموزشي مهمترين سؤا

 سئوال در مقياس 32اي از نوع بسته پاسخ با  گرديد كه در نهايت پرسشنامه

سپس پرسشنامه روي تعدادي از كاركنان اجرا و . ليكرت آماده و تدوين شد

جامعه آمار ي اين تحقيق، شامل كليه سازمانهاي اداري وابسته به دولت 

در شهرستان اراك همچون دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي، دستگاههاي 

. نمونه آماري تحقيق . نمونه آماري تحقيق . ام بودجه استاني و مؤسسات وابسته به دولت است

 سازمان دولتي مي باشد كه نسبت به جامعه 11 نفر از كارمندان 188

آماري و با استفاده از فرمول مناسب به صورت نمونه گيري دو مرحله اي كه 

تلفيقي از نمونه گيري طبقه بندي شده و تصادفي ساده است انتخاب شده اندتلفيقي از نمونه گيري طبقه بندي شده و تصادفي ساده است انتخاب شده اندتلفيقي از نمونه گيري طبقه بندي شده و تصادفي ساده است 

گيري متغيرهاي مورد مطالعه از در اين پژوهش به منظور اندازه

  .ابزارهاي زير استفاده شده است

 براي جمعآوري اطالعات مقدماتي در زمينه موضوع و همچنين تعيين  براي جمعآوري اطالعات مقدماتي در زمينه موضوع و همچنين تعيين  براي جمع

بهترين اهداف كيفي آموزش مطرح شده در سازمانها از مصاحبه آزاد يا غير 

نظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محققق سپس به م. رسمي استفاده شد نظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محققق سپس به م.  سپس به م. 

  .ساخته زير استفاده گرديد

سؤال در رابطه با فرضيه هاي فوق  80براي تهيه پرسشنامه ابتدا تعداد 

از طريق تحقيقات كتابخانه اي و مراجعه به منابع معتبر ارائه گرديد و پس از 
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ها برطرف گرديد و در يص و نارسايي هاي نهفته در سئوالها، نقا ها و ضعف ابهام

 بدست امد كه %92پايايي پرسشنامه نهايت از طريق ضريب آلفاي كرونباخ ضريب 

  . خوبي بين سئواالت پرسشنامه هاستباشد، بيانگر همساني  مي%50باالتر از 

ق حاضر عالوه بر استفاده از در تحقيها  به منظور تجزيه و تحليل داده

از آزمونهاي زير نيز ) فراواني، ميانه، درصد(هاي آمار توصيفي همچون  شيوه

  :استفاده گرديده است

ها از توزيع نرمال تبعيت  دادهبراي مشخص كردن اين كه آيا ): QQplot(منحني  -

  .كنند يا خير از اين منحني استفاده گرديده است مي

به منظور مشخص ) منحني متقارن و فراواني: (اي جعبه) Box plot(منحني  -

 .نمودن اينكه آيا داده ها داراي تقارن مي باشند يا خير

براي مشخص كردن اينكه آزمون در ميانه كوچك : (sing-test)آزمون عالمت  -

نسبت به حد متوسط مورد نظر را يا بزرگ است يعني كم يا زياد بودن متغير 

 .سنجد مي

دار بودن يا نبودن رابطه  براي تعيين معني): mann-witney(آزمون من ويتني  -

رح گرديده شده بين متغيرهايي همچون جنسيت و نوع آموزشها با فرضيه ها مط

 . است

2(آزمون مجذور كاي  -
x :( بين متغير  بودن يا نبودن رابطهدار براي تعيين معني 

هاي مطرح گرديده شده در تحقيق حاضر از اين  مدرك تحصيلي با فرضيه

 .آزمون استفاده شده است

 (Contigency . tab eoft wodimensind)جداول متقارن از نوع دو بعدي  -

  .براي بررسي تاثيرات فرضيه ها بر روي يكديگر استفاده شده است:

  

  .كنند يا خير از اين منحني استفاده گرديده است

Box plot (اي جعبه) :به منظور مشخص ) منحني متقارن و فراواني

.نمودن اينكه آيا داده ها داراي تقارن مي باشند يا خير

براي مشخص كردن اينكه آزمون در ميانه كوچك : (sing-test)آزمون عالمت 

يا بزرگ است يعني كم يا زياد بودن متغير نسبت به حد متوسط مورد نظر را يا بزرگ است يعني كم يا زياد بودن متغير نسبت به حد متوسط مورد نظر را يا بزرگ است يعني كم يا زياد بودن متغير 

دار بودن يا نبودن رابطه براي تعيين معني): mann-witneyآزمون من ويتني (آزمون من ويتني (آزمون من ويتني 

بين متغيرهايي همچون جنسيت و نوع آموزشها با فرضيه ها مطرح گرديده شده بين متغيرهايي همچون جنسيت و نوع آموزشها با فرضيه ها مطرح گرديده شده بين متغيرهايي همچون جنسيت و نوع آموزشها با فرضيه ها مط

2آزمون مجذور كاي (آزمون مجذور كاي (آزمون مجذور كاي 
x :( بودن يا نبودن رابطهدار  ): براي تعيين معني ): براي تعيين معني 

هاي مطرح گرديده شده در تحقيق حاضر از اين مدرك تحصيلي با فرضيه

.آزمون استفاده شده است

 (Contigency . tab eoft wodimensind)جداول متقارن از نوع دو بعدي 

براي بررسي تاثيرات فرضيه ها بر روي يكديگر استفاده شده است
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  ها يافته

كاركنان در ) ضمن خدمت(رسمي اجراي برنامه آموزشي غير: فرضيه اول

  :سازمانهاي اداري شهر اراك موجب بهبود عملكرد اين سازمانها شده است

نامه مطرح گرديد كه پس  پرسش1 تا 7 در رابطه با فرضيه اول سئواالت 

ها اين نتيجه حاصل گرديد كه فراواني مربوط به هر يك از سئوالاز بررسي توزيع 

  .اكثر افراد به تأثير اين نوع آموزشها در بهبود عملكرد كارشان واقفند

با اين وجود نتايج حاصل از آزمون نشاندهنده اين امر مي باشد كه 

هاي اداري شهر اراك در بهبود عملكرد آموزشهاي ضمن خدمت افراد در سازمان

  .آنان تأثير مثبتي نداشته است

  :1نمودار شماره 

  
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان دهنده اين امر مي باشد كه 

داري وجود ندارد و بهبود  صيالت و بهبود عملكرد تفاوت معنيبين سطح تح

  .عملكرد براي سطوح مختلف تحصيلي يكسان بوده است

آموزشهاي ضمن خدمت افراد در سازمانهاي اداري شهر اراك در بهبود عملكرد آموزشهاي ضمن خدمت افراد در سازمانهاي اداري شهر اراك در بهبود عملكرد آموزشهاي ضمن خدمت افراد در سازمان

  .آنان تأثير مثبتي نداشته است

  :1نمودار شماره 

نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان دهنده اين امر مي باشد كه 

داري وجود ندارد و بهبود صيالت و بهبود عملكرد تفاوت معني

  .عملكرد براي سطوح مختلف تحصيلي يكسان بوده است
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  Analysis of variance   -  2جدول شماره 
Source of 

variation 
Sun of squares d.f mean F-ratio Sig.level 

Between groups  106.4689 3 35.489633 1.610  1885 

Within groups 4054.7811  184 22.036854   

Total (corrected) 4161.2500 187     

Omissing volue (s) have been excluded  
باشد كه  من ويتني مشخص كننده اين نكته مينتايج حاصل از آزمون 

بهبود عملكرد براي مردان بيشتر از زنان شاغل بوده است و همانطور آموزشهاي 

ملكرد نقش مؤثرتري را ايفا عملي نسبت به آموزشهاي تئوري در بهبود ع

  .اند نموده

وع دوبعدي نشان دهنده اين از جداول توافقي از نهمچنين نتايج حاصل 

باشد كه بين كيفيت آموزش و بهبود عملكرد رابطه مستقيم وجود دارد  امر مي

  .يعني هر چه كيفيت آموزش افزايش يابد بهبود عملكرد نيز بيشتر خواهد شد

) ضمن خدمت(رسمي هاي آموزشي غير اجراي برنامه: فرضيه دوم

 ارتقاي كيفيت آموزشهاي غير كاركنان در سازمانهاي اداري شهر اراك موجب

 8تا  14در اين خصوص سئواالت . رسمي افراد اين سازمانها گرديده است

پرسشنامه مطرح گرديد كه پس از بررسي توزيع فراواني مربوط به هر يك از 

  .سئوالها اين نتيجه حاصل گرديد كه كيفيت آموزشها در حد متوسط بوده اند
  2نمودار شماره 

  

از جداول توافقي از نوع دوبعدي نشان دهنده اين از جداول توافقي از نوع دوبعدي نشان دهنده اين همچنين نتايج حاصل از جداول توافقي از نهمچنين نتايج حاصل از جداول توافقي از نهمچنين نتايج حاصل 

باشد كه بين كيفيت آموزش و بهبود عملكرد رابطه مستقيم وجود دارد 

يعني هر چه كيفيت آموزش افزايش يابد بهبود عملكرد نيز بيشتر خواهد شد

ضمن خدمت(رسمي  اجراي برنامههاي آموزشي غير اجراي برنامههاي آموزشي غير: فرضيه دوم اجراي برنامه: فرضيه دوم اجراي برنامه: فرضيه دوم

 ارتقاي كيفيت آموزشهاي غير كاركنان در سازمانهاي اداري شهر اراك موجب

. در اين خصوص سئواالت . در اين خصوص سئواالت . رسمي افراد اين سازمانها گرديده است

پرسشنامه مطرح گرديد كه پس از بررسي توزيع فراواني مربوط به هر يك از 

سئوالها اين نتيجه حاصل گرديد كه كيفيت آموزشها در حد متوسط بوده اند
  2نمودار شماره 
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 آزمون عالمت نيز نشاندهنده اين امر است كه هيچگونه نتايج حاصل از

 chi-squareارتقايي در كيفيت آموزش صورت نپذيرفته و نتايج حاصل از آزمون 

مبين اين نكته است كه بين كيفيت آموزش و مدرك تحصيلي تفاوت فضاداري 

  .وجود ندارد
  2جدول شماره 

  
ت معني داري همچنين بين كيفيت آموزشي و جنسيت كاركنان تفاو

  .و تأثير نوع آموزش بر كيفيت آموزشها نيز يكسان بوده است. وجود ندارد

  
  3نمو دار شماره 

  

ت معني داري همچنين بين كيفيت آموزشي و جنسيت كاركنان تفاو

و تأثير نوع آموزش بر كيفيت آموزشها نيز يكسان بوده است

نمو دار شماره   3نمو دار شماره   3نمو دار شماره 
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اجراي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان در : فرضيه سوم

سازمانهاي اداري شهر اراك در راستاي نيازهاي شغلي افراد اين سازمانها بوده 

  .است

در پرسشنامه مطرح گرديد  15تا  23در رابطه با فرضيه سوم سئواالت 

كه پس از بررسي توزيع فراواني مربوط به هر يك از سئوال ها اين نتيجه حاصل 

گرديد كه با وجود اينكه افراد در حد بسيار زيادي به نيازهاي مادي و معنوي در 

يازها در برنامه هاي آموزش رابطه با مشاغل خود اهميت مي دهند اما به اين نوع ن

  .ضمن خدمت كمتر توجه شده است
  4نمودار شماره 

  
نتايج حاصل از آزمون عالمت نيز مبين اين نكته است كه در سازمانهاي 

اداري شهر اراك اين نوع آموزشها بسيار كم منطبق با نيازهاي شغلي يكسان 

  .بوده است

  .ضمن خدمت كمتر توجه شده است
  4نمودار شماره 

نتايج حاصل از آزمون عالمت نيز مبين اين نكته است كه در سازمانهاي 

اداري شهر اراك اين نوع آموزشها بسيار كم منطبق با نيازهاي شغلي يكسان 
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  5نمودار شماره 

  
  

  3جدول شماره 

  
  

اجراي برنامه هاي آموزش غير رسمي كاركنان در : ارمفرضيه چه

 تخصصي كاركنان -سازمانهاي اداري شهر اراك موجب ارتقاي سطح دانش فني

 تخصصي - در سازمانهاي اداري شهر اراك موجب ارتقاي سطح دانش فني

  .كاركنان اين سازمانها گرديده است

طرح گرديد كه  در پرسشنامه م24-32در رابطه با اين فرضيه سئوالهاي 

 تخصصي - آموزشهاي ضمن خدمت هيچگونه ارتقايي در سطح دانش فني

  كاركنان ايجاد نكرده است

  3جدول شماره 

: ارمفرضيه چه : ارمفرضيه چه اجراي برنامه هاي آموزش غير رسمي كاركنان در فرضيه چه

 تخصصي كاركنان -سازمانهاي اداري شهر اراك موجب ارتقاي سطح دانش فني

در سازمانهاي اداري شهر اراك موجب ارتقاي سطح دانش فني

  .كاركنان اين سازمانها گرديده است

 در پرسشنامه م24-32در رابطه با اين فرضيه سئوالهاي 

آموزشهاي ضمن خدمت هيچگونه ارتقايي در سطح دانش فني

  كاركنان ايجاد نكرده است
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  6نمودار شماره 

  
نتايج حاصل از آزمون عالمت نيز نشاندهنده اين امر مي باشد كه 

 تخصصي صورت نپذيرفته است و نتايج -هيچگونه ارتقايي در سطح دانش فني

 - نشاندهنده اين امر است كه بين سطح دانش فنيchi-squareحاصل از آزمون 

  .تخصصي و مدرك تحصيلي ارتباط معني داري وجود ندارد

  4جدول شماره 

  

نتايج حاصل از آزمون عالمت نيز نشاندهنده اين امر مي باشد كه 

 تخصصي صورت نپذيرفته است و نتايج -هيچگونه ارتقايي در سطح دانش فني

 نشاندهنده اين امر است كه بين سطح دانش فنيchi-squareحاصل از آزمون 

  .تخصصي و مدرك تحصيلي ارتباط معني داري وجود ندارد

  4جدول شماره 
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  گيري بحث و نتيجه

تواند گامهاي مهمي در  ه به اينكه آموزشهاي ضمن خدمت ميبا توج

  وراستاي ارتقاي تخصصي و مهارت افراد و كاركنان شاغل در سازمانها بردارد

هاي توسعه  اي كه اين آموزشها در برنامه با توجه به نقش مهم و فزاينده

 عمراني كشورهاي مختلف ايفا مي كنند، تحقيق حاضر به هدف ارزيابي -اقتصادي

اري شهر اراك پرداخته برنامه هاي آموزش غير رسمي كاركنان در سازمانهاي اد

  :هاي حاصل از پژوهش فوق عبارتند از يافته. است

 تخصصي تأييد گرديد ولي -رضيه اول يعني افزايش تعداد كاركنان فنيف

يعني بهبود عملكرد، ارتقاي كيفيت آموزشها و (فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم 

 تخصصي –همچنين تطابق آموزشها با نيازهاي شغلي و ارتقاي سطح دانش فني 

ي اداري شهر رد شد يعني آموزشهاي ضمن خدمت ارائه شده در سازمانها) افراد

اراك به موجب بهبود عملكرد و ارتقاي كيفيت آموزشها گرديده و نه با نيازهاي 

شغلي افراد انطباق داشته و نه موجب ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي افراد 

  .گرديده است

به هر حال با وجود اهميت خاصي كه آموزشهاي ضمن خدمت براي 

) 1369(يقي كه شمس السادات زاهدي بهبود عملكرد افراد دارد و بر اساس تحق

آموزش جرياني است كه در طي آن معلومات در ذهن فرد جايگزين : انجام داده

شده و با آگاهي هاي قبلي وي تلفيق مي شوند و در نتيجه در رفتار و نگرش 

تغييراتي بوجود آمده و در واقع آموزشهاي صحيح موجب افزايش بازدهي 

  .گي براي مسئوليتهاي آتي در وي مي گرددعملكرد افراد و ايجاد آماد

بر همين اساس تحقيقي با عنوان بررسي تأثير دوره هاي آموزش ضمن 

خدمت بر روي عملكرد كاركنان شركت صنايع فوالد ايران صورت پذيرفت و اين 

  :نتايج حاصل گرديد

 تخصصي تأييد گرديد ولي رضيه اول يعني افزايش تعداد كاركنان فني

يعني بهبود عملكرد، ارتقاي كيفيت آموزشها و (فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم 

همچنين تطابق آموزشها با نيازهاي شغلي و ارتقاي سطح دانش فني 

رد شد يعني آموزشهاي ضمن خدمت ارائه شده در سازمانها

اراك به موجب بهبود عملكرد و ارتقاي كيفيت آموزشها گرديده و نه با نيازهاي 

شغلي افراد انطباق داشته و نه موجب ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي افراد 

  .گرديده است

به هر حال با وجود اهميت خاصي كه آموزشهاي ضمن خدمت براي 

بهبود عملكرد افراد دارد و بر اساس تحقيقي كه شمس السادات زاهدي بهبود عملكرد افراد دارد و بر اساس تحقيقي كه شمس السادات زاهدي بهبود عملكرد افراد دارد و بر اساس تحق

آموزش جرياني است كه در طي آن معلومات در ذهن فرد جايگزين 

شده و با آگاهي هاي قبلي وي تلفيق مي شوند و در نتيجه در رفتار و نگرش 

تغييراتي بوجود آمده و در واقع آموزشهاي صحيح موجب افزايش بازدهي 

گي براي مسئوليتهاي آتي در وي مي گرددعملكرد افراد و ايجاد آماد

بر همين اساس تحقيقي با عنوان بررسي تأثير دوره هاي آموزش ضمن 
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كاركناني كه تحت عنوان گروه آزمايش، اين نوع آموزشها را فرا گرفته 

 به كاركنان ديگر عملكرد بهتري داشته اند، كه نتايج حاصل از آزمون در اند نسبت

تحقيق حاضر هيچ رشد مثبتي در بهبود عملكرد افراد شاغلي كه تحت اين 

  .آموزشها قرار گرفته اند نشان نمي دهد

. اين مسأله مي تواند بيشتر به دليل نوع آموزش داده شده به افراد باشد

نند به خوبي آموزشهاي ضمن خدمت را فرا گيرند خواهند مسلمًا اگر افراد بتوا

ً اين امر  توانست در شغل خود به طور كامالً مؤثري از آن استفاده نمايند و قطعا

همانطور كه . باعث بهبود و سرعت بخشيدن به وظايف محوله آنان مي گردد

نسبت موزشهاي عملي من ويتني اين امر ثابت گرديد كه آاشاره گرديد در آزمون 

م اگر اكثر بطور مسل. به آموزشهاي تئوري در بهبود عملكرد نقش مؤثرتري دارند

گردد و به  مختلف شغلي در سازمانها ارائه ميهاي  آموزشهاي كه در زمينه

گيرند و  ي باشند افراد بهتر آن را فرا ميصورت عملي و تحت شرايط محيطي واقع

هاي آموزش   نسبت به دورهاداين شايد به علت ديد منفي است كه اغلب افر

  .اي و تئوري دارند مكاتبه

ن اصل در اجراي مؤثر يك در خصوص كيفيت بهينه آموزش كه مهمتري

را ) پس از تعيين نياز آموزشي(مهمترين كار ) فرضيه دوم. (باشد آموزش مي

تعيين روشهاي آموزشي، انتخاب استادان مجرب، انتخاب محل و داشتن امكانات 

  )1380ساعتچي . (دانند  و مجهز ميسبفيزيكي منا

پس در واقع كيفيت آموزشي را نيز مجموع عواملي كه ذكر شد مشخص 

در نتيجه براي پيدا كردن دليل عدم رشد كيفيت آموزش در . و تعيين مي نمايد

با بررسي . نظر قرار دادايستي مجموع عوامل ذكر شده را مدسازمانهاي اداري ب

 دوم اين نتيجه بدست آمد كه سازمانها از نظر امكانات سئواالت مربوط به فرضيه

ً پاييني قرار دارند و يكي از عوامل مهم در بهينه  و وسايل فيزيكي در حد نسبتا

در : بطور مثال. سازي كيفيت آموزش همين كمبود وسايل و امكانات مي باشد

باعث بهبود و سرعت بخشيدن به وظايف محوله آنان مي گردد

موزشهاي عملي من ويتني اين امر ثابت گرديد كه آاشاره گرديد در آزمون 

بطور مسل. به آموزشهاي تئوري در بهبود عملكرد نقش مؤثرتري دارند

مختلف شغلي در سازمانها ارائه ميهاي  آموزشهاي كه در زمينه

صورت عملي و تحت شرايط محيطي واقعي باشند افراد بهتر آن را فرا ميصورت عملي و تحت شرايط محيطي واقعي باشند افراد بهتر آن را فرا ميصورت عملي و تحت شرايط محيطي واقع

 نسبت به دورهاداين شايد به علت ديد منفي است كه اغلب افر

  .اي و تئوري دارند

در خصوص كيفيت بهينه آموزش كه مهمترين اصل در اجراي مؤثر يك در خصوص كيفيت بهينه آموزش كه مهمترين اصل در اجراي مؤثر يك در خصوص كيفيت بهينه آموزش كه مهمتري

مهمترين كار ) فرضيه دوم. (باشد آموزش مي مهمترين كار ) فرضيه دوم. (باشد آموزش مي پس از تعيين نياز آموزشي() فرضيه دوم. (باشد آموزش مي

تعيين روشهاي آموزشي، انتخاب استادان مجرب، انتخاب محل و داشتن امكانات 

  )1380ساعتچي . (دانند  و مجهز مي

پس در واقع كيفيت آموزشي را نيز مجموع عواملي كه ذكر شد مشخص 

در نتيجه براي پيدا كردن دليل عدم رشد كيفيت آموزش در . و تعيين مي نمايد

با بررسي . نظر قرار دادسازمانهاي اداري بايستي مجموع عوامل ذكر شده را مدسازمانهاي اداري بايستي مجموع عوامل ذكر شده را مدسازمانهاي اداري ب
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انجام داد نامناسب بودن فضاي آموزشي ) 1383(تحقيقي كه عاصمي پور 

تصاص يافته به امر آموزش كاركنان به لحاظ وجود عوامل مزاحم در محيط اخ

يكي از ) 1371(همچنين عليقلي زاده . آموزشي باعث كاهش بازدهي آنان گرديد

نقاط ضعف اين دوره ها را حجم زياد تكاليف درسي، كمبود كتاب و وسايل مي 

 9را نمود كه شامل داند و بر همين اساس پيشنهاد يك مدل برنامه ريزي آموزشي 

شناخت مقاصد آموزش، عوامل و امكانات نياز سنجي، . (مرحله اساسي مي باشد

تعيين اهداف بهترين روشها، برگزاري دوره هاي بلند مدت، ارزشيابي نهايي و 

در واقع عوامل ذكر شده از مشكالت و موانع موجود در اين ) محيط كار واقعي

  .آموزشها نيز مي باشد

هاي آموزشي در راستاي  اجراي برنامه: يه سومضدر خصوص فر

نيازهاي شخصي كاركنان با وجود اينكه توجه به نيازهاي افراد در رابطه با 

شغلشان در برنامه ريزي آموزشهاي ضمن خدمت بسيار حائز اهميت مي باشد و 

تواند در امر ايجاد  انسان در دو بعد مادي و معنوي ميبرآورده شدن نيازهاي 

 و در نهايت يادگيري بهتر آموزش توسط افراد و به كارگيري صحيح اين انگيزه

ليكن در تمام آموزش ضمن خدمت ) 1378عسكريان (نوع آموزشها، كمك نمايد 

  .بسيار كم به اين امر توجه شده است) سازمانهاي اداري شهر اراك(اين سازمانها 

همين عدم در واقع يكي از داليل مهم عدم موفقيت اين نوع آموزشها 

در . باشد  هاي آموزشي مي غلي افراد در طرح و اجراي برنامهتوجه به نيازهاي ش

 ايالت آمريكا انجام داد به اين نتيجه رسيد 42، در )1977(تحقيق ي كه موريل ويك 

انگيزه اوليه شركت كارآموزان در دوره هاي ضمن خدمت به منظور افزايش : كه

در واقع ) 1374فتحي . (واني آنها مي باشد ر-رشد تخصصي و نيازهاي شخصيتي

آموزش در صورتي اثر بخش است كه به منظور پاسخ به يك نياز شناخته شده 

اولين مرحله آموزش تعيين نيازهاي آموزشي است كه مهمترين آن . طراحي گردد

تجزيه وتحليل فرد مي باشد و هدف اصلي اين تجزيه و تحليل اين است كه روشن 

در واقع عوامل ذكر شده از مشكالت و موانع موجود در اين ) محيط كار واقعي

  .آموزشها نيز مي باشد

هاي آموزشي در راستاي : يه سومض اجراي برنامه: يه سومض اجراي برنامه: يه سومضدر خصوص فر

نيازهاي شخصي كاركنان با وجود اينكه توجه به نيازهاي افراد در رابطه با 

شغلشان در برنامه ريزي آموزشهاي ضمن خدمت بسيار حائز اهميت مي باشد و 

تواند در امر ايجاد برآورده شدن نيازهاي انسان در دو بعد مادي و معنوي ميبرآورده شدن نيازهاي انسان در دو بعد مادي و معنوي ميبرآورده شدن نيازهاي 

 و در نهايت يادگيري بهتر آموزش توسط افراد و به كارگيري صحيح اين 

عسكريان (نوع آموزشها، كمك نمايد  عسكريان (نوع آموزشها، كمك نمايد  ليكن در تمام آموزش ضمن خدمت ) 1378نوع آموزشها، كمك نمايد  ليكن در تمام آموزش ضمن خدمت ) 1378 1378 (

بسيار كم به اين امر توجه شده است) سازمانهاي اداري شهر اراك

در واقع يكي از داليل مهم عدم موفقيت اين نوع آموزشها 

هاي آموزشي ميتوجه به نيازهاي شغلي افراد در طرح و اجراي برنامهتوجه به نيازهاي شغلي افراد در طرح و اجراي برنامهتوجه به نيازهاي ش

 ايالت آمريكا انجام داد به اين نتيجه رسيد 42، در )1977(تحقيق ي كه موريل ويك 

انگيزه اوليه شركت كارآموزان در دوره هاي ضمن خدمت به منظور افزايش 

در واقع ) 1374فتحي . (واني آنها مي باشد ر-رشد تخصصي و نيازهاي شخصيتي
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ظايف شغلي خود را چگونه انجام مي دهد، در واقع در رابطه با شود كارمند و

شعل خود داراي چه مسائل و مشكالتي است و در ارتباط با آن بايستي چه نوع 

  .دانش و مهارتي را كسب كند

ليكن با توجه به سئواالت مطرح شده در زمينه نيازهاي شغلي در تحقيق 

 خدمت نتوانسته اند موجبات حاضر اين نتيجه بدست آمد كه، آموزشهاي ضمن

ارتقاي مقام و افزايش درآمد و حس (برآورده شدن نيازهاي مادي و معنوي افراد 

در واقع همين . فراهم آورند... ) اعتماد به نفس، احترام متقابل، تشريك مساعي و

... عدم تأثير در عواملي همچون حقوق و مزايا، ارتقاء مقام و ترقي و پيشرفت و 

يلي است كه موجب كاهش انگيزه افراد براي شركت در كالسهاي يكي از دال

  .آموزشي گرديده است

اين نتايج با يافته هاي ديگر محققيني كه در اين زمينه تحقيق كرده اند 

صورت ) 1371(به طور مثال در تحقيقي كه توسط علي قلي زاده . نيز انطباق دارد

ضمن خدمت تأثير چنداني در گرفت، به اين نتيجه رسيد كه دوره هاي آموزش 

  .افزايش درآمد افراد نداشته است

علت اساسي ترين عدم تطابق اين آموزشها با نيازهاي افراد را مي توان 

متأسفانه برنامه ريزي اينگونه آموزشها توسط . در نوع برنامه ريزي جستجو كرد

اگون افرادي صورت مي گيرد كه اطالعات خيلي كمي در رابطه با نيازهاي گون

و مؤيد اين . اين امر در تحقيق حاضر نيز مورد تأييد قرار گرفته است. افراد دارند

نكته است كه برنامه ريزان نتوانسته اند برنامه هاي آموزشي موفقي را كه بتواند 

با مهارتها و نيازهاي شغلي افراد انطباق داشته باشد و موجب بهبود عواملي 

سمي و رواني و شناخت جنبه هاي اجتماعي و همچون اعتماد به نفس، بهداشت ج

  .گردد، ارائه دهند... اقتصادي، تشريك مساعي و 

 -اما در خصوص فرض چهارم تحقيق يعني عدم افزايش دانش فني

تخصصي، نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه آموزشها تأثير چنداني در ارتقاء 

عدم تأثير در عواملي همچون حقوق و مزايا، ارتقاء مقام و ترقي و پيشرفت و 

يلي است كه موجب كاهش انگيزه افراد براي شركت در كالسهاي 

  .آموزشي گرديده است

اين نتايج با يافته هاي ديگر محققيني كه در اين زمينه تحقيق كرده اند 

صورت ) 1371(به طور مثال در تحقيقي كه توسط علي قلي زاده . نيز انطباق دارد

ضمن خدمت تأثير چنداني در گرفت، به اين نتيجه رسيد كه دوره هاي آموزش 

  .افزايش درآمد افراد نداشته است

علت اساسي ترين عدم تطابق اين آموزشها با نيازهاي افراد را مي توان 

. متأسفانه برنامه ريزي اينگونه آموزشها توسط . متأسفانه برنامه ريزي اينگونه آموزشها توسط . در نوع برنامه ريزي جستجو كرد

افرادي صورت مي گيرد كه اطالعات خيلي كمي در رابطه با نيازهاي گون

اين امر در تحقيق حاضر نيز مورد تأييد قرار گرفته است

نكته است كه برنامه ريزان نتوانسته اند برنامه هاي آموزشي موفقي را كه بتواند 

با مهارتها و نيازهاي شغلي افراد انطباق داشته باشد و موجب بهبود عواملي 

همچون اعتماد به نفس، بهداشت جسمي و رواني و شناخت جنبه هاي اجتماعي و همچون اعتماد به نفس، بهداشت جسمي و رواني و شناخت جنبه هاي اجتماعي و همچون اعتماد به نفس، بهداشت ج
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ساسي اين معضل  تخصصي نداشته است و شايد بتوان علت ا–سطح دانش فني 

را در دانش الزم و عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با مشاغل كاركنان شاغل در 

  .بخشهاي اداري دانست

  

  پيشنهادات

هاي كاربردي كه  ج حاصل از پژوهش فوق، برخي توصيهبا توجه به نتاي

  :باشد توان ارائه داد، به شرح ذيل مي يدر اين خصوص م

براي كاركنان ) ضمن خدمت(امه آموزش غير رسمي قبل از ارائه هر گونه برن -1

هر سازماني بايد در خصوص كاركنان آن سازمان خاص به جمع آوري 

- رشد و توسعه اقتصادي - تكنولوژياطالعات در زمينه تغييرات اساسي

فرهنگي و در همين رابطه نوع آموزشهاي الزم براي رشد  - سياسي، اجتماعي

  .ديافتگي در اين خصوص اقدام نمو

- سنجي در مورد آموزش مورد لزوم، به بررسي امكانات فيزيكيپس از نياز -2

 .ها پرداختمالي و مادي و زمانبندي فعاليت

 .بررسي نوع آموزش با توجه به امكانات و نيازهاي سازمان باشد -3

االمكان بايد از حالت تئوريكي خارج و بيشتر جنبه عملياتي و  آموزشها حتي - 4

 . باشدكاربردي داشته

ريزي شده بايد زمينه ارتقاء شغلي و كيفي كاركنان را فراهم  آموزشهاي برنامه - 5

 .آورد

 اين آموزشها بايد از انحصار گروههاي خاص و كوچك خارج شده و مدرسان - 6

چرا كه در دنياي . آن از افراد متخصص با اطالعات كاربردي روز باشند

ها از افرادي باشند  مدرسان اين دورهت نام دارد، اگر امروز كه دنياي اطالعا

كه سعي و تالشي براي تغيير و ارتقاء دانش و تكنولوژي خود نداشته باشند، 

) ضمن خدمت(قبل از ارائه هر گونه برنامه آموزش غير رسمي قبل از ارائه هر گونه برنامه آموزش غير رسمي قبل از ارائه هر گونه برن

هر سازماني بايد در خصوص كاركنان آن سازمان خاص به جمع آوري 

رشد و توسعه اقتصادي - تكنولوژياطالعات در زمينه تغييرات اساسي

فرهنگي و در همين رابطه نوع آموزشهاي الزم براي رشد  - سياسي، اجتماعي فرهنگي و در همين رابطه نوع آموزشهاي الزم براي رشد  -   - 

  .ديافتگي در اين خصوص اقدام نمو

سنجي در مورد آموزش مورد لزوم، به بررسي امكانات فيزيكيپس از نياز -2

.ها پرداختمالي و مادي و زمانبندي فعاليت .ها پرداختمالي و مادي و زمانبندي فعاليت مالي و مادي و زمانبندي فعاليت

بررسي نوع آموزش با توجه به امكانات و نيازهاي سازمان باشد

 آموزشها حتياالمكان بايد از حالت تئوريكي خارج و بيشتر جنبه عملياتي و  آموزشها حتياالمكان بايد از حالت تئوريكي خارج و بيشتر جنبه عملياتي و  آموزشها حتي

. باشدكاربردي داشته

ريزي شده بايد زمينه ارتقاء شغلي و كيفي كاركنان را فراهم آموزشهاي برنامه

 اين آموزشها بايد از انحصار گروههاي خاص و كوچك خارج شده و مدرسان 

چرا كه در دنياي آن از افراد متخصص با اطالعات كاربردي روز باشند
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اعث از بين رفتن انگيزه گذارند، بلكه ب  تغيير و تأثيري در فراگيران نمينه تنها

 .گردند افراد مي

روي كاغذ نكته اساسي و مهم هر طرح آموزشي اين است كه پس از اينكه بر  -7

د تا نتايج عملي طراحي گرديد، قبل از اجرا و پس از آن حتماً ارزشيابي گرد

 .ها حد امكان متحقق گرددبيني شده آن پيش

هاي  بلكه بايد دوره. عي و منفك باشندهاي آموزشي نبايد بصورت مقط دوره -8

 .آموزشي همواره مشاركت و همكاري كاركنان سازمان را ايجاد كنند

ريزي و آموزش نيروي انساني سازمانها نبايد به صورت  ن بخش برنامههمچني -9

بلكه بايد همواره تحت يك سرپرستي و مديريت خاص . دو قطب منفك باشند

و تحت يك فرمان واحد عمل كنند و تا حد امكان از اعمال سليقه شخصي 

 .خوداري گردد

كنندگان  ركتعملي از ش–وع فعاليت آموزشي يك آزمون تئوريقبل از شر - 10

- دوره نيز بوسيله يك آزمون تئوريو پس از اتمام ) آزمون شپي(دوره گرفته 

 .عملي ميزان تغيير در اعمال و نگرش كاركنان مورد بررسي قرار گيرد

 .ريزي شود هاي قبلي برنامه هاي بعدي با توجه به دوره دوره - 11

ريزي و آموزش نيروي انساني سازمانها نبايد به صورت  ن بخش برنامه

بلكه بايد همواره تحت يك سرپرستي و مديريت خاص . دو قطب منفك باشند

و تحت يك فرمان واحد عمل كنند و تا حد امكان از اعمال سليقه شخصي 

.خوداري گردد

–عملي از ش–عملي از ش–وع فعاليت آموزشي يك آزمون تئوريقبل از شر - 10

و پس از اتمام ) آزمون شپي(دوره گرفته  و پس از اتمام ) آزمون شپي(دوره گرفته  دوره نيز بوسيله يك آزمون تئوري) آزمون شپي(دوره گرفته 

عملي ميزان تغيير در اعمال و نگرش كاركنان مورد بررسي قرار گيرد

.ريزي شود هاي قبلي برنامههاي بعدي با توجه به دوره
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 .تهران چاپخانه آرين. شكركن
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علي پارسائيان و سيد محمد : ترجمه. مديريت رفتار سازماني. 1384رابينز، استيفن بي  -
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 . آموزشي كاركنان بانك صادرات استان مركزي

 . 38شماره : تدبير. 1372مبتنرك در گسترش صادرات نقش آموزش و مديران  -

- Calleges, Arnold M 1983. ((Some critical issue for in service 

Education)) Gournal of teacher Education, Volume number 3. January – 

February. 
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بررسي متناسب آموزشهاي ضمن خدمت با نيازهاي . پايان نامه. 1383كرمي، محمد  -

. آموزشي كاركنان بانك صادرات استان مركزي

. 38شماره : تدبير. 1372نقش آموزش و مديران مبتنرك در گسترش صادرات نقش آموزش و مديران مبتنرك در گسترش صادرات نقش آموزش و مديران 
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