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در  سازي کارکنان از دیدگاه فراگیرانمندي ضمن خدمت بر توانها بررسی تاثیر آموزش
 استانداري قزوین

  2 السادات مصطفوياعظم ،،*1ی گلوزاناکبر قهرمانعلی 
      مکاتبات) دارایران (عهده قزوین، مدیریت، گروه قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، 1

  ایران قزوین، مدیریت، گروه قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد،دانشجوي کارشناسی  2
  1394 دي :یرشپذ ،1394 آذر اصالحیه: ،1394مهر :یافتدر یختار

  چکیده
سازي توانمندي برا ترین رویکردهامهمو موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از شرایط به  ناگزیرندافزون ها، در عصر تغییر و تحوالت روزسازمانمدیران 

ي آموزشی ضمن خدمت است. ها دورهگذاري در سرمایه و رفتاري در کارکنان مهارتی، ي دانشیها قابلیت به منظور ایجاد و توسعه سرمایه انسانی
و  ها یله بتوانند به رسالتیی را براي رشد و بالندگی کارکنان خود فراهم آورند، تا بدین وسها کنند، فرصت می با توجه به اهمیت آموزش تالش ها سازمان

پاسخ به  پی این پژوهش درباشد.  می کارکنان توانمندسازي بر خدمت ضمن هايتاثیرآموزش میزان تعیین هدف از این مطالعه اهداف خویش نائل گردند.
پژوهش حاضر از حیث هدف  ؟توانمندسازي کارکنان استانداري قزوین به چه میزان است تاثیر آموزش ضمن خدمت بر" که اصلی استاین سوال 

آموزش  يها عبارت است از کارکنان استانداري قزوین که دورهجامعه آماري  پیمایشی است. ،آوري اطالعات توصیفیکاربردي است و از نظر شیوه جمع
ها، با استفاده  آوري داده ابزار جمع ایاییپ، اي بوده است.یري تصادفی ساده سهمیهگنفر به روش نمونه 92 نمونه جامعه آمارياند. ضمن خدمت را طی کرده
 SPSSافزار  از نرم Tو آماره  Fها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون وتحلیل داده براي تجزیه. شد از آلفاي کرونباخ، ارزیابی

ن خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازي کارکنان تاثیرگذار بوده است. نتایج هاي ضمي تحقیق نشان داد که، از نظر فراگیران، آموزشها یافته استفاده شده است.
  ي ضمن خدمت موجب افزایش و ارتقاي توانمندي کارکنان استانداري قزوین نسبت به شغل و سازمان خود شده است.ها آن است که آموزش بیانگر

  . استانداري قزوین ،فراگیران، اثربخشی، آموزش ضمن خدمت، توانمندسازي : ي کلیديها هواژ

  مقدمه -1
انگیزي ت بشري با تغییرات و تحوالت شگفتي کنونی، حیادر دوره 

یک کشور در  همراه است و ثابت شده است که پیشرفت و موفقیت
، سیاسی و اقتصادي در گرو فرهنگی، اجتماعیمختلف  يها زمینه

داشتن پویا است و تنها با برخورداري از یک نظام آموزشی منسجم و 
ي اجتماعی و صنعتی ها تواند با تحوالت و پیشرفت می نظامی، چنین

همگام و در میان کشورهاي موفق جهان از جایگاه مناسبی برخوردار شود. 
اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب 

. ردار باشدخالق و با انگیزه باال برخو ،ماند باید از نیروي انسانی متخصصن
دهد و به عبارت دیگر  می منابع انسانی اساس یک سازمان را تشکیل

. یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است منابع انسانی سازيتوانمند
سزایی دارد و غفلت ها تاثیر بفناوري در همه سازمان تغییرات سریع علم و

و  1ايرفهي حها پرورش انسان. شود می سریع سازمانافول  از آن باعث

                                                             
*Aliakbar.ghahremani@gmail.com 

شود امري ضروري  می کارآمد که از آن به عنوان توسعه سرمایه انسانی یاد
ها براي ادامه حیات و پیشرفت در جهان پر از تغییر و است که سازمان

 این نکته قابل تامل است که صرفاً. تحول امروزي به آن احتیاج دارند
ر راه رسیدن به تواند به سازمان دي آموزشی نمیها آموزش و اجراي دوره

ي ها ها باید با توجه به اصول و روشاهداف خویش کمک کند. آموزش
ي بدست آمده نیازهاي موجود را برطرف علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه

در مواردي باعث هدر  فایده و حتیها بیصورت آموزش، در غیر اینسازد
 و ترینه عنوان بزرگتوجه به کارکنان بشود.  می ي سازمانی نیزدادن سرمایه

اي است که در دو دهه اخیر رشد پدیده ترین سرمایه و دارایی سازمانمهم
تر شدن ون اطالعات و پیچیدهزامروزه با رشد روزاف. فراوان داشته است

ي جوهره ،آموزش. بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است مشاغل
نیست که انسان چگونه و  و زندگی نیازمند آموزش است. این مهم زندگی

گاه دیر نیست و جا براي آموختن مناسب است و هیچ آموزد. همه می کجا
  ].30تن غفلت ورزید [اي نباید از آموخلحظه
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تحوالت فزاینده در زمینه دانش تکنولوژي، نیازهاي آموزشی جدیدي را 
آورد که تحصیالت رسمی و دانشگاهی  می براي مشاغل مختلف به وجود

گو نبوده و در نتیجه، به انواع دیگر آموزش از جمله هایی پاسخبه تن
ي ضمن خدمت نیاز است. آموزش ضمن خدمت در حقیقت ها آموزش

دهد  می ي قبلی دانش آموختگان قرارها دانش جدیدي را در سبد آموزش
برد. لذا توسعه این  می و آنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش

کارآمدي و کیفیت نظام خدمت رسانی، اثر مطلوبی به در بهبود  ها آموزش
تواند در کسب تجربه و بهبود  می آموزش کارکنان .]22[ گذارد می جا

تواند با در برداشتن پیشرفت  می عملکرد افراد موثر باشد و همچنین
  .]23[ استراتژیک، تضمین کننده بقا و کمال در سازمان باشد

ند به موقعیت و موفقیت سازمان خود مسئوالن واحدهاي سازمانی ناگزیر
براي باالتر بردن رشد علمی سازمان، حضور  ها بیاندیشند و یکی از گزینه

ي آموزشی ضمن خدمت است سرپرستان معتقدند که ها کارکنان در دوره
ي دانشی و مهارتی ها تواند قابلیت می ي آموزشی ضمن خدمتها در دوره

  .]29،20[ دهد می و نگرشی مناسب را در کارکنان پرورش
سازي توانمند( ر فصل نهمقانون مدیریت خدمات کشوري د 58طبق ماده 

رایی و اثربخشی ، سازمان موظف است به منظور ارتقاي سطح کا)کارکنان
ي اجرایی را به ها نظام آموزش کارمندان دستگاه ،ي اجراییها دستگاه

و نگرش ارت ، مهد که همراه با متناسب ساختن دانشاي طراحی کنگونه
ي الزم را جهت مشارکت مستمر ها ، انگیزهکارمندان با شغل مورد نظر

اي بین ، به نحوي که رابطهدان در فرایند آموزش تأمین نمایدنمکار
ارتقاي کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت 

انون ق(ربوط در هر سال برخوردار گردند آموزش بر اساس مقررات م
توان ادعا کرد که آموزش هرگز نمی. )دمات کشوري، فصل نهممدیریت خ

ه شده ارزشیابی به ي ارائها مگر از آموزش، به خودي خود سودمند است
آموزشی و  يها هو مقال ها تر کتابطور که در بیشعمل آید. همان

و  ها لي آموزشی مدها مدیریتی بیان شده است براي تعیین ارزش دوره
توان به مدل  می هانترین آ، که از مهمهاي متعددي وجود داردالگو

عملی  و جامععنوان الگوي هاین مدل ب .اشاره کرد ارزشیابی کرك پاتریک
 از بسیاري وي آموزشی توصیف شده است ها براي بسیاري از موقعیت

آن  موقعیت سازمانی که در ها با تطبیق الگوي کرك پاتریک باسازمان
داده ي آموزشی خود را مورد ارزیابی قرار ها کار هستند، دورهمشغول به 

ارزشیابی به ما در . . در این پژوهش نیز از این الگو استفاده شده استاند
کمک ابعاد مختلف در  ي آموزشیها اثربخش بودن برنامهمیزان تعیین 
 توان پی برد می چگونهشود که  می مطرحال سؤحال این  .کند می زیادي

در راستاي  به اینکه ي آموزشیها یج به دست آمده از اجراي دورهنتابه 
 تر صاحبال را بیشسؤف مورد نظر بوده است؟ جواب این تحقق اهدا

تواند ما را از  می یک ارزشیابی جامع و کامل"اند. نظران به صراحت داده
ارزشیابی بازخوردي را ایجاد . کندآگاه  ها اثربخش بودن نتایج آموزش

شده در  ارائه يها آموزش که توان با توجه به آن فهمید می که کند می
  . ]17[ ؟یا خیر استرسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده 

  
 

  بیان مساله -2

انگیز ي شگفتها امروزي انسان توأم با تحوالت و دگرگونی زندگی سراسر
عنوان به هاالتغییر سازماندر این محیط جدید و دایم باشد. می هو پیچید

 قرار ها اي از این محیط تحت تاثیر این تحوالت و دگرگونیزیر مجموعه
گیرند و براي اینکه بتوانند در این دنیاي رقابتی خودشان را حفظ  می

در  ها خارج نشوند عنصر اصلی نیروي انسانیرقابت يکنند و از گردونه
وین ي نها باشد. اکنون مدیریت منابع انسانی شیوه می سازمان یک

کند و به جاي ساختارهاي سنتی و  می مدیریت با محوریت انسان را اجرا
دهنده دهند که مشوق و توسعه می ساختارهایی را توسعه، خشک
میان نیروي انسانی  در .باشند می ي نوآوري، و مشارکتیها نگرش

ها به سازمان پویایی بقاء واست که همواره  ايسرمایه و ترین منبعمهم
به میزان  ها بستگیسازمان تعالیچرخد و پیشرفت و  می آن واسطه

دارد در واقع توانمندي سازي برآن است که با  منابع انسانی توانمندي
ي کارکنان را ها و شایستگی ها ایجاد عالقه و انگیزش و آموزش قابلیت

  فراد توانمند بگذارد. و تحقق اهداف سازمان را بر عهده ا پرورش داده
ها مشاغل یا رسانند. آن می ند به سازمان و خودشان نفعکارکنان توانم

کنند و درگیري آنها مستقیما  می زندگی خود را بیشتر داراي هدف حس
 شود می ها و فرآیندهاي محل کار تبدیلبه بهسازي مستمر در سیستم

توانمندسازي در حقیقت واگذاري اختیارات رسمی و قدرت قانونی به  .]4[
محیط کار توانمند، محیطی است که در آن کارکنان  .]12[ کارکنان است
  .]4[ ي اصلی هستندنیروي محرکه

 ها و مؤسسات در گرو ارتقاء سطح دانش،امروزه پیشرفت و توسعه سازمان
بینش و منش منابع انسانی است بر همین اساس شاهد  ،فتارر مهارت،

ه خود ي پیشرو بیش از پیش توجها هستیم که اغلب مؤسسات و سازمان
به آموزش و بهسازي منابع انسانی معطوف داشته و تبیین جایگاه  را

ها رسالتی بزرگ بر دوش آن هاواقعی آموزش در مسیر توسعه سازمان
ریزي آموزش ضمن خدمت ي مهم فرایند برنامهها از مؤلفه. نهاده است

از . یابی میزان تحقق اهداف یا تعیین آثار آموزش استکارکنان، ارزش
مشخص  توان صحت عملیات و میزان حصول نتایج را می یابییق ارزشطر

جراي یابی پس از اارزش ي آموزشی،ها هیابی دوراز میان انواع ارزش کرد.
. یابی استترین و معتبرترین نوع ارزشکامل ،برنامه و در محیط واقعی کار

 یف مشخص، تأثیر آموزش بر نحوه انجام وظایابیدر این نوع ارزش
ها ظاهراً براي سازمانگیري اثربخشی آموزشی شود. سنجش و اندازه یم

رسد اما از یک ضرورت جدي برخوردار  می انگیز به نظرمشکل و بحث
ي امروزي ضرورت جدیدي براي ارزیابی توانایی ها است. در اغلب سازمان

ي آموزشی کارکنان وجود دارد. بنابراین هدف از ارزشیابی ها و قابلیت
ي داده شده به کارکنان با نیازهاي آنها ها ی این است که آیا آموزشآموزش

ي الزم براي ها ها تواناییسازگاري دارد؟ و آیا بر این اساس این آموزش
  کند؟  می ها اعطاازمانانطباق با شرایط بسیار متغیر امروزي را به س

ي آموزشی خود مطمئن ها توانیم به اثر بخش بودن دوره می ما زمانی
و لذا  هاي واقعی سازمان باشدباشیم که این نیازها در راستاي تحقق نیاز

ي ها تاثیر دوره بخشی وار نمودن آموزش، تعیین میزان اثردبراي جهت
شود. هدف  می محسوب ضرورت یک سازي کارکنانآموزشی بر توانمند
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در  تر ونهایی آموزش کارکنان در هر سازمانی، کارایی و اثربخشی بیش
وري بهتر است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده عملی ت بهرهنهای

ي آموزشی ضمن ها ي ارائه شده به کارکنان در قالب دورهها آموزش
الزمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه ، خدمت در عمل

هاي آموزشی از  دورهشود. درحقیقت ارزیابی اثربخشی  آموزشی تکمیل می
تر از رکنان تصویري روشنآورد تا مدیران و کا می اي فراهمآیینه یک سو،

، ي آموزشی به دست آورند و از سوي دیگرها کیف فعالیتوچگونگی کم
ي قوت ها سازد تا نسبت به جنبه می ریزان و کادر آموزشی را مجهزبرنامه

 و ها کردن برنامهآگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش  ها و ضعف برنامه
  . ي آموزشی نیروي انسانی یاري برسانندها فعالیت

تاثیر آموزش "که  هستیم پاسخ به این سوال اساسی پی این پژوهش دردر
  است؟ چگونه "سازي کارکنان استانداري قزویننمندتوا ضمن خدمت بر

 کارکنان توانمندسازيبه چه میزان در  مندي)واکنش (رضایت- 1
  است؟  بوده تاثیرگذار

  است؟  بودهتاثیرگذار کارکنان توانمندسازيبه چه میزان در  دگیريیا- 2
  است؟ بودهتاثیرگذار کارکنان توانمندسازيبه چه میزان در  رفتار - 3
  است؟ بودهتاثیرگذار کارکنان توانمندسازيبه چه میزان در  نتایج - 4

  مروري بر ادبیات پژوهش-3

  سازي کارکنان توانمند-3-1
وسعه است، فرآیندي است که باعث افزایش توان توانمندسازي فرآیند ت

 کارکنان براي حل مشکل ارتقاي بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان
سازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت  می شود و آنان را قادر می

گیري به انمندسازي، اعطاي اختیار و تصمیمتو کنترل خود در آورند.
یی آنان و ایفاي نقش مفید در سازمان کارکنان به منظور افزایش کارا

توانمندسازي، یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایف شان را  است.
  .]12[ درك کنند، پیش از آنکه به آنان بگویی چه کار کنند

شرط الزم براي تحقق اهداف هر سازمانی، وجود نیروي انسانی ویژه و 
ي خاص، نسبت ها و مهارت ها کارکنانی است که عالوه بر داشتن توانایی

به شغل و سازمان خود تعهد داشته باشند و از انجام وظایف خود احساس 
کنند، بنابراین مدیران سازمان با کمک گرفتن از توانمندسازي  رضایت

ها باالتر رود و منجر ي آنشوند که توان و انگیزه می نیروي انسانی، باعث
سازمان، کارکنان و هم  ن مسیر، همتر شود و ایتر و کیفیبه تولید بیش

  . ]15[ دکن می ور و راضیمشتریان و در کل، جامعه و کشور را بهره
تواند تصویري روشن به  می همچنین شناسایی وضعیت ابعاد توانمندسازي

رفت منابع انسانی را در سطح ریزي و جلوگیري از هدرمنظور برنامه
  . ]31،18[ ندگیران ارائه کمدیران عالی و تصمیم

  ابعاد توانمندسازي نیروي انسانی 3-1-1
 5توان در  می سازي راقیقات صورت گرفته ابعاد توانمنديبر اساس تح

 دار بودناحساس مؤثر بودن، احساس معنی، : احساس شایستگیبعد
خود مختاري) و اعتماد/مشارکت ( داشتن حق انتخاب، (ارزشمند بودن)

  : تکه در زیر آمده اس. خالصه نمود
ود در انجام وظایف به توانایی خ احساس شایستگی: اطمینان داشتن به

  آمیز.طور موفقیت
داشتن آزادي عمل در انتخاب روش و چگونگی  مختاري:احساس خود

  انجام کار.
گذاري یا کنترل شخصی بر دن: باور داشتن به توانایی تاثیربواحساس مؤثر
  .ها نتایج فعالیت

ارزش قائل شدن براي اهداف شغلی براساس  دار بودن:احساس معنی
  و استانداردهاي شخصی. ها آلایده

ها : احساس امنیت کردن و باور کردن به اینکه با آنداحساس اعتما
  . ]10[ شود می برخورد

  ها فنون و ابزارهاي خلق توانمندي در سازمان-3-2
مناسب  به منظور توانمندسازي کارکنان در سازمان به بسترسازي اولیه و

ي که عوامل تاثیرگذار در ها در محیط سازمان نیاز است. در سازمان
توان اطمینان  می شود، می توانمندسازي به طور کامل و صحیح اجرا

ترین بهره داشت که بهترین استفاده از نیروي انسانی و در نتیجه بیش
 وري در سازمان وجود دارد. براي اجراي این عوامل از فنون و ابزارهاي

وانمندي در فنون خلق ت توان استفاده کرد که در ذیل به چند نمونه از می
تشکیل  –: اجراي نظام پیشنهادها در سازمان سازمان اشاره شده است

هاي کاري، از جمله وظایف مدیران تشکیل تشکیل گروه –دوایر کیفیتی 
ایجاد و بکارگیري سیستم مناسب ارزیابی  –گروهاي کاري توانمند است 

ایجاد  –ي زمانی مشخص ها ملکرد و معرفی کارمند نمونه در دورهع
  . ]2[ غنی سازي شغلی –امکانات انگیزشی 

ي برداري از سرچشمه- اي را براي بهرهي بالقوهها سازي ظرفیتتوانا
گذارد.  می شود، در اختیاري کامل نمیتوانایی انسانی که از آن استفاده

اي پیچیده و پویاي امروزي ادامه حیات ها بخواهند در دنیهرگاه سازمان
  . ]7[ دهند، این نیروي بالقوه را بایستی مهار کرد و مورد استفاده قرار داد

  کارهاي عملی توانمندسازي کارکنان راه-3-3
آموزش ضمن  -1: توانمندسازي کارکنان عبارتند از کارهاي عملیراه

تجارب تسلط  پرورش -2سهیم نمودن کارکنان در اطالعات  -2خدمت 
کارتیمی  -5الگوسازي  - 4اعمال حمایت اجتماعی و عاطفی  -3شخصی 

  ایجاد اعتماد  -8بازخورد  -7تحریکات احساسی  -6
کارهاي عملی توانمندسازي کارکنان آموزش ضمن خدمت یکی از راه

است. امروزه آموزش نیروي انسانی به عنوان گامی موثر در جهت بهسازي 
هاي یادگیرنده و پویاست. کنان مورد تاکید سازمانو توانمندسازي کار

آموزش ضمن خدمت با تامین دانش و مهارت مورد نیاز براي انجام 
وظایف به صورت کارا و موثر، منجربه ایجاد حس اعتماد به نفس و خود 
 ارزشی در کارکنان و در نتیجه احساس رضایت شغلی در کارکنان

باشد از طرفی  می التر در سازمانوري باگردد، که نتیجه آن بهره می
ي ها توانمندسازي کارکنان منجر به ایجاد سرمایه آموزش ضمن خدمت با

 گردد. چرا که هر کارمندي فردي از جامعه می اجتماعی در جامعه
ي اجتماعی ها باشد که در صورت توانمندسازي، جزئی از سرمایه می

  .]2[ گردد می محسوب
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ي ها ي اصولی و منطقی هدایت تالشاه آموزش در واقع یکی از راه
کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیري استعدادهاي نهفته، به 

پذیري فکري الزم کاراندازي قدرت تخیل و به وجود آوردن حس انعطاف
تواند کشور را  می در کارکنان خواهد شد. آموزش و تربیت نیروي انسانی

  .]13[ براي رسیدن به خودکفایی، یاري دهد
ت. اس بهتر و تربیش اثربخشی و کارایی کارکنان آموزش نهایی هدف

 آموزش فرآیند الزمۀ آموزش بازده و نتایج از آگاهی و بررسی بنابراین
 ارزیابی درحقیقت. شود می تکمیل آموزشی کارحلقه این با و است

 مدیران تا آورد می فراهم ايآیینه سو، ازیک آموزشی يها دوره اثربخشی
 به آموزشی يها فعالیت وکیفمک چگونگی از ترروشن تصویري انسازم
 مجهز را سازمان کادرآموزشی و ریزانهبرنام دیگر، سوي از و آورند دست

 از و کنند پیدا گاهیآ برنامه منفی و مثبت يها جنبه به نسبت تا کند می
 انسانی نیروي آموزشی يها فعالیت و ها برنامه کردن اثربخش به راه این

 دانش، توسعه اساسی محور سه در عمدتاً ها آموزش نوعاین برسانند یاري
آموزش ضمن  .]21[ شود می ارائه ها نگرش تغیر یا ایجاد و ها مهارت بهبود

  یرد:پذانجام می هااین روشخدمت کارکنان به صورت یکی از 
آموزش ضمن خدمت در محل کار : کارآموزي، کارورزي، آموزش  -1 

گري، گردش شغلی، سیستم ي مربیها زشی نوبتی، کالسخصوصی، آمو
  دستیاري.

ي ها آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار: شرکت درکنفرانس -2 
سازي شده، انجام مطالعات اختصاصی، ي شبیهها علمی، آموزش در محیط

ي سخنرانی، شرکت در سمینارهاي شغلی، استفاده از ها شرکت در برنامه
  .]2[اينهي آموزشی یاراها بسته

  ي سازمانیها انواع آموزش 3-4
آموزش باید در مراحل مختلف شغلی کارکنان، متفاوت باشد؛ از این رو 

د شده چهار نوع آموزش براي کارکنان در مراحل متفاوت شغلی، پیشنها
: آموزشی که فرد قبل از پیوستن به آموزش قبل از خدمت -1است: 

ي الزم را براي احراز شغل، ها واناییسازمان، به آن نیاز دارد تا بتواند ت
و مشکالت خاص سازمانی،  کسب کند. این نوع آموزش، براي رفع مسائل

گیرد، بلکه هدف عمده آن، تربیت نیروي انسانی براي نهاد یا صورت نمی
: آموزشی است که جهت توجیه آموزش بدو خدمت -2مان ویژه است. ساز

ي سازمان و ها روند فعالیتکارکنان جدید و آشنا ساختن آنان با 
تشکیالت آن، وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط به امور گوناگون 

کند تا با  می باشد. این آموزش به کارکنان جدید، کمک می سازمان
اهداف، انتظارات سازمان و گروه کاري خود، آشنا شوند و ضمن انطباق با 

  ي، مبدل شوند.روه کاردر گ افرادي موثرشرایط و اهداف سازمان، به 
: آموزشی است که در صحنه واقعی کار و آموزش ضمن خدمت - 3

شود. این نوع  می همزمان با انجام داد وظایف شغلی به کارکنان، ارائه
کند تا براساس انتظارات سازمانی، اخالقی،  می آموزش به افراد کمک

سبی را از اجتماعی و با توجه به مسائل فردي و سازمانی، رفتارهاب منا
ي الزم و ها خود نشان دهند؛ به ویژه از طریق کسب معلومات و مهارت

تري را براي انجام وظایف ها با تجارب شغلی، کارایی بیشتلفیق آن

ي الزم را ها ي احتمالی داشته باشند و شایستگیها موجود یا مسئولیت
آموزش  -4براي ارتقاي شغلی و تصدي مدارج باالتر سازمانی، احراز کنند. 

تر کارکنان براي بعد از خدمت: این نوع آموزش؛ به منظور آمادگی بیش
شود. این نوع آموزش در زمینه  می ورود به دوران بازنشستگی، ارائه

ي درآمدزا، نحوه مواجهه با بازنشستگی، گذراندن اوقات بیکاري و ها مهارت
  باشد. می در نهایت نحوه تامین سالمت فیزیکی و روانی بازنشستگی

  ي ضمن خدمتها انواع آموزش 3-5
، جنبه یادآوري و تکرار ها ي بازآموزي: این نوع آموزشها آموزش -1 

ي مختلف، استقبال ها در نظام ها را دارند. معموال از این آموزش ها دانسته
شود و توجه صرف زیرا باعث رشد و دانش افزایی نمیشود؛ چندانی نمی

ي تکمیلی یا جبرانی: بسیاري از ها آموزش -2به بازآموزي مطالب دارند. 
اند ي پیش از خدمت قرار نگرفتهها کارکنان به دلیل اینکه تحت آموزش

انی هستند. ي جبرها اند، نیازمند آموزشي کافی نبودهها یا تحت آموزش
، درصدد آن هستند که ها : این نوع آموزشآموزش ارتقا دهنده - 3

قرار  ها ترین دانشاطالعات و پیشرفته نکارکنان را در کوران جدیدتری
کند تا مدارك عالی را در موضوعات و  می دهند و به کارکنان کمک

ي ویژه: این نوع ها آموزش - 4ي مختلف، دریافت نمایند. ها رشته
یی بر عهده دارند که ها ي کارآموزي را در زمینهها ، فرصتها آموزش

  . ]13[ اندها را پوشش ندادهي پیش از خدمت، به اندازه کافی آنها دوره
 يها توانمندي و ها مهارت دانش، انتقال یا کسب فرآیند آموزش

  .]24[ است ویژه وظیفه یا فعالیت یک انجام براي نیاز مورد

  ضرورت آموزش سازمانی 3-6
ده آن، در گذاري است که بازآموزش نیروي انسانی، نوعی سرمایه

مچنین در اعتالي فرهنگ عمومی سازمان و ه شکوفایی و گسترش بهینه
 کند. آموزش، اصل مهم در زندگی کاري هر می جامعه، نقش مهمی را ایفا

و  ها ترین بعد آن، پرورش و رشد مهارتسازمانی است و از آنجایی که مهم
ریزي و استمرار روند آموزش در ي کارکنان است، امروزه پایهها تخصص
دارد.  ها پیشرو بودن سازمان ن و، نقش بسزایی در تخصصی کردها سازمان

ناپذیر است که باید به طور تی و اجتنابآموزش کارکنان، امري حیا
مستمر و همراه سایر فرایندهاي مدیریت، مورد توجه قرار گیرد تا سایر 

  .]13[ ي مدیریت، مثمر ثمر واقع گردندها فعالیت
 هر امور هادار در وظایف ترینپیچیده از یکی شغلی توانمندي و آموزش
 جذب، نظام از بعد. انسانی است نیروي مدیریت در ویژه به و سازمان

 حقیقت در. دارد قرار انسانی منابع کارگیري مناسب به و بهسازي نظام
 نظام و بوده سازمان هر يها برنامه و اقدامات ترینمهم از آموزش

 منديباعث توان و رود می شمار به استخدامی نظام کنندهآموزشی تکمیل
 .کند می تضمین را ي آتیها موفقیت و شده موجود انسانی نیروي رشد و

 و باالتر معرفت و دانش ترعمیق و بصیرت بینش باعث بهسازي و آموزش
وظایف  اجراي براي سازمان در شاغل يها انسان ترمهارت بیش و توانایی
 و کارایی سازمانی با يها هدف به نیل موجب نتیجه در و شده محوله

  . ]32[ شود می تربیش و بهتر ثمربخشی
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  ي آموزشی ها دالیل عمده در تعیین اثر بخشی دوره 3-6-1
ل اصلی ارزیابی یریک یک دانشمند برجسته آموزش دالکرك پات

  کند:  می ي ضمن خدمت را چنین بیانها آموزش
ل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در ی) توجیه دال1

  . ي سازمانها ف و رسالتتحقق اهدا
  . ) اتخاذ تصمیم الزم در خصوص تداوم یا عدم تداوم یک برنامه آموزشی2
ي آموزشی را در ها توان برنامه می ) اخذ اطالعات در مورد اینکه چطور3

  . آینده بهبود داد
: هر وقت در یک بین بزرگان امر آموزش وجود دارد یک جمله قدیمی در

سازي کوچک نیرو انجام دهند و سازمان سیاست سازمانی بخواهند تعدیل
 رود که با حذف آنها، ابتدا به دنبال واحدهایی میرا در پیش گرفته باشد

در بخش مدیریت منابع  مثالً .ضرر ممکن به سازمان برسد ترینکم
بط حقوق و دستمزد، روا، واحدهایی همچون اداره امور کارکنان، انسانی

ها مدیر ارشد در برخی از سازمان .دارد عمومی و واحد آموزش وجود
د آموزش براي ها به جز واحممکن است چنین فکر کند که همه آن

حال در چنین زمانی است که میزان اثر بخشی  .سازمان ضروري هستند
   ]25[ شود می احد آموزش مورد توجه واقعو
  سازي آموزش و توانمند 3-7

ي ها ن جزء اساسی برنامهااي آنتوسعه و رشد حرفه، کارکنانآموزش 
ند: در نویس می ارد و همکارانشدر این رابطه بالنچ. سازي استتوانمند

. به همین سبب پذیر باشندندسازي، افراد باید مسئولیتنمافرهنگ تو
ناپذیر فرآیندهاي توانمندسازي باشد. اگر قصد آموزش باید جزء جدایی

ي ها آموزش باید کسب مهارت داریم واقعا کارکنان را توانمند کنیم، نتیجه
ن هدف مستلزم تالش و کوشش در مورد نیاز شغل باشد و رسیدن به ای

، توانمند و اگر قرار است افراد. آموزش است ، در جریان و در بعد ازقبل
صاحب اختیار شوند، باید با اطالع قبلی از اهداف شرکت در کالس و آنچه 

یاد ، . مسئولیت آموزششوندحاضر  ها در کالس، د بگیرندقرار است یا
اگر آموزش مختوم به فراگیري و تحول نباشد، هرگز . دادن تغییر است

 . ]3[ توانمندسازي اتفاق نخواهد افتاد
بخشی ي اثردر داخل و خارج از کشور در حوزه تحقیقات متعددي

توانمندسازي کارکنان به عمل آمده  بري آموزش ضمن خدمت ها دوره
  . کنیم می به اختصار ذکر را هابرخی از آناست که در اینجا 

 يها هورد اثربخشی ارزشیابی عنوان با پژوهشی در 2011در سال رضایی
 الگوي از استفاده با قم شهر ابتدایی دوره معلمان پژوهی اقدام آموزشی

 معلمان :دهدمی گزارش چنین را آمده بدست نتایج پاتریک، کرك
 میزان اندهتوانست و نداهداشت آموزشی هايدوره به نسبت مطلوبی واکنش

 رفتار در آموزشی يها دوره و دهد ارتقاء را معلمان دانش و یادگیري
  .]28[ تاس بوده اثربخش نتایج سطح و معلمان
 تاثیر بررسیپژوهشی با عنوان  1391 نژاد و همکاران در سالحیدري

نی انجام بدتربیت دبیران توانمندسازي بر خدمت ضمن آموزش يها دوره
آموزش ضمن  يها دوره بین طورکلی بهکه  داد تحقیق نشان نتایج. دادند

 همچنین .دارد وجود داريمعنی و مثبت رابطه توانمندسازي خدمت با

 اثر بر توانمندسازي میزان افزایش مورد در مردان و زنان دیدگاه بین
 این که شد مشاهده معناداري تفاوتت ضمن خدم آموزش هايدوره

تحلیل  نتایج. بود مرد دبیران از تربیش زن دبیران در میان زانمی
 ضمن مختلف آموزش يها دوره میان از داد نشان چندگانه رگرسیون

 توانمندسازي براي ترقوي شدهبینی پیش تخصصی يها دوره خدمت،
 1390 در سالو همکاران اسالمی  .]5[ باشد می بدنی تربیت دبیران

 برمیزان خدمت ضمن يها تأثیرآموزش یبررس پژوهشی با عنوان
 نظر ازداد،  نشان نتایج اند.انجام داده دانشگاه آزاد کارکنان توانمندسازي

 کارکنان توانمندسازي ابعاد توسعهدر  خدمت ضمن هايآموزش کارکنان،
  . ]1[ دارد نقش
 بین رابطه بررسی"تحقیق با عنوان  1393در سال  صارمی نژاد و معی

 کارکنان توانمندسازي عوامل با خدمت ضمن آموزش يها دوره اجراي
 معنادار از حاکی نتایج .انجام داده اند "قوچان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 بوده کارکنان توانمندي و خدمت ضمن آموزش اجراي میان رابطه بودن
 بر آن تاثیر باشد ترمناسب ها آموزش این اجراي چه هر یعنی .است

  . ]14[ شود می تربیش نکارکنا توانمندي
 ي ضمنها آموزش بین کردند عنوان 1391 در سال همکاران و ظهرابی
، همچنین .وجود دارد معناداري و مثبت رابطه معلمان عملکرد و خدمت

 با آشنایی کارآیی، يها ي مقیاسها خرده و خدمت ضمن يها آموزش بین
 و مثبت هرابط شغلی رضایت و بودن به روز گروهی، همکاري وظایف،

  .]9[ شد دیده معناداري
 تحقیقی با عنوان بررسی 1392در سال و همکاران  کردزنگنه آزاده

 و دانشی، نگرشی يها برتوانمندي ICDLآموزشی  يها دوره اثربخشی
 از بعد. اندخوزستان انجام داده استان برق و آب سازمان کارکنان مهارتی
 بر ICDL  شیآموز يها دوره تأثیر شد مشخص نتایج تحلیل

 استاندارد از ترپایین ضعیف و نگرشی، و مهارتی دانشی، يها توانمندي
 است سازمان آموزشی نظامرد ضعف يدهندهنشان که است، شده تعیین

در تحقیق خود عنوان کرد مدیران  1390 در سال شهرآئینی. ]11[
هاي آموزش ضمن خدمت برگزار شده را به لحاظ مدارس عملکرد دوره

ي افزایش دانش، رضایت شغلی، استفاده بهینه از امکانات، ها فهمول
مشارکت، تغییر رفتار شغلی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده و معلمان 

ي آموزشی ها تر از مدیران عملکرد دورهدرصدي پایین تربیت بدنی با
  . ]7[ اندرزیابی کردهضمن خدمت را نسبتاً مطلوب ا

 بررسیوهشی با عنوان پژ 1392در سال  و همکاران موحد صفاییسعید 
 ارتقاي در آن نقش و مجازي خدمت ضمن آموزش يها دوره اثربخشی
 دیدگاه از که داد نشان نتایج. اندانجام داده دبیران يها حرف عملکرد
 خدمت ضمن آموزش يها دوره پاوه شهرستان يها دبیرستان دبیران
 از تربیش درصد 95 حتمالا با هاآن ايهحرف عملکرد ارتقاي در مجازي
   .]٨[ است بوده اثربخش لذا و بوده متوسط سطح

 بررسی"تحقیقی انجام داد به عنوان  1393در سال سرمستی  محمدرضا
 بندر و کارکنان توانمندسازي بر خدمت ضمن يها آموزش تاثیر

 تحقیق این نتایج، "بهشهر امیرآباد اقتصادي ویژه منطقه و دریانوردي
 استقالل، تگی،یسشا( بر خدمت ضمن يها آموزش که دده می نشان
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 کارکنان توانمندسازي )اثرگذاري ،امنیت اسساح ،شغل بودن دارمعنی
 ترتیب به کارکنان توانمندسازي بر ها ازمولفه یک هر رتبهو  رددا تاثیر

 اثرگذاري و استقالل شغل، بودن دارمعنی تگی،سشای امنیت، احساس
   .]6[ باشد می

 بر مبتنی بهداشت و ایمنی يها آموزش بررسی با 2001ر سال د لیپین
 در کنندگانمشارکت که است داشته بیان کارکنان توانمندسازي رویکرد

 حفظ در تغییراتی موجب خدمت ضمن هايآموزش معتقدند پژوهش این
 موجب عوامل همین و شود می کاريمکان و کارکنان بهداشت و ایمنی

 عامل دو ،وي نظر از .دگرد می وظایفشان انجام در افراد توانمندي افزایش
 از مدیر حمایت یکی است؛ داشته سهم موفقیت این کلیدي در

 دیگري و بهداشت و ایمنی هايطریق آموزش از کارکنان توانمندسازي
  . ]27[ هاآموزش این از کارکنان استقبال

کاربردي  تحقیقی را با عنوان تاثیر برگزاري تحقیقات 2010در سالچوي  
مشارکتی بر برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان انجام داد، نتایج نشان 

تاثیر  در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان، ها داد، اجراي این دوره
ي مفید تدریس عملی ها بسزایی در ساختار دانش معلمان دارد و به شیوه

دهد را در تدریس افزایش می کند و اعتماد به نفس آنهاها کمک میآن
در تحقیقی کاربرد  2005 در سالفاي گان  لسچینگر و. ]19[

کاري را بررسی کرد جاد (حس اعتماد و احترام در میانتوانمندسازي در ای
 عادالنه رابطه وجود دارد و و نتیجه گرفت بین توانمندسازي و رفتار

نه و منصف بودن درکارها توانمندسازي باید از طریق رفتارهاي عادال
در پژوهشی که در  2006در سال اندرسون و باروین . ]26[ یردذصورت پ

دانشگاه کاترپیالر انجام دادند، به ارزیابی اثربخشی از کارگاه آموزشی 
اول  دهد که در سطح می رهبري پرداختند. نتایج این پژوهش نشان

در  کنندگان نسبت به کارگاه آموزشی،ارزشیابی، یعنی واکنش، شرکت
ترین میزان رضایت درصد) و کم87اند (لوبی داشتهمجموع رضایت مط

درصد از  96. درصد) بوده است79مربوط به محتوي کارگاه آموزشی (
اند که حضور در این کارگاه آموزشی را به بیان داشتهکنندگان نیز شرکت

 و دادن یاد آموزش، مسئولیت. دیگر همکاران خود پیشنهاد خواهند نمود
 هرگز صورت نگیرد، تحول و فراگیري موزش،در خاتمه آ اگر تغییر

 و توانمند افراد، است قرار بنابراین اگر .افتاد نخواهد اتفاق توانمندسازي
به نحو احسن در راستاي  و بتواند کارهاي خود را شوند، اختیار صاحب

 شرکت از اهداف قبلی اطالع با رسیدن به اهداف سازمان انجام دهند باید
 د.حاضر شون ها درکالس بگیرند، یاد است قرار آنچه و یا سازمان درکالس

  . ]16[ است تغییر و دادن یاد آموزش، مسئولیت
دهد که الگوي کرك پاتریک از  می ي علمی و سوابق تجربی نشانها یافته

بخشی سبت به سایر الگوها در زمینه اثرتري نجامعیت و قابلیت بیش
توجه به مباحث مطروحه و لذا با . باشد می آموزش ضمن خدمت برخوردار

سوابق تجربی در این تحقیق چهارچوب نظري بر اساس الگوي کرك 
پاتریک و الگوي اسپریتزر در ارتباط با توانمندسازي کارکنان در نظر 

 به شرح زیري تحقیق هم بر همین اساس ها گرفته شده است و فرضیه
  . تنظیم شده است

  ي پژوهشها فرضیه -4

سازي کارکنان ي ضمن خدمت بر توانمنداه آموزش :فرضیه اصلی
 . استانداري قزوین تاثیرگذار است

  ي فرعی : ها فرضیه
ناشی از آموزش ضمن خدمت بر  )فراگیران واکنش (رضایتمندي - 1

 . تاثیرگذار است کارکنان توانمندسازي
 کارکنان بر توانمندسازيضمن خدمت  یادگیري ناشی از آموزش - 2

  .تاثیرگذار است
 در صحنه عمل ضمن خدمت ناشی از آموزش کارکنان رفتار تغییر - 3

 .تاثیرگذار است کارکنان بر توانمندسازي
 . تاثیرگذار است کارکنان بر توانمندسازي نتایج - 4
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 روش شناسی  -5

استانداري ستادي عبارت است از کارکنان جامعه آماري در این تحقیق 
 اند.دوره آموزش ضمن خدمت را طی کرده 1392سال  در قزوین که

روش از  نفر و 120 مورگان ازبراساس جدول حجم نمونه جامعه آماري 
ي ها براي تجزیه تحلیل داده. شده استاده تفساتصادفی  ،گیريهنمون

معیار استفاده شده است انحرافتوصیفی از فراوانی، میانگین، واریانس و 
 –ف وو براي تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ابتدا با آزمون کولموگر

ي تحقیق مورد آزمون قرار گرفته ها اسمیرنوف وضعیت نرمال بودن داده
متغیر وابسته از  متغیرهاي مستقل بر براي تعیین میزان تاثیرو سپس 

ضریب  ، ودياسآزمون انووا، آزمون اچ، Tي آماريها آزمون طریق
  همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل اطالعات انجام گرفته است. 

کارکنان  ساختارمند توانمندسازي نامهاز پرسش آوري اطالعاتبراي گرد
استفاده شده  تهمحقق ساخ نامهپرسش از آموزش ضمن خدمت و براي
اساتید استفاده کارشناسان و  نظراتاز نامه براي روایی پرسش است.
، از روش ي تحقیقها نامهبه منظور تعیین پایایی پرسش. است شده

پایایی  :ه است. که نتایج آن عبارت است ازآلفاي کرونباخ استفاده شد
 نامهو پایایی پرسش 84/0با  برابر است آموزش ضمن خدمتنامه پرسش

حاکی از  آمدهبدست  آلفاي. بدست آمده است 88/0انمندسازي تو
   باشد. ها می نامهپایایی باالي پرسش

  پژوهش يها یافته -6

توانمندسازي کارکنان استانداري  ي ضمن خدمت برها آموزش :فرضیه اصلی 
  .قزوین تاثیرگذار است

  : ضریب همبستگی)1(جدول 

 آموزش ضمن خدمت توانمندي  فراگیران

 توانمندي

 **707/0 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 92 92 نمونه آماري

ي ها آموزش
 ضمن خدمت

 1 **707/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 92 92 نمونه آماري

 **.  داراستمعنی 01/0این همبستگی در سطح

 دیرضریب همبستگی فراگیران: سایر مقا)2(جدول 

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی تعدیل شده

خطاي معیار 
 تخمین

707/0 500/0 494/0 63456/0 

گردد ارتباط  می مشخص )2و1( ول همبستگیاي جدها با توجه به داده
ي ضمن خدمت فراگیران و ها داري میان متغیر مستقل آموزشمعنی

 بوده و 707/0ضریب پیرسون . بسته توانمندسازي وجود داردمتغیر وا
 % تغییرات در50دهد  می باشد که نشان می 50/0ضریب تعیین نیز 

ي ضمن خدمت فراگیران قابل ها توانمندسازي توسط متغییر آموزش
هاي شود که میزان تاثیر آموزش می همچنین مشخص. باشد می تبیین

  . باشد می مستقیم و مثبت رتضمن خدمت بر توانمندسازي به صو

  ي فرعی:ها آزمون فرضیه-7

کارکنان  توانمندسازيمندي) بر (رضایت واکنش: فرضیه فرعی اول

  . تاثیرگذار است
  مندي فراگیراني رضایتي مولفهها : داده)3(جدول

  میانگین  نمونه 
خطاي 
  معیار 

انحراف 
  معیار

  ماکزیمم  مینیمم  واریانس

92  3762/3  06953/0  66695/0  445/0  00/2  60/4  
  

متغییر  مندي با: ضریب همبستگی مولفه رضایت)4(جدول 
 توانمندسازي

 توانمندسازي منديرضایت   فراگیران

 منديرضایت

 **573/0 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 92 92 نمونه آماري

 توانمندسازي

 1 **573/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 92 92 نمونه آماري

 **.  داراستمعنی 01/0این همبستگی در سطح

  
  منديي رضایت: ضریب همبستگی مولفه)5(جدول

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 شدههمبستگی تعدیل

خطاي معیار 
 تخمین

573/0 328/0 321/0 73507/0 

  
 مشخص) 3،4،5گی (ضریب همبستي جداول ها با توجه به داده

متغیر  مندي وداري میان متغیر مستقل رضایتگردد ارتباط معنی می
ضریب  بوده و 573/0ضریب پیرسون . وابسته توانمندسازي وجود دارد

 % تغییرات در33دهد  می باشد که نشان می 33/0تعیین نیز 
همچنین . باشد می مندي قابل تبیینتوانمندسازي توسط متغییر رضایت
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 مندي بر توانمندسازي بهدهد که رضایت می همبستگی نشان ضریب
. بدین معنی که هر چه واکنش یا باشد می گذارصورت مستقیم تاثیر

بر توانمندي ، مندي فراگیران از دوره آموزشی مثبت باشدرضایت
  . گذارتر استاثرکارکنان 

  

  . گذار استاثر کارکنان یادگیري بر توانمندسازي: فرضیه فرعی دوم

  ي یادگیريي مولفهها : داده)6(جدول

  میانگین  نمونه 
خطاي معیار 

  میانگین
انحراف 

  معیار
  ماکزیمم  مینیمم  واریانس

92  5075/3  08247/0  79102/0  626/0  13/1  75/4  
  

  توانمندسازي ضریب همبستگی مولفه یادگیري با متغییر :)7(جدول
 یادگیري توانمندسازي  فراگیران

 توانمندسازي

 534/0 1 گی پیرسونهمبست

Sig. (2-tailed)  000/0 

 92 92 نمونه آماري

 یادگیري

 1 534/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 92 92 نمونه آماري

  
  : ضریب همبستگی مولفه ي یادگیري)8(جدول

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی تعدیل شده

خطاي معیار 
 نتخمی

534/0 285/0 277/0 75836/0 

  
گردد  می مشخص) 6،7،8(همبستگی ضریب ول اجد دادهاي با توجه به

متغیر وابسته  داري میان متغیر مستقل یادگیري وارتباط معنی
ضریب تعیین  بوده و 534/0ضریب پیرسون . توانمندسازي وجود دارد

مندسازي توان % تغییرات در29دهد  می باشد که نشان می 29/0نیز 
و همچنین ضریب همبستگی . باشد می یادگیري تبیین توسط متغییر

 گذاراثردهد که یادگیري بر توانمندسازي به صورت مستقیم  می نشان
ي آموزشی دورهبدین معنی که هر چه یادگیري حاصل از . باشد می

  . گذارتر خواهد بودباشد بر توانمندي کارکنان اثر تربیش
  گذار است اثر کارکنان بر توانمندسازي فتارر فرضیه فرعی سوم:

  ي رفتاري مولفهها : داده)9(جدول 

  میانگین  نمونه 
خطاي معیار 

  میانگین
انحراف 

  معیار
  ماکزیمم  مینیمم  واریانس

92  3604/3  08500/0  81526/0  665/0  00/1  36/4  

  
  توانمندسازي ضریب همبستگی مولفه رفتار با متغییر :)10(جدول

 رفتار توانمندسازي   فراگیران

 توانمندسازي

 637/0 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 92 92 نمونه آماري

 رفتار

 1 637/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 92 92 نمونه آماري

  
  ي رفتار : ضریب همبستگی مولفه)11(جدول

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

همبستگی  مجذور ضریب
 تعدیل شده

خطاي معیار 
 تخمین

637/0 406/0 400/0 69126/0 

گردد  می مشخص) 9،10،11(ول همبستگی اجددادهاي با توجه به 
متغیر وابسته  داري میان متغیر مستقل رفتار وارتباط معنی

ضریب تعیین  بوده و 637/0ضریب پیرسون . توانمندسازي وجود دارد
توانمندسازي  % تغییرات در41دهد  می نباشد که نشا می 41/0نیز 

و همچنین ضریب همبستگی  باشد می توسط متغییر رفتار قابل تبیین
 گذارنمندسازي به صورت مستقیم اثردهد که رفتار بر توا می نشان

تري حاکی از آن است که هر چه تغییر رفتار بیش ها این یافته. باشد می
در حین عمل و صحنه کار  ي آموزشی از جانب فراگیرانپس از دوره
توانمندسازي و توانمندي کارکنان نیز افزایش خواهد  ،صورت گیرد

  . یافت
  . گذار استاثر کارکنان نتایج بر توانمندسازي: فرضیه فرعی چهارم

  ي نتایجي مولفهها داده :)12(جدول 

  میانگین  نمونه 
خطاي معیار 

  میانگین
انحراف 

  معیار
  ماکزیمم  مینیمم  واریانس

92  5480/3  08355/0  80137/0  642/0  30/1  65/4  
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  توانمندسازي : ضریب همبستگی مولفه نتایج با متغییر)13(جدول

  
  ي نتایجضریب همبستگی مولفه :)14(جدول

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی تعدیل شده

خطاي معیار 
 تخمین

727/0 529/0 524/0 61572/0 

گردد  می مشخص )12،13،14( ول همبستگیاجدهاي هدادبا توجه به 
متغیر مستقل نتایج ومتغیر وابسته توانمندسازي  اري میاندارتباط معنی
 53/0ضریب تعیین نیز  بوده و 727/0ضریب پیرسون . وجود دارد

توانمندسازي توسط متغییر  % تغییرات در53دهد  می باشد که نشان می
دهد که  می نشان و همچنین ضریب همبستگی باشد می رفتار قابل تبیین

 ها این یافته. باشد می گذارتقیم اثربر توانمندسازي به صورت مس نتایج
 در سطح نتایج باعث ها بدین معنی است که افزایش اثربخشی دوره

اند نیز آموزشی را طی کرده شود که توانمندي کارکنانی که دوره  می
  .افزایش یابد

  گیرينتیجه -8

نتایج کلی تحقیق حاضر با تحقیقات بسیاري که در گذشته صورت 
هاي که در این راستا انجام برخی از این پژوهش. باشد می پذیرفته همسو

در ، رینهارتوشرت 1996در سال  ویووشرت شده است عبارت است از :
لسچینگر و ، 2004در سال ، المپرز 1998، فوکس در سال 1999سال 

گران در ي این پژوهشهمه .، همخوانی دارد2005فاینگان در سال 
هاي ضمن اند که آموزشت یافتهي خود به این نتیجه دسها بررسی

 نتایج پژوهش حاضر باخدمت بر توانمندسازي کارکنان تاثیرگذار است. 
 همسو 1385، ناطقیان در سال 1380تحقیق سیري در سال نتایج 

هاي ضمن خدمت در باشد چنانچه سیري در بررسی تاثیر آموزش می
اطقیان نیز در افزایش کارایی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ن

مدت ضمن خدمت بر توانایی، دانایی و ي کوتاهها بررسی اثربخشی دوره
هاي نگرش معلمان شهرستان سبزوار دریافتند که کارکنانی که آموزش

اند در افزایش کارایی، داشتن رضایت شغلی، ضمن خدمت را گذرانیده
و تفسیر  برقراري ارتباطات انسانی و توانمندي شغلی، توانایی در ایجاد

همچنین بین کارآیی،  .اندتري داشتهخالقیت و نوآوري موفقیت بیش

ي آموزش ضمن خدمت ها هاي معلمان و دورهرضایت شغلی و مهارت
   .داري وجود دارده معنیرابط

   ها پاسخ به سواالت پژوهش بر اساس نتایج آزمون فرضیه
ان استانداري کارکن سازيي ضمن خدمت برتوانمندها آموزش :فرضیه اصلی

 . قزوین تاثیرگذار است
داري بین آموزش ضمن خدمت فراگیران و توانمندسازي وجود سطح معنی

خدمت بر توانمندسازي  ي ضمنها توان استنباط کرد که آموزش می. دارد
تر و بیش ها گذاري این آموزشاثرکارکنان استانداري قزوین تاثیرگذار بوده و 

  . شود می مفیدتر ارزیابی
 کارکنان سازيمندي فراگیران) بر توانمندواکنش (رضایت: فرضیه فرعی اول

  .تاثیرگذار است
متغیر  مندي وایتداري میان متغیر مستقل رضمعنی در این فرضیه سطح

نتایج تحلیل استنباطی براي مولفه . وابسته توانمندسازي وجود دارد
گویان پاسخدهد که  می ي ضمن خدمت نشانها مندي در آموزشرضایت

تر از حد مندي بر توانمندسازي کارکنان پایینمیزان تاثیر مولفه رضایت
  . انددودي) و تاثیرگذار ارزیابی نمودهمتوسط (تاح

تاثیرگذار  کارکنان ي یادگیري بر توانمندسازيمولفه: فرضیه فرعی دوم
  .است

 مستقل یادگیري و متغیر داري میان متغیرمعنی سطحدر این فرضیه  
دهد  می و همچنین ضریب همبستگی نشان وابسته توانمندسازي وجود دارد

نتایج . باشد می گذارسازي به صورت مستقیم تاثیرکه یادگیري بر توانمند
 ي ضمن خدمت نشانها تحلیل استنباطی براي مولفه یادگیري در آموزش

رکنان ري بر توانمندسازي کاگویان میزان تاثیر مولفه یادگیدهد که پاسخ می
  . اندارزیابی نموده تر از حد متوسطپایین

  . تاثیرگذار است کارکنان بر توانمندسازي ي رفتارمولفه:  فرضیه فرعی سوم
داري میان متغیر مستقل رفتار و متغیر وابسته معنی در این فرضیه سطح 

دهد که  می و همچنین ضریب همبستگی نشان توانمندسازي وجود دارد
نتایج تحلیل  .باشد می ندسازي به صورت مستقیم تاثیرگذاررفتار بر توانم

دهد که  می ي ضمن خدمت نشانها استنباطی براي مولفه رفتار در آموزش
تر از حد ار بر توانمندسازي کارکنان پایینگویان میزان تاثیر مولفه رفتپاسخ

  . اندمتوسط ارزیابی نموده
  . تاثیرگذار است کارکنان دسازيي نتایج بر توانمنمولفه: فرضیه فرعی چهارم

داري میان متغیر مستقل نتایج و متغیر وابسته معنی در این فرضیه سطح
دهد که  می و همچنین ضریب همبستگی نشان توانمندسازي وجود دارد

نتایج تحلیل  .باشد می گذارنتایج بر توانمندسازي به صورت مستقیم تاثیر
دهد که  می ي ضمن خدمت نشانها استنباطی براي مولفه نتایج در آموزش

تر از حد گویان میزان تاثیر مولفه نتایج بر توانمندسازي کارکنان پایینپاسخ
  . اندمتوسط ارزیابی نموده

 ي ضمن خدمت برها آموزش این تحقیق هدف بررسی میزان تاثیر در
کارکنان استانداري قزوین مورد تجزیه و  توانمندسازي منابع انسانی در

، منديرضایتي ه این هدف در قالب چهار مولفهک قرار گرفته استل تحلی
رفتار و نتایج متغییر آموزش ضمن خدمت مورد بررسی قرار ، یادگیري

 نتایج توانمندسازي  فراگیران

 توانمندسازي

 727/0 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

 92 92 نمونه آماري

 نتایج

 1 727/0 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0  

 92 92 نمونه آماري
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توان چنین نتیجه گرفت که  می کلی از این تحقیق به طور .گرفته است
 هاي ضمنطریق آموزش ي شغلی کارکنان استانداري قزوین ازها توانمندي

افزایش  هاي ضمن خدمت درو آموزشتقویت شده است  خدمت نسبتاً
مستقیمی گذاشته  مثبت و ي کارکنان استانداري قزوین تاثیرها توانمندي

ي ها میزان تاثیرگذاري مولفه ،اما آنچه که باید بر آن تاکید شود. است
 ي ضمن خدمت بر توانمندي فراگیران است که این اثربخشی درها آموزش

به دست آمده از  با توجه به نتایجتر از آن قرار دارد. نپایی سطح متوسط و
نظرات فراگیران توان استنباط کرد از نقطه  ها می هر کدام از مولفه

تر ي نتایج بر توانمندسازي کارکنان استانداري قزوین بیشتاثیرگذاري مولفه
یابی آن را موثرتر بر میزان توانمندسازي خود ارز و باشد ها می از سایر مولفه

ي اصلی و فرعی ها در مورد فرضیه ها نتایج بدست آمده از داده و. اندنموده
  باشد: می این تحقیق به شرح ذیل

هاي ضمن حاصله حاکی از آن است که فراگیران اثربخشی آموزش نتایج 
اند. از دیدگاه ارزیابی کرده مثبت سازي راتاثیر آن بر توانمند خدمت و
متغییر آموزش  توانمندسازي تحت تاثیر ات دردرصد تغییر 50 فراگیران

ي ست آمده در این پژوهش براي مولفهنتایج بد. باشد می ضمن خدمت
که فراگیران  دهد می ي ضمن خدمت نشانها آموزش رمندي از متغیرضایت

تر از حد توانمندسازي کارکنان را پایین مندي برمیزان تاثیر مولفه رضایت
توانمندسازي توسط  % تغییرات در33 د بطوریکهانمتوسط ارزیابی نموده

ج نشان داد که همچنین نتای. باشد می قابل تبیینمندي ي رضایتمولفه
تر از حد بر توانمندسازي کارکنان را پاییني یادگیري میزان تاثیر مولفه

ج نشان داد که میزان اند. نتایبه صورت مستقیم ارزیابی نموده متوسط و
به  تر از حد متوسط ور بر توانمندسازي کارکنان پایینفتاي رتاثیر مولفه

ي نتایج بر توانمندسازي و میزان تاثیر مولفه صورت مستقیم بوده است
 به صورت مستقیم ارزیابی شده است. تر از حد متوسط وپایین کارکنان

هاي ضمن آموزش نظر فراگیران، از دهد که، می ي تحقیق نشانها یافته
 توانمندسازي کارکنان تاثیرگذار بوده و به طور کلی ه ابعادتوسع خدمت در

هاي ضمن خدمت موجب است که آموزش آن گرنتایج این پژوهش بیان
 ارتقاي توانمندي کارکنان استانداري قزوین نسبت به شغل و افزایش و

ي آموزشی ها رسد در برگزاري دوره می اما به نظر .شده است سازمان خود
درنظر  ها سازمان باید مواردي را جهت اصالح و اجراي دورهبراي کارکنان 

در این تحقیق پایین تر از حد متوسط  ها گرفته شود زیرا اثربخشی این دوره
ي ها یی که صرف اجراي دورهها ارزیابی شده است با توجه به زمان وهزینه

 ها پذیرد باید میزان اثربخشی این دوره می آموزش ضمن خدمت صورت
ي پیش روي سازمان، ها پیدا کند تا جهت رسیدن به اهداف و برنامهافزایش 

کارمندان بتوانند آنچه که مدیران از آنان انتظار دارند را برآورده کنند و 
  اي داشته باشند.بق با اهداف سازمان عملکرد بهینهمطا

 اندرکاران، دست براي اجرایی يها توصیه آمده دستبه  نتایجتوجه به  با
  :گرددمی پیشنهاد آموزشی ریزانبرنامه و مدیران
 ها آنچه که از نتایج این تحقیق برآمده است آن است که خواسته -
 لذا پیشنهاد ؛ي شغلی متفاوت استها نیازهاي افراد در موقعیت و

 انگیزشی نیازهاي به توجهي آموزشی ها شود در برگزاري دوره می

صورت  آنان ازهاينی به گوییپاسخ درجهت تالش و کارکنان متفاوت
 . متناسب با نیازهاي شغلی افراد برگزار گردد ها این دوره .پذیرد

و یادگیري  ها ي این پژوهش حاکی از آن است که تواناییها یافته -
 آزمونپیش ازشود که  می باشد لذا پیشنهادفراگیران دریک سطح نمی

 يدوره از بعد و قبل در فراگیر توانایی سنجش جهت آزمونپس و
  .استفاده شود آموزشی

تري از مربیان آموزشی نتایج نشان داد که فراگیران رضایت کم -
مر آموزش نسبت متولیان ا ریزان وشود برنامه می اند لذا پیشنهادداشته

، ي اصلیها گیري مربیان با عنایت به ویژگیبه گزینش و به کار
 آشنایی و متخصص و فراگیران با ارتباط برقراري در توانایی تخصص،
 . دقت الزم به عمل آورند سازمان با مناسب

دهد براي افزایش  می نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان -
ي ضمن خدمت فراگیران الزم است طراحی ها سطح اثربخشی آموزش

ي آموزش ضمن خدمت کارکنان متناسب با سطح ها و تدوین دوره
فانه عدم توجه تحصیالت و رشته تحصیلی افراد صورت پذیرد و متاس

ي آموزشی گردیده لذا ها به این امر موجب ناکارآمدي برخی از دوره
اینکه آموزش موجب نظر به . توجه به این نکته امري ضروري است

ي ها بایست هزینه می گردد لذا مدیران می ي کارکنانورافزایش بهره
 . گذاري سازمان تلقی نمایندعنوان سرمایههب آموزش را

ي ها که کارمندان از برگزاري دوره ق نشان دادنتایج تحقی -
اند لذا نداشته آموزشی ضمن خدمت به شکل تئوري رضایت کافی

ي آموزشی بصورت کارگاهی برگزار گردد تا ها شود دوره می پیشنهاد
تر مهیا گردیده استادان بیش امکان تبادل اطالعات بین فراگیران و

 . تر باشدوکاربردي
این تحقیق بدست آمده است گذشت زمان آنچه که از نتایج  -

 پیشرفت علم و تکنولوژي را به همراه دارد که مستلزم آن است در
ا شده است یی که در گذشته اجرها ي تخصصی، دورهها برخی از دوره

 . آموزي نیز قرار گیرندمجددا کارکنان تحت باز
و اهداف سازمان  ها نتایج نشان داد که براي تحقق برنامه -

بایست در راستاي تحقق اهداف  می ي آموزشی تدوین شدهها دوره
اي ههدف. سازمان تعریف گردد و فراگیران را در این راستا سوق دهند

منطبق  ناگیرفراشوند که با نیازهاي  اي تدوینآموزشی باید به گونه
شناسایی نقاط قوت و ضعف و اجراي نیازسنجی از  ،کار آنباشد، الزمه 

 .باشد می کارکنان
ترین توان استنباط کرد که یکی از مهم می ز نتایج تحقیق حاضرا -

 زمان برگزاري دوره ،ي آموزشیها آمدي دورهعوامل موثر در کار
ي آموزش ضمن ها دوره گردد متولیان امر، می لذا پیشنهاد ؛باشد می

به این امر توجه  ها خدمت کارکنان در سازمان در برگزاري این دوره
 . ویژه نمایند
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