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 چکيده

افزایی و ارتقای سطح دانش کارکنان یکی از موضوعات مهم حوزه منابع انسانی است که آموزش مهارت

ی بی اثربخشتواند ابزاری در راستای تحقق این مهم باشد. این پژوهش به دنبال ارزیاحین خدمت می

نی و مطالعات فرهنگی براساس گاه علوم انساهای آموزشی کارکنان )غیرهیأت علمی( پژوهشدوره

نفر کارکنان 472حجم جامعه آماری  است. پیمایشی –، به روش توصیفی 00001های ایزوشاخص

 گیری تصادفیغیرهیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است؛ که با روش نمونه

ها اند. ابزارگردآوری دادهمونه انتخاب شدهنفر به عنوان ن 00ساده و با استفاده از جدول مورگان 

برای وضع موجود  77/0با پایایی 00001پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از استاندارد آموزشی ایزو 

آمار توصیفی و استنباطی  ها ازبرای وضع مطلوب بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده 00/0و

زی ریها اعم ازنیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامهیناستفاده شد که نتایج نشان داد تمامی میانگ

بی آموزشی و نظارت بر فرآیندآموزشی )در وضعیت موجود( کمتر از آموزشی، اجرای آموزشی، ارزشیا

 میانگین  در وضعیت مطلوب است. 

 .00001های آموزشی، ایزو اثربخشی، دوره :يديکل واژگان
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 2والیتی، فرزانه ميرشاه1اميرپيام

 مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و 0
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.4
 

 نام نویسنده مسئول:
 اميرپيام

 کارکنان)غيرهيأت علمی(آموزشیهاياثربخشی دوره ارزیابی

 10011پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی براساس ایزو

 00/4/0077تاریخ دریافت: 

 4/2/0077تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

ندرت روزی بدون نوآوری در جهان اقتصاد، تغییر در تولید یا وضعیت خدمات هاست. ب جهان امروز، جهان تغییر و تحول

های شگرف و عمیق در علوم و فنون، حیات اجتماعی، پیشرفت گوناگونبگذرد. رشد مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون 

 سئلهمحلی برای این ها به دنبال راهمانساختارهای سازمانی را پیچیده و تخصصی نموده است. در چنین شرایطی بیشتر ساز

است. آموزش و بهسازی منابع انسانی های پیشنهادی صاحب نظران، آموزش و بهسازی منابع انسانیهستند. یکی از راه حل

ها نازمابتی سیکی از راهبردهای اصلی ارتقای سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط در حال تغییر به عنوان دو مزیت رقا

دارد. امروزه این  آنکارکنان های ها و مهارتتواناییبه  کاملبستگی هر سازمان آیندهو موفقیت کنونی رزش[ ا0.]شودتلقی می

آموزش کارکنان به عنوان [ 4]یا تکنولوژی موادخام، سرمایهشوند نه می محسوبرقابتی  مزیت اصلی منبعهستند که کارکنان 

صلی توسعه هر سازمان، یکی از عوامل اصلی و ارکان مهم هر سازمان است که سازمان را به پویایی و اثربخشی کلید ا

هایی که در جهت ارتقاء سطح دانش، آگاهی، برهمین اساس آموزش ضمن خدمت چیزی نیست، جزء تالش [0]رساند.می

لذا درک فزاینده، از اهمیت  [2]سازد.های شغلی آماده میمهارت فنی و شغلی که فرد را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیت

تواند در بهبود عملکرد نیروها و بهبود بازده سازمانی ایفا نماید سبب شده است تا منابع مالی، مادی و و نقشی که آموزش می

ا مدیران و کارکنان گردد تهای آموزش از یک سوء موجب میارزیابی اثربخشی دوره[ 1]ها شود،انسانی صرف این آموزش

شی ریزان و کادر آموزهای آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر برنامهلیتتری از چگونگی کم و کیف فعاسازمان تصویر روشن

 [6]های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند.سازد تا نسبت به جنبهسازمان را مجهز می

 

 بيان مسئله
یکی از ارکان اصلی حفظ و ارتقای این ها و آموزش پذیری سازمانامل اصلی رقابتمنابع انسانی با کیفیت یکی از عو

انسانی، آینده در عملکرد و گذاری هوشمندانه در آموزش منابعاند سرمایههای امروزی دریافتهها و شرکتکیفیت است. سازمان

، روابط و رفتار [0]هاکه آموزش کارکنان بر نگرشدهد . نتایج تحقیقات نشان می[7]دستاوردهای سازمانی تبلور خواهد یافت

 [7]سازمانی و به طور کلی برعملکرد منابع انسانی اثر می گذارد.

عنوان خطوط راهنمای کلی مدیریت کیفیت سیستم آموزش، به فرآیند ایجاد به 00001ندارد ایزو آموزش از دیدگاه استا

ای آموزش یک فرآیند چهار مرحله [00.]گرددآورده ساختن الزامات آن اطالق میها و رفتارها به منظور برو توسعه دانش، مهارت

ارها ها و رفتریزی، اجرا و ارزیابی نتایج آموزشی پرداخته و با فراهم آوردن و توسعه دانش مهارتاست که به نیاز سنجی، برنامه

روجی هر مرحله به عنوان ورودی مرحله بعدی سعی دربرآورده ساختن الزامات سیستم مدیریت آموزشی دارد در این روش خ

 [00]باشد.می

ایج بگیرند و با استفاده از نتنظران همیشه بر این بوده است که از ابزارهای سنجش معتبر در ارزشیابی بهرهتالش صاحب

 کنند.برداری ریزی برای رفع نواقص و ارتقاء و پیشرفت سازمان بهرهآن به عنوان پایه و مبنای جهت برنامه

 بی عبارتنداز:های ارزشیااز جمله هدف

 سنجش و تشخیص میزان پیشرفت کارکنان 

 های مناسبحلجلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و ارائه راه 

 هاهای تعلیم و رفع نقایص آنهای آموزش، راهسنجش سودمندبودن روش 

 .[04]کسب اطالعات بیشتر جهت اخذ تصمیمات اداری 

گیری برای ادامه برنامه آموزشی و تعیین م ارزشیابی، اهمیت و وجود فلسفه و رسالت واحد آموزش، تصمیمدلیل انجا

زیرا یک برنامه آموزشی زمانی ارزشمند است که با شواهد و مدارک مستند و قابل [ 00]اثربخشی و بهبود برنامه آموزشی است.

 [02]ان دهداطمینان اثرات آموزش را بر تغییر رفتار و عملکرد نش
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 اهداف پژوهش 
 هدف کلی 

 های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیارزیابی اثربخشی دوره

 اهداف ویژه

 های آمورش ضمن خدمت کارکنانتعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی دوره -0

 های آمورش ضمن خدمت کارکنانریزی آموزشی دورهمهتعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی و برنا -4

 های آمورش ضمن خدمت کارکنانتعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای آموزشی دوره -0

 های آمورش ضمن خدمت  کارکنانتعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیابی آموزشی دوره -2

 های آمورش ضمن خدمت  کارکنانزشی دورهتعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظارت بر فرآیند آمو -1

 

 سؤاالت پژوهش
های آمورش ضمن خدمت کارکنان تفاوت ندازه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی دورهتاچه ا -0

 وجود دارد؟

های آمورش ضمن خدمت ریزی آموزشی دورهتاچه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی و برنامه -4

 تفاوت وجود دارد؟کارکنان 

های آمورش ضمن خدمت کارکنان تفاوت ندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای آموزشی دورهتاچه ا -0

 وجود دارد؟

تا چه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیابی آموزشی دوره های آمورش ضمن خدمت کارکنان تفاوت  -2

 وجود دارد؟

های آمورش ضمن خدمت کارکنان ود و وضعیت مطلوب نظارت برفرآیند آموزشی دورهتا چه اندازه بین وضعیت موج -1

 تفاوت وجود دارد؟

 

 ادبيات نظري تحقيق
 مفهوم آموزش ضمن خدمت -

ها که به رفاه ها و رفتارها، مهارتآموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود سیستماتیک و مستمر پرسنل از نظر دانش

شود که آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر، تولید رو تصور میکند. از اینل خدمتشان کمک میها و سازمان مححال آن

 [01]و افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات باالتر باشد.

 

 10011استاندارد بين المللی ایزو  -

المللی از طریق بهبود و گسترش استانداردهای ر تجارت بینایزو به معنای مساوی بودن است. هدف ایزو ایجاد سهولت د

 [06]ها، تولیدات و خدمات استجهانی در مورد سیستم

یت مدیریت منابع انسانی و لزوم آموزش مناسب تأکید دارد. باشد و براهمّمی 7000عضوی از خانواده ایزو 00001ایزو 

نماید که کارکنان درون می تضمینکند وها خدمت میان در سازماناین استاندارد به عنوان یک راهنما جهت آموزش کارکن

سازمان به خوبی آموزش دیده و صالحیت انجام تعهدات سازمان در تهیه تولیدات و ارائه خدمات با کیفیت مورد نیاز را دارا 

 [07]باشند.
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 براساس اصول زیر مبتنی است: 00001چارچوب ایزو -

 ت کالنهای مدیریتکمیل نظام -

 های آموزشی و یادگیری تمرکز بر خود تنظیمی مؤسسه -

 [00]دعوت از مشارکت کنندگان ذینفع در اداره آموزش، در سطح خرد و کالن -

 

 00001مزایای استقرار استاندارد ایزو -

 آموزش فرآیند شدن مندنظام  -0

 کارکنان کلیه به آموزش فرآیند تعمیم -4

 مشخص زمانی هایدوره در آموزش رآیندف بهبود و پایش، کنترل -0

 آموزش شدن ایسیلقه و فرمایشی از جلوگیری -2

 تخصصی و ایحرفه به سنتی از آموزش رویکرد تغییر -1

 [07]سازمان وریبهره افزایش در آموزش تأثیر بر تأکید -6

 

 پيشينه پژوهش

 پيشينه پژوهش در داخل کشور 

 های اطالعات و ارتباطات بر کیفیت و تعیین تأثیر فناوری"ی با عنوان ( پژوهش0076) موسوی بیدلی و اردشیری

در اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان ارائه دادند. پژوهش حاضر از نظر " 00001اثربخشی آموزش براساس مدل ایزو 

د. جامعه آماری این تحقیق باشروش و ماهیت کار توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می

مدرسه و موسسه آموزشی مقاطع راهنمای، متوسطه و ابتدایی شهرستان  007نان و معلمان ونفر از مدیران، معا 171شامل 

ای به صورت متناسب به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گیری طبقهنفر به روش نمونه 400باشد که از بین آن ها لردگان می

ا های اطالعات و ارتباطات بآوریحاصل از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد، بین بکارگیری فن نتایج تحلیل

 [40]داری وجود دارد.کیفیت و اثربخشی آموزش همبستگی معنی

 ( پژوهشی با عنوان 0071ضیایی و بلندی )"های عمومی بداران کتابخانههای آموزشی برای کتامیزان اثربخشی دوره

ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته براساس الگوی کرک پاتریک، گردآوری شد. ارائه دادند. داده "ستان آذربایجان شرقیا

ای های آمار استنباطی )آزمون تی تک نمونههای آمار توصیفی، از روشها، افزون بر استفاده از شاخصبرای تجزیه و تحلیل داده

های ی کارکنان شرکت کننده در دورهی آماری پژوهش شامل کلیهده شده است. جامعهنس یک راهه( استفاو تحلیل واریا

های نفر بود. مقایسه میانگین فراگیران نسبت به اثربخشی دوره 000های عمومی استان آذربایجان شرقی نهآموزشی در کتابخا

دگاه فراگیران تفاوت معناداری وجود داشت. ی تحصیلی( نشان داد بین دیآموزشی با در نظر گرفتن متغیر )جنسیت و رشته

های آموزشی از دیدگاه فراگیران در ارتباط با ابعاد ارزیابی )واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج( اثر بخش در حالت کلی دوره

 [40]بود.

 ( پژوهشی با عنوان0070مرادی و همکاران )"های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز ارزشیابی اثربخشی دوره

ارائه دادند. جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان شرکت  "00001لگوی پاتریک، فیلیپس و مدل ایزو ایران بر اساس سه ا

ند. با ادر دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت این سازمان، شرکت نموده 70ماهه نخست سال  6ملی گاز ایران که در 

ای شرکت گیری خوشهگرفتند که طبق نمونهنفر جزو جامعه قرار می 00010ور حدود توجه به اطالعات بدست آمده در کل کش

های آموزشی شرکت ملی گاز نفری انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که دوره 0071گاز استان تهران با جامعه 

ربخشی الزم بوده و فقط در دو عامل درونداد و ایران در عوامل واکنش، یادگیری، رفتار، نتایج، زمینه، فرایند و برونداد فاقد اث

 [44]سودآوری اثربخشی الزم را دارا بوده است.
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 پيشينه پژوهش در خارج از کشور 

 های داده شده با نگرش کارکنان ( در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین اثربخشی آموزش4000) 0ساهینیدیس و بوریس

های داده شده به کارمندان و رضایت شغلی، انگیزه و رابطه بین اثربخشی آموزش  ند که هدف آن بررسی و مطالعهاانجام داده

 [40]ها و انگیزه تعهد و رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.ها بود. نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزشتعهد آن

 ارائه دادند. این  "از رومانی ای و قابلیت اشتغال: شواهد ارزیابیآموزش حرفه"( پژوهشی با عنوان 4000) 4رومن

پردازد که سیاست بازار کار در یک کشور اروپایی در حال توسعه ای میهای حرفهمطالعه به بررسی تأثیرات مستقیم آموزش

در  های اشتغالهای آموزشی تأثیر مثبت و معینی بر قابلیتگیریاندازهمانند رومانی است. نتایج اصلی نشان می دهد که 

ای دارد. این برای زنان و افراد ساکن در مناطق شهری بسیار موفق است. اقدامات برای افزایش اثرات برنامه آموزش حرفه رومانی

در رومانی با هدف قرار دادن بهتر و ایجاد پروفایل برای کارآموزان و تنظیم دقیق تر از برنامه به نیازهای خاص بازارکار شناخته 

 [42.]شد

 مدل مجوز رسمی برای بهبود عملکرد در  00001وهشی تحت عنوان استقرار سیستم ایزو ( در پژ4007)0هانگ

باشد و عملکرد ضعیف آموزش ها میها به این نتایج دست یافت که آموزش ضمن خدمت کلیدی برای توسعه سازمانسازمان

 [41]شود.باعث افت اقتصادی و همچنین عقب ماندگی سازمان می

 

 فهومیچارچوب نظري و مدل م
باشد که ابعاد آن بنا بر مدل باشد و متغیر آن آموزش ضمن خدمت کارکنان میاین پژوهش به صورت تک متغیری می

ریزی آموزشی، اجرای آموزشی، ارزشیابی، نظارت از طریق پرسشنامه محقق از نظر نیازسنجی، طراحی و برنامه 00001ایزو

 ساخته مورد بررسی قرارخواهد گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شناسی تحقيقروش

 گيري، حجم جامعه و نمونه آماريجامعه و روش نمونه

در دوره های  77)غیر هیأت علمی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که سال  جامعه آماری، کلیه کارکنان

ساده ازمیان جامعه نمونه آماری گیری تصادفی گیری، براساس روش نمونهاند. روش نمونهآموزش ضمن خدمت شرکت کرده

 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است.00گردد و با استفاده از جدول مورگان تعیین می

                                                           
1 -Bouris and sahindis 
2 - Roman 
3 - Hung 

 تعیین نیازهای آموزشی

ارزشیابی 

 نتایج آموزش

ریزی طراحی و برنامه

 آموزشی

 نظارت

 موزشاجرای آ
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است. نمونه آماری، که با نفر از کارکنان پژوهشگاه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده 472حجم جامعه، تعداد 

 شود.عنوان حجم نمونه انتخاب می تفر به 00استفاده از جدول مورگان 

ود. شدهد، استفاده میهای مختلف را مورد سنجش قرار میگیری که خصیصهاندازهبزار هنگی درونی از اسبه همابرای محا

ه بهای پرسشنامه و ورایانس کل را محاسهای هر زیرمجموعه سوالبتدا باید واریانس نمرهنباخ ابرای محاسبه ضریب آلفای کرو

 کنیم.ستفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه میکرد، سپس با ا
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 که در آن: 

 Jهای پرسشنامه یا آزمون = های سئوالتعداد زیر مجموعه

 = Sj2ام  Jواریانس زیر آزمون 

 = S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 
 

 هاي تحقيقده براي هر یك از شاخصميزان آلفاي بدست آم (:1 -3جدول )

 

 شاخص
 نباخضریب آلفای کرو

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 07/0 04/0 نیازسنجی

 70/0 06/0 ریزیطراحی و برنامه

 74/0 02/0 اجرا

 06/0 01/0 ارزشیابی

 72/0 70/0 نظارت

 00/0 77/0 کل پرسشنامه

 7/0های تحقیق بزرگتر از کرونباخ بدست آمده برای شاخصهمانطور که در جدول فوق مشخص است میزان آلفای 

وان تهیم مورد نظر است و بدین ترتیب میباشند و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفامی

 گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخورد است.

  

 هاروش تجزیه و تحليل داده
ت. اسهای بدست آمده استفاده شدهها در این تحقیق از دو روش آماری برای تجزیه و تحلیل دادهتجزیه تحلیل دادهروش 

انحراف معیار، جدول توزیع نگین، میانه، ها برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی )میامهآوری پرسشناپس از جمع

 spss22دوگروه همبسته و برای تحلیل داده ها از نرم افزار tستنباطی از در آمار ا است وستفاده شدهفراوانی و نمودارها( ا

 .استفاده خواهد شده است
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 هاتجزیه و تحليل داده
 بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها 

تفاده شد. اس 2لموگرف اسمیرنفهای مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون کوبه منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده

باشد، می توان نتیجه گرفت توزیع داده های مربوط به متغیر تفاوت  01/0در صورتی که سطح معنی داری این آزمون بیشتر از 

 معنی داری با توزیع نرمال ندارد. 
 

 اسميرنوف-: بررسی نرمال بودن توزیع متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون کولموگروف2-4جدول 

 

 متغیرها
 وضعیت مطلوب موجود وضعیت

 zآماره   z sigآماره 

 707/0 نیازسنجی 404/0 707/0 نیازسنجی

 714/0 ریزیطراحی و برنامه 642/0 714/0 ریزیطراحی و برنامه

 071/0 اجرای آموزشی 000/0 071/0 اجرای آموزشی

 700/0 ارزشیابی 070/0 700/0 ارزشیابی

 670/0 نظارت 702/0 670/0 نظارت

باشد. بنابراین می 01/0اسمیرنوف متغیرهای تحقیق در وضعیت موجود بزرگتر از -معنی داری آزمون کولموگروفسطح 

 ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.توان گفت دادهمی

ی آموزشی بزرگتر از ریزی، اجرااسمیرنوف برای نیازسنجی، طراحی و برنامه -داری کولموگروفهمچنین سطح معنی

داری آزمون برای ها از توزیع نرمال برخوردار هستند. گرچه سطح معنیتوان گفت نمرات آنباشد، بنابراین مییم 01/0

ه شوند. قضیکمتر است، طبق قضیه حد مرکزی این دو بعد نیز نرمال در نظر گرفته می 01/0های ارزشیابی و نظارت از شاخص

به منحنی  گیری میانگین( توزیع نمونهn≥00ی به اندازه کافی بزرگ باشد )که نمونه آمارتا زمانی کندحد مرکزی بیان می

 شود. حتی اگر توزیع جامعه نرمال نباشد.تر مینرمال نزدیک و نزدیک

های آمورش ضمن خدمت کارکنان : تاچه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی دوره0سؤال

 پژوهشگاه تفاوت وجود دارد؟

 ئه می شود:ستفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر اراوابسته ا tبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون 
 

 هاي آموزش ضمن خدمت: مقایسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب نيازسنجی آموزشی دوره3 -4جدول 
 

 وضعیت متغیر
 وابسته برای مقایسه میانگین ها tآزمون  صیفیآماره های تو

 t df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

 نیازسنجی
 61/0 70/4 موجود

64/40- 470 000/0 
 10/0 07/2 مطلوب

دهد که تفاوت معنی داری بین نیازسنجی آموزشی دو وضعیت نشان می وابسته برای مقایسه میانگین tنتایج آزمون 

نان پژوهشگاه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود میانگین نیازسنجی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارک

های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در (. به طوری که میانگین نیازسنجی آموزشی دورهP<0.05و  t=-64/40دارد )

های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت (کمتر از میانگین نیازسنجی آموزشی دوره70/4وضعیت موجود)

 باشد.( می07/2) مطلوب

                                                           
4 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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های آمورش ضمن خدمت ریزی آموزشی دوره: تا چه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی و برنامه4سؤال 

 کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد؟

 استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود: وابسته tبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون 
 

 هاي آموزش ضمن خدمتریزي آموزشی دورهبرنامه : مقایسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب طراحی و4-4 جدول

 

 وضعیت متغیر
 وابسته برای مقایسه میانگین ها tآزمون  آماره های توصیفی

 t df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

طراحی وبرنامه ریزی 

 آموزشی

 66/0 60/4 موجود
00/47- 470 000/0 

 27/0 07/2 مطلوب

دهد که تفاوت معنی ریزی آموزشی دو وضعیت نشان میطراحی و برنامه وابسته برای مقایسه میانگین tنتایج آزمون 

های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ریزی آموزشی دورهداری بین طراحی وبرنامه

های آموزش ضمن خدمت ریزی آموزشی دوره(. به طوری که میانگین طراحی وبرنامهP<0.05و  t=-00/47وجود دارد )

های آموزش ضمن خدمت ریزی آموزشی دورهنگین طراحی و برنامه(کمتر از میا60/4کارکنان پژوهشگاه در وضعیت موجود)

 باشد. ( می07/2کارکنان پژوهشگاه در وضعیت مطلوب )

های آمورش ضمن خدمت کارکنان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای آموزشی دوره: تا چه اندازه بین 0سئوال

 پژوهشگاه تفاوت وجود دارد؟

 وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود: tبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون 
 

 هاي آموزش ضمن خدمت: مقایسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اجراي آموزشی دوره1 -4جدول 
 

 وضعیت متغیر
 وابسته برای مقایسه میانگین ها tآزمون  آماره های توصیفی

 t df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

 اجرای آموزشی
 10/0 71/4 موجود

00/07- 470 000/0 
 26/0 21/2 مطلوب

دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین یت نشان میاجرای آموزشی دو وضع نگینوابسته برای مقایسه میا tنتایج آزمون 

-00/07های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد )اجرای آموزشی دوره

=t  وP<0.05های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت موجود (. به طوری که میانگین اجرای آموزشی دوره

( 21/2متر از میانگین اجرای آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت مطلوب )( ک71/4)

 باشد. می

 

: تا چه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیابی آموزشی دوره های آمورش ضمن خدمت کارکنان 2سئوال

 پژوهشگاه متفاوت وجود دارد؟

 ستفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود.وابسته ا tز آزمون به منظور آزمون این فرضیه ا
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 هاي آموزش ضمن خدمت: مقایسه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب ارزشيابی آموزشی دوره6 -4جدول 

 

 وضعیت متغیر
 وابسته برای مقایسه میانگین ها tآزمون  آماره های توصیفی

 t df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

ارزشیابی 

 آموزشی

 70/0 74/4 موجود
06/47- 470 000/0 

 10/0 02/2 مطلوب

دهد که تفاوت معنی داری بین ارزشیابی آموزشی دو وضعیت نشان می وابسته برای مقایسه میانگین tنتایج آزمون 

جود و وضعیت مطلوب وجود میانگین ارزشیابی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت مو

(. به طوری که میانگین ارزشیابی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در P<0.05و  t=-06/47دارد )

( کمتر از میانگین ارزشیابی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت 74/4وضعیت موجود )

 باشد. ( می02/2مطلوب )

های آمورش ضمن خدمت : تا چه اندازه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظارت برفرایندآموزشی دوره1السئو

 کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد؟

 وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود. tبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون 
 

 هاي آموزش ضمن خدمتضعيت مطلوب نظارت بر فرایند آموزشی دوره: مقایسه وضعيت موجود و و7-4جدول 

 

 وضعیت متغیر
 وابسته برای مقایسه میانگین ها tآزمون  آماره های توصیفی

 t df Sigآماره  انحراف معیار میانگین

 رت بر فرایندنظا

 آموزشی

 07/0 70/4 موجود
67/46- 470 000/0 

 14/0 21/2 مطلوب

ن دهد که تفاوت معنی داری بینظارت بر فرایندآموزشی دو وضعیت نشان می وابسته برای مقایسه میانگین tنتایج آزمون 

های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب میانگین نظارت بر فرایندآموزشی دوره

های آموزش ضمن خدمت کارکنان رایندآموزشی دوره(. به طوری که میانگین نظارت بر فP<0.05و  t=-64/40وجود دارد )

های آموزش ضمن خدمت کارکنان ( کمتر از میانگین میانگین نظارت بر فرایندآموزشی دوره70/4پژوهشگاه در وضعیت موجود )

 باشد. ( می07/2پژوهشگاه در وضعیت مطلوب )
 

 گيرينتيجه
 گردد:طی ارائه میباهای پژوهش در دو بخش توصیفی و استندر این بخش، یافته

 هانتایج حاصل از توصيف داده

 بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش را کارکنان مرد تشکیل می دهند.

 باشند.نس میلیسابیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش از نظر میزان تحصیالت دارای مدرک تحصیلی فوق

 باشند.ه در پژوهشگاه مشغول به کار میسال است ک 1بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش، بیش از 

دهد که بیشتر کارکنان این شاخص را های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه نشان میدورهبررسی گام نیازسنجی

 باشد. در حد کم ارزیابی نموده و میانگین شاخص در وضعیت موجود پائین می

دهد بیشتر کارکنان این خدمت کارکنان پژوهشگاه نشان میهای آموزش ضمن ریزی و طراحی دورهبررسی گام برنامه

 باشد. شاخص را در حد کم ارزیابی نموده و میانگین شاخص در وضعیت موجود پائین می
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دهد بیشتر کارکنان این شاخص را در حد های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه نشان میبررسی گام اجرای دوره

 باشد. شاخص در وضعیت موجود پائین می کم ارزیابی نموده و میانگین

دهد ببیشتر کارکنان این شاخص را در های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه نشان میبررسی گام ارزشیابی دوره

 باشد. حد کم ارزیابی نموده و میانگین شاخص در وضعیت موجود پائین می

دهد بیشتر کارکنان این شاخص را در هشگاه نشان میهای آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوبررسی گام نظارت دوره

 باشد.بی نموده و میانگین شاخص در وضعیت موجود پائین میحد کم ارزیا

 

 نتایج حاصل از تجزیه و تحليل نتایج

 وابسته استفاده شده است که نتایج آن به قرار زیر است: tبه منظور آزمون سؤاالت پژوهش از آزمون 

های آموزش ضمن خدمت ؤال اول: بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی دورهیافته مرتبط با س 

کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی سؤال اول و تعمیم این نتیجه به کل جامعه آماری از آزمون  

معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  دهد تفاوت(، که نشان می0-2ها استفاده گردید )جدول مقایسه میانگین

داری محاسبه شده در این آزمون برابر های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه وجود دارد. زیرا سطح معنانیازسنجی دوره

های بدست آمده، میانگین ارزشیابی وضعیت طبق یافته .می باشد 01/0که کوچکتر از سطح خطا یعنی  p=000/0است با 

باشد و حاکی از وجود تفاوت بین دو وضعیت موجود و می 07/2و کمتر از میانگین ارزشیابی در وضعیت مطلوب  70/4جود مو

 مطلوب است. 

های آموزش ضمن ریزی آموزشی دورهیافته مرتبط با سؤال دوم: بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی و برنامه

طبق نتایج حاصل از بررسی سؤال اول و تعمیم این نتیجه به کل جامعه آماری  .خدمت کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد

داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی دهد تفاوت معنیگردید، که نشان میها استفادهاز آزمون مقایسه میانگین

سطح معنادار محاسبه شده در این  های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه وجود دارد. زیراریزی آموزشی دورهو برنامه

های بدست آمده، میانگین ارزشیابی طبق یافته .باشدمی 01/0که کوچکتراز سطح خطا یعنی  p=000/0آزمون برابر است با 

باشد و حاکی از وجود تفاوت بین دو وضعیت می 07/2و کمتر از میانگین ارزشیابی در وضعیت مطلوب  60/4وضعیت موجود 

 وب است. موجود و مطل

های آموزش ضمن خدمت کارکنان یافته مرتبط با سؤال سوم : بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای آموزشی دوره

پژوهشگاه تفاوت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی سؤال اول و تعمیم این نتیجه به کل جامعه آماری از آزمون  مقایسه 

داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای دهد تفاوت معنی(، که نشان می1-2ها استفاده گردید )جدول میانگین

بر های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه وجود دارد. زیرا سطح معناداری محاسبه شده در این آزمون براآموزشی دوره

بی وضعیت ، میانگین ارزشیاهای بدست آمدهطبق یافته .می باشد 01/0که کوچکتر از سطح خطا یعنی  p=000/0است با 

باشد و حاکی از وجود تفاوت بین دو وضعیت موجود و می 21/2و کمتر از میانگین ارزشیابی در وضعیت مطلوب  71/4موجود 

 مطلوب است. 

های آموزش ضمن خدمت بی آموزشی دورهیافته مرتبط با سؤال چهارم: بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیا

شگاه تفاوت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی سؤال اول و تعمیم این نتیجه به کل جامعه آماری از آزمون  کارکنان پژوه

داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب دهد تفاوت معنی(، که نشان می6-2ها استفاده گردید )جدول مقایسه میانگین

ژوهشگاه وجود دارد. زیرا سطح معنادار محاسبه شده در این آزمون های آموزش ضمن خدمت کارکنان پبی آموزشی دورهارزشیا

بی وضعیت های بدست آمده، میانگین ارزشیاطبق یافته .باشدمی 01/0که کوچکتر از سطح خطایعنی  p=000/0بر است با برا

بین دو وضعیت موجود و  باشد و حاکی از وجود تفاوتمی 02/2و کمتر از میانگین ارزشیابی در وضعیت مطلوب  74/4موجود 

 مطلوب است. 
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های آموزش ضمن یافته مرتبط با سؤال پنجم: بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظارت بر فرآیندآموزشی دوره

خدمت کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد.طبق نتایج حاصل از بررسی سؤال اول و تعمیم این نتیجه به کل جامعه آماری از 

دهد تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت (، که نشان می7-2ها استفاده گردید )جدول یانگینآزمون  مقایسه م

های آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه وجود دارد. زیرا سطح معناداری محاسبه مطلوب نظارت بر فرآیندآموزشی دوره

های بدست آمده، میانگین طبق یافته .باشدمی 01/0عنی که کوچکتر از سطح خطا ی p=000/0شده در این آزمون برابر است با 

وت بین دو باشد و حاکی از وجود تفامی 21/2بی در وضعیت مطلوب و کمتر از میانگین ارزشیا 70/4بی وضعیت موجود ارزشیا

 وضعیت موجود و مطلوب است. 

 

 هاي پژوهشساس یافتهپيشنهادها بر ا

های آموزش ضمن خدمت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نیازسنجی دوره بر اساس سؤال اول مبتنی براین که

 شود:کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می

های آموزشی ها با نیازلیتریزان آموزش کارکنان سازمان به این نکته مهم توجه کنند که اهداف فعامدیران و برنامه -0

 . کارکنان باید همسو و منطبق باشند

 سب با نیازها و اهداف واحد مربوطه برگزار کنند.های آموزشی را متنادوره -4

مدیر آموزشی باید بر مبنای یک نیازسنجی اصولی، نیازهای شغلی و شخصی کارکنان را به طور دقیق شناسایی نموده  -0

 ها متناسب با نیازهای شغلی و شخصی شرکت کنندگان برگزار شود. و دوره

 سبی را تدوین نمایند. ریزان آموزشی با توجه به نیازهای شرکت کنندگان محتوای منابرنامه -2

 های آموزشریزی دورهبر اساس سؤال دوم پژوهش مبنی بر این که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طراحی و برنامه

 ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می شود:

های آموزشی مد نظر اید انسجام و همگونی شرایط شغلی و فردی شرکت کنندگان را در برگزاری دورهمدیر آموزش ب -0

 قرار دهند.

نند ها ارزیابی کمدیر و کارشناسان آموزش پژوهشگاه باید شرایط و امکانات سازمان را به دقت بررسی و با توجه به آن -4

 ت یافت.توان به اهداف تعیین شده دسندازه میکه تاچه ا

های روانی و شغلی شرکت کنندگان ارتباط مناسب ایجاد ها و ویژگیریزان باید بتوانند بین زمان برگزاری دورهبرنامه -0

 ها را داشته باشند. مکان و اشتیاق بیشتری برای حضور در کالسنمایند تا شرکت کنندگان ا

میزان زمان مناسب برای آموزش و یادگیری حجم معینی از ریزان آموزشی باید در سازماندهی مطالب دوره، برنامه -2

 مطالب را مد نظر قرار دهند. 

های آموزش ضمن خدمت بر اساس سؤال سوم پژوهش مبنی بر این که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اجرای دوره

 کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می شود:

های متنوع و نوین آموزشی و کمک آموزشی جهت ایجاد انگیزه و یادگیری نولوژی و روشریزان آموزشی از تکبرنامه -0

 بیشتر شرکت کنندگان استفاده نمایند.

 کنندگان های شرکتستادان دوره باید با توجه به اهداف، محتوا و ویژگیریزان آموزشی و به خصوص امدیر و برنامه -4

 ا انتخاب کنند.سب ردر دوره، شیوه و نحوه آموزش منا

های گنجانده شده در دوره باید متناسب ها و فعالیتدر هنگام اجرای دوره باید به این مسئله توجه کنند که مهارت -0

 با زمان در نظر گرفته شده باشد.

رتقاء ا مدیران ارشد باید با باالبردن کیفیت تکنولوژی آموزشی و معرفی منابع جدید آموزشی اطالعات کارکنان خود را -2

 دهند و آنان را به یادگیری و کسب دانش روز و توسعه تفکر شغلی خود ترغیب نمایند.
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روز در اختیار شرکت کنندگان قرار بدهند تا پس از ریزان آموزشی باید منابع آموزشی متنوع و  بهاستادان و برنامه -1

 ها را در هنگام کار درک و از مطالبر مداوم اهمیت یادگیری آننند با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و تغییپایان دوره بتوا

 های آموخته شده استفاده نمایند.و مهارت

ستادان های الزم و همچنین توانایی انتقال اروز، مهارتگیری از استادان مجرب که از آگاهی، دانش کافی و بهبهره -6

 ندگان مؤثر باشد و فرآیند آموزش اثر بخشی بیشتری را داشته باشد.تواند در افزایش عالقه شرکت کنهای آموزشی میدوره

 های آموزشبر اساس سؤال چهارم پژوهش مبنی بر این که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیابی آموزشی دوره

 ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می شود:

ها بهترین شیوه ارزشیابی را به کار ببندند تا با توجه به امکانات ه به اهداف دورهکارشناسان آموزش سازمان باید باتوج

 های مناسب یاری رسانند.ریزان را در تدوین برنامهها را شناسایی کنند و برنامهبتوانند نواقص موجود در برنامه

ها و ابزار ارزشیابی با ه باید روشهای آموزشی نیازمند طراحی یک سیستم ارزشیابی اصولی است کبرگزاری دوره  -4

های فردی و شغلی شرکت کنندگان و همچنین تجهیزات و امکانات موجود برای ارزشیابی متناسب باشند، تا بتواند ویژگی

 گویای میزان یادگیری و توانمندی فرد شرکت کننده پس از اتمام دوره باشد و بازخورد مناسبی ارائه کند.

های آموزش پژوهش مبنی بر این که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظارت آموزشی دورهبر اساس سئوال پنجم 

 ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می شود:

های آموزشی باید توجه داشته باشند که آموزش، روش و محتوای آن باید کارشناسان آموزش سازمان در طراحی دوره -0

ات ها و پیشنهادحلگیری را در شرکت کنندگان ارتقاء دهد تا بتواند در مواجهه با مشکالت راهله و تصمیمتوانایی حل مسئ

 جدید در حیطه شغلی خود ارائه کنند که باعث پیشرفت شغلی و نیز ارتقاء سازمان و خدمات آن خواهد شد.

افسردگی کارکنان شود بنابراین باید در  کار روتین، به خودی خود می تواند باعث کاهش انگیزش شغلی و فردی و-4

 ای به این مسئله مهم گردد.های آموزشی توجه ویژهبرگزاری دوره

ریزان با توجه به نیازهای شغلی کارکنان)تحصیالت تکمیلی(پژوهشگاه از جمله ارتباط مستقیم با دانشجویان برنامه  -0

 ش تحمل و سعه صدر کارکنان در برابر مشکالت شغلی مؤثر باشد.هایی را ارائه کنند که در افزایو استرس شغلی، آموزش

 

 کاربردي هايتوصيه

طور جدی در اراتباط با توانایی آموزش در پاسخگویی به های سازمانی مستقیماً و بهبخشی آموزشاز آنجایی که اثر -0

 های ذهنی ونظام ارزشیابی توانمندیشود، در نیازهای شغلی کارکنان است، به مسئولین و کارشناسان آموزش توصیه می

های بندی و برای دورههای فردیکارکنان دستههای آموزشی برمبنای مهارتروانی فرد درنظر گرفته شود و دورهوضعیت

 ها طراحی و اجرا شوند.اختصاصی متناسب با وضعیت فعلی آن

ین شود مدیران در تعیباتجربه لذا توصیه می موفقیت واحد آموزش مبتنی است به وجود نیروهای انسانی متخصص و -4 

 مسئوالن و کارشناسان واحد آموزش به این نکته توجه داشته باشند.

ریزان شود، کارشناسان و برنامهاز عوامل مهم و موثر براثربخشی آموزش، محتوا و مواد آموزشی است، بنابراین توصیه می -0

 ای مورد بازنگری قرار دهند. های مستمر محتوا را به صورت دورهر دهند و در دورهمحتوای دوره را قبل از اجرا مورد توجه قرا

کنندگان در انتخاب و گزینش فراگیران و مجریان و مسئولین آموزش سازمان باید رعایت ضوابط و شرایط شرکت  -2

 توجه به همگن بودن آنان را مدنظر داشته باشند.

های آموزشی کوتاه مدت و مدرس یک نقش کلیدی است، این مهم در خصوص دورهدر هر برنامه آموزشی نقش استاد  -1

ص، های تخصشود در انتخاب استادان مالکباشد، بنابراین به مسئولین و مجریان آموزش توصیه میو تخصصی دوچندان می

 باشد.توانایی انتقال دانش ر امد نظر داشته

های تشویقی هرچند کوچک ولی تأثیرگذار و ایجاد انگیزه، امتیاز و مکانیزمها شود برای مشارکتبه مدیران توصیه می -6

 را برای فراگیران و استادان در نظر بگیرند.
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مدیر آموزش توجه داشته باشد ارزشیابی عملکرد آموزش، قلب آموزش است و باید با مشارکت، تنوع و براساس  -7

ا بتوانند آموزش را زنده نگهدارند. در این خصوص باید همه عوامل، شرکت الگوهای ارزشیابی استاندارد و مناسب صورت گیرد ت

آوری اطالعات مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و بررسی اسناد و مدارک های جمعفعال داشته باشند و همچنین از روش

 های با کیفیت بدست آورد و استفاده نمود.های مناسب دادهو گزارش

افزاری را بررسی، افزاری و سختها در محل کار باید امکانات و تجهیزات نرمباال بردن کاربرد آموزشمدیر آموزش برای  -0

 تر توان خود را باال ببرند.صورت کاربردیپیش بینی و اعالم کنند تا کارکنان به

از  انداردهای آموزشیکارشناسان ارزشیابی باید پس از اتمام هر دوره نسبت به ارزشیابی اثربخشی دوره براساس است-7

 استادان فراگیران اقدام نمایند و از نتایج آن برای بهبود روند آموزش آتی استفاده نمایند.

های مدیر آموزش باید به آسیب شناسی دقیق عوامل محدودکننده اثربخشی آموزش سازمان اعتبارسنجی مدل -00

های خاص سازمان و پژوهشی بردازند و با توجه به ویژگی-های آموزشیمختلف و انتخاب بهترین مدل متناسب با سازمان

 ها را مدنظر داشته باشند.بندی آنهای آموزشی در سازمان و اولویتشناسایی عوامل براثربخشی دوره

راستا بودن سایر مدیران سازمان با واحد آموزش امری ضروری است، زیرا کارشناسان در واحدهایی که فعالیت هم -00

توانند از دستاوردهای دوره آموزشی در مدیر نتواند در چارچوب اهداف آموزش حرکت کند، کارشناسان واحد نمی دارند اگر

 کار خود بهره الزم ببرند.
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