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هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه آموزشهای ضمنخدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود .تحقيق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ جمعآوری دادهها پيمایشی
است .جامعه آماری این تحقيق ،عبارتست از کليه کارکنان دانشگاه آزاد مشهد که در سال  0931تحت آموزش ضمنخدمت قرارگرفتهاند(854نفر) .حجمنمونه با استفاده از جدول
مورگان محاسبهشد .ابزار استفادهشده در این تحقيق ،پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفایکرونباخ(،)1/39
تأیيدشد .بهمنظور تجزیهوتحليلدادهها ،از آزمون کولوموگروف -اسميرنف برای تعيين نرمال بودن متغيرها و آزمونهایtیکنمونهای و فریدمن ،برای آزمون فرضيههای تحقيق
استفادهشد .نتایج حاکی از رابطه مثبت آموزشهای ضمنخدمت و عملکرد کارکنان بود..
واژگان کلیدی:آموزش ضمنخدمت ،عملکرد ،کارکنان.

عضو هیات علمی آموزشکده سما واحد مشهد Email: soltani35@gmail.com

مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهدEmail: kordestani_si@gmail.com

مسئول مکاتبات .دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد واحدکرمان و مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهدEmail:Ahmadianelaheh222@gmail.com
مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهد و مؤسسه آموزش عالی غيرانتفاعی کاویانEmail: mina_anabestani2yahoo.com
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مقدمه
انسان موجودی است تغييرپذیر ،با تواناییهای بالقوه و نامحدود که این تواناییها میتواند تحت نظام و برنامهریزیهای آمووزش و پورورش
صحيح بهتدریج بهفعل درآید و جوامع انسانی و ارگانهای مربوط به آن را ،از موهبتی بس گران برخوردارنماید .حيوات هور سوازمان توا حودود
زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد .هرچه این زمينهها بههنگام و بهينه باشد ،قابليت سازگاری سازمان با محوي متغيور
نيز بيشتر میشود( .)8در حقيقت ،آموزش از مهمترین اقدامات و برنامههای هر سازمانی است و نظام آموزش ،تکميلکننده نظام اسوتخدامی بوه-
شمارمیرود؛ همچنين باعث توانمندی نيرویانسانی موجود شده و موفقيتهای آتی را تضمين مینماید .در اوایول دهوه« 0391تئودورشوولتز» در
زمينه عوامل عمده عقبافتادگی کشورهای جهانسوم به این نتيجه رسيد که فقدان آموزش و پرورش کافی عامل عمده نارسواییهوا وکمبودهوای
کشورهای درحالتوسعه است .تجارب کشورهای پيشرفته مؤید این ادعا است .تحقيقات دانشمندان دیگر نيز این امر را اثباتکردهاست .اموروزه
آموزش نيرویانسانی و توانمندسازی کسانی که در دستگاهها مشغول به خدمت هستند در سراسر جهان بهعنووان یکوی از برناموههوای حيواتی و
راهبردی مدیریت شناختهشدهاست ،و این بدان دليل است که همه چيز دیگر ،به کيفيت این عامل پيوند پيداکردهاست .پژوهشهای ویليام جيموز

0

از دانشگاه هاروارد نشانمیدهد ،اگر کارکنان آموزش ببينند و به طرز شایسته برانگيخته شوند 41 ،تا  31درصد از قابليتها و تواناییهای خود را
بروز میدهند(.)8
برهميناساس ،شاهدهستيم که اغلب مؤسسات وسازمانها بيشازپيش توجه خود را به آموزش و بهسازی منابعانسانی معطوفداشته وتعيوين
جایگاه واقعی آموزش در مسير توسعه سازمانها ،رسالتی بزرگ بردوش آنها نهادهاست که در این بين ،مسأله آموزش ضمنخدمت از مهمتورین
مسائل قابلتوجه در تربيت نيرویانسانی کارآمد وکارآ در سازمانهاست ،آموزش ضمنخدمت مفيد و موثر ،یکی از شاخصهای اساسی پيشرفت
در هر سازمان است.
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در زمانهای مختلف ،معانی گوناگونی به خود گرفته و در شرای عقيدتی ،اجتماعی و اقتصادی و سياسی گوناگون ،تحول
یافتهاست .تاکنون تعاریف مختلفی از مفهوم آموزش و پرورش بهعمل آمدهاست:
آموزش و پرورش به جریان یا فرایندی متعلم و مستمر گفتهمیشود که هدف آن ،هدایت رشد جسمانی و روانی یا بهطورکلی هدایت رشود
همهجانبه شخصيت پرورش یافتگان در جهت کسب و درك معارف بشوری و هنجارهوای موورد پوذیرش جامعوه و نيوز کموک بوه شوکوفاشودن
استعدادهای آنان است( .)95سيستمی است که هدفش ،توسعه و بهبود ظرفيت عقالنی ،درك(فهم) اجتماعی و ذهنی و عملکورد کواری از طریوق
فرایند یادگيری است(.)01
بنابراین تعریف یک نظام آموزش و پرورش موفق ،هم فرد را در شکوفاساختن استعدادهای ذاتيش کمکمیکند؛ هم او را بهعنوان یوک فورد
آگاه از مسائل جهانی و متعهد به ارزشهای جامعهای که به آن وابسته است ،پرورش میدهد.
پرورش منابعانسانی ،بهعنوان یک واژه فنی ،در دهه  ،0391بهوسيله نویسنده آمریکائی لئوناردنادلر  ،بهکار بردهشده و اینگونه تعریف شوده-
9

است:
پرورش منابعانسانی انجام مجموعهای از فعاليتها در جهت کسب نتایج فردی و سازمانی مطلوب است .همچنين میتوان به پرورش منابعا-
نسانی بهعنوان رشتهای با مبانی فلسفی و نظری نگریست که قابل تبدیل به عمل است( .)11در واقع ،پرورش منابعانسانی یک مجموعه از فعاليت-
های سازمانیافته است که در زمان معينی انجام میشوند و هدف از انجام این فعاليتها ایجاد تغييرات رفتاری در اعضای سازمان است(.)19
آموزش
آموزش عبارتست ازگسترش نگرش و دانش مهارت و الگوهای رفتاری موردنياز یک فرد ،برای انجام عملکرد مناسوب در یوک تکليوف یوا
شغل معين ()95؛ و اغلب مستلزم فعاليتهای ساختاریافته و برنامهریزیشده است(.)10
عملکرد
1ViliyamJimz
2education
3Nadler
4training
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عملکرد عبارتست از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل ،که مطابق با این تعریف مفهووم عملکورد فراتور از مفهووم بهورهوری اسوت(.)11
عملکرد در این تحقيق بهعنوان تابعی موثر از مهارت ،سرعت ،کيفيت ،ارتباط بين افراد ،انگيزه و خالقيت و نووآوری پويشروی کارکنوان درنظور
گرفتهشده که رابطه مستقيم با هریک از فاکتورهای مذکور دارد و تبعاً بهبود و افزایش هریک از فاکتورها ،بر عملکرد تأثير مثبتوی خواهودداشوت.
بنابراین ،عملکرد نمرهای است که فرد از پرسشنامه تدوینشده مورداستفاده در این تحقيق ،کسبمینماید.
عملکرد شغلی
عملکرد شغلی کميت و کيفيت وظایف انجامشده توس یک فرد یا گروه در کار محوله را میگویند .عملکرد شغلی زیربنای بهرهوری اسوت
و بایستی بتواند به کسب اهداف سازمانی کمکنماید(.)99
عوامل مؤثر در عملکرد
عملکرد تابعی از مهارت ،خالقيت ،ارتباطات ،کيفيت ،انگيزه و سرعت است .منطق این توازن ،سادگی و واقوعبوين بوودن آن اسوت .اگور از
کارکنان عملکرد باالیی در انجام امور محوله مورد انتظار است ،وی باید مهارت انجام کار ،خالقيت و نوآوری در انجوام کوار ،توانوایی ارتباطوات
مفيد و مؤثر بينفردی ،کيفيت باال و بهينه امور محوله ،انگيزه الزم و سرعت بهينه در انجام کار را داشتهباشد .همه عوامل مذکور ،مهم و ضوروری
هستند و قصور در ایجاد هرکدام از این عوامل به احتمال زیاد منجر به کاهش عملکرد مورد انتظار خواهدشد.
سرعت
منظور از سرعت در این پژوهش ،سرعت در ارائه خدمات ،همراه با دقت و اطمينان از صحت ارائه خدمات ،میباشد.

مهارت شغلی
منظور از مهارت شغلی ،آموخته ذهنی یا رفتارهای حرکتی است ،به ميزانی که جهت تسهيل در انجام شغل یا اعمال پيچيده شوغل موردنيواز
است .بنابراین ،مهارتها تواناییهایی بالفعل هستند که از به کارگيری تواناییهای بالقوه و استعدادها در اثر تجربه و عمل حاصلمیشوند و فقو
با آموزش حاصل نمیگردند؛ فرآیندی پرورشی هستند که جهت انجام شغل باید لحاظ شوند .تاکنون تحقيقات زیادی در رابطه با انوواع مهوارت-
های شغلی و مدیریتی صورت گرفتهاست که برخی از آنها عبارتند از :مهارت ادراکی ،مهارت انسانی ،مهارت فنی ،مهارت تصميمگيری و مهارت
اجرایی(.)98
انگيزه ،ميل به کوشش فراوان بهمنظور تأمين اهداف سازمان به گونهای است که این تالش در جهت ارضای برخی از نيازهای فردی سوق-
دادهشود( .)90انگيزهها چراهای رفتار هستند ،و جهت کلی رفتار یک فرد را معين میکنند .ازاینرو ،مدیران با احاطه به نحوه انگيزه کارکنان می-
توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان بهسهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نيز موفق باشند(.)1
فقدان عالقه و انگيزه به کار ،باعث ایجاد کارکنانی افسرده ،ناراضی و غيرمولد میگردد که بهطورکامول ،از نيروهوای بوالقوه خوود در جهوت
تحقق اهداف سازمان استفادهنمینمایند.
موفقيت سازمانهای امروزی به نسبت زیاد متکی بر خالقيت ،نوآوری ،کشف و اختراع است .خالقيت ،همان تمایل و ذوق به «ایجاد» است
که در همه افراد و در همه سنين به طور بالقوه وجوددارد؛ بهعبارتدیگر ،خالقيت ظرفيت دیدن رواب جدید و پدیدآوردن اندیشههای غيرمعمول
و فاصلهگرفتن از الگوهای سنتی تفکر میباشد .تفکر خالق ،ترکيبی از قدرت ابتکار و انعطافپذیری است که یادگيرنده را قادرمیسازد خوار از
تفکر معقول به نتایج متفاوت و مولد بيندیشد(.)00
خالقيت ،پيدایش و توليد یک اندیشه و فکر جدید است؛ در حالیکه نوآوری ،عملیساختن آن اندیشوه و فکور آن اسوت .بوهعبوارتدیگور،
خالقيت اشاره به ایجاد اندیشههای نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو است(.)93
ارتباطات فرآیند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده است و آن را میتوان عنصر الزامآور توفيق در تمام سيستمهوا و زیرسيسوتمهوای اجتمواعی
تلقی نمود(.)98
کيفيت را میتوان انجامدادن کار بهطور صحيح و مداوم ،در کليه طبقات یک سازمان تعریفکرد .انجامدادن کار بهطور صحيح و مداوم یعنوی
برآوردن و یا تأمين خواستهای سيستم طبق استاندارد(.)5

5operation
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از طرفی ،امروزه ارزیابی عملکرد سازمانها به موضوع بسيار مهمی تبدیل شدهاست و استفاده از نتایج ارزیابیها ،بهعنوان یک ابزار مودیریتی
غيرقابل چشمپوشی ،هم برای مسئوالن بیواسطه سازمانها ،و هم برای مدیران ارشدی که چندین سازمان مشابه را باواسطه و بهوسيله مجموعهای
از مدیران ميانی ادارهمیکنند ،عموميت یافتهاست .اکثر تحقيقات مشابه در این زمينه ،حاکی از تأثير مثبت آموزش ضمنخدمت بر ميزان اثربخشوی
و کارآیی و بهبود عملکرد کارکنان است .بهعنوان مثال ،در تحقيقی که ایزدی( ،)0931بهمنظور بررسی کارآیی و اثربخشی آموزش ضومنخودمت
معلمان مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران ،انجامداد؛ مشخصشد معلمانی که در دورههای آموزش ضمنخدمت شرکت
میکنند ،کارآیی و نظم بيشتری داشته و از رشد اعتقاد به کار باالتری نيز برخوردارند .همچنين پژوهشی دیگر توس بزازجزایری( ،)0933بهمنظور
بررسی تاثير دورههای آموزشی ضمنخدمت بر روی عملکرد شرکت صنایع فوالد اهوواز ،صوورتگرفوت .نتوایج تحقيوق نشوانداد کوه کارکنوان
آموزشدیده از روحيه کار گروهی بهتری برخوردارند ،بهطورکلی این فرضيه که کارکنان آموزشدیده اثوربخشوی بويشتوری نسوبت بوه کارکنوان
آموزشندیده دارند ،تأیيدشد .پيلهوریان( ،)0939نيز درتحقيقی که با عنوان"بررسی و مقایسه اثربخشی برنامههوای آمووزش ضومنخودمت در دو
طيف کوتاهمدت و بلندمدت در بخش عمران روستایی" ،انجام داد؛ به این نتيجه رسيد اثربخشی آموزشهوای ضومنخودمت کوتواهمودت بويش-
ترازآموزشهای ضمنخدمت بلندمدت است.
پژوهشی دیگرتوس پورظهير( ،)0931با عنوان" بررسی تاثير دورههای آموزشی ضمنخدمت برروی عملکرد شرکت صنایع فووالد اهوواز"،
صورتگرفت .نتایج نشانداد کارکنان آموزشدیده از روحيه کار گروهی بهتری برخوردارند ،بهطورکلی در این تحقيق ،ایون فرضويه کوه کارکنوان
آموزشدیده اثر بخشی بيشتری نسبت به کارکنان آموزشندیده دارند ،در سطح آلفای  1/15تایيدشد.
همچنين ،کروبی و متانی( ،)0944در پژوهش خود نشاندادند که آموزشهای ضمنخدمت در بهبود عملکرد ،تقویوت مهوارتهوای شوغلی،
رضایت شغلی و آمادگی الزم برای انجام وظایف در کارکنان مؤثراست.
حاتمی( ،)0944نيز در پژوهش خود ،اثربخشی دورههای آموزش ضمنخدمت را در افزایش دانش ،مهارت و نگرش مدیران تائيدکرد.
در تحقيقی که رئوفی و تاریخی ( )0949انجام دادند ،تالش نمودند یافتههای تاثير آموزشهای ضمنخدمت را بر ميزان کارایی و بهورهوری
مدیران بررسینمایند .جامعه آماری در این تحقيق مدیران و معلمان مرد شهر مشهد بودند و نتایج زیر بهدست آمد -0 :مدیران آمووزش دیوده در
برقراری رواب انسانی و ایجاد محيطی صميمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد بهتری داشته و اثربخشتر میباشند-1 .
مدیران آموزشدیده در زمينههای«اهميتدادن به آموزش کارکنان» ،دارای عملکرد بهتری بوده و کارایی بيشتری دارند -9 .مدیران آموزشدیده در
زمينه «استقبال از تغييرات و نوآوریها در سازمان» عملکرد بهتری دارند -8 .مدیران آموزشدیده در زمينه«اعتمادبهنفس در انجام امور» نسبت بوه
مدیران آموزشندیده از عملکرد باالتری برخوردارند -5 .مدیران آموزشدیده در زمينه«رعایت شرح وظایف شغلی» نسبت بوه مودیران آمووزش-
ندیده از دیدگاه معلمان دارای عملکرد بهتری می باشند.
امامزاده قاسمی و همکاران ( ،)0949طی پژوهشی با ارائه الگویی اجرایی در برنامههای آموزش ضمنخدمت پرسوتاران ،بوه تعيوين تواثير آن
برکيفيت مراقبتهای پرستاری پرداختند .نتایج نشانداد استفاده از این الگوی اجرایی در آموزش ضمنخدمت پرستاران ،موجوب ارتقوای کيفيوت
مراقبتها میشود و در اجرای آموزش ضمنخدمت پرستاران میتواند بهعنوان یک الگوی اثربخش در جهت دستیابی به کيفيوت مراقبوتهوای
پرستاری مطلوب معرفیشود.
فروغی ابری و همکاران( ،)0949نيز به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کيفيت آموزش ضومنخودمت کارکنوان دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود
خوراسگان از دیدگاه مدیران و کارکنان پرداختند .در این پژوهش 3 ،عامل :طرح درس ،نحوه آمووزش ،ارزشويابی علموی و مسوتمر ،روابو بوين
فردی ،مطابقت دورههای آموزشی با نيازهای فراگيران ،تدابير الزم تشویق و ترغيب فراگيران و نظارت ،مورد بررسی قرار گرفت .نتوایج پوژوهش
نشان داد که در هر  3عامل مرتب با ارتقای کيفيت آموزش ،ميانگين پاسخهای شرکتکنندگان ،بيشتر از حد متوس بووده و عامول روابو بوين
فردی با ميانگين  8/00دارای بيشترین مقدار ،و عامل نظارت با ميانگين  9/39دارای کمترین مقدار بوده است.
همچنين ،اورنگی و همکاران ( ،)0931در تحقيقی به بررسی تاثير دورههای آموزشی برگزار شده ضومنخودمت در زمينوه روشهوا و فنوون
تدریس ،مدیریت کالس و سنجش و اندازهگيری بر عملکرد معلمان چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر شيراز پرداختند .یافتهها نشوان داد دوره-
های آموزش ضمنخدمت روشها و فنون تدریس ،مدیریت کالس و سنجش و اندازه گيری ،تاثيری بور عملکورد حرفوهای معلموان در تودریس
کالسی ،کالسداری ،ارزشيابی کالسی و وضعيت تحصيلی دانشآموزان ندارد.
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حدادنيا و همکار ( )0943نيز طی تحقيقی به بررسی دیدگاههای اعضای هيئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی درمورد تاثير آموزشهوای ضومن-
خدمت برکيفيت آموزشی پرداختند .نتایج حاصله نشانداد ،آموزشهای ضمنخدمت در حد زیادی باعث افزایش تواناییهای علموی ،درك بهتور
نيازهای دانشجویان ،استفاده بهتر از امکانات و تجهيزات آموزشی ،توسعه محتوای علمی مورد نياز ،بهبود انجام وظایف تدریسی و بهبوود قابليوت
اعتماد به دانشگاه میگردد.
دانشگاه آزاداسالمی ،از جهت تربيت نيرویانسانی متخصص وفنی ،بهعنوان یکی ازدستگاههای مهم کشور درامر آموزش و پرورش تعریوف-
شدهاست .این سازمان ،جهت ارتقاء سطح کيفيت در ارائه خدمات خود ،میبایست کارکنان را درتمام سوطوح ،بورای پوذیرش و بوهعهودهگورفتن
مسئوليتهای بيشترآمادهنماید.
علیرغم اینکه به آموزشهای ضمنخدمت بهسبب تحول سریع جوامع و نياز انسانها به انطباق با آنها بهوامویدهنود و ارزیوابی دورههوای
آموزشی بهعنوان یکی از مراحل اصلی فرایند آموزش مطرحاست ،شواهد و مدارك زیادی مبنی بر این که سازمانهوا نتوایج حاصول از دورههوای
آموزشی را پیگيری و ارزیابیکنند ،وجودندارد( .)90تحقيق حاضر بر آن است که تأثير دورههای آموزشی کوتاهمدت بور عملکورد کارکنوان را از
دیدگاه آنان بسنجد ،و این بررسی بهمنظور ایجاد زمينههای الزم برای بهبود مداوم برنامه آموزش ضمنخودمت ،بررسوی ميوزان تحقوق اهوداف و
مقاصد تعيينشده(که همانا تأثيرمثبت بر عملکرد کارکنان است) ،و رفع نقایص و ارائه راهحلهای مناسب ،کمک به پاسخگویی به مقامات موافوق
و تأمينکنندگان هزینههای برنامه و کمک به باالبردن ميزان کارآیی و اثربخشی عوامل اجرایی دخيل در برنامه ،انجامشد.

چارچوب مفهومی تحقیق
همانطور که گفته شد ،این پژوهش به دنبال بررسی تأثير آموزشضمنخدمت بر بهبود عملکرد کارکنان اسوت .ارزیوابی توأثيردورههوای آموزشوی
دراین تحقيق عبارتست ازفرایند جمعآوری اطالعات مفيد والزم از عناصرنظام آموزشی(که کارکنان از اجزای اصلی آن هسوتند)بوه منظوور اتخواذ
تصميمات مناسب وارتقاء وبهبود فعاليتها وامکانات نظام آموزشی ونيل به اهداف مورد نظر.همانطور که در ذیل نمایش داده شده است ،عملکرد
تابعی از مهارت ،خالقيت ،ارتباطات ،کيفيت ،انگيزه و سرعت است .منطق این توازن سادگی و واقعبين بودن آن است .اگور از کارکنوان عملکورد
باالیی در انجام امور محوله مورد انتظار است ،وی باید مهارت انجام کار ،خالقيت و نوآوری در انجام کار ،توانایی ارتباطات مفيود و موؤثر بوين-
فردی ،کيفيت باال و بهينه امور محوله ،انگيزه الزم و سرعت بهينه در انجام کار را داشته باشد( .)05همه عوامل مذکور مهوم و ضوروری هسوتند و
قصور در ایجاد هرکدام از این عوامل به احتمال زیاد منجر به کاهش عملکرد مورد انتظار خواهد شد.از نظر پيترز ( ،)0333آموزش ضمنخودمت
در برگيرنده آن نوع آموزشهایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان و در نتيجه افوزایش کوارایی دادهمویشوود( .)19از ایونرو ،مودل مفهوومی
پژوهش حاضر به شکل زیر است:
افزایش خالقيت
انگيزش کارکنان
کيفيت ارائه خدمات
آموزش ضمنخدمت

بهبود عملکرد
مهارتهای شغلی

شکل ()0

سرعت در انجام امور
ارتباطات بينفردی

اهداف تحقیق
تحقيق حاضربرآن است که تأثيردوره های آموزشی کوتاه مدت برعملکرد کارکنان رابسنجد ،واین سنجش بوه منظورایجواد زمينوه هوای الزم
برای بهبود مداوم برنامه آموزش ضمن خدمت،بررسی ميزان تحقق اهداف ومقاصد تعيين شده (که همانا تأثيرمثبوت برعملکورد کارکنوان اسوت)
ورفع نقائص و ارائه راه حلهای مناسب،کمک به پاسخگویی به مقامهای مافوق وتأمين کنندگان هزینه های برنامه وکمک به باال بردن ميزان کارآیی
واثربخشی عوامل اجرایی دخيل دربرنامه انجام می شود.
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روش تحقیق
تحقيق حاضر در دسته پژوهشهای کاربردی قرارمیگيرد ،اما از لحاظ جمعآوری دادهها ،پيمایشی و از نظر تجزیهوتحليل سواالت ،تحقيقوی
اکتشافی و زمينهیابی است .پژوهشگر در این تحقيق ،بهدنبال بررسی تاثير آموزشهای ضمنخدمت ،بر عملکرد کارکنان میباشد.
جامعه آماری نيز عبارتست از کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،که تعداد آنها 854نفر است .همچنين حجمنمونه با استفاده از شويوه
نمونهگيری تصادفی ساده بدونجایگذاری و از طریق جدول مورگان  114نفر محاسبهشد.
ابزار عمده برای جمعآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته ،شامل 18سوال در  9متغير میباشد ،نحووه امتيوازدهوی سوواالت بوا اسوتفاده از
مقياس5گزینهای است .باتوجه به آنکه پرسشنامه مذکور استاندارد نبودهاست ،به تائيد اساتيد و صاحبنظران رسيده ،همچنين ،سواالت مطوابق بوا
اوضاع و احوال و شرای فرهنگی جامعه آماری موردنظر ،طراحیشدهاست؛ از اینرو روایی آن مورد تائيد میباشد.
همچنين از طریق نمونه اوليه ،پایایی آن مورد بررسی مجدد قرارگرفتهاست .از آنجایی که آلفایکرونبواخ معمووالً شواخص مناسوبی جهوت
سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازهگيری و هماهنگی درونی ميان عناصر آن است؛ قابليت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقيق نيز به کموک
آلفایکرونباخ ارزیابیشدهاست .همانگونه که در جدول« ،»0مشاهدهمیگردد با توجه به مناسب بودن ضرایب آلفا ،اعتبار درونی تائيدمیشود.
جدول ( )0ضرایب آلفایکرونباخ ،تاثير آموزشهای ضمنخدمت ،بر عملکرد کارکنان
سرفصل سواالت

ردیف

ضریب آلفا
نمونه اوليه

نمونه نهایی

0

افزایش مهارت

1/4994

1/4484

1

افزایش سرعت

1/4199

1/4818

9

افزایش کيفيت ارائه خدمات

1/4349

1/4333

8

بهبود ارتباطات بين همکاران

1/3153

1/4580

5

افزایش انگيزه

1/4301

1/4918

9

افزایش خالقيت و نوآوری

1/4814

1/3131

-

تاثير آموزشهای ضمن خدمت ،بر عملکرد کارکنان

1/3994

1/3933

بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها نيز از روشهای آمار توصيفی و استنباطی اسوتفادهشود .در آموار توصويفی ،از جوداول فراوانوی و درصودهوا،
ميانگينها و انحرافمعيارها و در آمار استنباطی ،از آزمون کولوموگروف -اسميرنف برای تعيين نرمالبودن متغيرها و آزمونهوایtیوکنمونوهای و
فریدمن برای آزمون فرضيههای تحقيق استفادهگردید .ضمناٌ برای انجام محاسبات ،بسته نرمافزاری SPSSبهکار گرفتهشد.

یافتههای تحقیق
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها
قبل از تعيين نوع آزمون مورداستفاده ،بهخصوص در آزمونهای مقایسهای الزم است از نرمالبودن متغيرها مطمئنشویم .با توجه به نتایج
حاصل از جدول« ،»1بهخوبی نرمالبودن متغيرها تائيدمیگردد.
جدول ( )1نتایج آزمون کولوموگروف -اسميرنف ،تاثير آموزشهای ضمنخدمت ،بر عملکرد کارکنان
آماره  Zکولوموگروف-اسميرنف

عوامل
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سطح معنی داری

نتيجه

افزایش مهارت

0/918

1/194

نرمال

افزایش سرعت

0/014

1/041

نرمال

افزایش کيفيت ارائه خدمات

0/131

1/110

نرمال

بهبود ارتباطات بين همکاران

0/913

1/199

نرمال

افزایش انگيزه

0/098

1/051

نرمال

افزایش خالقيت و نوآوری

0/19

1/100

نرمال
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ویژگیهای جامعهشناختی اعضای نمونه
بهمنظور آشنایی بيشتر با اعضای نمونهآماری پژوهش ،برخی مشخصات و ویژگیها برحسب درصد در جدول« ،»9نشاندادهشدهاست.
جدول ()9تفکيک دادههای نمونه آماری بر اساس ویژگیهای جامعهشناختی
جنسيت

مرد()35/5

زن()10/9

تآهل -تجرد

متأهل()44/5

مجرد()3/9

نوع استخدام

رسمی()% 38

قراردادی()% 19

مدرك تحصيلی
سن
سابقه شغلی

دیپلم()% 49

فوق دیپلم()% 00

ليسانس()%5

فوق ليسانس()% 0

بين  11-91سال()% 00

بين )% 83(90-81

بين )%11(80-51

بين )% 04(50-91

بين 0-5

بين 9-01

بين05-00

بين 09-11

بين 10-15

بين 19-91

باالتر از 91

%91

%11

%19

%8

%00

%01

%1

آزمون فرضیههای تحقیق
" فرضيه اصلی :دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب بهبود عملکرد آنها میگردد" .نتایج تحليل آماری نشانداد که چون سطح معنیداری

معادل 1/110است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را میپذیریم؛ یعنی دورههای ضمنخدمت کارکنان موجوب بهبوود
عملکرد آنها میگردد.
" فرضيه فرعی :0دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب افزایش مهارتهای شغلی آنها میگردد" .با توجه به نتایج بوهدسوتآموده ،چوون

سطح معنیداری معادل  1/111است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را میپذیریم؛ یعنی دورههوای ضومنخودمات
کارکنان ،موجب افزایش مهارتهای شغلی آنها میگردد.
" فرضيه فرعی  :1دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب افزایش سرعت در انجام امور آنها میگردد" .با توجه به نتایج بهدستآمده ،چون

سطح معنیداری معادل  1/183است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را میپذیریم؛ یعنوی دورههوای ضومنخودمت
کارکنان ،موجب افزایش سرعت در انجام امورآنها میگردد.
" فرضيه فرعی  :9دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب افزایش کيفيت ارائه خدمات آنها میگردد" .با توجه به نتایج بهدستآمده ،چوون

سطح معنیداری معادل  1/111است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را می پذیریم؛ یعنی دورههوای ضومنخودمت
کارکنان ،موجب افزایش کيفيت ارائه خدماتآنها میگردد.
" فرضيه فرعی  :8دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب بهبود ارتباطات فردی آنها میگردد" .با توجه به نتایج بهدستآمده ،چون سوطح

معنیداری معادل  1/111است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را میپذیریم؛ یعنی دورههای ضمنخدمت کارکنوان،
موجب بهبود ارتباطات فردیآنها میگردد.
" فرضيه فرعی  :5دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب افزایش انگيزه آنها میگردد" .با توجه به نتایج بهدستآمده ،چون سوطح معنوی-

داری معادل  1/0است ،لذا در سطح ،   0.05فرض صفر را رد نمیکنيم و آن را میپذیریم؛ یعنی دورههای ضمنخدمت کارکنوان ،موجوب
افزایش انگيزهآنهانمیگردد.
"فرضيه فرعی  :9دورههای ضمنخدمت کارکنان ،موجب افزایش خالقيت و نوآوری آنها میگردد" .با توجه به نتایج بهدسوتآموده ،چوون

سطح معنیداری معادل  1/08است ،لذا در سطح  ،   0.05فرض صفر را رد نمیکنيم و آن را مویپوذیریم؛ یعنوی دورههوای ضومنخودمت
کارکنان ،موجب افزایش خالقيت و نوآوریآنها نمیگردد.
جدول ( )8نتایج آزمون آزمون tی استيودنت برای متغير دورههای ضمنخدمت بر عملکرد
ميانگين

انحراف معيار

آمارهt

معنیداری

فرضيه اصلی

9/030

1/330

9/1

1/110

فرضيه فرعی0

9/33

1/313

8/9

1/111

فرضيه فرعی1

9/01

1/318

0/93

1/183

فرضيهها
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فرضيه فرعی9

39/1

1/335

8/19

1/111

فرضيه فرعی8

9/14

1/491

8/38

1/111

فرضيه فرعی5

9/13

1/495

0/19

1/0

فرضيه فرعی9

9/19

1/491

0/13

1/08

همچنين نتایج حاصل از آزمون "فرضيه :از دیدگاه پاسخگویان ،بين مزایای آموزشهای ضمنخدمت ،اولویت وجوددارد" ،نيز نشوانداد ،بوا
توجه به آنکه ميزان کای دوی فریدمن  ،58/048و سطح معنیداری  ،1/111است؛ و با توجه به آنکه سطح معنیداری بهدستآمده از سطح معنی-
داری  1/15کمتراست ،میتوان ادعانمود از دیدگاه پاسخگویان ،بين مزایای آموزشهای ضمنخدمت ،اولویت وجوددارد.
جدول ( )5نتایج آزمون فریدمن برای اولویت مزایای آموزشهای ضمن خدمت
ردیف

آماره

مقدار

0

کای دو فریدمن

58/048

1

درجه آزادی

5

9

سطح معنیداری

1/111

جدول ( )9ميانگين رتبهها و رتبه برای تعيين اولویت ،مزایای آموزشهای ضمنخدمت
عوامل

ميانگين رتبهها

اولویت

افزایش مهارت

9/41

سوم

افزایش سرعت

9/1

چهارم

افزایش کيفيت ارائه خدمات

9/3

اول

بهبود ارتباطات بين همکاران

9/43

دوم

افزایش انگيزه

9/05

پنجم

افزایش خالقيت و نوآوری

9/18

ششم

بحث و نتیجه گیری
نتایج بهطورکلی حاکی از تأثير مثبت و مستقيم آموزش ضمنخدمت بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود .و این نتيجوه ،بوا تحقيقوات
مشابه در این زمينه همخوانی دارد .ازجمله با تحقيق ایزدی(،)0931که بدین نتایج رسيدهبود که معلمانی که در دورههای آمووزش ضومنخودمت
شرکتمیکنند ،کارآیی و نظم بيشتری دارند و از رشد اعتقاد به کار باالتری برخوردار هستند .همچنين با نتایج تحقيق بزازجزایوری( ،)0933کوه
فرضيه "کارکنان آموزشدیده اثربخشی بيشتری نسبت به کارکنان آموزشندیده دارند" ،را تائيد کردهبوود نيوز ،همخووانیدارد .ازسوویدیگور ،بوا
پژوهش پورظهير(،)0931که به این نتيجه رسيدهبود که آموزش ضمنخدمت موجب بهبود عملکرد کارکنان میشوود و جبواری(،)0934کوه تواثير
برنامههای آموزش ضمنخدمت بر بهبود عملکرد را تائيدکردهبود ،همخوانیدارد.
در مقابل پاریس و وایت( ،)0349به عدم اثربخشی آموزشهای ضمنخدمت اشارهدارند .ایشان در پژوهش خود نشاندادند که آموزشهوای
ضمنخدمت به دليل هزینههای باال ،اتالف وقت و ناکارآمدی روش آموزش ،اثربخش نيستند؛ کوه ایون نتيجوه بوا نتوایج حاصول از ایون تحقيوق
مغایرتدارد.
البته در تحقيق حاضر ،آموزش ضمنخدمت با  8مؤلفه عملکرد رابطه معنیدار داشت ،به این معنی که آمووزش ضومنخودمت در سوازمان،
باعث افزایش مهارت ،افزایش سرعت ،افزایش کيفيت ارائه خدمات و بهبود ارتباط بين همکاران میشود ولی بوا دو مؤلفوه دیگور متغيور وابسوته
عملکرد ،یعنی افزایش انگيزه و افزایش خالقيت و نوآوری کارکنان رابطه معنیدار نداشت.
نتيجه حاصل از تحليل آماری فرضيه فرعی  0با نتایج تحقيقات مشابه همخوانی داشت ،بهعنوان مثال ،جيمزاز( ،)0334صيادی سی-
سخت( ،)0943در پژوهشهای خود اثربخشی آموزش ضمنخدمت را در ارتقاء دانش ،مهارت ،نگرش و رفتار شغلی نيروی انسانی نشاندادند.
همچنين ،احمدی( ،)0941در پژوهشی نشانداد که :بين اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت و مهارتهای پيش و پس از طی دوره آموزش ،رابطه
معنیداری وجودندارد .که با نتيجه حاصل از تحقيق حاضر همخوانی ندارد.
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نتيجه حاصل از تحليل آماری فرضيه فرعی 1نيز ،با نتيجه برخوی تحقيقوات مشوابه همخووانی دارد؛ ازجملوه ،بوا پوژوهش ابراهيموی قووام-
آبادی(،)0933که نشانداد آموزش راهبرد یادگيری ،سرعت یادگيری را به شکل قابلتوجهی افزایشمیدهد.
همچنين ،نتيجه حاصل از تحليل آماری فرضيه فرعی ،9با نتيجه برخی تحقيقات مشابه همخوانی دارد .ازجمله ،با پژوهش بهشتی( ،)0941که
در بررسی خود ،به این نتایج دستیافت که آموزش ضمنخدمت شغلی ،موجب افزایش دقت و ارتقای کيفيت فعاليتها در کارکنان مویشوود .و
همچنين صيادیسیسخت( ،)0943نيز در پژوهشی به این نتایج دستیافت که آموزشهای ضمنخدمت شغلی در کارکنان ،موجب افزایش دقت،
ارتقای کيفيت فعاليتها ،افزایش دانش شغلی ،افزایش مهارت شغلی ،بهبود روحيه و کاهش هزینه در بسياری از زمينهها میگردد ،بدیهی است که
چنين نتایجی با نتایج کلی تحقيق بهطور اعم ،و فرضيه فرعی 0و  9بهطور اخص همخوانیدارد.
نتيجه حاصل از تحليل آماری فرضيه فرعی ،8با نتيجه برخی تحقيقات مشابه همخوانی دارد .بهعنوان مثال ،ایزدی( ،)0931در پوژوهش خوود
به این نتيجه رسيد که یکی از فواید برگزاری دورههای آموزش ضمنخدمت ،بهبود ارتباطات بينفردی است .همچنين ،نتيجوه حاصول از تحليول
آماری فرضيه فرعی ،5با نتيجه تحقيق جيمزاز( ،)0334همخوانیندارد .وی در مطالعات خود دریافت که کارکنان در سازمانها از  11تا  91درصد
توانایی خود استفادهمیکنند .پژوهشهای وی نشانداد که اگر کارکنان آموزش ببينند ،بهگونهای شایسته برانگيخته میشوند ،و  41تا  31درصود از
تواناییهای خود را بروزمیدهند .که این نتيجه با نتيجه حاصل از تحقيق حاضر که عدم تاثير آموزش ضمنخدمت بر افزایش انگيزه را تائيدکورد،
همخوانیندارد.
همچنين ،نتيجه حاصل از تحليل آماری فرضيه فرعی ،9با نتيجه حاصل از تحقيق رئوفی و تاریخی(،)0949که استقبال از تغييرات و نوآوری-
ها در سازمان توس مدیران آموزشدیده را بهعنوان یکی از نتایج حاصل از تحقيق خود ،تائيد کرده بودند ،همخوانی داشت.
همچنين عواملی همچون :در دسترس نبودن پرسشنامه استاندارد ،در ارتباط با موضوع تحقيق (که از این بابت وقوت زیوادی صورف تودوین
پرسشنامه مورد استفاده گردید) ،عدم دقت و دلسوزی کافی برخی از کارکنان در پاسخ به پرسشها ،عدم امکان انجام امور تحقيق در ضومن کوار
اداری ،را میتوان از محدودیتهای این تحقيق برشمرد .ازسویدیگر ،به دليل عدموجود سوابق دقيق ،امکان بررسی دیدگاههای کارکنوان در بوازه
زمانی طوالنیتر ،فراهمنگردید و تنها کارکنانی که در طول سال  0931در این دورهها شرکت کردهبودند ،مورد بررسی قرارگرفتند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقيق ،پيشنهادمیگردد مدیران سازمانها ،توصيههای زیر را سرلوحه برنامهریزیها و فعاليتهای خوود
قراردهند:
گرچه در بنياد آموزشهای ضمنخدمت این باور وجود دارد که این نوع آموزشها میتوانند دانش و مهارت مشارکتکننودگان را افوزایش-
دهند و نگرش آنها را مثبت گردانند( ،)0اما دستاندرکاران آموزشهای ضمنخدمت همواره نگران اثربخشی فعاليتهای خود هستند زیرا
چنانکه اسلومن( )1119اظهارداشته « این نوع آموزشها هنگامی مفيد خواهندبود که کارمندان بخواهند یادبگيرند و سرپرستان بخواهند یاد-
بدهند» .بنابراین ،بهنظر میرسد اولين قدم در برگزاری دورههای آموزشضمنخدمت ،ایجاد عالقه و انگيوزه در مودیران و کارمنودان اسوت.
همچنين ،بهمنظور ایجاد عالقه و افزایش انگيزه شرکت کنندگان ،به شرکت مجدد در کالسها ،وگذراندن دورههای آموزشوی الزم ،پيشونهاد
میگردد عوامل ترغيبکننده مانند افزایش حقوق و مزایا،درنظرگرفتن امتياز بويش تور در فورم ارزشويابی سواالنه ،برقوراری حوق برجسوتگی،
تخصيص گروه و پایه حقوق و  ...مدنظر مدیران سازمانها قرار گيرد.
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