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 چکیده

 یآن م یانسان هیو ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرما گرددند یهر سازمان محسوب م یاصل یها هیاز سرما یانسان یروین

خواهد شد.  یو گروه ی. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت الزم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح فردباشد

آموزش ضمن خدمت معموال  یهاها دارد. دورهسازمان ییکارا یدر ارتقا ییسزاآموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به نیچنهم

 کارکنان را شامل عملکردمربوط به بهبود  یهاییها و تواناورش مهارتدانش،پر کسب لیموجود و تسه یهاتیقابل تیتقو

 تحقیق روش براساس و است کاربردی – عملی تحقیق یک هدف نظر از تحقیقات بندی دسته براساس تحقیق این .شودیم

 توزیع شرکت معاونین مجموعه تحقیق این آماری جامعه. باشد می علی تحقیق یک تحقیقات، بندی دسته نظر از پژوهش این

 نمونه حجم تعیین برای. باشد می تصادفی روش حاضر تحقیق در گیری نمونه روش. باشد می نفر 50تعداد با تهران استان برق

 آوری جمع و توزیع از پس و شدند انتخاب نفر 44 تعداد آن طبق که است شده استفاده کوکران فرمول از تحقیق این در

 روایی سنجش برای ضمنا گردد می استفاده ساختاری معادالت رویکرد از پژوهشی های فرضیه سنجش ،بمنظور ها پرسشنامه

 .قرارگرفت محاسبه مورد کرونباخ آلفای ضریب و ترکیبی پایایی ها پرسشنامه پایایی سنجش و برای واگرا روایی از

 یآموزش یبرنامه ها ،یآموزش ضمن خدمت، عملکرد سازمان یدوره هاهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

با ورود به هزاره ی سوم میالدی و با پیشرفت های فناوری و تحوالت شگرف و پرشتاب در محیط های کاری، یکی از دل 

مشغولی های اصلی مدیران سازمان ها در عصر حاضر،آموزش و توسعه ی منابع انسانی است و آموزش کارکنان مهم ترین ابزار 

است.کارکنان سازمان از طریق این آموزش ها، توانمدی های الزم را کسب کرده و قابلیت های خود را توسعه ی منابع انسانی 

1توسعه می دهند و مهارت های مورد نیاز را فرا می گیرند.)تانجونگ و همکاران ،2020.) 

 یابیدست یابیو اثربخش بازار نیمدرن نو یکه بدون استفاده از ابزارها میشاهد رقابت تنگاتنگ فرهنگ ها هست یدرعصر کنون

سازمان ها، ساز و کار یا وسیله ( 1396)محقق و همکاران،نخواهد بود. ریامکان پذ یفرهنگ داریمطولب توسعه پا تیبه وضع

تحقق هدف های جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی 

نشان می دهد که در گذشته به علت ساده  ها سازمان تحول و گیری شکل بررسی. پردازند می  گرفته و به فعالیتجامعه شکل 

بودن زندگی بشری و تکنولوژی محدود، ساختار و کارکردهای سازمان ها ساده و ابتدایی بوده و افراد برای انجام فعالیتهای آن 

زندگی تغییر و تحوالتی که بعدها در شکل  (.1397)قلی پور و همکاران، نیاز چندانی به دانش و معلومات حرفه ای نداشتند

اجتماعی به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتیجه اهداف، وظایف و مسئولیت های 

آن پیچیده تر و اداره امور آن نیز به مراتب دشوارتر شد . در چنین شرایطی دیگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ی الزم 

های سازمان ها نبودند. پیامد چنین تغییرات و تحوالت عظیم صنعتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و ... تقادر به انجام وظایف و فعالی

 یکی (.2018) ژانگ و همکاران، در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امری حیاتی مبدل کرد

بازار  یو اطالعات کامل در مورد فرصت ها یدر مورد رقابت کامل ، وجود آگاه یاقتصاد کیکالس یتئور یاز مفروضات قو

و رشد روزافزون  دیروزافزون توسعه محصوالت جد ییای، پو یاز محصوالت مال یتر عیو دامنه وس یدگیچیپ شیاست. افزا

هزاره سوم میالدی، ( 1400همکاران،)آزادارمکی و دهد یم شیرا افزا یو مال یتصادسواد اق تی، اهم یو مال یاطالعات اقتصاد

 .با جهانی شدن آموزش و با رشد فزاینده فناوری اطالعات، ارتباطات و تغییرات سریع در دانش و مهاجرت ها همراه بوده است 

عصر حاضر، انفجار اطالعات را نامی در خور و شایسته شرایط و مقتضیات امروز میدانند. در این عصر، سرمایه اندیشمندان 

به عبارت دیگر این  .آید انسانی، مهمترین عامل توسعه سازمانی و آموزش، بهترین ابزار برای توسعه منابع انسانی به حساب می

اصل که آموزش در ارتقای سطح دانش، توانمندی ها و نگرشهای انسان تأثیر بسزایی دارد، مورد توافق تمامی صاحب نظران و 

 یمهارت ها یو ضرورت ارتقا تیبا توجه به اهم .(1395، فتحی و همکارانیت می باشد )متخصصان امر آموزش و تعلیم و ترب

خود اتخاذ کنند. با  یمنابع انسان یریرقابت پذ شیافزا یبرا یمناسب یاستراتژ دی، شرکت ها با4.0در صنعت  یمنابع انسان

بر  یمبتن ییها یکه با اتخاذ استراتژ یدر حال ابند،ی یدست م یشرکت ها تنها به پس انداز مال ند،یفرآ ونیتمرکز بر اتوماس

به رشد و اهداف  یابیدست یرا برا یتواند چشم انداز بزرگ تر یشرکت م کی ،یو فناور یمنابع انسان یها و استعدادها تیظرف

2.)بالویی و همکارانکسب و کار متصور شود ،2022) 

ناگزیرند به شرایط و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از مهم ترین مدیران سازمان ها، در عصر تغییر و تحوالت روزافزون 

رویکردها برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی به منظور ایجاد قابلیت های دانشی، مهارتی و رفتاری در کارکنان سرمایه 

                                                           
1 - Tanjung et al. 

2 Balouei&etal 
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ملل حکایت از آن دارد که نه گزارش سازمان (.1399)قهرمانی و مصطفوی، گذاری در دوره های آموزشی ضمن خدمت است

تنها کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، بلکه کلیه کشورهای در حال توسعه نیز به این باور رسیده اند و امروزه قطب های 

صنعتی جهان، مبالغ هنگفتی را صرف آموزش کارکنان خود می کنند. آموزش در این معنا همان آموزش مداوم است و آموزش 

صطالحی است که در ادبیات آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن طرح می شود. البته آموزشهایی میتوانند ضمن خدمت نیز ا

باعث ایجاد افزایش کارایی گردند که هدف دار، مداوم و پرمحتوا بوده و به وسیله کارشناسان، اساتید و مربیان مجرب در امور 

اند نیروی انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی و اجرا گردد. این آموزشها می تو

هدف اصلی آموزش کارکنان برآوردن نیازهای آموزشی  .به حرکت درآورده و در ارتقای کیفیت و کمیت کارایی آنان مؤثر باشد 

ی آنها نیازمند آموزش هایی است فردی، شغلی و سازمانی کارکنان است. انجام وظایف مشاغل بنابر ماهیت عملکردی و کاربرد

تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطالعات عملی و کاربردی الزم را برای انجام فعالیتهای شغلی ارائه نمایند. لذا اینگونه آموزش 

قنبری و .)ها باید عالوه بر توجه به دانش نظری، برکاربرد دانش و اطالعات در زمینه های شغلی متمرکز باشند

 ینی)سند چهارم، پنجم و ششم( به نقش آموزش کارآفر رانیا یو فرهنگ یجتماعا ،یدر سند توسعه اقتصاد (.1394اران،همک

نکرده  ینیکارآفر یآموزش یهارساختیدر ز یمناسب یگذارهیسرما رانیا یشده است. اگرچه در عمل، نظام آموزش دیتاک اریبس

را در هنگام حرکت رو به جلو  ینیرا فراهم کنند که آموزش کارآفر یطیگذاران شرا استیکه س میکن یم شنهادیاست. ما پ

3)سعادت و همکارانکنند. یعمل شتریب منابع انسانی با ارزشترین و مهمترین عامل توسعه هر کشور محسوب می شود. ( 2021،

 توان به استعدادها،سرعت این قابلیتها را میهای پایدارسازمانی است. ایجاد ورشد قابلیت مستلزم پایدار منابع انسانی توسعه

آموزش وتوسعه، .عمل در رویارویی با شرایط متغیر، یادگیری،همکاری و پاسخگویی و در نهایت فرهنگ عملکرد تعبیر نمود

هیچ امروزه  برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است ریزی شده به وسیله مدیریت کوشش مداوم و برنامه

ا تغییرات سریع محیطی، .ب سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات،قادر به ادامه حیات نیست

کسب و کار امروزی و لزوم  ظهور و پیچیده تر شدن مشاغل و وظایف شغلی جدید، و رقابت در محیط به سرعت در حال تغییر

کامال محسوس می باشد.  ش آموزش و تغییر در دانش، مهارت، توانایی ها و رفتار کارکنانپاسخ گویی به نیازهای مشتریان، نق

می کند و توانایی  منابع انسانی است و آموزش فرد را برای انجام کار توانمند عملکردسازمان ها در گرو افزایش عملکرد افزایش 

امروزه اهرم توسعه، ثروت و  .(1399)کیوانی و همکاران،بخشد. ها، مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی را بهبود می 

4مجد)داوری و علیزادهمؤثر است. تیریو مد یبلکه علم انسان ست،ین یانسان یروین ،2016) 

 15000 وسعت به ای محدوده می باشدکه  شرکت توزیع برق استان تهرانجامعه آماری مورد مطالعه ما در این تحقیق 

 شرکت استقالل قانون راستای در شرکت این .است داده پوشش تحت را برق منطقه 22 و شهر 32 بر بالغ و واقع مربع کیلومتر

 مراکز کردن نزدیک و زدایی تمرکز :گردید تشکیل زیر اهداف با 15/8/86 تاریخ در کشور های استان برق نیروی توزیع های

 گیری درتصمیم کارکنان مجموعه مشارکت برق، مناطق بر بیشتر نظارت و کنترل اعمال اجرایی، واحدهای به گیری تصمیم

 درسطح نوآوری و خالقیت شکوفایی و ها انگیزه افزایش منظور به ازایشان خواهی مسئولیت و مسئولیت واگذاری با شرکت های

 خدمات ارایه کمی و کیفی بهبود و تسریع تسهیل، درجهت بوروکراسی کردن کم وهمچنین شرکت مدیریت تحت حوزه

                                                           
3 Saadat&etal 

4 Davari&AlizadehMajd 
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 باور این بر مدیریت کل این شرکت. نیرو وزارت کلی های سیاست قالب در منطقه سربلند مردم به تر شایسته هرچه و گسترده

 منابع ترین باارزش عنوان به توانمند و متخصص و متعهد انسانی منابع بر تکیه با و هوشمندانه رهبری با بایستی که است

 خصوصی بخش مشارکت و نموده اقدام وری بهره افزایش جهت در...  و اجتماعی اقتصادی، تکنولوژیک، های فرصت از سازمان،

 .باشد داشته را آینده رقابتی بازارهای در حضور شایستگی تا دهد توسعه را

ملکرد عافزایش  بمنظورسازمانها با تفاسیر گفته شده می توان بیان داشت انجام پژوهش حاضر در این برهه زمانی که    

ی ورت باالیمی تواند از اهمیت و ضر ید دارندکضمن خدمت تاآموزش بر آموزش کاکنان خود و دوره های  سازمانی خود

محقق  یصلغدغه ادتوان گفت  یشده و مرور مباحث مطرح شده در حوزه مورد نظر م انیب ریبا توجه به تفاس برخوردار باشد.

رنامه ب ایآ نکهی؟و ادارد یمعنادار ریتاث یزش ضمن خدمت بر عملکرد سازمانآمو یدوره ها ایسوال است که آ نیبه ا ییپاسخگو

 د؟ینما فایا یگر یانجیتواند نقش م یم زانیبه چه م انیم نیآموزش در ا یها

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 دوره های آموزش ضمن خدمت

ها و  ت مند و مستمر دانش، مهار نظام کار است که باهدف بهبود طیدر مح افتهیسازمان  یآموزش یآموزش ضمن خدمت، نوع

 ،یاز جنبه سازمان .شود  یارائه م طیمح نیا یها شرفتیپ و کار طیآن ها با مح یسازگار شیکارکنان و افزا ییکارا شیافزا

 فیوظا بتواند کند تا افتیدر دیشود که کارکنان پس از استخدام با یگفته م ییبه آن دسته از آموزش ها خدمت آموزش ضمن

ها و تمهار د،یدانش و علوم جد یریکننده فراگ لیتسه آموزش ها ، نیا دهند.شکل انجام  نیمحوله را به بهتر یها تیو مسئول

5به نقل از سمول 1399رمضانی و همکاران،).هستند ازیمورد ن کارکنان بهبود عملکارد یهستند که برا ییها ییتوانا ،2018.) 

 های آموزشیرنامه ب

کلیه کوشش هایی که  "ه آموزش تعاریف بسیاری بیان شده است؛ برخی از متخصصان آموزش را عبارت می دانند ازاژبرای و 

در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک 

در بسیاری از کتب مدیریت، . "آماده انجام و پذیرش مسؤولیت های شغل خود می نمایندسازمان به عمل می آید و آنان را 

آموزش به عنوان یک ابزار مدیریت که نیازهای مهارتی و شغلی کارکنان را رفع کرده و موجب تحقق اهداف سازمان می شود، 

از جمله انتخاب، استخدام،  یبع انسانمنا تیریانسان بر بهبود مد کردیرو. (1399)طاهرخانی و حمیدی،تعریف شده است

 نیا لیآن به دل ریاست، اما تأث کردیرو نیا یایاز مزا یبرخ عینسبتاً سر رینسبتاً ارزان و تأث یآموزش و ارتقاء متمرکز است. اجرا

 نیرا تضم ندهایفرآ یبرا یاهیرو یبانیو پشت یدارساختار ا میمحدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش، تنظ تیواقع

6)بالویی و همکاران.کندینم  یتواند تابع الگوها ی، مصطور خا به خدمت کارکنان نو آموزش ضم یآموزش به طورکل( 2021،

ترین وشایع ترین الگوهای آموزش ضمن خدمت، الگوهای نظام دار هستند. این الگوها که به طور باشد. از مهم  یمتفاوت

است،توجه و تاکید زیادی  بر نظم و ترتیب در آموزش ضمن خدمت و برنامه ریزی آن دارد و شکل گرفته 1960مشخص از دهه

با تعریف و تصریح مراحل منطقی برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت،راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان و مدیران آموزش 

                                                           
5 - Samwel 

6 Balouei&etal 
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 دکنندهیو تول یاو پروژه یمراکز علم نیتریاز غن یکیاگرچه دانشگاه  (.1400)هاشمی و همکاران،ضمن خدمت فراهم می کند.

)آزما و خود دارد. رامونیجهان پ یو فرهنگ یاجتماع ،یدر تحوالت اقتصاد یدیاست، اما همواره نقش کل یدانش و فناور

7همکاران ،2015) 

 سازمانی عملکرد

 یعیطب طعاتق مینظتاطراف و  طیدر مح راتییتغ یبررس عملکرد، یابیاست. ارز یتیریاز توابع عمدهء مد یکیعملکرد  یابیارز

 یلکردعم روند نیهمچن واز هر دو اقدامات  یبیشامل ترک دیبا عملکرد یابیباشد. ارز یم کیاستراتژ تیریمد ندیو الزم از فرا

هم بطور  ران آنینظارت بر مد ستمیس کی نیدهد. همچن یم یجا خود مربوطه را در یبه اقدامات مال ازیعامل ن نیباشد. ا

 .دهد یقرار م ریچشم انداز را تحت تاث ک،یدر  رییتغ یِمداوم وجود داشت که چگونگ

 توسط هکباشد  یم یفرد یبرنامه ها میت ،یعملکرد سازمان بهبود یشده برا یطراح ندیفرا کی تیریعملکرد و مد یابیارز

 تینها در باشد، یمعملکرد بهتر  یبرا یو کارکنان سازمان رانیمد یبرا دشوار ندیفرآ کیشده است. هر چند  یطراح رانیمد

 یشرکت هادنا یو  است که در آن عملکرد فرد و سازمان یندیفرآ عملکرد یابیگردد.ارز یم یمنجر به بهبود عملکرد سازمان

ه صورت ب عملکرد یابیرزشود. معموال ا یعملکرد کل سازمان پرداخته م مشاهد و یابیبه ارز یرسم ندیفرآ نیشود. ا یم یابیارز

  (.1401)یعقوبیان و همکاران، شود یساالنه انجام م

 

 

 

  پیشینه پژوهش

 خالصه پیشینه پژوهش های انجام شده( 1)جدول

 پیشینه داخلی

 نتایج یافته ها عنوان نویسندگان ردیف

 (1401رحیمی) 1

 

 

از آموزش  تیابطه رضار

ضمن خدمت معلمان و 

با  یعملکرد شغل

توسعه  یگریانجیم

معلمان منطقه  یحرفه ا

 بهارستان

از آموزش ضمن خدمت با عملکرد  تیرضا نیب -1نشان داد  جینتا

ازآموزش ضمن  تیرضا نیب -2معلمان رابطه وجود دارد.  یشغل

توسعه  -3معلمان رابطه وجود دارد.  یخدمت با توسعه حرفه ا

از آموزش ضمن خدمت و عملکرد  تیرضا نیدر رابطه ب یحرفه ا

توسعه  یمولفه ها نیب از -4دارد.  رانهیانجگیمعلمان نقش م یشغل

از  تیرضا نیدر رابطه ب یکالس دار تیریمولفه مد ،یحرفه ا

 گرانهیانجیمعلمان نقش م یآموزش ضمن خدمت و عملکرد شغل

برنامه  ،یآموزش ی)فاوا یتوسعه حرفه ا یمولفه ها ریدارد و سا

ارتباط با دانش آموزان( در رابطه  یبرقرار ییتوانا ،یدرس یزیر

معلمان نقش  یآموزش ضمن خدمت و عملکرد شغل از تیرضا نیب

از آموزش ضمن خدمت  تیرضا نیب -5ندارند.  گرانهیانجیم

                                                           
7 Azma&etal 
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معلمان  یتوسعه حرفه ا یگریانجیبا م یمعلمان و عملکرد شغل

 رابطه وجود دارد.

رمضانی و  2

 (1400همکاران)

و  یمنابع انسان تیریمد

 یآموزش ها نیرابطه ب

ضمن خدمت و 

با عملکرد  یتوانمندساز

 یکارکنان شهردار

 بجنورد

پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان از پرسشنامه  نیدر ا

ه ز پرسشناما یسنجشتوانمندساز ی( برا1389 یمیاستاندارد )مق

 یهرس ( و پرسشنامه استاندارد عملکرد1998) زریاستاندارد اسپرت

تفاده پرسشنامه ها با اس ییای( استفادهشد. پا2009و گلد اسمت )

آموزش  یپرسشنامه ها یبرا بیکرونباخ به ترت یاز روش آلفا

 ییروا70/0و 78/0و 0/  94وعملکرد  یضمن خدمت و توانمندساز

هت ج نیقرارگرفته اند. همچن دییمورد تا ییابزار با روش محتوا

 SPSS21با نرم افزار  ،یداده ها ازمعادالت ساختار لیوتحل هیتجز

آموزش  نیب دهدینشان م جیاستفاده شده است. نتا AMOSو 

 وو عملکرد رابطه مثبت  یتوانمندساز یها بامولفهضمن خدمت 

 وجود دارد. یمعنادار

ابراهیمیان و  3

 (1400همکاران)

و  یآموزش یزیبرنامه ر

 آن یاصول ها

 یگراه زند کینگرش و  کیبه عنوان  یزیبرنامه ر رتیدر علم مد

م نگر و عز ندهیتفکر آ شه،یاند یاست که متضمن تعهد به مبنا

 و تیریمد نیباشد بنابرا یمنظم و مداوم م یزیراسخ به برنامه ر

 دونب یوجه قابل انفکاک نبوده ،در هر کار چیبه ه یزیبرنامه ر

برو رو یبا مشکالت متعدد ایو  مکنتحقق اهداف نام یزیبرنامه ر

برش دادن آن به شکل  یزیمراحل برنامه ر نییخواهد شد.تع

 نواعدر آموزش و پرورش و ا یزیبرنامه ر کهیاست از آنجا یمشخص

 انیببحث به  نیبرخوردار است .اکنون در ا یا ژهیو تیآن از اهم

 .تاخدپر میخواه یزیبرنامه ر ندیوفرا یشآموز یزیانواع برنامه ر

و  یطرز 4

 (1399همکاران)

 یژگیو یرهایمتغ ریتاث

 ،یشناخت تیجمع

و  یبرنامه آموزش

بر  رانیمد تیحما

 یدوره ها یاثربخش

 آموزش ضمن خدمت

 یژگیو یرهایحاصل از پژوهش نشان دادند که متغ یها افتهی

 یبر اثربخش رانیمد تیو حما یبرنامه آموزش ،یشناخت تیجمع

ر دارند.ب یمعنادار ریآموزش ضمن خدمت کارکنان تاث یدوره ها

از آن  یپژوهش حاک جیحاصل از پژوهش، نتا یها افتهیاساس 

 دیخدمت  با منض یدوره ها شتریب یاست که به منظور اثربخش

 .داشت ژهیتوجه و یتیو حما یآموزش ،یمختلف فرد یهابه مولفه

 یهادوره یاجرا ریتأث (1399طاهرخانی) 5

ضمن خدمت  یآموزش

در سطوح مختلف مدل 

 یبر رو کیپاترکرک

کارکنان  یتوانمندساز

اداره ثبت اسناد و 

 نیامالک استان قزو

 

بر  یآموزش یهادوره یاجرا یاز اثرگذار یحاک قیتحق جینتا

نشان  جینتا نیبود. عالوه بر ا 0.84 زانیکارکنان به م یتوانمندساز

آموزش ضمن خدمت در سطح واکنش، بر  یداد که اجرا

موثر نبوده،  نیکارکنان اداره ثبت اسناد استان قزو یتوانمندساز

 زانی( موثر بوده و م0.33( و رفتار )0.42) یریادگیدر سطوح  یول

 جینتا نیبوده است. همچن شتریب یریادگیدر سطح  یاثرگذار نیا

نظر  نازیثبت اسناد و امالک استان قزو ادارهنشان داد که  قیتحق

 زانیدرم التیتحص زانیو م یسابقه کار ،یپست سازمان ت،یجنس

. به ستین موثر یزشآمو یهادوره یکارکنان بعد از ط یتوانمند
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 زانیو م یسابقه کار ،یپست سازمان ت،یجنس گریعبارت د

کارکنان  یآموزش بر توانمندساز یدر اثربخش یریتأث الت،یتحص

 نداشته است.

عطاران و  6

 (1399همکاران)

 یمطالعه اثرگذار

آموزش ضمن خدمت  

برعملکرد کارکنان 

و  یشرکت طراح

 نیو تام یمهندس

خودرو  رانیقطعات ا

ساپکوبر اساس مدل 

 ویاچ

 ریکه آموزش ضمن خدمت تاث دهد ینشان م شاین پژوه نتایج

ه ت. ببرابعاد عملکرد کارکنان سازمان مورد بحث داشته اس یمثبت

ئه راارتقا ا یبه سزا ریتاث تیتوان به اهم یم یریگجهیعنوان نت

 یریبه کارگ ،یغن یضمن خدمت با محتوا یآموزش یهادوره 

برد.   یپ یآموزش یها منظم دوره  یمدرسان متخصص و برگزار

 یسنج ازیکارمندان در نشود از مشارکت  یم شنهادیپ نیهمچن

ه نامبر یابیجهت اجرا و ارز یزیکمبود مهارت، برنامه ر ،یآموزش

 ضمن خدمت استفاده گردد. یآموزش یها

 پیشینه خارج از کشور

مو گارورا و  7

8همکاران (2022) 

نقش آموزش  یبررس

ضمن خدمت معلمان به 

 یبرا یعنوان ابزار

آموزان در عملکرد دانش

منتخب  یمدارس دولت

 سورویمنطقه ک

 زهیانگ جادیباعث ا هاافتهیضمن خدمت معلمان با توجه به  آموزش

 مؤثر، سیتدر ی. براشودیبهتر م جینتاکسب  یدر معلمان برا

. ارندمعلمان مستمر د یبه توسعه حرفه ا یبه دسترس ازیمعلمان ن

ز د را اتا آموزش خو سازدیمعلمان را قادر م یاحرفه شرفتیپ نیا

بهبود  گرانید انیها در مکالس وها کارگاه نارها،یسم قیرط

ب اغل دیکه معلمان با کندیم هیمطالعه توص نیا نیبخشند. بنابرا

ر انجام آموزش داشته باشند. د یبرا یمرخص ای یلیتحص یمرخص

 تواند معلمان پاره وقت استخدام کند تا یمدت مدرسه م نیا

که  میکن یمختل نشود. مهم است که قدردان یعاد یریادگی

 یها یدهد تا استراتژ یمستمر به معلم زمان م یتوسعه حرفه ا

 و اجرا کند ردیبگ ادیرا  دیجد

و  گانیاد 8

9همکاران (2021) 

 نیرابطه ب یبررس

آموزش ضمن خدمت، 

عملکرد و بهره  یابیارز

 رستانیمعلمان دب یور

 هیجریاوسون، ن التیدر ا

مشخص شد که آموزش ضمن خدمت به طور قابل  پژوهشدر این 

غرب  یسناتور هیدر ناح رستانیمعلمان دب یبر بهره ور یتوجه

، r = 0.370) هیجریاوسون، ن التیگذارد. ا یم ریاوسون تأث

p<0.05عملکرد به طور  یابیمشخص شد که ارز ن،یهمچن

غرب  یسناتور هیدر ناح رستانیمعلمان دب یوربر بهره یتوجهقابل

، r = 0.492) گذاردیم ریتأث هیجریاوسون، ن التیاوسون، ا

p<0.05). عملکرد  یابیآموزش ضمن خدمت و ارز ن،یعالوه بر ا

 یسناتور هیدر ناح رستانیمعلمان دب یوربه طور مشترک بر بهره

 = Fگذاشت )نسبت  ریتأث هیجریاوسون، ن التیغرب اوسون، ا

10.141 ،P<0.05). از منابع  دیشد که دولت با هیتوص نیبنابرا

                                                           
8 - Mugarura et al., 

9 - ADIGUN et al. 
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آموزش ضمن  قیاز توسعه معلمان از طر نانیاطم یبرا یشتریب

مورد  یهر از چند گاه دیمعلمان با ن،یخدمت استفاده کند. همچن

 یامر نقاط قوت و ضعف آنها را برا نیا رایز رند،یقرار گ یابیارز

تا  شوند قیتشو دیمعلمان با ت،یکند. در نها یبهبود بهتر آشکار م

 نگرش مثبت را نشان دهند. شهیهم

وانگ و  9

1همکاران 0 (2021) 

 

 نیرابطه ب یبررس

 عوامل بود یشناخت

 تیو تقو یتوانمندساز

 أتیه یاعضا یکارآمد

 یدانشگاه ها یعلم

 زنجان

 یهمبستگ یو کارآمد یشناخت یتوانمند نینشان داد که ب جینتا

 یعلم أتیکننده ه تیتقو عوامل وجود دارد یمثبت و معنادار

 یهمبستگ یعملکرد شناخت نیب نیزنجان. همچن یدانشگاه ها

نشان داد که عوامل  جیوجود داردنتا یمثبت و معنادار

از حق  یبرخوردار ،یستگیشا یعنی یشناخت یتوانمندساز

 تراییتوانند تغ یانتخابات، اثربخش بودن و قابل اعتماد بودن م

 کنند. ینیب شیرا پ ییاراک تیعوامل تقو یدرصد 51

 تحقیق روش

 گری با میانجی نیعملکرد سازمابر  دوره های آموزش ضمن خدمت تاثیر تاثیر از آنجایی که هدف تحقیق شناسایی و تعیین  

ه ی مشکالتی کبرا سخ باشد ، زیرا تحقیق در پی یافتن پامی باشد ، لذا تحقیق از نظر هدف کاربردی می برنامه های آموزشی

 لهوقعیت مسامورد با از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع همبستگی است ،  زیرا پس از برخ.باشدمطرح است می

تفاده در این سواالت پرسشنامه مورد اس (1388شورینی، ای و بیان موضوع اطالعات موردنیاز گردآوری شده است )خلیلی

 نیا یرامعه آماجمی باشد.  برای سه متغیر پژوهشستاندارد ندارد از پرسشنامه های ااشاخص های استتحقیق حاصل گردآوری 

کران برای نمونه طبق فرمول کونفر 44 باشد کهنفر می 50معاونین شرکت توزیع برق استان تهران با تعدادمجموعه  قیتحق

یق نیاز دارد که در هر پژوهش میدانی به مدل تحق.پرسشنامه بین آنها توزیع گردید  ساده به صورت تصادفی گیری انتخاب و 

 .دهدیمرا نشان  هاآنقالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق(1)شکل

وسیله ، بهیحداقل مربعات جزئ روشهای مختلف آمار توصیفی، استنباطی و ها از روشوتحلیل دادهدر این تحقیق برای تجزیه

 های تحقیق ازفرضیهمنظور آزمون در آمار تحلیلی این تحقیق به .شده است استفاده 2SmartPLS و SPSS 22افزارهاینرم

 شده است. مدل معادالت ساختاری استفاده

                                                           
10 -Wang et al. 

دوره های آموزش 

 ضمن خدمت

برنامه های 

 آموزشی

 عملکرد سازمانی
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 نتیجه ها و بحث 

 نمونهآزمون کفایت 

اده یول موورد اسوتفهای موجوود را بورای تحلتوان دادهدر انجام تحلیل عاملی باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می

اخص شون منظوور از های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیور؟ بودیقرارداد یا نه. به عبارت دیگر؛ آیا تعداد داده

KMO سوتند کوه ها زموانی بورای تحلیول عواملی مناسوب هاست. براساس این دو آزمون دادهده گردیدهو آزمون بارتلت استفا

جداول زیر  ها در( باشد. خروجی این آزمون05/0آزمون بارتلت کمتراز ) sig( و نزدیک به یک و 6/0بیشتر از ) KMOشاخص 

 است.ارائه گردیده

 و بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه KMOآزمون  (2)جدول 

 عملکرد سازمانی برنامه آموزشی دوره آموزش ضمن خدمت 

 KMO 738/0 0.758 0.751آزمون 

 آزمون بارتلت

2χ 2318.495 249.566 341.531 

 91 55 703 درجة آزادی

Sig .000 .000 .000 

 

ی تحلیول دهنودگان( بورا، لذا تعداد نمونه )تعوداد پاسوخبدست آمده 6/0بیشتراز  KMO؛ مقدار شاخص (2)باتوجه به جدول 

رای شناسوایی بدهد تحلیل عاملی است؛ که نشان می 05/0آزمون بارتلت، کوچکتراز  sigباشد. همچنین مقدار عاملی کافی می

 د.بودن ماتریس همبستگی، رد میشوشدهساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته

 برازش مدل اندازه گیری:

-یگیری مزهه و اندادر آن روابط بین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون مورد توجه قرار گرفتگیری مدلی است که مدل اندازه

 گیری معیارهای زیر استفاده شده است:های اندازهشود. برای بررسی برازش مدل

 معناداری بار عاملی بین گویه ها و متغیرهای مکنون مربوط به خود   (1

 ایایی ترکیبی سنجیده می شود.پایایی که توسط ضرایب آلفای کرونباخ و پ (2

 شود.( بررسی میAVEروایی همگرا که با معیار میانگین واریانس استخراج شده ) (3

 .روایی واگرا که با  روش فورنل و الرکر سنجیده می شود (4

 های تحقیقبرای مولفه AVE(. مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 3جدول )

 کرونباخآلفای  پایایی ترکیبی AVE شاخص

 0.893396 0.909863 0.425786 برنامه های آموزشی

 0.984169 0.984905 0.651553 دوره های آموزش ضمن خدمت

 0.851018 0.779195 0.527379 عملکرد سازمانی
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است.  7/0از مقدار  ها بزرگتر( مشخص است، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی مولفه3همانطور که از جدول)

است.  5/0ز مقدار اتمامی متغیرهای پژوهش باالتر  AVEبنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تایید است. همچنین مقدار 

 باشد.مورد قبول می بنابراین روایی همگرای سواالت پرسشنامه

نی وجود دارد وایی همگرا زمامحاسبه شده است. ر (AVEبرای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده)

صورت  شد. در اینبزرگتر با AVE باید از پایایی ترکیبی د. همچنیننبزرگتر باش 5/0از  AVEو  7/0از  پایایی ترکیبی که

نابراین باشد. بیمشرط فوق برای تمامی متغیرها برقرار  3( هر 2با توجه به جدول )شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت. 

 تمامی متغیرها از روایی همگرا برخوردار هستند.

ر متغیرها باشد، ( برای یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با سایAVEچنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده)

 د.باشنده میشخراج روایی واگرا برای آن متغیر وجود دارد. در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی جذر میانگین واریانس است

 های تحقیقو همبستگی بین شاخص AVE. (4جدول )

 
 عملکرد ضمن خدمت برنامه آموزش

     1.000000 برنامه های آموزشی

   1.000000 0.560163 دوره های آموزش ضمن خدمت

 1.000000 0.666218 0.686231 عملکرد سازمانی

 

از همبستگی آن  میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر( مشخص است، جذر 4های جدول)همانطور که از داده

 های پژوهش مورد تایید است.متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی متغیر

 

 برازش مدل کلی

بورازش  یتواند پس از بررسهای معادالت ساختاری است که توسط این معیار محقق میمربوط به بخش کلی مدل GOFمعیار 

زش در یوک گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. برای بررسی برابخش اندازه

توسط و قووی مبه عنوان مقادیر ضعیف،  36/0، 25/0، 01/0شود. سه مقدار استفاده کی GOFمدل کلی تنها یک معیار به نام 

 شود:(. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می2009اران،معرفی شده است)وتزلس و همک GOFبرای 

 

 GOFمعیار  (5)جدول

 Communality R Square 

 0.313783 0.425786 برنامه های آموزشی

   0.651553 دوره های آموزش ضمن خدمت

 0.586649 0.227373 عملکرد سازمانی
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برابور اسوت  کوه در جودول بواال آموده در نتیجوه. با توجه بوه مقوادیر43/0برابر است با  در نتیجه 

 باشد:محاسبه شده به شرح زیر می GOFبدین ترتیب مقدار 45/0با:

 
ن از نشوا 44/0، حاصول شودن GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قووی بورای  36/0و 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

 برازش قوی مدل دارد.

 آزمون فرضیه های پژوهشی

قدرت و  نشان دهنده  ضریب مسیر اندازهانجام شده است.  روش حداقل مربعات جزئی ی پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیه

بیشتر باشد.  96/1 از عدد  هر مسیرآماره تی  الزم است مقدار بودن ضریب مسیر معنادار برایبوده و بین دو متغیر  قوت رابطه

 variance accounted اما مهمترین شاخصی که باید بیاموزدسوبل استفاده میکنیم.  برای بررسی فرضیه میانجی از روش

for(VAF) است واریانس شمول همان یا . 

 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه های تحقیق (6جدول)

 فرضیه ها

رد
دا

تان
اس

ی 
دار

نا
مع

 

 نتیجه

 تایید 1.20 0.41 تاثیر دارد. یسازمان عملکرد بر خدمت ضمن موزشیا یها دوره

 تایید 12.33 0.56 ری دارد.تاثیر مثبت و معنی دا موزشیا یها برنامه بر خدمت ضمن موزشیا یها دوره

 تایید 2.36 0.45 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. یسازمان عملکرد بر برنامه های آموزشی

 برنامه آموزشی(چهارم پژوهش)نقش میانجی گری بررسی فرضیه  (7جدول)

 فرضیه
 نتیجه  مقدار بتای استاندارد

0.66 β2 β3  

نقش برنامه آموزشی در ارتباط آموزش 

 ضمن خدمت و عملکرد سازمانی

اثر 

 مستقیم
 اثر کل اثر غیر مستقیم

برنامه بر 

 عملکرد

ضمن خدمت 

 تایید بر برنامه

0.41 (0.45×)0.56 0.66 0.45 0.56 

 

فرضیات  باشد 96/1بیشتر از مقدار به دست آمده   و مقدار آماره تی  ریمتغ، مقدار ضریب مسیر برای 3و2 مطابق شکل های

 مورد تائید هستند.
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 ( آماره تی2شکل )

 

 ( ضریب مسیر3شکل )

 

 

 نتیجه گیری

همچنین  وازمانی سعملکرد و  آموزشهای ضمن خدمتهای فراوان از ادبیات گذشته در ارتباط با متغیرهای  با توجه به بررسی

ش ینکه پژوهوجه به اتیافت نشد که این سه متغیر را مورد بررسی قرار داده باشد. در ادامه با تحقیقی  برنامه های آموزشی

ز اا استفاده بیابی معادله های ساختاری خطی میباشد از روش مدل حاضر از نوع کاربردی و روابط بین متغییرها به صورت هم

اختاری، سه سبرای برازش و ارزیابی روایی مدلهای معادله های  PLS Smart روش استفاده شد.  PLS Smartافزار  نرم

 SPSS فزارا مگیری، مدل ساختاری و بخش کلی مدل. همچنین از نر بخش را تحت پوشش قرار میدهد: بخش مدلهای اندازه

 .برای به دست آوردن نتیجه کمک گرفته شد

زیوه تحلیول که تج تاثیر دارد یسازمان عملکرد بر خدمت ضمن یاموزش یها دورهادعا شده بود که  پژوهش 1شماره در فرضیه 

ی باشود، از مو 1.96از  کووچکتر(؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیور 6آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول)

 .رد شده استاین رو این فرضیه 
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معنوی داری  ی تاثیر مثبت واموزش یها برنامه بر خدمت ضمن یاموزش یها دورهادعا شده بود که  پژوهش 2شماره در فرضیه 

تغیر بزرگتور از معدد معنی داری مسیر مابین دو (؛ 6جدول)که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به  دارد

 ثبوت موی باشودممی باشد، از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده  1.96

 این اثر مستقیم می باشد.

تجزیوه که  دارد تاثیر مثبت و معنی داری یسازمان عملکرد بر برنامه های آموزشیادعا شده بود که  پژوهش 1شماره در فرضیه 

می باشد،  1.96ز عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر ا(؛ 6جدول)تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به 

قیم یون اثور مسوتاز این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد ا

 می باشد.

مت و هش حاکی از اینست که متغیر برنامه های آموزشی در ارتبواط میوان دوره هوای آمووزش ضومن خودپژو 4فرضیه شماره 

ابطه بزرگتر از عدد مقدار اثر کل بدست آمده برای این ر (؛7در جدول ) عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد که با توجه به اینکه

 نابراین این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.بدست آمد، از این رو این همبستگی بسیار مطلوب است و ب 0.6

گون، ن گوناروند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف و عمیق علوم، فنو

 شد و پویاو به رتکنولوژی اهمیت موضوع توسعه منابع انسانی سازمان ها را به منظور هماهنگی و مشارکت در این حرکت ر

قت دصوص موارد ذیل لذا مدیران ارشد و منابع انسانی سازمان مورد مطالعه می بایست در خ کامالً آشکار و ضروری می سازد

 نظر الزم را بعمل آورند:

 ه به منظور کننده در دور های آموزشی و در اختیار قرار دادن آن برای همه کارکنان شرکت تدوین اهداف دوره

آموزشی  های رهداف، به این معنی که کارکنان بدانند و درک نمایند که پس از طی دوجلوگیری از سردرگمی در اه

عیین شده تز پیش از آنان چه انتظاری میرود؛ چرا که آموزش زمانی مقرون به صرفه است که ما را به سوی اهداف ا

 .ببرد و نارساییهای دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان را اصالح نماید

 دفمند نظور هشایستگی مورد نیاز کارکنان و مهارتهای حرفهای و تخصصی مورد نیاز آنان به م شناسایی دانش و

 نمودن تأثیر اجرای دوره در تغییر نگرش کارکنان

 ملی از عتفاده انجام نیازسنجی آموزشی و طراحی دورههای آموزشی بر اساس آن، به منظور فراهم آوردن امکان اس

 هبود مهارتهابرگزاری دوره های کاربردی جهت افزایش توانمندی کارکنان و ب- های دورههای آموزشی  آموخته

 آموزشی در های ورهدگردد، به منظور بهبود توانمندی کارکنان خود، بر بهبود اجرای  به مدیران سازمان پیشنهاد می 

یاز ورد نمتخصصی  سطوح یادگیری و رفتار متمرکز شوند. به عبارت دیگر بر فراهم آوردن دانش شغلی و مهارت

مانی بر توانمندی زهای آموزشی  به بیان دیگر، اجرای دوره .کارکنان و تغییر در نگرش و رفتار آنان تمرکز نمایند

نان از ایتمندی آتنها رض تأثیرگذار خواهد بود که منجر به تغییر رفتار آنان شود، نه اینکهو عملکرد سازمانی کارکنان 

ی ای واقعهموزشی را کسب نماید و جهت تحقق بخشیدن توجه به پیشنهادات و نیاز های آ شرایط برگزاری دوره

 .کارکنان پیشنهاد می گردد
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