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 چکیده
 انسانی نیروهای خدمت ضمن هایآموزش هایبرنامه ارزشیابی رویکردهای تبیین حاضر پژوهش هدف

 پیمایشی نوع از توصیفی نیز هاداده گرداوری روش ازنظر و کاربردی هدف ازنظر حاضر پژوهش. بود
 فیکی بخش در حاضر پژوهش جامعه. بود اکتشافی نوع از یختهآم حاضر پژوهش، روش ازلحاظ و بود

 روش از استفاده با که بود 79-79 تحصیلی سال در خوزستان پزشکی علوم دانشگاه اساتید کلیه شامل
 مرد و زن کارکنان کلیه شامل کمی بخش آماری جامعه. شدند انتخاب نفر 51 هدفمند گیریهنمون

 در بار 5 حداقل که( آبادان، شوشتر، بهبهان، اهواز، دزفول) خوزستان استان پزشکی علوم هایدانشگاه
 یامرحله ایطبقه کمی بخش در گیرینمونه روش. بودند کرده شرکت خدمت ضمن آموزش هایدوره
 59 اب ایساختهمحقق پرسشنامه کمی بخش در اطالعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب نفر 093 که بوده

 برای آزمون معناداری سطح، داد نشان هایافته. بود یافتهساختار نیمه مصاحبه کیفی حوزه ابزار و بود سؤال
 بنابراین؛ دارد قرار مثبت عدادا دامنه در اطمینان فاصله و است 31/3 مقدار از ترکوچک عوامل تمامی

، ازب کدگذاری روش و محتوی تحلیل نتایج. است مطلوب سازمانی بالندگی عوامل تمامی وضعیت
 امکانات، مربی، محتوا، اعتمادسازی، دانش، سازمانی بالندگی عامل 7 که داد نشان انتخابی و محوری
 حلیلت بر مبتنی کمی تحلیل نتایج همچنین شدند استخراج مهارت و محوله وظایف، نگرش، آموزشی

 معنادار t مقدار و مسیر ضرایب دارای عامل 7 این که داد نشان ساختاری معادالت مدل و یاکتشاف عاملی
 یبضرا لذا ؛هستند 5/ 79 از تربزرگ t مقدار و 22/3 از باالتر عاملی بارهای دارای همگی به و باشندمی

 یابیارزش برای مناسبی هایسنجه لذا ؛بودند معنادار خدمت ضمن آموزش ارزشیابی به نسبت هاآن مسیر
 را( 997/3) مسیر ضریب باالترین آموزشی امکانات بیندراین. شوندمی محسوب خدمت ضمن آموزش

                                                                                                                                        
 .دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران 

 ،ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیرایران، گروه برنامه دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز 
 alirezaasare4520@iran.irشهید رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( 

 .دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران 

 المی، اهواز، ایران.دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اس 
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 تبیین در. بود سنجه ترینضعیف( 229/3) مسیر ضریب مقدار با مربی متغیر و سنجه ترینقوی لذا داشت
 بهبود، گروهی و فردی هایقابلیت افزایش به سازمان بالندگی هایویژگی که کرد رهاشا توانمی هایافته

 اهداف تحقق قبال در نیروها نکرد متعهد، بخشی -بین هماهنگی و ارتباطی توان ارتقاء، عملکرد
 و موزشآ طریق از کلی عملکرد توسعه، نیروها جوییرقابت و پذیریرقابت روحیه تقویت تشکیالتی

 .بود مؤسسه در حاکمیتی غیره و دموکراتیک ضایف ایجاد

 انسانی نیروهای، ارزشیابی رویکردهای، خدمت ضمن هایآموزش هایبرنامه: کلیدی هایواژه

 مقدمه
تکاملی را  روند، جوامع تحول رشد و به همراه، پویا و زنده همانند موجوداتی هاسازمان
 جذب امکانات قادر به ایجاد فرآیند یقطر از یدبا عموماً. این تحوالت کنندمیدنبال 

افت خود با ب برآیندهایو  فرآیندهابرای تطبیق دادن  موردنیاز هایظرفیتو  هاقابلیت
موجود در تشکیالت و  سازوکارهای(. 5071، )دهقان محیطی پیرامون خود باشند

رفته بهره گ پذیریرقابتتا از نیروها و منابع خود در رسیدن به  کندمیایجاب  هاسازمان
ی از نیرو، محیط پیرامون خود هایواقعیتبا  منطبق همآنمؤثر  هایشیوهبه  اتکاو با 

و علوم مرتبط بتوانند چرخه تولید خدمات  هافناوریکارآمد و مجهز به ، انسانی مناسب
در این واقعیت جستجو  توانمی(. دلیل آن را 2350، 5را استمرار بخشند )ناسازی کاالهاو 

 دشومیکه عملکرد بخشی از نیروی محرکه کارکنان و بقاء هر سازمانی محسوب  کرد
جذب و آموزش همین نیروها مقدور  درگروکارایی و موفقیت یک سازمان  کهآنضمن 

ای بر هاآن. لذا آموزش نیروهای مولد و چگونگی برانگیختن انگیزش گرددمیو میسر 
 (.2355، 2)حمید و واحد است پیشبرد اهداف راهبردی سازمان حائز اهمیت

 شوندمیبرنامه ریزان و مدیران نهاد ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی مجاب  روازاین
به کلیه کارکردهای اصلی مدیریت منابع  ایویژهتا برای حصول اهداف سازمانی توجه 

یه لتحرک الزم برای هماهنگی ک انسانی داشته باشند. دلیل آن این است که منابع انسانی
ار ه که هدایت رفتکردمؤسسه خدماتی و تولیدی را ایجاد  دهندهتشکیل هاییرسیستمز

 دهیشکلسازمانی را در بستری مناسب برای حصول نتایج به عهده گیرند. چگونگی 
 استشاغل مقدور  نیروهایمثمر در مؤسسات از طریق آموزش ضمن خدمت  رفتارهای

                                                                                                                                        
1. Nassazi 
2. Hameed & Waheed 



 464 ... هایآموزش هایبرنامه ارزشیابی  رویکردهای تبیین 

و  نوآوری به کارمندان اشتیاق سازمان و افزایش یباال وریبهره زیرا، (2350، )ناسازی
 (.2353، 5است )سلطانی و لیاو تصورغیرقابلافزایش تعهد سازمانی آنان بدون آموزش 

با وسواس کاملی بدان  اخیراًثرترین ابزاری است که ؤیکی از م 2ضمن خدمت لذا آموزش
را برای مقابله با  توجه شده است. دلیل آن این است که سازمان هرگز آمادگی الزم

 نخواهد داشت تا از آن، است هاتوانمندیو  هاظرفیتتغییرات محیطی که نیاز به ایجاد 
 ندکطریق بتواند خدمات مناسب را جهت بقاء و پایداری در محیط فعالیت خویش ارائه 

 .(2359، 0)کیول
 ،رتباطاتاطالعات و ا یهاآوریفن عیرشد سر، اقتصاد شدنجهانی با نیروهاآموزش 

شش کو نیاربناب؛ است شده ناپذیراجتناب یورود به آموزش عال یتقاضا برا شیافزا
 آمدهملعبهی کیفیت آموزش ابینو در ارز یهاسازوکارو استقرار  یطراح منظوربه ایویژه

 در دهه ویژهبه، هاکوشش نیااطالعاتی  هایآوریفنتغییرات ناشی از  به دلیلاست. 
با ، در ایرانآموزش کیفیت  یابی. ارزرا به خود گرفته است شیافزاوند ر میالدی 5773

آغاز شد. با  ی در اواسط دهه هفتادپژوهش در آموزش پزشک شیطرح پ یو اجرا نیتدو
تحت  یدانشگاه اعتباربخشیاز نظام  ینوع خاص، طرح نیا آمیزموفقیت جیتوجه به نتا

دانشگاه  03از  شیدر ب یداخل یش پزشکآموز هایگروهدر تمام  یدرون یابیارز عنوان
 ینظام آموزش عال رانیگ میو تصم رانیمد انیدر م یدرون یابیارز جیبه اجرا در آمد. نتا

رنامه نظر ب، سوم سالهپنج یبرنامه عمران نیکه درزمان تدوبازتابی داشت  کشور چنان
و  ورچیانق) معطوف گردیدآموزش  یابیکالن به ارز اسیدر مق یعال موزشآ زانیر

مولد خدمات و کاالها در  منبع بهاترینگران عنوانبهانسانی  نیروی (.5090، همکاران
را  سرمایه، فناوری اطالعات ویژهبهبهینه از سایر ابزار تولید  وریبهرهاست که  هاسازمان
 مؤثر هایشیوهتا با اعمال  کندمی. به همین دلیل نیروی انسانی کمک کندمی پذیرامکان

، )منوریان و تهامی است اهمیت حائز یادگیرنده سازمان یک به رسیدن برای در یادگیری
5075.) 

 رویکرد اتخاذ به منوط، انسانی منابع بهسازی و آموزش هایبرنامه به نسبت مثبت نگاه

 هایگام یکی از عنوانبهبه ارزشیابی آموزش ضمن خدمت  توجه و آموزشی هدفمند

 حساسیت و اهمیت آموزشی نیز از اثربخشی سنجش. است آموزش گیریتصمیم مهم

                                                                                                                                        
1. Soltani & Liao 
2. In-service training 

3. Kyule 
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 برای تریعینی مبنای، مناسب هایشیوهدر صورت اعمال  که باشدبرخوردار  باالیی

 . نگاه مدیران به(5071، سمیعیانی و آذری، فراهم خواهد آورد )جعفریان ریزیبرنامه
را در  نیروها نحوه و چگونگی ارزشیابی نظام آموزش است که ضمن خدمت است تا

آموزش ضمن خدمت اطالعات  هایدورهارزشیابی و پایش  .کندمسیر تعالی هدایت 
، )حجتی و همکاران دهدمیتم آموزشی ارائه سیس هر بازنگری و برای طراحی مناسبی
5072.) 

فرآیندی برای تعیین  عنوانبهاعمال نظام پایش و ارزشیابی آموزش ضمن خدمت 
 میزان به نیز . اثربخشی آموزشگیردمیقرار  مورداستفادهوزشی آم هایبرنامه اثربخشی

 داللت، بود شده تعریف پیش از که طورهمان آموزش از سازمانشانو  فراگیران مندیبهره

 (.2337، 5)استوارت و براون دارد
و  هامالک از آموزش با استفاده نتایج دوره گیریاندازهبه  آموزشی ارزشیابی

حاصله را  هایدادهکه  سامانمند استعارف عبارت است از یک فرآیند استانداردهای مت
، و اکبری )صباغیان دهدمیقرار  مورداستفادهبه اطالعاتی برای سنجش عملکرد تشکیالتی 

نگی از چگو ترروشن(. ارزیابی اثربخش آموزش ضمن خدمت به ترسیم تصویری 5097
برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان هیز و تج سویکآموزشی برای مدیران از  هایفعالیت

)متانی و  دهدمیمثبت و منفی برنامه از سویی دیگر آگاهی  هایجنبهرا نسبت به 
ن بازخوردی منجر خواهد شد کردبه فراهم  کامل و جامع ارزشیابی(. 5099، زادهحسن

، )عباسیان دکنمیمعین  موردنظر به اهداف رسیدن در شدهارائه دوره آموزشی اثربخشیکه 
 تواندمی کهاینآموزشی به دلیل  ریزیبرنامه در ارزشیابی اهمیت و (. ضرورت5091

 (.5092، )محمدی کندمیرا در راستای رسیدن با اهداف مشخص  نیروهاعملکرد واقعی 
 هایسیاستآموزشی و  هایبرنامه که دادند نشان، (2350و همکاران ) 2پارساسیرات

 پتانسیل که شودمیمنجر  کارکنان هایمهارتارتقاء  و خالقیت نمیزا افزایش به مشوق

 خالقیت پرورش و شناسایی در اساسی نقش است. آموزش افراد همه میان در خالقیت

تا  اثربخشی ارزشیابی(. 5079، نادی و آهنچیان، کرمی، دارد )شجاع کارکنان ارتقاء و
به  را اعتبار سنجی تنها راه رسیدنبه اعتبار سنجی آن بستگی دارد زی توجهیقابلحدود 

(. 5071) و رحیمیان خواه فراست، ملکی، پور عباس، زاده تضمین کیفیت است مجتبی
، اعتبار ازنظر؛ است فرایند هم و اعتبار هم سنجی اعتبار، آمریکا شناسیروانانجمن  ازنظر

                                                                                                                                        
1. Stewart & Brown 2. Parsasirat 
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 عهده از تهتوانس برنامه یا مؤسسه که است عمومی رسانیاطالع منزلهبه اعتبارسنجی

 عنوانبه. برآید کننده سنجی اعتبار موردنظر نمایندگی کیفیتِ استانداردهای کردن برآورده

 اعتبار نمایندگیِ سوی از یافتن رسمیت که است واقعیت این مبین سنجی اعتبار، فرآیند
 توسط بیرونی بازبینی و بررسی– خود برای برنامه یا مؤسسه تعهد مستلزم، کننده سنجی

، گیردمی صورت استانداردها رسیدن به برای تنهانه کار این. است خود علمی یانهمتا
انجمن ) است کارآموزی و آموزش ارائه کیفیت باالبردن برای ییهاراه دنبال به پیوسته بلکه
 (.2359، آمریکا شناسیروان

 زیابیار هاآموزش نظام یا برنامه یک عملکرد توانمی سنجی اعتبار یلهوسبه درواقع
 هاکالج اعتبارسنجی کمیسیون، هاکالج و مدارس سنجی اعتبار غربی انجمن منظر از. کرد

 الزامات تمام که است معنی بدان سنجی اعتبار، عالی آموزشی هایدوره هایدانشگاه و

 غربی انجمن منظر) است شده برآورده آموزشی اثربخشی و ایمؤسسه ظرفیت به مربوط

 هایدوره هایدانشگاه و هاکالج اعتبارسنجی کمیسیون، هاکالج و مدارس سنجی اعتبار

 مؤسسه هر بهئی اعطا امتیازات، سنجی اعتبار، ترتیبینابه(. 2350، 5عالی آموزشی

کیفیت  شدهیانب هایمالک از گرفتن پیشی یا سازی برآورده خاطر به عالی آموزش
 به وابسته کامالً مفاهیم از ییک سنجی اعتبار(. 2351، 2آموزشی است )اورست کالج

 با اما، است بوده آمریکا متحدهیاالتا، سنجی اعتبار اولیه خاستگاه هرچند. است فرهنگ
 به را میزبان کشور خاص فرهنگی بوی و رنگ، جهان ممالک از هریک به نظام این ورود

 از گذشته و دارند ارتباط شرایط و فرهنگ با ارزشیابی الگوهای چراکه. است گرفته خود

 از مناسب تلفیقی رویکرد ( یکعالی آموزش ویژهبه و) آموزش روام هاییچیدگیپ، این

 اعتبار نظام بین ارتباط تنگاتنگی، حالدرعین(. 5099، )فراستخواه بگیرد قرار مبنا الگوها
 رغمبه و دارد وجود هاآن هایزمینه و فرهنگ با جهان کشورهای و مناطق در سنجی

، ایرانی هایزمینه و فرهنگ، المللیینب مقیاس در مشترک عناصر و هاتمشابه برخی
 سنجی اعتبار ارزیابی نظام مطلوب ساختار لذا .دارد را خود فردمنحصربه خصوصیت

 باید جهانی تراز و المللیینب مشترک معیارهای از تبعیت ضمن آن در عالی آموزش

 (.2359، 0)انگتو را نیز دارا باشد خود فردمنحصربه هایویژگی

                                                                                                                                        
1. WASC-ACSCU 
2. Everest College 

3. Engetou 
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اقتضاء بالندگی تشکیالتی و اعتالی کیفیت کاالها و خدمات تولیدی در  روازاین
 رودرگ المللیبینن آن در سطوح ملی و کردمولد مدرن و رقابتی  هایبنگاهمؤسسات و 

ن را در ای گذاریسیاستلویت وبوده که اهمیت ا آموزش و تولید نیروهای کیفی و ماهر
تدارک دیده ضمن  هایدوره(؛ فارغ از اینکه 5070، )مژده کندمی تربرجستهخطیر  یحوزه

 ،به دلیل اهمیت آنان برای بالندگی و بهنگام سازی، باشند یسازمانبرونخدمت درون یا 
 یرپذنااجتناب، متالطم بیرون آن هایمحیطسازمان با  پذیرییقتطبو  یریپذانعطاف

(. همین اهمیت راهبردی آموزش ضمن خدمت 3552، 5)مات نور و مات دود اندشده
نهادها و  به همین دلیل است که اکثر (.5070، حاتمی و اسکندری، )شریعتمداری است

 ضمن خدمت نیروهای شاغل هایآموزشتشکیالت عصر پسامدرن صنعتی و دیجیتالی از 
 هایهبودج، وکارکسبعامل رسیدن به مزیت رقابتی در فضاها و قلمروهای  عنوانبهخود 

. )بیریدی و (2339، 2و همکاران بریدی) کنندمیسخاوتمند را تحمیل و تشویق 
آموزش  هایبرنامهتنظیم و اجرای ، لذا تدوین (2339، 9ویل و وودال، 2339، 0همکاران

خدماتی و تولیدی یک سوی مطلب است و تالش و اهتمام در  کارکنانحین خدمت 
 در کنار هاآن تأثیرگذاریو  هانارساییمرتبط با  برگزاری مطلوب و اخذ بازخوردهای

 در هافعالیتدر این نوع  گذاریسرمایهتحت امرشان به  هایمجموعهنگرش مدیریت و 
. ستاشایان توجه  برگزارکنندگانزمره عوامل بسیار مهمی است که برای برنامه ریزان و 

و  )خانکار سنجه هدفمند سازوکاریک  مثابهبهضمن خدمت  هایآموزشنظام ارزشیابی 
، 9)الکن است مدنظربرنامه  تأثیرگذاریروی ارزش و  اظهارنظر( و 2353، 1همکاران

آموزش ضمن خدمت به  هایدورهارزشیابی  هایگزارشکه مدیریت از  اینتیجه .(2355
مهارتی و ابداع گری بین آنچه باید باشد و آنچه  هایشکاف نیازسنجی، آوردمیدست 

از  گیریبهرهکه سازمان را در  روها موجود است تا این امکان فراهم گردددر بین نی
 فرایندها در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمانی یاری دهد. و یدتولابزار ، استعدادها

ضمن خدمت  هایآموزش هایبرنامهرویکردهای ارزشیابی تبیین ، هدف از این پژوهش
رویکرد مناسب برای ژوهش این است که پ سؤالنیروهای انسانی بود بر این اساس 

ضمن خدمت نیروهای انسانی در نمونه پژوهش حاضر  هایآموزش هایبرنامهارزشیابی 
 کدام است؟

                                                                                                                                        
1. Mat nor & Mohd Daud 
2. Birdi, et al. 
3. Birdi et al. 

4. Weil & Woodall 
5. Khandker, et al. 
6. Alkin 
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 روش
 هادادهروش گرداوری  ازنظرکاربردی و  هایپژوهشهدف در زمره  ازنظرپژوهش حاضر 
 تشافیاز نوع اک تهیخآمحاضر  پژوهش، روش ازلحاظنوع پیمایشی بود و  نیز توصیفی از

بود. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
هدفمند  گیرینمونه از روشبودند که با استفاده  79-79خوزستان در سال تحصیلی 

جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان زن و مرد  نفر انتخاب شدند. 51تعداد 
ه آبادان( ک، شوشتر، بهبهان، اهواز، خوزستان )دزفول استانشکی علوم پز هایدانشگاه
نفر  09333به تعداد ، اندکردهآموزش ضمن خدمت شرکت  هایدورهبار در  5حداقل 

بوده  ایمرحلهای تصادفی از نوع طبقه صورتبه گیری در بخش کمیبودند. روش نمونه
( از بین کارکنان دانشگاه 5799ن )مورگا -که با استفاده از به جدول استاندارد کرجسی

گیری در بخش کیفی که با روش نمونه نفر انتخاب شدند. 093 علوم پزشکی خوزستان
 ناهدفمند انجام شد و شامل متخصصان دانشگاه علوم پزشکی خوزست گیرینمونهروش 

در  لهمقاحداقل دارای مرتبه علمی استادیار پایه پنج و دارای حداقل یک کتاب یا دو  که
 یفراوان زانیم نفر انتخاب شدند. 51آموزشی بودند به تعداد  هایبرنامهحوزه ارزشیابی 

 درصد 0/90 در بخش کیفی به این صورت بود که گروه نمونه تیجنس یو درصد فراوان

 گروه درصد نیز 9/29بودند و  آموزش و پزشکان اساتید موردمطالعه نمونه آماری از

 اساتید زنرا  هاآندرصد  27و  مرداساتید صد گروه نمونه را در 95 .بودند یشناسبافت
 23، دارای سابقه شغلی ریاست موردمطالعه آماری نمونه از درصد 9/99. دادندیم لیتشک

مجزا دارای سوابق آموزش  صورتبهدرصد نیز  9/9، دارای سابقه شغلی معاونت درصد
ی در زمینه رتبه فراوان و درصد فراوانی .است شده مشخص دانشگاه علمیهیئتو عضو 

، درصد 97دارای مرتبه استادیاری با ، متخصصانعلمی نشان داد که بیشترین درصد 
دارای رتبه  متخصصانو کمترین درصد  درصد 07 اساتید با رتبه دانشیاری با ازآنپس

سنوات خدمت نشان فراوانی درصد درصد کل حجم نمونه بودند. بررسی  52استادی با 
 ازآنپسو  سال 51-53متعلق به متخصصان با سنوات خدمت  یفراوان نیشتریب هداد ک

متعلق به  یفراوان نیو کمتر قرار دارند سال 53-9متخصصان با سنوات خدمت 
 یو درصد فراوان یفراوان زانیم سال است. 21متخصصان با سنوات خدمت باالتر از 

درصد گروه نمونه را مردان  95 در بخش کمی به این صورت بود که گروه نمونه تیجنس
ی در زمینه تحصیالت فراوان فراوانی و درصد. دادندیم لیتشک انرا زن هاآندرصد  17و 
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، درصد 07دارای تحصیالن کارشناسی ارشد با ، نشان داد که بیشترین درصد گروه نمونه
ای کارکنان دار درصد و کمترین درصد 15 پس از کارکنان با تحصیالت کارشناسی با

سنوات خدمت فراوانی و درصد  یفراواندرصد کل بودند. بررسی  53مدرک د کتری با 
 ازآنپسو  سال 51-23با سنوات خدمت  کارکنانمتعلق به  یفراوان نیشتریب داد کهنشان 
متعلق به  یفراوان نیو کمتر قرار دارند سال 53-1با سنوات خدمت  کارکنان بیبه ترت

 بودسال  21التر از با سنوات خدمت با کارکنان
 ها وابتدا دیدگاه، های ارزشیابی آموزشیو گویه هامؤلفهتهیه و تدوین  منظوربه

ی هامؤلفهلیست حاصله ابعاد و نظریات متخصصین استخراج و تدوین گردید و چک
. لذا ابزار گردآوری اطالعات در بخش شده استارزشیابی آموزشی مبنای تهیه پرسشنامه 

ای و طیف بوده و با مقیاس فاصله سؤال 59بود که دارای  ایساختهمحققه کمی پرسشنام
بود.  افتهیساختارابزار حوزه کیفی مصاحبه نیمه  شده بود. یبنددرجهلیکرت  ایدرجهپنج

نظر متخصصان به لحاظ صوری و محتوایی بررسی و مورد  بر اساس پژوهشروایی ابزار 
لب مندرج ابتدا از بین مطا، اطالعات در بخش کیفی لیلوتحتجزیه منظوربه تأیید واقع شد

 ،باز( کدگذاریشد ) کدگذارینکات و مفاهیم کلیدی و مهم ، در فایل نهایی مصاحبه
باط مرتب و به یکدیگر ارت، اندداشته خوانیهمسپس آن دسته از مفاهیمی که به یکدیگر 

 صورتبه درنهایتو  محوری( کدگذاریداده شد و سایر مطالب اضافی حذف گردید )
ک ی صورتبهانتخابی( مشخص و  کدگذاری) هاآنو مفاهیم مربوط به  هامؤلفه، دارنظام

در  تاس یدهگرداکتشافی استفاده  کل تهیه شد. در بخش کمی از روش تحلیل عاملی
الگو و مدل مطلوب ) برای پاسخگویی به سؤال پژوهش، روش استنباطی این پژوهش

 علوم پزشکی هایدانشگاهضمن خدمت کارکنان  هایآموزشارزشیابی برای بهبود نظام 
و فن  SPSS22 افزارنرمتی استیودنت با استفاده از  خوزستان کدام است؟( از آزمون

جهت بررسی برازش  Smart PLS افزارنرمیابی معادالت ساختاری با استفاده از مدل
 است.ده ش استفاده شدهیآورجمعهای مدل پژوهش با داده
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 هایافته

بهبود نظام ) هامصاحبه از شدهشناسایی کدهای و نظرانصاحب کالمی هایگزاره اهم .1جدول 

 با بالندگی سازمانی( ضمن خدمت کارکنان هایآموزش یابیارزش

کد 
 مصاحبه

 شوندهپاسخ مصاحبه
کدهای 

 شدهییشناسا

 5م 
های پیش رو در ها و افقبا ارزیابی صححیح سححازمان و بررسحی چالش  

مسحیر ارتقاء اهداف و توانمندسحازی کارکنان و ایجاد انگیزه و شور و   
 های موفقی را در مسیر پیشرفت مدیریت کرد.توان برنامهپیشرفت می

 انگیزه -
توانمندی  -

 کارکنان
ایجاد شور و  -

 شوق
 - متأسفانه خیر 2م 

 0م 

های آموزش ضمن اگرچه نگاه برخی از مدیران ارشد سازمانی به دوره
 هایشححود اما به دلیل ریاضححتخدمت نیروهای خود مثبت ارزیابی می
ویژه در های علوم پزشحححکی بهاقتصحححادی حاکم بر مدیریت دانشحححگاه

شحرایط حاد رکود اقتصادی در کشور مدیران عموماً نیازی به دریافت  
ت الذا بسحیار دشوار است تا بتوان تأثیر  ؛ وبازخوردها از فراگیران نبود

های سازمانی ویژه در عرصهرویکردهای آموزشی را در رفتار نیروها به
توان در این خصوص مثبت و وضحوح شاهد بود. آنچه می توان بهنمی

ی هاالعملحساب آید تکمیل روند یاددهی با دریافت عکسسازنده به
 ها وویژه آن دسحححته از رفتارهایی که پس از فراگیری مهارتنیروها به

 اند.های ضمن خدمت دریافت کردهدانش

فراگیری  -
 هامهارت

 فراگیری دانش -

 9 م

صححورت منظم در دانشححگاه علوم پزشححکی برگزار  هایی بهاگرچه دوره
ها و مناسب بودن شحود اما الزم است تا چگونگی کیفیت این دوره می
های متفاوت تشحکیالتی ارزیابی گردد. الزمه رسیدن به  ها برای ردهآن

هححای الزم برای هححا و مهححارتهححدفحی دارا بحودن دانش   چحنحیحن   
های آموزشی بتوانند دهندگان تا از طریق آن فراگیران این دورهآموزش
و مهارت گیری الزم را بیاموزند. عموماً نیاز به مطالعه و  سازیظرفیت

ها ها و اشتیاق نیروها برای فراگیری آنبررسی مطلوبیت و کیفیت دوره
های فوقانی ائز اهمیت برای مدیران ارشحححد و الیهیکی از عوامحل حح  

تشححکیالت اسححت که بایسححتی آمادگی الزم را در بین نیروهای فراگیر  
 ایجاد کند.

 کسب مهارت -
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کد 
 مصاحبه

 شوندهپاسخ مصاحبه
کدهای 

 شدهییشناسا

 1 م

شاید بتوان اسماً ، آنچه تحت عنوان آموزش ضمن خدمت نیروها بوده
عنوان یک دوره هدفمند از آن یاد کرد لیکن آنچه بیش از هر عاملی به

شناسایی تمام عوامل مهم در سازوکارهای تولیدی ، حائز اهمیت است
ها بتوان نکات ضعف و عوامل و خدماتی سازمان بوده تا بر اساس آن

های آموزش ضححمن خدمت نیروها با نارسححا را از طریق تدوین دوره
های متفاوت سحححازمان و ایجاد ارتباطات هحدف بهبود عملکرد بخش 
های بین بخشححی در راسححتای تحقق هنگیسححالم برای رسححیدن به هما

 اهداف سازمانی نائل شد.

عملکرد  بهبود -
 های متفاوتبخش

ایجاد ارتباطات  -
سالم جهت تحقق 
اهداف سازمانی 

 دانشگاه

 9م 
اما در  –اند ها متبوع واقع نشححدهصححورت صححد درصححد این آموزشبه

 یی داند.بسزاجهت ارتقاء دانش کارکنان سهم 
 ارتقاء دانش -

 کارکنان

 9 م

ها ها که دارای نظام مشخصی هستند این آموزشدر برخی از سحازمان 
پایه بسححیاری از تغییرات بوده و به باال بردن سححطح عملکرد کارکنان و 

را  رجوعارباببهبود عملکرد مهارت که به افزایش رضایت کارکنان و 
 به همراه دارد.

باال رفتن سطح  -
 عملکرد کارکنان

 هاارتبهبود مه -
افزایش رضایت  -

 کارکنان
افزایش رضایت  -

 رجوعارباب

 وتحلیل آمارهای خروجی ارزیابی شده است.بلی. از طریق تجزیه 9 م
وجود تغییرات  -

در کارکنان و 
 دانشگاه

 تا حدودی 7 م
وجود تغییرات  -

)هرچند جزئی( در 
 کارکنان و دانشگاه

 53 م

وار ها حکایت طوطیآموزشگاه این  -دالیل نارسححایی متعدد اسححت 
ها در شحب امتحان هستند که صرف گرفتن نمره قبولی  خواندن درس

گاه توجهی خاصحححی برای آن وجود ندارد یعنی  ؛ وشحححودانجحام می 
 ها صورت نگرفته است.کارشناسی الزم قبل از تشکیل این دوره

- 

 55 م

ت ته اسهای آموزشی تأثیر منفی داشبرخی از عوامل نارسا که در دوره
 هایگیری در گزینش افراد و تدوین برنامهبه ضحححعف کادر تصحححمیم

این  تحأثیرگحذاری   درمجموعهحا بوده کحه   ی آنمحتواآموزشحححی حتی 
توجهی کاهش داده است. آنچه قابل طوربههای ضمن خدمت را دوره

 انگیزه کارکنان -
 مبادالت دانش -

های فعالیت -
 فناورانه
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کد 
 مصاحبه

 شوندهپاسخ مصاحبه
کدهای 

 شدهییشناسا
شناسایی عوامل مهمی ، تواند شحرایط را به نحو مطلوبی ارتقاء دهد می

شححود. یکی از  نامطلوبو  ها ناکارآمداین دوره اسححت که باعش شححده
 انگیزهیب، هااحتماالت برای چنین ضعف آشکاری در ناکارآمدی دوره

بودن فراگیران و یا ارتباط نداشحتن محتوای آموزشحی با وظایفی است   
توان در این هحا در محیط کحار با آن مأنوس هسحححتند. آنچه می  کحه آن 

هایی ها و دانستنیها و مهارتشحناسحایی اولویت  ، خصحوص بیان کرد 
ها را با انگیزه باالیی پیگیری کرده و ضمن اسحت که نیروها بتوانند آن 

هحا بتواننحد بحا همحان انگیزه قوی به همکاران دیگر منتقل     فراگیری آن
 عنوان یکبنیان و فن آورانه را بهها مبادالت دانشکرده و بر اساس آن

 ترش دهند.سازمانی در بین نیروها گسفرهنگ

 گیری توانایی افرادبا اندازه –تا حدودی بله  52 م
توانا شدن  -

 کارکنان

 50 م
 ؛ای محدود مورد ارزیابی قرار گرفته استکیفیت تا حدودی و در دوره

ت در ای شححرکها انگیزش کافی براما با توجه به انگیزه افراد که خیلی
 ها را ندارند.دوره

 کیفیت -

 59 م
بلحه تأثیراتی دیده شحححده اسحححت البته نسحححبت به فرم ایده آل جوامع   

 23یت کمتر از در واقعدانشححگاهی علوم پزشححکی تا حدودی بوده که 
 توان گفت که تأثیرات وجود دارد.درصد می

تأثیرات در  -
 سازمان دانشگاه

 51 م
انگیزه بیرونی وجود  –ها شححرکت در دورهانگیزگی کارکنان جهت یب

 اما مشکل از نبودن انگیزه درونی کارکنان است. -دارد
انگیزه کاری  -

 کارکنان

به  گانهپانزده هایمصاحبه در نظرانصاحب که دهدمی نشان شدهمنعکس هایداده 
ن ضم هایآموزش یابیبهبود نظام ارزشبالندگی سازمانی برای  هایویژگی از طیفی

 .اندکرده اشاره خدمت کارکنان
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 . الگوی پیشنهادی بهبود نظام ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان1شکل 

ی یاببهبود نظام ارزش

ضمن  هایآموزش

 خدمت کارکنان

 بالندگی سازمانی

 مهارت

 وظایف محوله

 امکانات آموزشی

 محتوا

 مربی
 اعتمادسازی

 دانش

 نگرش

های فردی و سازمانی واحدهای تابعه افزایش قابلیت -

 در سازمان

 های متفاوت سازمانبهبودی عملکرد بخش -

هماهنگی در ایجاد ارتباطات سححالم برای رسححیدن به   -

 های مختلف سازمانبین بخش

سوی تحقق اهداف تعهد کارکنان در جهت حرکت به -

 سازمانی

 نانجویی کارکپذیری و رقابتتقویت روحیه رقابت -

کارگیری آموزش در توسححعه عملکرد سححازمانی با به  -

 فضای کاری کارکنان

 ایجاد فضای غیر حاکمیتی در سازمان -

زشححی در ارائه پاسححخ به  توانایی مربیان آمو -

 کارکنان

گیری و کححادر قوی و مجرب در تصحححمیم -

 گزینش کارکنان آموزش الزم

، کححارآزموده، وجود مربیححان متخصحححص -

 مجرب و خبره

 تسلط کامل علمی مربیان آموزشی -

 صورت شاگرد محوریتدریس به -

توانحایی نفوذ گحذاری مربیان بر کارکنان در    -

 امر آموزش

مربیان آموزشی با قدرت باالی اسحتفاده از   -

 مدیریتی و رهبری

کارگیری از مربیان با تجربه و متخصص به -

 در امر آموزش دهی ضمن خدمت

انتخحاب مربیحانی متخصحححص بحا قحابلیت      -

 های آموزشیدرست برگزاری کالس

 قدرت بیان و انتقال باالی مربیان آموزشی -

توانمندی کارکنان در اصححالح عوامل  -

 ه عملکرد سازمانیبازدارند

افزایش میزان تحأثیرگذاری کارکنان در   -

 واحدهای متعدد سازمانی

تقویت روحیه نقادی کارکنان در انجام  -

 شانوظایف محوله

روز شحححدن اطالعحات کارکنان در  بحه  -

 حوزه وظایف محوله

 تر شدن فرایند انجام کار کارکنانعلمی -

تغییر رفتحار کارکنان در انجام وظایف   -

 ولهمح

آمحادگی کحارکنحان در بر عهده گرفتن     -

 وظایف محوله

ارائحه خدمات بهینه کارکنان در حوزه   -

 وظایفی خود

باالی کارکنان در حوزه  سححازیظرفیت -

 سازمانی موردنیاز هایمهارت

 تقویت خالقیت و نوآوری در کارکنان -

 های آموزشیتدوین صحیح برنامه -

 آموزش کارکنان توسط مربیانهای موردنیاز شناسایی مؤلفه -

 های آموزشیهای فردی کارکنان در دورهدر نظر گرفتن توانایی -

 های آموزشی مجهزاستفاده از کارگاه -

 کارگیری از کارآمدترین ابزارهای آموزشیبه -

 های پیشرفته ارزشیابی آموزش ضمن خدمتکارگیری از سامانهبه -

 م مطالب ارائه شدهکنترل ساعات آموزش با توجه به حج -

 های نوین آموزشیکارگیری از روشبه -

 تناسب محیط یادگیری با نیازها و گرایش کارکنان -

 نتایج حاصل از آموزش کارکنان وتحلیلتجزیه -

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 استفاده از جزوات آموزشی

 کارگیری فرآیندهای کاری مانند فرآیند ثبتبه-

 صورت مجازیهای فردی بهآیند توسعه مهارتفر، نام

 اثربخشی محتوای آموزشی متناسب با نیازهای سازمانی -

اثربخشححی محتوای آموزشححی متناسححب با وظایف محوله  -

 کارکنان

ها و بخش، هابرخورداری محتوای آموزشحی از سرفصل  -

 غیره

های موردنیاز تدوین محتوای آموزشی با توجه به مهارت -

 نکارکنا

تناسححب بین محتوای آموزشححی و سححطح تحصححیالت     -

 کارکنان

یکسحان بودن محتوای آموزشی با اهداف آموزش ضمن   -

 خدمت سازمان

 تنظیم محتوای آموزشی در جهت بهبود عملکرد کارکنان -

ارائه محتوای آموزشحی با قابلیت حل مسائل کارکنان در   -

 سازمان

 تناسب میان محتوا و ابزار آموزش -

 درک بودن مطالب آموزشیقابل -

های توسححعه دیدگاه -

دیده کحارکنحان آموزش  

صححورت هدفمند در به

 مسیر رشد سازمانی

تحغحییر نوع نگرش    -

کححارکنححان بر اسحححاس 

 های دیده شدهآموزش

امتیححازدهی کححارکنححان در فراینححد  -

 آموزش

مشحححارکحت کحارکنحان در مباحش     -

 آموزشی

هححای متنوع کححارگیری از روشبححه -

 ارکنان در فرایند آموزشیتشویق ک

ها و انتقادات اسححتفاده از پیشححنهاد  -

 کارکنان در فرایند آموزشی

 ارائه گواهینامه آموزشی به کارکنان -

تحححقحححویحححت   -

 هححایدانسحححتححنححی 

کاربردی جهت باال 

بردن سححطح انگیزه 

 کارکنان

ارتقححاء سحححطح  -

 ظحرفیححت دانش و 
 علوم کارکنان
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 . نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی وضعیت بالندگی سازمانی2جدول 

 میانگین عامل
انحراف 

 معیار

مقدار 
 آماره

t 

سطح 
 معناداری

اختالف 
 هامیانگین

فاصله اطمینان 
ه نتیج 71%

حد  آزمون
 پایین

 حد باال

q1 37/1 990/5 991/59 335/3 371/5 799/3 290/5 H 

q2 79/9 999/5 933/52 335/3 790/3 951/3 555/5 H 

q3 50/1 929/5 995/51 335/3 502/5 799/3 291/5 H 

q4 37/1 939/5 599/51 335/3 371/5 710/3 209/5 H 

q5 91/1 929/5 907/57 335/3 910/5 037/5 179/5 H 

q6 11/1 002/5 913/22 335/3 199/5 950/5 992/5 H 

q7 19/1 019/5 992/22 335/3 190/5 929/5 933/5 H 

q8 29/1 923/3 399/03 335/3 290/5 595/5 099/5 H 

q9 55/1 922/5 291/22 335/3 025/5 251/5 913/5 H 

عناداری آزمون برای تمامی سطح م، دهدمینشان  2های جدول که داده طورهمان
؛ است و فاصله اطمینان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد 31/3از مقدار  ترکوچکعوامل 

 است.بنابراین وضعیت تمامی عوامل بالندگی سازمانی مطلوب 

 
 . ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش2 شکل
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دهد. برای آزمون یبر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش م شدهنوشتهاعداد 
استیودنت -مقادیر آزمون تی 5معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت استراپ

، باشد 79/5از  تربزرگ یمقداراستیودنت اگر -محاسبه شده است. مقادیر آزمون تی
 معنادار است. 31/3ضریب مسیر در سطح 

 . نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری3جدول 

 ردیف
یب مسیر ضر مسیر

(β) 

 یمعنادارعدد 

(t-value) 

نتیجه 
 به متغیر از متغیر آزمون

 بالندگی سازمانی 5

ارزشیابی آموزش ضمن 
 خدمت

 تأیید 039/1 095/3
 تأیید 999/9 299/3 دانش 2
 تأیید 929/9 297/3 اعتمادسازی 0
 تأیید 099/1 092/3 محتوا 9
 تأیید 950/0 229/3 مربی 1
 تأیید 052/9 997/3 آموزشی امکانات 9
 تأیید 959/0 293/3 نگرش 9
 تأیید 292/9 909/3 وظایف محوله 9
 تأیید 529/1 000/3 مهارت 7

، سازمانی عامل بالندگی 7که هر  دهدمینشان  نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
ه و مهارت به محول وظایف، نگرش، آموزشی امکانات، مربی، محتوا، اعتمادسازی، دانش

ب هستند لذا ضرای 79/5از  تربزرگ tو مقدار  29/3ترتیب دارای بارهای عاملی باالتر از 
نسبت به ارزشیابی آموزش ضمن خدمت معنادار هستند به این معنی که  هاآنمسیر 
 امکانات بیندراین. باشندمیمناسبی برای ارزشیابی آموزش ضمن خدمت  هایسنجه

( 229/3سنجه و متغیر مربی با ) ترینقوی( 997/3ضریب مسیر )باالترین  آموزشی
 سنجه بود. ترینضعیف

 گیرینتیجهبحث و 
ضمن خدمت  هایآموزش هایبرنامههدف این پژوهش تبیین رویکردهای ارزشیابی 

ان بود. به همین منظور بعد از مرور خوزست یعلوم پزشک هایدانشگاهنیروهای انسانی 

                                                                                                                                        
1. Bootstrapping 
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 هاتئوریسی آموزش کارکنان و آموزش ضمن خدمت آنان به همراه مبانی نظری با برر
کیفی و  هایروشاز  هاداده یآورجمعجهت ، پژوهش هایپیشینهمربوطه؛ و  الگوهایو 

طی دو مرحله کیفی و کمی به ترتیب از  موردنیاز هایدادهکمی )ترکیبی( استفاده شد و 
خوزستان  استانعلوم پزشکی  ایهدانشگاه)خبرگان( و کارکنان  نظرانصاحبسوی 
پژوهش در حوزه سؤاالت ارائه شده است.  هاییافتهگردید. بحش در مورد  یآورجمع

فردی  هایتقابلیبالندگی سازمان به افزایش  هایویژگینتایج تحلیل کیفی نشان داد که 
 نردکمتعهد ، بخشی -ارتقاء توان ارتباطی و هماهنگی بین، بهبود عملکرد، و گروهی

 جوییرقابتو  پذیریرقابتنیروها در قبال تحقق اهداف تشکیالتی تقویت روحیه 
توسعه عملکرد کلی از طریق آموزش و ایجاد فضای دموکراتیک و غیره حاکمیتی ، نیروها

تأثیرات شایان  یطورکلبهآموزش ضمن خدمت کارکنان  هایبرنامه. استدر مؤسسه 
(. 2352، دارد )دروس و همکاران هاسازمان ریپذیرقابتتوجهی در چگونگی عملکرد و 

ه ب اندبودهضمن خدمت برخوردار  هایآموزشسایر نتایج نشان داد که نیروهایی که از 
تا شرایط بالندگی و رشد سازمانی  اندیافتهفردی و گروهی بهتری دست  هایقابلیت
 گردد. پذیرامکان

، 2؛ ناسازی2352، 5و همکاران نتایج این مطالعه همسو با سایر مطالعات )دروس
در پویایی و شکوفایی پایدار نهادها و ، ( در این پژوهش نقش نیروی انسانی2350

. نتایج حاکی ه استکردبرجسته  ازپیشیشبرا  بنیاندانش، یرپذتنوع، تکثرگرا هایسازمان
 هایسازمانقرار دادن ، از آن است که الزمه رسیدن به مدیریت مدبرانه و اثربخش

پویایی و  ،استحکام، مزیت رقابتی، مثل علوم پزشکی در مسیر رشد و تعالی بنیاندانش
 مکدستدر صورت  تواندمیدر برابر تغییرات محیطی است که  هاآن یریپذانعطاف

رار ق الشعاعتحت یکلبهرا  هامجموعهسرنوشت  هاآنگرفتن توان تخریبی و انحرافی 
مثل علوم پزشکی به جهاز و  محوردانشهیز مؤسسات دهد. لذا به هنگام سازی و تج

از طریق  وکارکسبپر چالش  هایمحیطو سازگارکننده یا  دهندهیقتطب یسازوکارها
ز مربیان ا گیریبهرهبا  هایسیستماستعدادسازی و ظرفیت افزایی نیروهای فعال در ریز 

 .شده است ناپذیراجتنابضروری و  ازپیشیشبچابک سازی نیروها 

                                                                                                                                        
1. Deros, B. M., et al. 
2. Nassazi, A. 
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( این الزامات به اقتضای شرایط 2353، 5)سلطانی و لیائو هاییافتههمچنین همسو با 
را در پویاسازی و  پذیرییسکرو  ایبودجه هااولویت، حاکم بر فعالیت مؤسسات

این  یسازآماده. شودمیبه مدیران کالن سیستم یادآور  ربطیذبالندگی مؤسسات 
و  یرپذرقابترایط متغیر و متالطم در فضاهای مؤسسات عصر مدرن برای مصاحبه با ش

 مهارت دهی و یسازآمادهجهانی با سرعت بخشیدن به روند  وکارکسب یرگنفس یگاه
در  یافزارنرمبهنگام سازی نیروها با توجه به رشد فزاینده ابزار و تجهیزات سخت و 

مؤسسات و نهادهای مدرن مدیران  هاییفناوربا اتکا به  تولید انبوه کاالها و خدمات
 (.5090، ه است )قورچیان و همکارانکردپاسخگو  ازپیشیشبامروزی را 

این پژوهش نشان داد که الزمه سرعت بخشیدن به روند موفقیت  هاییافتههمچنین 
ز ا مندنظام صورتبه ایدورهعلوم پزشکی خوزستان دریافت بازخوردهای  هایدانشگاه

فوق را دارد که نظام ارزشیابی  یادشده هایچالشبر چگونگی آمادگی نیروها در برا
به نحو مطلوبی تابلو و جام جهان نمایی از وضعیت کنونی سازمان برای رسیدن  تواندمی
د عملکر تواندمیروشن آینده باشد. نتایج نشان داد که الگوهای نامناسب  هایافقبه 

 بعات فراوانی را به کالن سیستمو ت یراتتأثکاهش داده و  توجهیقابل طوربهنیروها را 
ر دبود که مدل و الگوی ارزشیابی پیشنهادی  تأثیرگذار. با توجه به این عوامل کندوارد 

ارائه ، مجرب یداساتو نقطه نظرات  هاپژوهشسایر  هاییافته، پژوهش بر مبانی نظری ینا
گردد.  یبرداربهرهعلوم پزشکی خوزستان  هایدانشگاه هاینیازمندیگردید تا از آن برای 

گی چون بالند ییهامؤلفه بود یپردازدادهاین الگو که مبتنی بر دو فاز کمی و کیفی 
، نگرش، محتوا، امکانات آموزشی، مهارت، وظایف محوله، مربیان آموزشی، سازمانی

اصلی در تعیین الگوی  هایمالک عنوانبه ایحرفهدانش و اطالعات فنی و ، اعتمادسازی
 اناستعلوم پزشکی  هایدانشگاهام ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود نظ

مسیر اصلی دانشگاه بالندگی سازمانی است که از  روینازا دهندمیخوزستان را تشکیل 
 ذیرتأثیرپو  مندقاعده، مندنظام صورتبهن آموزش ضمن خدمت کارکنان کردطریق فراهم 

 .گرددمیمطرح 
را در اولویت  مندنظام هایآموزشکه  هاییسازمانداد که  تبیین نتایج دیگر نشان

، تراثربخشنقش نیروهای خود را در محیط کار  دهندمیتوسعه خود قرار  ریزیبرنامه
م به ه که هکردو سازگارتر با شرایط کاری خود  ترخالق، نوآورتر، ترهزینهکم، کارآمدتر

                                                                                                                                        
1. Soltani, E.   & Liao, Y. Y. 
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بین گروهی و  هایتنشلحاظ کاهش  و هم به شودمیرضایتمندی خود کارکنان منجر 
 پاسخگو ورا در راستای اهداف سازمان متبوع خود  هاآن، کاهش ضایعات معمول

( تقویت پاسخگویی نیروها به 2353) 5. آموزش از آلتون و گوککنندمی پذیریتمسئول
 هانیازمندی. لذا توانمندی آنان در پاسخگویی به هاستسازماننیازهای خرد و کالن در 

تسلط ، خبرگی، تجربه، کارآزمودگی، و مطالبات نیروهای شاغل است که متأثر از تخصص
. لذا در غیاب چنین استفراگیران  کامل علمی و توانمندی در انتقال دانش خود به

 هایچالشقادر به پاسخگویی به  هاسازماناست که برخی از  هاییظرفیتو  هاتوانمندی
من )بور رسندمیبه شرایط افول  مرورزمانو بهخود نبوده  هایرجوعاربابمحیطی خود و 

 .2(2359، و کارلسون
در شناسایی نیروهایی که به آموزش نیاز  تواندمینتایج نشان داد که کار در آموزش 

وفیق . نتایج نشان داد که تکنندرا در مسیر پیشرفت هدایت  هاآنبوده تا  آفریننقشدارند 
پیشرفت خود و سازمان درگیر شرایطی است که مربیان  یسوبهنیروها در حرکت 

را در چگونگی روند دوره مشارکت دهند  هاآنکارآموزان را محور فراگیری قرار داده و 
 )فتحی کنندبوده و مشارکت  آفریننقشدانش خویش  دهیشکلو در  0(5773، )بورک

 کنندیمبه مربیان توصیه را  کنندگییلتسهاست که برخی نقش  روینازا(. 5072، واجارگاه
برتری و  روازاین. کنندو خود یا دیگران بایستی در روند آموزش مشارکت و دخالت 

که بتواند کارکنان را در  دهدمیاثربخشی آموزش ضمن خدمت هنگامی خود را نشان 
. ارزیابی مطلوب و مناسب تکمیل گردش کندانجام وظایف محوله توانمند و چابک 

علوم پزشکی با کمترین میزان اختالالت بروز یافته  هایدانشگاه هایجموعهزیرمکارها در 
من ض هایآموزش مهمی از اثربخشی و مطلوبیت بازخورد تواندیم هاآندر روند تکاملی 

و توانمندسازی نیروها  سازیظرفیتعلوم پزشکی تلقی گردد.  هایدانشگاهخدمت در 
و  هامؤلفهیکی از  عنوانبهگردد یمنان منجر که به تقویت روحیه خالق و نوآورانه آ

تابعه  یهادر مجموعه ایحرفهآموزش تخصصی و  هایدورهسنجش موفقیت  هایمالک
حه ص بر آنکه نتایج این پژوهش  رودمیعلوم پزشکی خوزستان به شمار  هایدانشگاه

 (.5072، فتحی واجارگاه، 5779، 9گذاشته است )مک برید

                                                                                                                                        
1. Altun, A. & B. Gok. 
2. Carlson, D., & Borman, G. 

3. Burke, W. 
4. Bride, A. 
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 که متخصصانحاضر این بود که تعدادی از  پژوهشاصلی  هایمحدودیتیکی از 
 کهینابسیار اثرگذار باشند در پژوهش شرکت نکردند و محدودیت دیگر  توانستندمی

پیشرو مانند علوم پزشکی  هاییسازمانبرای ارزشیابی عملکرد  موردنیاز هایقابلیت
 رحبه ش هاییتوصیهلذا ، تدشوار اس یدکنندهتهدمتالطم ، مواج هایمحیطخوزستان در 

بهبود عملکرد و کارآیی در فرآیندهای درون بخشی و برون بخشی  -5 :شودمیذیل ارائه 
. لذا اهمیت دادن است برنده یشپو سازوکارهای بهسازی و  هامؤلفهشناسایی  در گروه

کارشناسی مدیران مدبر و متخصصان کارآزموده و مجرب در تدوین و  هایدیدگاهبه 
 گروهی و، تخصصی در توفیق و کامیابی فردی ایحرفهضمن خدمت  هایدورهحی طرا

و پایداری در سازمان  پذیریرقابتحصول استانداردهای مطلوب  منظوربهسازمانی 
 موردنیاز هایقابلیتهرگز  یسمیمکانمؤسسات  کهییازآنجا -2 خواهد بود. آفریننقش

 هایمحیطنند علوم پزشکی خوزستان را در پیشرو ما هاییسازمانبرای ارتقا عملکرد 
لذا شرط الزم و کافی برای مدیران چنین ، بقا را ندارند یدکنندهتهدمتالطم ، مواج

تشکیالتی ایجاد فضاهای چابک سازی و بالندگی بوده که صرفاً از طریق ایجاد بسترهای 
 بالنده یا ارگانیستیکی مقدور و میسر خواهد بود.

 منابع
آموزش ضمن خدمت  هایدوره یاثربخش یابی(. ارز5071) ا. ،یآذر و .م، میعیانیس، ه ،انیجعفر

بر اساس مدل  5079در سال  یاریو بختارمحال چه استان یانتظام یکارکنان فرمانده
 .51-5، (0)7، یبر آموزش انتظام تیریفصلنامه مطالعات مد، کیکرک پاتر یابیارزش

 غ. ،و نوغابی .ا ،اقبال، .م ،اقامالیی، س ،نیآلوستا، .ح ،فرهادی ،.ی، مهر علیزاده، ح، حجتی
 اساس مدل بر پرستاران خدمت آموزش ضمن هایدوره اثربخش ارزیابی .(5072)

 .92-01(: 2)2، فصلنامه مدیریت پرستاریپاتریک. 
، 19، فصلنامه فرایند نو . PLSروش با یانسکوواربر  یابی مبتنیمقایسه مدل(. 5071ح. )، دهقان

539-79. 
 هایآموزش(. بررسی چگونگی تأثیر 5070ر. ) .ا ،یاسکندر و .ج ،یحاتم، .م ،داریشریعتم

فصلنامه . هاآنضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود عملکرد 
 .577-591(: 1)9، یآموزش یابیو ارزش گیریاندازهمطالعات 

آموزش ضمن  هایمهبرناارزشیابی اثربخشی (. 5079. )نادی م و آهنچیان م، کرمیم، شجاع ک
 .529-531: 9. آموزش و توسعه منابع انسانی، خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
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 ،(ساالنبزرگآموزش  کردیبا رو) سازمانیآموزش جامع  (.5097) .س، یاکبر و .ز، انیصباغ
 انتشارات سمت.، تهران

 .29-57، 2 593، یرتدب، (مدل کریک پاتریک) آموزشی هایدورهاثربخشی  (.5091. )ع، عباسیان
چاپ ، سمت. تهران: کارکنان خدمت ضمن آموزش یزیربرنامه (.5072ک. ) ،واجارگاه فتحی

 هفتم.

 29)29 ؛آیین، انیرانیرفتار و اخالق ا حیتوض یبرا ی: کوشش«مم ها» هینظر(. 5099. )م، فراستخواه
– 29 :)99-73. 

، تهران )جلد اول(. یآموزش عال المعارفائرهد(. 5090) .پ، یو جعفر .ح، آراسته، .ن، انیقورچ
 .آوریفنو  تحقیقات، وزارت علوم

آموزش ضمن خدمت بر عملکرد  هایدوره یاثربخش ی(. بررس5099) ر. زادهحسن و متانیم
 .517، (59)0، یتیپژوهشنامه ترب، (یواحد سار یکارکنان )در دانشگاه آزاد اسالم

و  یطراح(. 5071. )ح انیمیرح و خواهمفراست ، ح یملک، ع، عباس پور، م زاده یمجتب
وم راهبردهای آموزش در عل، کشور هایدانشگاه تیفیسنجش ک یبرا یاسیمق یابیاعتبار

 (.5)7؛ پزشکی
(. ارزشیابی آموزش اثربخش. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 5070ف. )، مژده

 مدیریت پرستاری.، البرز

 در استقرار تیموفق یعوامل بحران بندییتاولوو  یی(. شناسا5075) ف.، یتهامو . ع، انیمنور
 .25، (5)5، یفصلنامه مطالعات منابع انسان، دانش تیرینظام مد
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