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 كاركنان عملكرد بر خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دوره تأثيربررسي 
 ي مورد مطالعه 89 سال در تهران 7 منطقهشهرداري 

 
0Fفاطمه ايماني

 ***محمدجواد قائدمحمدي، **حبيب اهللا آقابخشيدكتر ، ∗

 
 عملكرد برزان بر مي خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دوره تأثيرهدف از مقاله حاضر شناخت : چكيده
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر  تأثيرشناخت  - از: مي باشد كه عبارت تهران 7 منطقهشهرداري  كاركنان

روحيه  -ارتقاي سطح مهارت شغلي -رعايت نظم و انضباط كاري -عواملي چون؛ افزايش سطح دانش در محيط كار 
ميزان عالقه به كار. در مقاله  -(تكنولوژي روز)  و  وسايلتوانايي در استفاده از منابع  -همكاري و تعامل سازماني 

تهران  7كارمندان شهرداري منطقه را  جامعه آماري پژوهش حاضرحاضر كه رويكرد غالب تحقيق پيماشي است، 
نفر زن  148نفر مرد و  526نفر بوده كه از اين تعداد  673تشكيل مي دهند، جامعه آماري هر دوجنس زن و مرد 

جمع آوري  ساده، ابزارنمونه گيري تصادفي  ةشيونفر مي باشد.  330حجم نمونه از فرمول كوكران به ميزان دبوده ان
انجام شده   SPSSطريق نرم افزار داده ها پرسشنامه بوده، تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي كه از

 است. 
شهرداري را به ترتيب  كاركنان عملكرد بر خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دوره گذار تأثيرترين عوامل  مهم

 در ييتوانا .4ي كار انضباط و نظم تيرعا .3 تيفعال و كار و رضايت از عالقه .2 فيوظا و كارها در ليتسهميزان  .1
 .7ي شغل مهارت سطح يارتقا .6سازماني  تعامل و يهمكار هيروح .5 )روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده

با  ،تهران 7ي منطقهشهردار كاركنان(زن و مرد)  نبود تفاوت بين دو جنس .8در محيط كار  دانش سطح شيافزا
 آنها. عملكردميزان 

 
 يشغل مهارت سطح ،دانش سطح، كاركنان عملكرد، خدمت ضمن آموزش كليد واژه ها:

 

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنعلوم اجتماعي  آموخته كارشناسي ارشدرشته پژوهش در دانش* 

 imanifateme57@yahoo.com 
 haghabakhshi7@gmail.com       آزاد اسالمي رودهنعضو هيأت علمي دانشگاه ** دانشيار و

 MJ-Ghaed@yahoo.comآزاداسالمي رودهنضو هيأت علمي دانشگاه *** ع
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 مقدمه
ايه علوم و دانش را تشكيل در عصر حاضر اطالعات يعني مجموعه داده هاي پردازش شده كه پ

مي دهد و گسترش روز افزون دانش بستري به معني افزايش حجم و گستردگي اطالعات است. 
تحت چنين شرايطي افراد، سازمان ها و جوامع سازگاري با شرايط پيچيده امروز را خواهد داشت 

هاي موجود از  كه از پتانسيل استفاده بهينه از فن آوري و روش هاي نوين اطالعات و دانش
موقعيت هاي سازماني و زندگي فردي برخوردار گردند از آنجايكه آموزش يا يادگيري، سازو كار 
علمي واقعيت است كه اطالعات موجود در محيط سازمان ما و انسان را دروني مي نماند به كار 

 ).2: 1386گرفت اطالعات فرد را براي همسازي با شرايط جديد توانمند مي نمايد (ابطحي، 
 بر خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دوره تأثير در مقاله حاضر ما به دنبال شناخت

 ه هامي باشيم كه براي سنجش فرضي 89 سال در 7 تهران منطقه يشهردار كاركنان عملكرد
پژوهش از طريق پرسشنامه اي كه تنظيم شده، به اين امر پرداخته شده است. در فصل چهارم 

 بركه  خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دورهگذار تأثيرامل يا متغيرهاي اين پژوهش، عو
 و نظم تيرعاي، آموزش يها دوره در شده كسب دانشاز:  ثر بوده اند عبارتؤم كاركنان عملكرد
 هيروحبه كاركنان،  محوله فيوظا انجام اي يشغل مهارت سطح يارتقاي در كاركنان، كار انضباط
 روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده در ييتواناني در كاركنان، سازما تعامل و يهمكار
دربين كاركنان، و در نهايت  فيوظا و كارها در ليتسه ،در كاركنان تيفعال و كار به عالقهميزان 

 سرمايه توسعه انساني نيروي بهسازي و آموزش هدف ترين عمدهاز  ،شناسايي نقش جنسيت
 هاي مهارت و دانش ايجاد و افزايش آموزشي هاي فعاليت آورد ره. است سازماناين  در انساني
 به آموزش فرايند در اكتسابي هاي مهارت يا دانش كه معنا بدين .است اي واسطه يا اي سرمايه
 و كارايي افزايش براي الزم عوامل يا ها ويژگي آنها بلكه نيستند، مصرف قابل خود خودي

 قالب در اول درجه در هاي آموزش دهي بهره تر روشن ارتعبه ب. هستند عمليات اثربخشي
. اميد است در اين پژوهش شود مي متبلور كاركنان شغلي و فكري عملكرد بهبود دانش، افزايش

 دست يابيم.  مؤثربه اين امر 
 

 لهأبيان مس
وم جنگ جهاني د در رابطه با تاريخچه آموزش كاركنان مي توان گفت كه؛ آموزش كاركنان بعد از

جستجو كرد. تشكيل  1327مورد توجه قرار گرفت و تاريخ اولين برنامه آموزشي را مي توان سال 
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اين دوره را مي توان از انگلستان و آمريكا آغاز نمود. اغلب شركت هاي بزرگ مبادرت به تشكيل 
ه انستيتوهاي مستقل نمودند. و سرمايه هاي كالن به انجام اين امر اختصاص داده اند. توسع

در مورد آموزش قبل از خدمت  1940و 1930آموزش و برنامه هاي آموزشي در سال هاي دهه 
در سازمان ها مورد توجه جدي قرار گرفت. تاريخ شروع اولين برنامه آموزشي اداري در ايران را در 

 1327طوري كه اولين آموزش اداري در سال ه زمان سلطنت رضا شاه مي توان جستجو نمود، ب
اه آهن آغاز گرديد كه به عنوان اولين موضوع آموزش كاركنان در ايران تلقي گرديده توسط ر

 است.
سسه علوم اداري و مديريت بازرگاني ؤآغاز آموزش مديريت در ايران را مي توان از تشكيل م

به كمك دانشگاه كاليفرنيا جنوبي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران تشكيل شد رديابي كرد. اين 
شروع به كار كرد و در واقع مادر مراكز آموزش عالي مديريت در ايران  1333در سال سسه ؤم

 ). 36:  1385محسوب مي شود (ابطحي، 
سازوكار دنياي امروز چنان است كه گويا همه اركان و اجزاي آن سرعت گرفته اند و به سوي 

بشريت از راه سخت قله هاي ترقي مي شتابند. دمادم مژده اي نو از تغييري شگرف مي رسد. 
درك تمدن و يافته هاي تكنولوژي و به كارگيري انواع فناوري، گذشته است؛ اما فرصتي براي 
نفس تازه كردن هم ندارد. عصر، عصر سرعت، تغيير و تحول پيوسته است. در گيرودار اين رقابت 

با توجه به د مي اندوزفشرده و سنگين گوي برنده از آن كسي است كه دانش بيشتري اندوخته و 
گسترش روزافزون علم و فناوري هم چنين ضرورت به روز شدن عوامل سازماني، آگاهي ها و 
مهارت هاي نيروي انساني شاغل در سازمان ها، توجه به آموزش به مفهوم تمام فرايندهايي كه 

وري باعث توسعه فردي و صالحيت هاي الزم در رابطه با شغل مورد نظر در كاركنان مي شود، ضر
1F(كروسوا مي نمايد

1، 2005(. 
گذار بر عملكرد تأثيرنقش عوامل آموزشي ضمن خدمت  تأثيرپژوهشگر در اين مقاله به دنبال 

 در شده كسب دانشتهران، كه شامل مواردي چون؛ شناسايي نقش  7كاركنان شهرداري منطقه 
 يارتقاايي نقش ي در كاركنان، شناسكار انضباط و نظم تيرعاي، شناسايي آموزش يها دوره

 تعامل و يهمكار هيروحبه كاركنان، شناسايي نقش  محوله فيوظا انجام اي يشغل مهارت سطح
 ،)روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده در ييتواناسازماني در كاركنان، شناسايي نقش 

 و كارها در ليتسهشناسايي ميزان  ،در كاركنان تيفعال و كار به عالقهشناسايي نقش ميزان 

                                                           
1. Kurosawa 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1391 زمستاندهم، عي، سال چهارم، شماره هفاجتما پژوهش ةفصلنام  
 

38 

مطالعه  مي باشند را مورد بررسي و ،بين كاركنان، و در نهايت شناسايي نقش جنسيت در فيوظا
قرار داده ايم. اميد است كه، پرداختن به موارد ذكر شده درجهت شناسايي نقش هر يك از اين 

ي ضمن خدمت را گذرانده بخوبي آموزش يها دوره كه عوامل در عملكرد مفيدتر كاركناني
 شناسايي شده و مورد توجه برنامه ريزان و مسئوالن امر جهت خدمت رساني هر چه بهتر قرار

گرفته و گامي در جهت برنامه ريزي صحيح و اصولي در زمينه ايجاد فضايي آموزشي براي 
 باشيم. ثرتر و پويايي در بين كاركنان مجموعهؤعملكردي م

 
 چارچوب نظري

عنوان اركان اصلي جامعه كنوني با آن ه سازمان ها ب ترين خصيصه اي است كه تغيير مهم
روبرو هستند. از يك ديدگاه سازماني تغيير به مفهوم دگرگوني و تحول در سازمان به منظور 
فراهم آوردن امكان استمرار فعاليت يا بقاي آن با توجه به شرايط محيطي است، شرايطي كه 

ها  در چنين شرايطي بيشتر سازمان سريع است. ويژگي اصلي يا اوليه آن پيچدگي، تنوع و تحول
به دنبال راه حلي براي اين مشكل هستند. راه حلي كه توسط بيشر صاحب نظران عنوان شده، 

). از لحاظ علمي نيز فشارهاي 5: 1999(پابستافت،  آموزش و بهسازي منابع انساني است
ب شده اند تا سازمان ها را مجبور فرهنگي، اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي و سياسي با هم تركي

 طور خاص توجه بيشتري داشته باشنده طور كل و به آموزش به نمايند به پتانسيل هاي اساسي ب
 ).15: 1997(تاير، 

ديس ولي پيت معتقد است، آموزش فرآيندي است كه طي آن شخص مهارت هاي مورد نياز 
كند يا اين مهارت ها در او بيشتر مي  براي انجام دادن يك عمل و يا وظيفه شغلي را كسب مي

وقوع بپذيرد و ه شود. در طي فرآيند آموزش موجباتي فراهم مي شود تا تجربه هاي يادگيري ب
بيشتري انجام  يبدين ترتيب كاركنان بتوانند  وظايف شغلي خود را در زمان حال و آينده با كاراي

ن مي دارد كه برخي معتقدند پس از عاذا 1988). دسلر در سال 132: 1385(بارترام،  دهند
عمل كارمنديابي و استخدام، آموزش اولين اقدام به منظور توجيه كاركنان جهت آشنا نمودن با 

  ).62: 1383(طاهري،  مسائل و سازمان ها مي باشد
ليكل لوبوف در كتاب ضرر سرمايه گذاري آموزشي براي رشد و پيشرفت سازماني كه 

 ).2: 1382رمايه گذاري كنيد (اسدي كرم، كاركنان وفادار دارد س
 از نظر نيكالس ساختار آموزشي به مرحله اي براي توانمند سازي كاركنان وجود دارد:
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 مرحله اول:
 تحليل توانايي هاي حاضر كاركنان و به كمك به آنها براي كار كردن با حداكثر استعداد.

 مرحله دوم:
ي ايكارگيري كاركنان كه فراتر از توانه ران براي بكار گيري تكنيك هاي آموزشي توسط مديه ب 

 هاي معني آنان است.
 مرحله سوم: 

 ).35: 1381دستيابي به تعمير كاركنان از راه به اشتراك گذارندن نظرها و ارزش ها(اوروعي، 
آموزش نيروي كار و باال بردن سطح دانش و مهارت آنها يكي از راه هاي ارتقاي بهره مندي 

درست تر مي  ةاز منابع استفاد كارمندي كه دانش و مهارت بيشتري داشته باشد قطعاًاست. زيرا 
كند و كارها را بهتر انجام مي دهد. اگر بهره وري افزايش يابد سود اضافي نصيب شركت مي شود 

ار زمديران قادر خواهند بود براي افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان دوره هاي آموزشي برگ
ها پس از تكميل مهارت ها يشان بتوانند بيشتر و بهتر توليد كنند و بهتر توليد كنند كنند تا آن 

و بهره وري را افزايش دهند. كسي مي تواند از كامپيوتر به خوبي استفاده كند كه نحوه استفاده از 
 ).96: 1381(اوروعي،  آن را بداند و آموزش هاي الزم را فرا گرفنه باشد

سازمان ها علي رغم تنوعي كه در موجوديت و اهداف شركت دارند فايول معتقد است كه 
مشابهت زيادي در ساختار ها و نحوه كاركرد ها دارند كه مي توان به اصولي همچون قواعد و 

گانه برنامه ريزي، سازماندهي،  مقرارت، خط مشي، شرح شغل و اصول مديريت و وظايف پنج
ات اين نظريه بر آموزش توجه به جوانب الهي نظام تأثيرفرماندهي، هماهنگي و نظارت اشاره كرد. 

آموزش از قبيل اهداف، خطي مشي ها، سلسله مراتب و تمركز و عدم تمركز جهت اداره سازمان 
كيد در اين نظريه موجب شد كه به نقش و أبر اين اساس تخصص گرايي و تفكيك وظيفه مورد ت

ار اين سازمان توجه جدي صورت پذيرد (طاهري، ييد آموزش مديران و كاركنان  براي ارتقا كأت
1383 :88.( 

چنين موضوعي با درايت و سياست هاي صحيح مدبرانه تحقق مي پيوندند. كنترل مديران بر 
ايجاد تغيير در نيروي انساني براي مديران آسان  نيروي انساني پيش تر از ساير ورودي هاست و

از شيوه برخورد مناسب سياست هاي صحيح در قبال تر است به همين دليل مديران با استفاده 
نيروي انساني، تشويق به موقع نيروي انساني و برگذاري دوره هاي آموزشي براي افزايش دانش و 

 مهارت كاركنان  مي توانند روحيه، مهات و انگيزه نيروي كار را افزايش دهند و باعث بهتر شدن 
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 ).92: 1381اني، (اوروعي يزد ويژگي كلي كاركنان خود شوند
كرل و كوزميت آموزش را فرايند نظم اداري مي دانند كه بوسيله آن كاركنان مهارت ها و 

: 1375(پورامن،  اطالعات را مي آموزد هدف هاي پرسنلي و نگرش سازمان دست پيدا مي كنند
199.( 

 
 آموزش از ديدگاه ويليام ايچ دراپر

در جامعه با آموزش استوار است زيرا توسعه و آموزش ويليام ايچ دراپر معتقد است بنيان توسعه 
برنامه هاي مهم مديران محسوب  منابع انساني اولين عامل توسعه دهنده كشورهاست و يكي از

 ).60: 1385مي شود (ابطحي، 
 

 آموزش از ديدگاه راديورن
يستمي است راديورن اعالم مي كند بهترين راه براي ارزش يابي جامع و كامل استفاده از روش س

و نتيجه گيري مي كند كه بهترين راه براي ارزشيابي يك برنامه آموزش اندازه گيري تغييراتي 
است كه در درجه مهارت، ميزان كارايي شركت كنندگان مدتي بعد از دوره آموزش در آنان به 

 رار دهندوجود آمده است و بايد بتوانند آموخته هاي خود را در محيط واقعي كار مورد استفاده ق
 ).10: 1385(بارترم و گيبسون، 

 
 آموزش از ديدگاه كانگر و كانگو

پاداش نقش مهمي در فرآيند توانمند سازي كاركنان ايفا مي كند. به افراد شخصيت مي دهد و 
آنها را بر مي انگيزد تا از ظرفيت هاي خود براي عملكرد بهتر استفاده كنند از يك طرف باعث 

از طرف ديگ  ها بهبود بهره وري و افزايش سودآوري در سازمان گردد و صرفه جويي در هزينه
 ).260: 1997(پلونكت،  به رشد و پرورش ايده پردازي كاركنان مي انجامد

 
 پژوهش  االتؤس
 توجه به اهداف كلي و ويژه تحقيق، پرسش هاي اين پژوهش عبارتند از:با 

 سئوال اصلي:
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 يشهردار كاركنان عملكردرا مي توان در  خدمت ضمن تمد كوتاه يآموزش يها دوره آيا -   
 دانست؟ مؤثر 7منطقه   تهران

 
 سئواالت اختصاصي:

 ثر است؟ؤ. آيا دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر افزايش سطح دانش در محيط كار  م1
 ثر است؟ ؤ. آيا دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر ارتقاي سطح مهارت شغلي كاركنان م2
 ثر است؟ؤاي آموزشي ضمن خدمت بر رعايت نظم و انضباط كاري كاركنان م. آيا دوره ه3
 ثر است؟ؤ. آيا دوره هاي آموزشي كاركنان بر روحيه همكاري و تعامل سازماني كاركنان  م4
. آيا دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر توانايي در استفاده از منابع وسايل (تكنولوژي روز ) 5
 ثر است؟ؤم
 ثر است؟ؤآموزشي ضمن خدمت در ميزان عالقه به كار و فعاليت  م . آيا دوره هاي6
 ثر است؟ؤ. آيا دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در ميزان تسهيل در  كارها و فعاليت  م7
 

 روش تحقيق
تبييني كه هم مي توان با سرشماري كل جامعه را مورد بررسي  –پيمايش پژوهشي است توصيفي
نمونه اي تصادفي كه معرف از افراد جامعه ي پژوهشي و پاسخ  قرار داد و هم بر اساس انتخاب

در پژوهش ). 85: 1388آنها به يك مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، بپردازد (ميرزايي، 
اي و در  صورت اسنادي و كتابخانهه ب و است، )فرضيه آزماتبييني (حاضر كه از نوع توصيفي و 

  .شده استاز طريق پرسشنامه ي داده ها مطالعه ميداني اقدام به جمع آور
 

 آماري  و نمونة آماري ةجامع
اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت  آماري عبارت است از مجموعه ةيك جامع

آماري است كه  ةمورد بررسي، يك جامع ةباشند. معموالً در هر پژوهش جامع مشترك مي
 حدهاي آن به مطالعه بپردازد.صفت متغير وا ةپژوهشگر مايل است دربار

باشند  كارمندان شهرداري منطقه هفت تهران ميآماري در اين پژوهش در برگيرنده  ةجامع
نفر زن  148نفر مرد و  526نفر بوده كه از اين تعداد  673طور كل ه در هر دوجنس زن و مرد ب

 مي باشند.  
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 تعيين حجم نمونه 
ژوهش، از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه استفاده حجم نمونه آماري در اين پتعيين براي 

جامعه آماري اين پژوهش  براي هر دو جنس بصورت تفكيك شده دست، به حجم شده است كه 
تعيين حجم نمونه زده شده است. حجم نمونه با فرمول كوكران كه مجموع دو گروه مردها و زن 

 نفر نمونه مي باشند.  330هاي كارمند به تعداد 
 

 روش گردآوري اطالعات 
ه است، زيرا استفاده شدساده نمونه گيري تصادفي  ةاين پژوهش باتوجه به ماهيت آن از شيو در

. حجم جامعه آماري كارمندان را درسازمان شهرداري منطقه بصورت ليست شده در اختيار داريم
ه قرار داده و دست به كه پرسشنامه را در اختيار كارمندان مورد نظر از لحاظ آماري تعلق گرفت

 جمع آوري داده و اطالعات زده ايم.
 

  ابزار گردآوري اطالعات
 نامه و پرسش مطالعات كتابخانه اي ،حاضر براي جمع آوري داده ها پژوهشهاي عمده در  روش

تئوري ها ونظرات  و بررسي پيشينه ها وادبيات تحقيق وبراي گردآوري پژوهش اين  در باشد. مي
به موضوع تحقيق و بررسي سوابق تحقيق، از روش كتابخانه اي استفاده شده است. مربوط علمي 

موجود در له هاي موجود در كتابخانه ها و مقا كتاب ها و پايان نامه ها ومقاله هايبدين منظور از 
 استفاده شده است. پژوهش كار شده بوددر زمينه موضوع  كهاينترنت 

    
 »   روايي«اعتبار يا 

به اين امر داللت دارد كه شيوه يا ابزار جمع آوري داده ها تا چه حد به درستي آنچه را كه اعتبار 
قرار است بسنجد، مي سنجد. در اين پژوهش كه براي روايي ابزار جمع آوري داده ها از 

را جويا شده و  آنان و در رابطه با پرسشنامه ها نظر مي شود گرفته كمكن اين امرامتخصص
(ميرزايي، پرسشنامه را بدست مي آوريم  CVRشود. در واقع در آن صورت داده  اصالحات الزم

ن امتخصصنظر اساتيد و در اين پژوهش كه براي روايي ابزار جمع آوري داده ها از  ).159 :1388
موافق بوده است.  نامه نظر در رابطه با پرسش آنان ةهم و نظر شده است گرفته نفر) 5( اين امر

 % بوده؛ كه اين نشان از سطح 100دست آمده برابر با ه ب CVRر محاسبه فرمول كه همان طور د
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 نامه اين پژوهش مي باشد. بااليي از اعتبار در پرسش
 

Nتعداد ارزيابان = 
neتأييد داوران = 

 
  »پايايي«اعتماد 

و موثقي را اينكه شيوه يا ابزار جمع آوري داده ها تا چه حد داده هاي دقيق  ةمالك پايايي دربار  
كند و يا شيوه يا ابزار جمع آوري داده ها تا چه حد درست و با ثبات است و نتايج  استخراج مي

نامه هاي اين  در پايايي گويه هاي پرسش. دهد، اطالعاتي را فراهم مي كند دست ميه همسان ب
(ميزايي،  ودمي شپژوهش از روش آلفا كرونباخ براي همساني دروني يا پايايي گويه ها استفاده 

نامه در اين پژوهش كه از روش آلفا كرونباخ  االت پرسشؤ). براي احراز پايايي س311: 1388
ه االت بؤ(آلفاي كرونباخ گرفته شده براي تك تك س براي، پايايي گويه ها استفاده شده است

 % مي باشد).98صورت مجزا 
 

 مراه آلفاي هر متغيرپرسش هاي مرتبط با متغيرهاي فرضييات به ه :1شماره  جدول

 پرسش هاي مرتبط بامتغيرها آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق

 1-2-3-4-5-6-7-8-9 %97 در محيط كار دانش سطح شيافزا .1
 10-11-12-13-14 %94 يشغل مهارت سطح يارتقا. 2
 15-16-17-18-19-20-21 %97 سازماني تعامل و يهمكار هيروح. 3
 و منابع از استفاده در ييتوانا. 4

 )روز يها يتكنولوژ( ليوسا
94% 28-27-26-25-24-23-22 

 29-30-31-32-33-34-35 %94 تيفعال و كار و رضايت از عالقه .5
 36-37-38-39-40 %96 فيوظا و كارها در ليتسه. ميزان 6

 41-42-43-44 %88 يكار انضباط و نظم تيرعا. 7

 دموگرافيك 1پرسش  تك گويه اي . جنسيت8

 45-46-47-48-49 %96  ملكرد كاركنان* ع

%10
2.5
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 روش تجزيه و تحليل اطالعات 
 الف) روش هاي آماري توصيفي:
نامه  براي توصيف پرسشدست آمده از آماره هاي توصيفي ه براي تجزيه وتحليل اطالعات ب

 »تهران يشهردار كاركنان برعملكرد خدمت ضمن مدت كوتاه يآموزش يها دوره تأثير يبررس«
 جدول هاي توزيع فراواني و نمودار مربوطه پرداخته مي شود. به همراه

 
 ب) روش هاي آمار استنباطي:

در قسمت آماره هاي استنباطي جهت رابطه و تفاوت بين متغيرهاي فرضيات پرداخته شده است 
دو گروه مستقل، جهت تجزيه و  Tكه از آزمون هايي مانند ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 

با استفاده از ا، به سنجش متغيرهاي فرضيات پرداخته شده، كه اين سنجش تحليل داده ه
  صورت گرفته است. SPSSافزار  نرم

 
 يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

فرضيه مذكور طراحي شده است  8كلي يافته هاي پژوهش مقاله مورد نظر كه، براساس  طوره ب
 ي پردازيم: صورت خالصه به ارائه نتايج آن مه كه در زير ب

 . 1فرضية 
ي ضمن آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،در محيط كار دانش سطح شيافزابين  -

 خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.
*استدالل: به منظور بررسي رابطه بين دومتغير پيوسته(دراين تحقيق كه به شبه فاصله اي 

 سون استفاده مي شود. تبديل شده) از آزمون همبستگي پير
 و عملكرد كاركنان ،در محيط كار دانش سطح شيافزابرونداد نتايج آماري پيرسون: 

 
  در محيط كار دانش سطح شيافزاي ضمن خدمت در آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :2شماره  جدول

مقدار  آزمون متغير
 آزمون

سطح 
 معناداري

و  ،در محيط كار دانش سطح شيافزا
 رد كاركنانعملك

ضريب همبستگي 
 پيرسون

(**)81% 
000% 
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در  دانش سطح شيافزا پژوهش كه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير 1يافته هاي فرضية 
ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را مورد آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،محيط كار

در  دانش سطح شيافزاست آمده حاكي از اين است كه، بين ده سنجش قرار داده كه نتايج ب
ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،محيط كار

مورد  H1 مي باشد، بنابراين فرضيه   =sig%000معناداري وجود دارد؛ كه مقدار معناداري برابر 
 % درصد كه در81(**)يرسون دو متغير برابر با يد قرار مي گيرد و ميزان ضريب همبستگي پأيت

در محيط كار به عنوان عاملي مهم و  دانش سطح شيافزاسطح بااليي بوده و به بياني ديگر 
 تهران مي باشد. 7گذار جهت عملكرد كاركنان سازمان شهرداري منطقه تأثير

 
 . 2فرضية 

 يها دوره كه ملكرد كاركنانيدر ع محوله، فيوظا انجام اي يشغل مهارت سطح يارتقابين  -
 ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.آموزش

و عملكرد  محوله، فيوظا انجام اي يشغل مهارت سطح يارتقابرونداد نتايج آماري پيرسون: 
 كاركنان

 
 اي يشغل مهارت سطح يارتقاي ضمن خدمت در آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :3شماره  جدول

 محوله فيوظا انجام

مقدار  آزمون متغير 
 آزمون

سطح 
 معناداري

 انجام اي يشغل مهارت سطح يارتقا
 و عملكرد كاركنان محوله، فيوظا

ضريب همبستگي 
 پيرسون

83% (**) 
000% 

 
 مهارت سطح يارتقا پژوهش كه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير 2يافته هاي فرضية 

ي ضمن خدمت را آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ه،محول فيوظا انجام اي يشغل
 يارتقاگذرانده اند، را مورد سنجش قرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين 

ي ضمن آموزش يها دوره كه وعملكرد كاركناني محوله، فيوظا انجام اي يشغل مهارت سطح
مي   =sig%000ارد؛ كه مقدار معناداري برابر خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود د
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مورد تائيد قرار مي گيرد و ميزان ضريب همبستگي پيرسون دو  H1 باشد، بنابراين فرضيه 
 مهارت سطح يارتقا% درصد كه درسطح بااليي بوده و به بياني ديگر 83(**)متغير برابر با 

گذار جهت عملكرد كاركنان سازمان تأثيربه عنوان عاملي مهم و  محوله فيوظا انجام اي يشغل
 تهران مي باشد. 7شهرداري منطقه 

 
  .3فرضيه 

ي ضمن آموزش يها دوره كه در عملكرد كاركناني ،سازماني مشاركت و يهمكار هيروحبين  -
 خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.

 و عملكرد كاركنان ،سازماني مشاركت و يهمكار هيروحبرونداد نتايج آماري پيرسون: 
  

 مشاركت و يهمكار هيروحي ضمن خدمت در آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :4شماره  جدول
 سازماني

سطح   مقدار آزمون آزمون متغير 
 معناداري

 مشاركت و يهمكار هيروح
 و عملكرد كاركنان ،سازماني

ضريب همبستگي 
 پيرسون

(**)83% 
000% 

 
 و يهمكار هيروحه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير پژوهش ك 3يافته هاي فرضية 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،سازماني مشاركت
 و يهمكار هيروحمورد سنجش قرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه وزشآم يها دوره كه وعملكرد كاركناني ،سازماني مشاركت
 H1 مي باشد، بنابراين فرضيه   =sig%000معناداري وجود دارد؛ كه مقدار معناداري برابر 

% درصد 83(**)مورد تائيد قرار مي گيرد و ميزان ضريب همبستگي پيرسون دو متغير برابر با 
به عنوان عاملي  ،سازماني كتمشار و يهمكار هيروحكه درسطح بااليي بوده و به بياني ديگر 

 تهران مي باشد. 7گذار جهت عملكرد كاركنان سازمان شهرداري منطقه تأثيراساسي و 
 

  .4فرضية
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 دوره كه در عملكرد كاركناني ،)روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده در ييتوانابين  -
 دارد.ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود آموزش يها

و  ،)روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده در ييتوانابرونداد نتايج آماري پيرسون: 
 عملكرد كاركنان

 
 ليوسا و منابع از استفاده ييتواناي ضمن خدمت در آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :5شماره  جدول

 )روز يها يتكنولوژ(

مقدار  آزمون متغير 
 آزمون

سطح 
 معناداري

 و منابع از استفاده در ييتوانا
و  ،)روز يها يتكنولوژ( ليوسا

 عملكرد كاركنان

ضريب 
همبستگي 

 پيرسون
 (**)83% 

000% 

 
 منابع از استفاده در ييتواناپژوهش كه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير  4يافته هاي فرضية 

ي ضمن خدمت را گذرانده موزشآ يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،)روز يها يتكنولوژ(ليوسا و
 در ييتوانااند، را مورد سنجش قرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين 

ي ضمن آموزش يها دوره كه وعملكرد كاركناني ،)روز يها يتكنولوژ(ليوسا و منابع از استفاده
مي   =sig%000برابر خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد؛ كه مقدار معناداري 

مورد تائيد قرار مي گيرد و ميزان ضريب همبستگي پيرسون دو متغير  H1 باشد، بنابراين فرضيه 
 و منابع از استفاده در ييتوانا% درصد كه درسطح بااليي بوده و به بياني ديگر 83(**)برابر با 

عملكرد كاركنان سازمان گذار در تأثيربه عنوان عاملي اساسي و  ،)روز يها يتكنولوژ( ليوسا
  تهران مي باشد. 7شهرداري منطقه 

 
 . 5فرضية 

ي ضمن خدمت را آموزش يها دوره كه ، در عملكرد كاركنانيتيفعال و كار به عالقهبين ميزان  -
 گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.

 ركنانو عملكرد كا ت،يفعال و كار به عالقهبرونداد نتايج آماري پيرسون: ميزان 
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 تيفعال و كار به عالقهي ضمن خدمت در ميزان آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :6شماره  جدول

سطح  مقدار آزمون آزمون متغير
 معناداري

، و تيفعال و كار به عالقهميزان 
 عملكرد كاركنان

ضريب همبستگي 
 پيرسون

(**)86% 
000% 

   
 و كار به عالقهبستگي بين دو متغير ميزان پژوهش كه به رابطه يا هم 5يافته هاي فرضية 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را مورد سنجش آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ت،يفعال
وعملكرد  ت،يفعال و كار به عالقهقرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين ميزان 

انده اند رابطه معناداري وجود دارد؛ كه مقدار ي ضمن خدمت را گذرآموزش يها دوره كه كاركناني
مورد تائيد قرار مي گيرد و ميزان H1 مي باشد، بنابراين فرضيه   =sig%000معناداري برابر 

% درصد كه درسطح بااليي بوده و به بياني 86(**)ضريب همبستگي پيرسون دو متغير برابر با 
ثر براي عملكرد كاركنان سازمان ؤملي مهم و مبه عنوان عا ت،يفعال و كار به عالقهديگر ميزان 

 تهران مي باشد. 7شهرداري منطقه 
 

  .6فرضية 
ي ضمن خدمت آموزش يها دوره كه ، در عملكرد كاركنانيفيوظا و كارها در ليتسهبين ميزان  -

 را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.
 و عملكرد كاركنان ف،يوظا و كارها در ليتسهبرونداد نتايج آماري پيرسون: ميزان 

 
 فيوظا و كارها در ليتسهي ضمن خدمت در ميزان آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :7شماره  جدول

سطح  مقدار آزمون آزمون متغير 
 معناداري

، و فيوظا و كارها در ليتسهميزان 
 عملكرد كاركنان

ضريب همبستگي 
 پيرسون

(**)88% 
000% 
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 و كارها در ليتسهپژوهش كه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير ميزان  6يافته هاي فرضية     
ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را مورد سنجش آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ف،يوظا

 و ف،يوظا و كارها در ليتسهقرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين ميزان 
ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد؛ آموزش يها دوره كه عملكرد كاركناني

يد قرار مي گيرد و أيمورد ت H1 مي باشد، بنابراين فرضيه   =sig%000كه مقدار معناداري برابر 
% درصد كه درسطح بااليي بوده و به 88(**)ميزان ضريب همبستگي پيرسون دو متغير برابر با 

ثر در عملكرد كاركنان ؤبه عنوان عاملي اساسي و م ف،يوظا و كارها در ليتسهبياني ديگر ميزان 
 تهران مي باشد. 7سازمان شهرداري منطقه 

 
 . 7فرضية 

ي ضمن خدمت را آموزش يها دوره كه ي، در عملكرد كاركنانيكار انضباط و نظم تيرعابين  -
 گذرانده اند رابطه معناداري وجود دارد.

 و عملكرد كاركنان ،يكار انضباط و نظم تيرعاون: برونداد نتايج آماري پيرس
 

 يكار انضباط و نظم تيرعاي ضمن خدمت در آموزش يها دوره تأثيررابطه بين  :8شماره  جدول

سطح  مقدار آزمون آزمون متغير 
 معناداري

ي، و عملكرد كار انضباط و نظم تيرعا
 كاركنان

ضريب همبستگي 
 پيرسون

(**)86% 
000% 

 
 و نظم تيرعاپژوهش كه به رابطه يا همبستگي بين دو متغير ميزان  7رضية يافته هاي ف

ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را مورد آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،يكار انضباط
 ،يكار انضباط و نظم تيرعاسنجش قرار داده كه نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه، بين 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند رابطه معناداري وجود آموزش يها هدور كه وعملكرد كاركناني
يد قرار مي أيمورد تH1 مي باشد، بنابراين فرضيه   =sig%000دارد؛ كه مقدار معناداري برابر 

% درصد كه درسطح بااليي 86(**)گيرد و ميزان ضريب همبستگي پيرسون دو متغير برابر با 
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ثر براي ؤبه عنوان يكي از عوامل مهم و م ،يكار انضباط و نظم تيرعابوده و به بياني ديگر 
 تهران مي باشد. 7عملكرد كاركنان سازمان شهرداري منطقه 

 
 . 8فرضية 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند تفاوت آموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،بين جنسيت -
 معناداري وجود دارد.
دو گروه مستقل، و در اين فرضيه جهت  براي مقايسه ميانگين هاي T*استدالل: آزمون 

تمايزپذيري ميزان عملكرد سازماني كاركنان را بر حسب جنست مورد بررسي قرار مي دهد. 
 جدول زير خالصه محاسبات آماري در اين زمينه را نشان مي دهد.  

 و عملكرد كاركنان ،مستقل: تفاوت بين جنسيت tبرونداد نتايج آماري 
 

 ي ضمن خدمت را گذرانده اندآموزش يها دوره كه و عملكرد كاركناني ،ت بين جنسيتتفاو :9شماره  جدول

متغير 
 مستقل

گروه هاي 
 مستقل

 ميانگين
انحراف 

 معيار
مقدار آماره 

T 
مقدار 
 Fآزمون

سطح 
 داريامعن

 جنسيت
 %473 23/4 00/17 زن

838% 361/0 
 %458 61/4 75/16 مرد

 
 و عملكرد كاركناني ،تفاوت يا مقايسه بين دو متغير جنسيت پژوهش كه به 8يافته هاي فرضية   

ي ضمن خدمت را گذرانده اند، را مورد سنجش قرار داده كه نتايج بدست آموزش يها دوره كه
ي ضمن خدمت آموزش يها دوره كه وعملكرد كاركناني ،آمده حاكي از اين است كه، بين جنسيت

اين مي باشد كه، ميانگين  tد؛ نتايج حاكي از آزمون را گذرانده اند تفاوت معناداري وجود ندار
زن و مرد كامال برابر بوده است. و با توجه به سطح معني داري محاسبه  ميزان عملكرد كاركنان

شده بين جنسيت و عملكرد كاركنان تفاوت معني داري وجود ندارد و نتايج حاصله را مي توان با 
و عملكرد  ،پژوهش تعميم داد. بنابراين بين جنسيت درصد، به جامعه مورد 95حدود اطمينان 

ي ضمن خدمت را گذرانده اند تفاوت معناداري وجود ندارد و آموزش يها دوره كه كاركناني
(مرد يا زن بودن در  يد قرار مي گيرد. و به بياني ديگر عملكرد جنسيتيمورد تأ H0 فرضيه
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ا برتر از جنس ديگر، در عملكرد كاركنان را  نمي تواند به عنوان عاملي كه جنسي ر ،سازمان)
 تهران تلقي كرد نمي باشد. 7سازمان شهرداري منطقه 

 
 نتيجه گيري

ي آموزش يها دوره تأثيرال كه بررسي ؤدر راستاي فرضيات پژوهش و براي پاسخ دادن به اين س
 هيروحي، شغل مهارت سطح يارتقادر محيط كار،  دانش سطح شيافزا( خدمت ضمن مدت كوتاه

و  عالقه، )روز يها يتكنولوژ( ليوسا و منابع از استفاده در ييتواناسازماني،  تعامل و يهمكار
 ي و جنسيت)كار انضباط و نظم تيرعا، فيوظا و كارها در ليتسه، ميزان تيفعال و كار رضايت از

و  تأثيرمي باشد. و همچنين تعيين ميزان سهم  تهران 7ي منطقه شهردار كاركنان عملكرد بر
و رتبه بندي مولفه ها از روش آماري آزمون  كاركنان عملكردميزان ارتباط هر يك از متغير ها در 

 مربوطه استفاده شده است. 
كه با  فيوظا و كارها در ليتسهمتغير را در اين پژوهش، عامل ميزان  تأثيربيشترين ميزان 

افزايش تالش فردي  در، ارسهولت ك دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در تأثيرگويه هايي چون؛ 
دردرك ، در خدمات رساني كاردقت  سرعت ودر افزايش ، براي ارتقا سطح كمي و كيفي خدمات

) سهم عمده اي 6(فرضيه ، باعث تقويت روحيه خودباوري و اعتماد به نفس كاركنانفرايند شغلي
 تأثيريي هم چون؛ گويه مي باشد كه با شاخص ها 5دارد كه شامل  كاركنان عملكردميزان را در 

فرآيند پيشرفت در رضايت از عملكرد سازماني كار كاركنان، در  ،موزشي ضمن خدمتآهاي ه دور
 روحيه خالقيت و نوآوري كاركنان و همكاراندر در قسمت هاي مختلف سازمان،  كاركنانكار 
مهارتي روند كارايي و در توجه به مشكالت براي بهبودي وضعيت عملكرد سازماني، در ، آنها

 مي باشد. كاركنان سازماني
با  تيفعال و كار و رضايت از عالقهو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل دوم كه به رابطه ميزان 

در  ،ديگر كاربه  موقعيت كاري ايكاهش تقاضاي انتقال و جابجايي از تأثيرگويه هايي هم چون؛ 
افزايش رضايت مديرا ، يط كار و شغلندي نسبت به محمافزايش عالقه تان، ايجاد عالقه به شغل 

بهره مندي از ، ايجاد افزايش انگيزه به كار، افزايش رضايت مراجعين از كاركاركنان، ن از كار 
و رضايت  عالقهداشته است.  كاركنان عملكرد) سهم عمده اي را در ميزان 5(فرضيه مزاياي شغلي

 است. كاركنان كردعملدر ميزان  مؤثربعنوان عاملي مهم  تيفعال و كار از
 ي با گويه كار انضباط و نظم تيرعاو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل سوم كه به رابطه ميزان 
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دوره هاي آموزشي ضمن خدمت باعث انجام به موقع كار و وظايف شغلي  تأثيرهايي هم چون؛ 
 افزايش تعهد و در ايجاد، با قوانين و مقررات و دستورالعمل شغليشما در آشنايي  شده، كاركنان

 عملكرد) سهم عمده اي را در ميزان 7(فرضيه وجدان كاري وحس انجام وظيفهدر ايجاد ، به كار
 كاركنان عملكرددر ميزان  مؤثري بعنوان عاملي كار انضباط و نظم تيرعاداشته است.  كاركنان

 است.
 و منابع از ستفادها در ييتواناو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل چهارم كه به رابطه ميزان 

 هاي آموزشي ضمن خدمت دره دور تأثيربا گويه هايي هم چون؛  )روز يها يتكنولوژ( ليوسا
از تجهيزات هرچه بهتر استفاده جهت  كاربرد برنامه هاي مرتبط نرم افزاري كامپيوتر،استفاده از 
، روز يو اطالعات كيوژيتكنولوسايل  استفاده از درفراگيران توانايي در ، كارمندانبراي مخابراتي 

سازمان، حفظ و نگهداري از وسايل كاري  در، از منابع در اختيارشما استفاده و در صرفه جويي 
) 4(فرضيهوسايل وتجهيزات  در افزايش عمر مفيددر سازمان، و ضايعات كاري ها دركاهش هزينه 

 ليوسا و منابع از فادهاست در ييتواناداشته است.  كاركنان عملكردسهم عمده اي را در ميزان 
 است. كاركنان عملكرددر ميزان  مؤثرعنوان عاملي مهم ه ب )روز يها يتكنولوژ(

سازماني  تعامل و يهمكار هيروحو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل پنجم كه به رابطه ميزان 
ئه حضور به موقع شما براي ارا هاي آموزش ضمن خدمت دره دور تأثيربا گويه هايي هم چون؛ 

ارتباط مناسب  ايجاد ودر برقراري ، انجام به موقع كارها و وظايف جاري در ،خدمات به مراجعين
در انجام  همكاراندر جلب مشاركت  با همكارانتان،و تعامل گروهي ، در همكاري با همكاران

) سهم عمده اي را در ميزان 3 (فرضيه گروهي در درك ضرورت و اهميت كارو  وظايف محوله
در  مؤثر عنوان عاملي اساسي وه ي بكار انضباط و نظم تيرعاداشته است.  كاركنان دعملكر
 است. كاركنان عملكردميزان 

ي با شغل مهارت سطح يارتقاو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل ششم كه به رابطه ميزان 
 يها چارچوب و هاي آموزشي ضمن خدمت در ترويج دانشه دور تأثيرگويه هايي هم چون؛ 

افزايش استفاده بهينه از اي، رايانه  در فناوري شمامهارت  تخصص و ،مهارت شغلي درجديد 
 مؤثر، نگرش ها و يا رفتار اجتماعي افزيش توانايي، در محيط  كارتان  و توانايي ها مهارت

) سهم عمده اي را 2 (فرضيه تانوظايف شغلي  و ها نقش مؤثر ايفاي پذيرش كاركنان و موجب
 مؤثر عنوان عاملي مهم وه ي بشغل مهارت سطح يارتقاداشته است.  كاركنان عملكرددر ميزان 
 است. كاركنان عملكرددر ميزان 
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در محيط كار  دانش سطح شيافزاو  كاركنان عملكردمتغير يا عامل هفتم كه به رابطه ميزان 
ديد و بروز تكنيك هاي علمي جهاي آموزشي ضمن خدمت در ه دور تأثيربا گويه هايي هم چون؛ 

، افزايش بهره وري و مؤثرمفيد و باال بردن دانش شغلي فراگيران ارتقاء و در  براي كاركنان،
ها و درآشنايي شما با شيوه  ،افزايش اطالعات علمي و دانش فنيكيفيت كار شما در سازمان، 

جديد،  هايفناوري شما با نوآوري هاي تكنولوژيكي و در آشنايي ، كارمتدهاي علمي پيشرفته 
ف يوظاو با اهداف شما درآشنايي ، با فرايند جمع آوري و پردازش داده هاي شغلي شمادرآشنايي 
) سهم عمده اي را 1(فرضيه هاي ارتباط با مشتريان با شيوهشما درآشنايي  ،شهرداريتخصصي 
 در محيط كار بعنوان عاملي اساسي دانش سطح شيافزاداشته است.  كاركنان عملكرددر ميزان 

 است. كاركنان عملكرددر ميزان  مؤثرو
 ي منطقهشهردار كاركنانعامل هشتم، جهت تفاوت يا مقايسه دو متغير جنسيت (زن و مرد) 

دست آمده مي ه ) كه با توجه نتايج ب8 (فرضيه مي پردازد كاركنان عملكردبا ميزان  ،تهران 7
(زن و  با توجه به جنسيت اركنانك عملكردتوان استنباط نمود كه هيچ گونه تفاوت عمده اي بين 

دست آمده مي توان اظهار ه طور كل در اين پژوهش با توجه به نتايج به مرد) آنها وجود ندارد. ب
سازماني نسبت به  عملكردميزان ي از لحاظ شهردار كاركناننمود كه، هيچ يك از دو جنس 

 يكديگر رجحان و برتري  نداشته اند.
                        

 يشنهادها و راهكارهاي پژوهشپ
 مدت كوتاهي آموزش يها دوره تأثيربررسي «ترين پيشنهادات و راهكارهايي كه مي توان در  مهم 

 ارائه شود عبارتند از:» تهران يشهردار كاركنان برعملكرد خدمت ضمن
 ايجاد محيطي پويا و فعال به منظور تحقق اهداف آموزشي -
 مك آموزشي از طريق حمايت هاي مالي سازمان شهرداريتجهيرات امكانات و وسايل ك -
 بررسي كارشناسانه ي نيازهاي آموزشي -
 تداوم امر آموزشي جهت مديران و كاركنان -
 اعطاي فرصت مناسب به كاركنان جهت شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت -
 طراحي برنامه هاي آموزشي صحيح همگام با اهداف سازمان -
 زينش افراد مستعد از طريق اعطاي امكانات ويژه به لحاظ تخصصي شدن آموزششناسايي و گ -

 هاي ضمن خدمت
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 كارگيري نيروي انساني متخصص و كارآزموده در اجراي برنامه هاي آموزشيه ب -
توجه به آموزش كيفي و  -آموزش تئوري بيش از حد -توجه به محتواي مطالب آموزشي -

كمك آموزشي مناسب از ديگر نكات مهم مي باشد كه لزوم توجه كاربردي و استفاده از امكانات 
 بيشتري را طلب مي كند.  

آماده نمودن محيط كار در جهت اجراي آموخته هاي علمي توسط كاركنان به منظور ايجاد  -
 شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان آموزش نديده. ةانگيز
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