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 چکیده
 بخشی اثر ارتقای در مؤثر راهکارهای بررسی هدف با حاضر پژوهش

 فراگیران( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزش هایدوره

 بر مشتمل جامعه حجم. گرفت انجام پیمایشی ـ توصیفی روش به ناجا،

 فرماندهی( عج) انصارالمهدی آموزشی مجتمع فراگیران از نفر 460

 گیری نمونه حجم فرمول از استفاده با که بودند، اصفهان استان انتظامی

. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش با نفر 210 تعداد کوکران

 ارتقای راهکارهای ساخته محقق پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار

 رفاهی، امکانات محتوا، آموزشی، اهداف نیازسنجی،) حیطه 6در اثربخشی

 لیکرت ایدرجه 5 طیف براساس گویه 74 با( ارزشیابی و آموزشی امکانات

 و محتوایی و صوری روایی از اثربخشی ارتقای راهکارهای تعیین برای.  بود

 که شد استفاده کرونباخ الفای ضریب از پرسشنامه این پایایی برآورد برای

 سطح دو در پژوهش هایداده وتحلیل تجزیه. شد محسابه 94/0 آن پایایی

 تحلیل و تجریه از حاصل نتایج. گرفت انجام استنباطی آمار و توصیفی آمار

 میانگین آموزشی، بخشی اثر با مرتبط عامل 6 هر در که داد نشان هاداده

 بودند معنادار و بوده متوسط حد از بیشتر کنندگان، شرکت هایپاسخ

(001/ >  (.p بیشترین( 53/4) میانگین با رفاهی امکانات از استفاده عامل 

. است بوده مقدار کمترین( 77/2) میانگین با آموزشی سنجی نیاز و مقدار

 شغلی و ایحرفه هایمأموریت اساس بر سنجی نیاز عوامل همچنین

 هایمأموریت اساس بر آموزشی اهداف تعیین ،(95/3) میانگین با کارکنان

 آموزشی محتوای ارائه ؛(97/3) میانگین با کارکنان شغلی و ایحرفه

 از استفاده ،(05/4) میانگین با روز علمی هایپیشرفت آخرین با منطبق

 میانگین با هادوره برگزاری جهت تجربه با و اخالق با اجرایی مدیران

 از ارزشیابی و( 22/4) میانگین با کارکنان کامل نمودن منفک ،(12/4)

 بیشترین دارای( 05/4) میانگین با فراگیران از سنجی نظر براساس اساتید

 تفاوت دموگرافیک عوامل برحسب گویانپاسخ نظرات بین. است بوده مقدار

 . ندارد وجود معناداری

 ناجا کارکنان اثربخشی، خدمت، ضمن آموزش آموزش،: کلیدی واژگان
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Abstract  

The present study was done to investigate the effective strategies 

in educational effective promotion of speciality, complementary 

(advancement) in-service training courses of the NAJA police in 

the descriptive- survey method. The population included 460 

learners of Ansarol AlMahdi educational center of Isfahan police 

command and 210 learners were selected by using the Cochran’s 

sampling formula and the simple and random sampling method. 

To collect data a researcher-made questionaire of effective 

promotion strategies in six area (needs analysis, educational 

aims, content, recreational facilities, educational facilities, and 

evaluation) with 74 questions based on Likert 5 degree. The face 

and content validity was used to determine the effective 

promotion strategies and Cronbach's alpha coefficient was used 

to evaluate the reliability of questionnaire (0.94). The analysis of 

the research data was done in two levels of descriptive statistics 

and inferential statistics. The results showed the mean of the 

participants answers was higher than the medium and 

meaningful in every 6 relative factors with the educational effect 

(p<0.001). The mean of recreational facilities had the most 

amounts (4.53) and the mean of educational needs had the fewer 

amounts (2.77). Also needs assesment factors based on staff 

professional commissions with the mean ( 3.95), determination 

of the educational goals based on staff professional commissions 

with the mean ( 3.97), showing the educational content 

according to the up to date scientific achievements with the mean 

( 4.05), using the administrative ethical and experienced 

managers in order to celebrate courses with the mean ( 4.12), 

completely separating staff with the mean (4.22) and the 

evaluation of professors based on the opinion poll of the learners 

with the mean ( 4.05) had the most amount. There were not any 

meaningful differences between the respondents’ ideas on the 

basis of demographic factors. 

Keyword: education, in- service education, effectiveness, NAJA 

staff     
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 مقدمه

 ترینارزش با از دیده آموزش و کارآمد انسانی نیروی

 آید،می شمار به توسعه و رشد برای کشوری هر هایسرمایه

 اطالق هاییتوانایی و هاظرفیت ها،مهارت به انسانی سرمایه

 دست به Education) ) آموزش فرآیند در افراد که گرددمی

 آنها ایحرفه فعالیت بیشتر وریبهره موجب تا آورندمی

 نیروی در هاسازمان گذاری سرمایه مهمترین آموزش. شود

 و نگرش دانش، کیفی سطح افزایش هدف با که است انسانی

 وظایف ایفای در انسانی نیروی سازی توانمند کلی طور به

 کارشناسان از بسیاری. شودمی سازمان کامیابی و خود

 نوعی و سازمانی وظایف جزو را آموزش انسانی، منابع حوزه

 هدف و اندآورده حساب به هاسازمان در گذاری سرمایه

 نیازهای برآوردن را سازمانی هر در کارکنان آموزش از اصلی

 و کنندمی ذکر کارکنان سازمانی و شغلی آموزشی، فردی،

 و هامهارت به وابسته  زیادی حدود تا را سازمان حیات

 ارائه هایآموزش. دانندمی آن کارکنان مختلف هایآگاهی

 بر نظری دانش بر توجه بر عالوه باید سازمانی هر در شده

 متمرکز نیز شغلی هایزمینه در اطالعات و دانش کاربرد

 و بینش باعث کارکنان آموزش حیث این از باشند، شده

 مهارت و عملکرد و باالتر معرفت و دانش تر،عمیق بصیرت

 شغلی هایمسؤولیت و وظایف اجرای برای کارکنان بیشتر

 بدون نیست قادر سازمانی هیچ امروزه شود،می سازمان در

 کارشناسان گسترده مطالعات یابد توسعه و بهبود آموزش،

 کارکنان مولدترین و ترینموفق که اندنموده تأیید نیز

. اندکرده دریافت گستردهای هایآموزش که هستند کسانی

 به بستگی زیادی حدود تا سازمانی هر حیات همچنین

 نوه. دارد سازمان آن کارکنان مختلف هایآگاهی و هامهارت

 در بنابراین، ( (Navebrahim et al , 2015وهمکاران ابراهیم

 باید آموزش، انجام بر عالوه ها،سازمان آموزش نظام

. قرارگیرد توجه مورد نیز هادوره این (efficiency) اثربخشی

 تواندمی هنگامی آموزشی برنامه یک راستا، همین در

 مورد در معتبری شواهد که کند توجیه را خود ارزشمندی

.  کند عرضه کنندگان شرکت عملکرد بهبود بر آموزش تأثیر

 اثربخشی که دارد اشاره آموزش از مهمی جنبه به امر این

 موضوع آموزش، اثربخشی گذشته، دهه دو طی. دارد نام

.  است بوده انسانی منابع توسعه و مدیریت زمینه در مهمی

 چنان. است متفاوت دیگر رشته به ایرشته از اصطالح این

 اثربخشی چون اصطالحاتی انسانی، منابع توسعه دید از که

 یادگیری    اثربخشی    (  ( education ,efficiencyآموزش

(learning efficiency   )صورت به اثربخشی سیستم و 

 کلی، طور به .(Chin et al, 2006) .شودمی استفاده معادل

 صورت به آموزش اثربخشی که داشت اذعان توانمی

 از شده کسب هاینگرش و هامهارت دانش، از میزانی»

 به که معین زمانی برهه یک در کارآموز یک توسط آموزش

 را سازمان اثربخشی تا بردمی کار به پیوسته و اثربخش طور

 ما، هایسازمان بیشتر در متأسفانه،. شودمی تعریف «ببر باال

 مرحله در آموزش اثربخشی گذاری سرمایه و توجه بیشترین

 توجه بیشترین که صورتی در گیرد،می صورت دوره نهایی

 راه عنوان به آموزش که گیرد صورت زمانی باید امر این به

 ,Abili ) .گیردمی قرار نظر مد شده، شناسایی مسأله حل

. است شده زیادی تعاریف اثربخشی مفهوم درباره (2014

 اهداف به دستیابی در موفقیت میزان مفهوم به اثربخشی

 از پس کارکنان شغلی اهداف تحقق میزان آموزشی،

 رفتار انطباق میزان تعیین آموزشی، هایدوره گذراندن

 میزان تعیین وسرپرستان، مدیران انتظارهای با کارآموزان

 تعیین است، بوده آموزش نظر مورد کارکه درست انجام

 دستیابی برای آموزش اثر در شده ایجاد هایمهارت میزان

 موفقیت هایشاخص بهبودی میزان تعیین ها،هدف به

 آموزشی اثربخشی مفهوم کلی طور به است، وکار، کسب

 مفهوم پیوستگی هم به و است کارایی از ترجامع مفهومی

 فرایند با آن ایزنجیره ارتباط و آموزش فرایند در اثربخشی

 مشاهده بیشتر( جایی به وجا ارتقا استخدام،) مدیریتی مهم

 .(Saif،2009) شودمی

 و گسترده بسیار آموزشی اثربخشی در مؤثر عوامل

 و مشکالت رفع در عوامل این شناسایی هستند، وسیع

 عوامل این از یکی. است مهم آموزش سیستم هاینارسایی

 نوع فردی، هایتفاوت تناسب به افراد است، فردی عوامل

 هایویژگی انگیزش، سطح ونگرش، عالیق نوع نیازها،

 متفاوتی هایواکنش آموزشی هایمحیط در شخصیتی

 در مؤثر گامی تواندمی عوامل این شناسایی بنابراین. دارند

 به مربوط موضوع خصوص وبه هاآموزش اثربخشی ارتقای

 هایآموزش. باشد خدمت، ضمن هایآموزش پژوهش این
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 و مساعی کلیه به( Training Education) خدمت ضمن

 ساختارهای تغییر برای که شودمی اطالق هاییکوشش

 صورت سازمان یک کارکنان مهارتی و نگرشی شناختی،

 هایمهارت و آگاهی دانش، سطح که ایگونه به گیرد،می

 آنها در مطلوب رفتار و داده ارتقا را آنان ایحرفه و فنی

 شغلی هایمسؤولیت و وظایف انجام آماده تا نماید ایجاد

 کارکنان خدمت ضمن آموزش((. sadri, 2004 شوند خود

 راستا این در. است کار و کسب موفقیت کلیدهای از یکی

 به خود اهداف تحقق میزان بررسی منظور به هاسازمان

 منظر از ارزشیابی پردازند،می هاآموزش نتایج از ارزشیابی

 به برنامه رسیدن میزان تعیین برای ایوسیله تایلر رالف

 جمله از(. Abbasian et al ,2008) است آموزشی هایهدف

 به توانمی آموزش اثربخشی ارزشیابی معروف هایمدل

 ،Philips مدل ،kirk Patrick مدل کرد اشاره زیر هایمدل

 مبتنی مدل ،(LBS) لندن وکار کسب مدل ،Solivan مدل

 عملکرد ارزیابی برمبنای آموزش الگوی ،CBT)) هاقابلیت بر

(P.O.T .)تعیین ابزار عنوان به را ارزشیابی پاتریک کرك 

 را ارزشیابی فرایند و برده نام آموزشی برنامه یک اثربخشی

 5 رفتار ،4 یادگیری ،3 واکنش شامل گام یا سطح چهار به

 چهارگانه سطوح ارزیابی در. است نموده تقسیم 6 نتایج و

 از قبل یادگیری و واکنش سطوح معیارهای پاتریک کرك

 و شودمی آوریجمع شان شغل به فراگیران برگشت

 فراگیران که میزانی با نتایج و رفتار سطوح معیارهای

 گیری اندازه گیرند،می کار به خود شغل در را آموزش

 پیش سؤال این حال( Fathivagargah, 2011).  شودمی

 خدمت ضمن هایآموزش بخشی اثر درباره چرا که آیدمی

 اکثر که است داده نشان هابررسی دارد؟ وجود تناقض

 را خدمت ضمن هایآموزش بخشی اثر که هاییپژوهش

 شرایط را بودن پایین یا عدم این علل اند،کرده ذکر پایین

 با بنابراین. اندکرده ذکر هادوره این اجرای فرایند و هابرنامه

 خدمت ضمن هایآموزش بخشی اثر فوق مطالب به توجه

 که عللی است، مختلفی علل زاییده این و است مبهم امری

 در درسی ریزی برنامه منظر از و علمی دید یک در

 ساماندهی و گزینش اهداف، گزینش سنجی، نیاز هایبخش

. گیردمی قرار مطالعه و بررسی مورد ارزشیابی و اجرا محتوا،

 راهکارهای که است این پژوهش این اساسی سؤال بنابراین

 در خدمت ضمن آموزش هایدوره بخشی اثر ارتقای

 کدامند؟ اصفهان استان انتظامی فرماندهی فراگیران

 هایسازمان برای زیرا دارد زیادی اهمیت موضوع این

 اثر به اطمینان چگونگی انتظامی، نیروی جمله از خدماتی

 توجهی جالب موضوع کارکنان آموزشی هایبرنامه بخشی

 که است، اساسی بسیار سؤال این طرح رابطه دراین است،

 وجود هابرنامه این اثربخشی ارتقای برای راهکارهایی چه

 بررسی به موضوع براین تمرکز ضمن پژوهش این دارد؟

 خدمت ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای راهکارهای

 آموزش اجرای. پردازدمی( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی،

 با متناسب بتوانند افراد تا شودمی موجب خدمت ضمن

 هایشانفعالیت مؤثر ایگونه به سازمانی و محیطی تغییرات

 اساس براین بیفزایند خود برکارایی و بخشند تحقق را

 با اجتماعی، هایسازمان از یکی عنوان به پلیس سازمان

 و نظم ایجاد در فردش به منحصر و ویژه جایگاه به توجه

 اشراف و تحول ایجاد به نیازمندی و جامعه در امنیت

 خود، عملیاتی و سازمانی هایمأموریت در مؤثر برتحوالت

 دوران در گمان بی. است انکارناپذیر اصل یک آن در آموزش

 مهمترین از یکی انسانی منابع بهسازی و آموزش معاصر،

 اثر هایسازمان گذاران سیاست و مدیران هایمشغولی دل

 نقشی و اهمیت از فزاینده درك. دهدمی تشکیل را بخش

 بازده بهبود و نیروها عملکرد بهبود در تواندمی آموزش که

 و مادی مالی، منابع تا است شده سبب نماید ایفا سازمانی

 که امید این به شود، هاآموزش این صرف ایگسترده انسانی

 در. گردد هاسازمان عاید ملموسی دستاوردهای و منافع

 این با همواره آموزش اندرکاران دست و مدیران عوض

 اثربخشی از آموزش هایدوره آیا که اندبوده مواجه پرسش

 هایدوره اثربخشی توانمی وچگونه برخوردارند؟ واقعی

(( Fathivagargah, 2011  داد ارتقا و ارزشیابی را آموزشی

 تخصصی و عمومی دانش ارتقای در مؤثر عوامل از یکی لذا

 آموزشی اثربخش هایدوره اجرای انتظامی، نیروی کارکنان

 بنابراین. است) ترفیعاتی( تکمیلی ـ تخصص و عرضی

 از روز علوم با آشنا انگیزه با خالق، توانمند، پلیسی داشتن

 اوالتغییرات زیرا. است شرایطی هر در اصلی هایدغدغه

 و تخصصی جدید نیازهای و کارکنان خود در شده ایجاد

 و قوانین ، هانامه آین در شده ایجاد تغییرات آنها ایحرفه
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 زندگی درشرایط تغییر سازمانی؛ های بخشنامه و مقررات

 ظهور سازمان، این به مراجعان و افراد فرهنگی و اجتماعی

 بهبود در آنها از استفاده ضرورت و جدید های تکنولوژ

 ثانیا   کند،می ایجاب را هاییآموزش چنین غیره و مشاغل

 و بازده تا شودمی سبب هاآموزش این درست اجرای

 ـ مالی ـ  مادی منابع در اتالف کند، پیدا ارتقا افراد خدمات

 بهبود کار انجام هایروش کند، پیدا کاهش زمانی و انسانی

 همکاری روحیه شود، مهیا شغلی ارتقای امکان کند، پیدا

 وعالقه نفس به اعتماد پذیری، مسؤولیت یابد، ارتقا کارکنان

 هاروش برابر در و رفته باال کارکنان بین در کار به

 آشنایی زمینه و شوند ترمنعطف نوظهور هایوتکنولوژی

 خط اهداف، و خود شغل امتیازات و حقوق با کارکنان بیشتر

 . شود مهیا سازمانی هایبرنامه و هامشی

 زمینه در ،( Milheim, 1994) میلهیم خطی مدل

 تعریف) آموزش از پیش راهبردهای شامل آموزش اثربخشی

 و مدیران حمایت مرتبط، محتوای سنجی، نیاز هدف،

 آموزش حین راهبردهای ،(آموزان کار راهکارهای

 کارهای راه ریزی، برنامه عمل مدیریت، هایفعالیت)

 راهکارهای کارآموزان، فعالیت زمان، مدیریت عمومی،

 کاری، منابع حداقل) آموزش از بعد راهبردهای و( متنوع

 آموزان، کار فعالیت مدیریت، هایفعالیت ارتباطات، پیگری

 مهمترین از یکی بنابراین(. است پیگیری و وبازخورد تقویت،

 سنجی ازنی آموزشی هایدوره اثربخشی بررسی در مراحل

 است دوره اتمام در و دوره حین در آموزشی دوره شروع در

 قوت و ضعف نقاط به رسیدن در را محقق تواندمی که

 .کند راهنمایی آموزشی هایدوره

 با درپژوهشی(Scat &etal, 1992) وهمکاران اسکات

 که دریافتند «آموزش اثربخشی ثربر مؤ وامل»ع" عنوان

 پیامدهای بر چمشگیری تأثیر فنی غیر عامل چندین

 به اعتماد از عبارتند عوامل این.دارند درسازمان آموزش

 آموزش، اجرای آموزشی، انتظارات شغلی، نگرش نفس،

 .آموزش از قبل انگیزه

 بهره داشته عنوان درپژوهشی( Kling،1995)  کلینگ

 خدمت ضمن هایآموزش با فقط نه کارگری نیروی دهی

 .است یافته بهبود عمومی هایآموزش با بلکه

 نشان نیز کشور داخل در شده انجام هایپژوهش 

 وتغییر یادگیری بر خدمت ضمن هایآموزش تأثیر دهنده

 دورهای اثربخشی ارتقای درنتیجه و انسانی منابع رفتار

 خدمت ضمن هایآموزش روند در امروزه. است آموزشی

 ایوحرفه فنی هایآموزش بر آموزشی مجریان رویکرد

 عامل خود این که است خدمت حین در آموزشی ارتومه

 وکارکنان بوده هاآموزش اثربخشی ارتقای در مهمی بسیار

 معرض در قادرهستند وتحصیالتی سنی سطح هر در

 .گیرند قرار خود وشغل حرفه با مرتبط تخصصی هایآموزش

 عنوان تحت پژوهشی به( Sharifi ،1998) شریفی

 سازندگی جهاد سازمان وکارکنان مدیران نظرات بررسی»

 هایدوره اثربخشی افزایش در مؤثر عوامل پیرامون اصفهان

 که بود آن از حاکی پژوهش نتایج. پرداخت «خدمت ضمن

 محتوی انطباق معتقدند وکارکنان مدیران گروه هردو

 افزایش باعث کارکنان ایوحرفه شغلی نیازهای با آموزشی

 مطلب این نیز تحقیق این نتایج. شودمی هادوره بخشی اثر

 بر منطبق هاآموزش ارائه صورت در که ساخت روشن را

 ایوحرفه شغلی نیازهای با متناسب و دوره محتوای

 هایدوره اثربخشی ارتقای در مهمی بسیار عامل کارکنان

 با متناسب هاآموزش این که درصورتی ولی است؛ آموزشی

 در و است هزینه و وقت اتالف صرفا   نباشد کارکنان نیازهای

 . شودمی کاسته هاآموزش واثربخشی کارآیی از نهایت

 عنوان با خود پژوهش در ،(Saghai ،1999) سقایی

 دوره کارکنان وتخصصی فنی دانش سطح تفاوت بررسی»

 «کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان ندیده ودوره دیده

 که کشاورزی سازمان کارشناسان از دسته آن داد نشان

 که آنهایی به نسبت اندکرده طی را خدمت ضمن دوره

 بیشتری اثربخشی و ،کارایی اندنکرده شرکت هادوره دراین

 از یکی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره. دارند

 کارکنان شودمی باعث که است آموزشی هایدوره مؤثرترین

 در وتحصیالتی سنی هرسطح در و هرزمان در سازمان یک

 حرفه با مرتبط عمومی یا تخصصی هایآموزش معرض

 این گویای نیز تحقیق این نتایج. گیرند قرار خود وشغل

 در کارکنان فعال شرکت درصورت که است واقعیت

 این( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی آموزشی هایدوره

 به بلکه نداشته، دربر را وهزینه وقت اتالف تنها نه هاآموزش
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 در کارکنان وتوان دانش ارتقای در مؤثر راهکاری یک عنوان

 .است سازمان اهداف به رسیدن

 درپژوهش( Kiyani peykani  ،2000) پیکانی کیانی

 ابتدایی مدارس مدیران نظارتی نقش بررسی» باعنوان خود

 «آنان آموزشی نیازهای برآورد منظور به اصفهان شهر

 هاینقش از هریک در ابتدایی مدارس مدیران که دریافت

 کمک معلمان به متوسط سطح از بیش خود نظارتی

 آموزشی نیازهای میزان. دارند آموزش به نیاز و کنندمی

 از بیشتر خدمت ضمن هایبرنامه اجرای خصوص در مدیران

 معلمان به کمک میزان که صورتی در بوده معلمان کمک

 آموزش وارزشیابی تدریس نوع آموزش، طراحی درخصوص

 .است بوده آنان آموزشی نیاز از بیشتر

 عنوان با خود پژوهش در ،(Borkheh, 2004) برخه

 مدت کوتاه خدمت ضمن آموزش مقدماتی مطالعه گزارش»

 که گیردمی تیجه «پرورش و آموزش وزارت کارکنان

. است دیده آسیب حقوقی تعرضات از خدمت ضمن آموزش

 خدمت ضمن آموزش در گذاری سیاست متعدد مراجع

 هستند ناهماهنگ هاسیاست لذا. کنندمی گذاری سیاست

 ضمن آموزش به باید که طور آن توسعه سوم دربرنامه

 برنامه انسانی نیروی درآموزش است، نشده پرداخته خدمت

 ساختار وجود لحاظ به آموزشی استانداردهای بدون هاریزی

 .گیردنمی انجام انتظار مورد کیفیت با نامناسب، سازمانی

 ارزشیابی» عنوان با تحقیقی در( jafari,2005) جعفری

 در کارکنان خدمت ضمن کاربردی آموزش هایدوره

 آموزش اکثر که رسید نتیجه این به «آبی برق هاینیروگاه

 برق هاینیروگاه در کاربردی هایآموزش به نسبت دیدگان

 نوع این از حاصل نتایج چون و دارند مثبت نظر آبی

 تحقق کارگروهی صورت به کار واقعی محیط در هاآموزش

 ارزیابی و هاآموزش نوع این داشتن تداوم صورت در یابد،می

 اصالحات انجام و دوره از بعد و قبل مختلف مراحل در الزم

 در مطلوب انگیزه فوق، هایشآموز میزان و محتوا در الزم

 به آید،می وجود به کارکنان در آنها گیری کار به و یادگیری

 .  بردمی باال را سازمانی وری بهره که طوری

 عنوان با پژوهشی در( Barkhordary, 2006) ورداریرخب

 ردکلمرعب تدمخ نمض وزشآم ایهدوره یشخرباث یررسب»

 الحارمهچ و انهفاص انتاس ایهطقنم آب انازمس اننارکک

 وزشآم ایهدوره یافت دست نتیجه این به «ارییتخب و

 اب ارتهم و شدان طحس در اننارکک رب تدمخ نمض

 نیگانیم اب واورین و رییغت طحس در و( 24/3) نیگانیم

 میقتسم ریأثت ،تاس ودهب طوستم طحس از شیب هک( 18/3)

 وج طحس در و تاس هتداش واردم نای شاهک ای شزایاف در

 در اننارکک تارکشم و( 97/2) نیگانیم اب یانسان طرواب

 نیگانیم اب یلغش تایرض و( 61/2) نیگانیم اب رییگ میمصت

 ددهیم انشن هک تاس ودهب طوستم طحس از رتمک( 89/2)

 در میقتسم رییاثت دوانتیمن تدمخ نمض وزشآم ایهدوره

 .داشب هتداش واردم نای شاهک ای شزایاف

 عنوان تحت پژوهشی در ،(Athen, 2008)  اثین

 ضمن هایآموزش بخشی اثر ارتقای در مؤثر عوامل»

 علمی سنجی نیاز انجام -1:  شامل را عوامل این ،«خدمت

 پیشرفته و نوین هایفناوری با همراه آموزش -2 آموزش از

 وآموزشی رفاهی امکانات و تجهیزات از برخورداری -3

 از استفاده -5 نظر صاحب مدرسان کارگیری به -4 مناسب

 سنجی نیاز که داندمی انگیزه ایجاد گوناگون هایروش

 با همراه آموزش تدریس، از ارزشیابی بعد در آموزش

 و تجهیزات از برخورداری و پیشرفته و نوین هایفناوری

 و تدریس اجرای بعد در مناسب رفاهی و آموزشی امکانات

 فردی میان روابط بعد در نظر صاحب مدرسان کارگیری به

 واقعیت این گویای نیز تحقیق این نتایج. بود شده گنجانده

 با متناسب هاآموزش ارائه سنجی، نیاز انجام که است

 از استفاده ناجا، کارکنان تخصصی و ایحرفه نیازهای

 به و پیشرفته امکانات از استفاده و تدریس توین هایروش

 مربیان و مدرسان از استفاده افزاری، ونرم افزاری سخت روز

 بر گزار تأثیر بسیار عواملی انگیزه با و توانمند تجربه، با

 هایدوره بخشی اثر وارتقای کارکنان عملکرد افزایش

 .هستند آموزشی

 & Manani ، 2008) زاده حسن و منانی 

Hassanzadeh )تأثیر بررسی» عنوان با خود درتحقیق 

 در انسانی منابع توسعه در خدمت ضمن هایآموزش

 دست نتایج این به «ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 میزان در خدمت ضمن آموزش هایدوره که اندیافته

 انجام برای آمادگی و شغلی ثبات شغلی، رضایت وری،بهره

 است آن از حاکی هایافته همچنین. است بوده مؤثر وظایف
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 دو در  آمده دست به آموزشی اثربخشی میانگین بین که

 بین نیز و دارد وجود معنادار تفاوت مرد و زن گروه

 5 خدمتی سوابق با گروه سه در آمده دست به هایمیانگین

 میانگین) سال 15 تا 10 و(  39/73 میانگین) سال 10 تا

 تفاوت(  56/66 میانگین) سال 15 باالی و(  71/ 50

 .گرددمی مشاهده

 با خود پژوهش در( Vojdanian،2009)  وجدانیان

 در خدمت ضمن آموزش هایدوره اثربخشی بررسی» عنوان

 سخت امکانات گیردمی نتیجه اصفهان ایمنطقه آب شرکت

 در هادوره برگزاری جهت مناسب افزاری ونرم افزاری

 هادوره با متناسب آموزشی هایروش است، بوده دسترس

 برخوردار الزم تخصص از هادوره اساتید اند،نشده انتخاب

 جهت را الزم انگیزه اندتوانسته هادوره اساتید اند،بوده

 هایدوره کنند، ایجاد هاکالس در کارکنان مشارکت

 ایحرفه مهارت و دانش سطح افزایش جهت در آموزشی

 اثر شده ارائه هایآموزش کل در و است شده ارائه کارکنان

 .است بوده بخش

 عنوان با تحقیقی در ،(Richard,2010) ریچارد

 ضمن آموزرش هایدوره اثربخشی افزایش راهکارهای»

 فنالند، دانمارك، بلژیک، استرالیا، کشورهای در خدمت

 به «سوئیس ترکیه، نروژ، هلند، ایتالیا، یونان، آلمان، فرانسه،

 معرفی جهت مجرب اساتید وجود که یافت دست نتیجه این

 .است هادوره اجرا ضروری جزء آموزشی نوین ونظرات عقاید

 عنوان تحت درپژوهشی( Morshedi،2011)  مرشدی

 آموزش و تربیت در تخصصی آموزش هایبرنامه ثربخشیا»

 هابرنامه از ارزشیابی با که یافت دست نتیجه این به «پلیس

 میزان ارزیابی اساتید، از ارزشیابی آموزش، هایدوره و

 تحصصی دروس هایآموزش ارزشیابی فراگیران، یادگیری

 و( 4/71) میانگین با فراگیران خود منظر از شده ارائه

 کارکنان بنابراین. است بوده(4/16) میانگین با فرماندهان

 هایبرنامه و شده ارائه دروس اساتید، از را خود رضایتمندی

 مسأله این البته. اندنکرده اعالم مطلوب طور به را آموزشی

 که این اول باشد شده ایجاد زیادی دالیل به است ممکن

 تحقیقاتی هایطرح در مشارکت به تمایلی اصوال کارکنان

 بی با را سنجی نظر و اثربخشی هایفرم بعضا  و نداشته

 عامل خود این که نمایندمی تکمیل ناکافی وانگیزه دقتی

 مطرح سؤاالت نوع همچنین. است نتایج خروجی در مهمی

 که شود طرح ایگونه به تواندمی نیز پرسشنامه در شده

 به نباشند قادر وآنها کرده سردرگمی دچار را فراگیران

 درصورتی بنابراین. دهند پاسخ هایگویه به صحیح صورت

 پرسشنامه به نسبت فراگیران هاپرسشنامه ارائه از قبل که

 تواندمی باشند داشته آنها تکمیل در را الزم وآموزش توجیه

 .شود منجر زمینه دراین تریدقیق نتایج ارائه در

 ،(Ahangyan ،2011) پرونده وظهور آهنچیان

 اثر ارتقای راهکارهای بررسی» عنوان تحت درپژوهشی

 اصلی عنصر 6 با که هاسازمان در آموزشی هایدوره بخشی

 منابع محتوای سنجی، نیاز یعنی آموزشی هایبرنامه

 ارزشیابی و اجرا و شرایط تدریس، روش مربی، یادگیری،

 دوره یک اصلی عناصر بین در که شد مشخص شد، بررسی

 از اثرگذارتر اجرا شرایط و آموزش روش ترتیب به آموزشی

 با. هستند ارزشیابی و مربی یادگیری، محتوای نیازسنجی،

 آموزشی هایدوره اثربخشی در مؤثر عوامل که این به توجه

 آموزشی اهداف آموزشی، محتوای نیازسنجی، شامل

 به عوامل این شد سعی نیز تحقیق این در است، وارزشیابی

 آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در مؤثر عوامل عنوان

 .گیرد قرار ارزشیابی مورد( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی،

 عنوان تحت پژوهشی در(  Raessi, 2011) رئیسی

 دانشگاه کارکنان خدمت ضمن آموزش هایبرنامه ارزیابی»

 نتیجه این به 10015 ایزو استاندار براساس خوراسگان

 تدمخ نمض وزشآم ایههامرنب یابارزی که یافت دست

 طوستم طحس از رتمک یجنس ازین دعب در اهگشدان اننارکک

 از شیب رااج دعب در ط،وستم طحس از رتشیب یطراح دعب در

 در. تاس طوستم دح در یابیارزش دعب در و طوستم طحس

 نمض وزشآم ادعاب و یتاخنش تیعمج ایرهیغتم وصصخ

 .تداشن ودوج ادارینعم اوتفت تدمخ

 عنوان با تحقیقی در( Bakhtyari, 2011) بختیاری

 اطالعات رشته کارشناسی آموزشی دوره بخشی اثر ارزیابی»

 کارشناسی رهدو هایآموزش که داد نشان «انتظامی

 کارکنان سازی توانمند برای مطلوب بخشی اثر از اطالعات

 واقعی کار محیط در محوله وظایف و هامأموریت اجرای در

 نمره نظرفرماندهان از پایه دروس در فقط است برخوردار

 بین بنابراین. است بوده قبول قابل حد از ترپایین اثربخشی
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 محیط در التحصیالن فارغ عملکرد و شده ارائه هایآموزش

 .دارد وجود معناداری رابطه کار واقعی

 شنق» عنوان با پژوهشی در( Shirvani, 2013) شیروانی

 ینف یوزشآم ایهدوره یشخرباث در یوزشآم نوین ایهروش

 هعطالم)   «کریاتپ کریک دلم اساس رب ایهرفح و

( انهفاص رهش2 ارهمش یتشهب دیهش زرکم وزانارآمک:وردیم

) 05/0) طایخ طحس در شژوهپ نای از لاصح ایههتافی

P> ادعاب روی رب یوزشآم نوین ایهروش هک داد انشن 

 شقن وزانارآمک ار،ک جایتن و ارترف رییغت ،رییادگی ،تایرض

 رب شژوهپ ایهصاخش هب رشگن نیب اام ت،اس هتداش

 اوتفت وزانارآمک ارک هقابس و نس ،تیسنج بسح

 .تاس هتداشن ودوج ادارینعم

 عنوان تحت پژوهشی در( Mahdavi, 2013) مهدوی

 آموزش هایدوره اثربخشی ارتقای بر مؤثر عوامل شناسائی»

 نتیجه این به «ساختاری مدل ارائه جهت خدمت ضمن

 سابقه سن، جنسیت، شامل فردی عوامل بین از که رسید

 طرح شامل اجتماعی عوامل و تحصیالت سطح خدمت،

 فردی بین روابط و تدریس ارزشیابی تدریس، اجرای درس،

 هادوره اثربخشی روی بر شده ذکر فردی عوامل از یک هیچ

 روی بر مثبتی تأثیر اجتماعی عوامل کلیه و نداشته تأثیر

 .اندداشته اثربخشی

 عنوان با پژوهشی در( Eslamian, 2013) اسالمیان

 به جهت اثربخش تدریس نشانگرهای و هامؤلفه تدوین»

 مهمترین «انتظامی علوم دانشگاه استادان توسط کارگیری

 به جهت نظران صاحب دیدگاه از تدریس اخالق هایمؤلفه

: از عبارتند انتظامی علوم دانشگاه اساتید توسط گیری کار

 ارائه در آمدی کار ملفه آموزشی، آمدی کار هایمؤلفه

 مؤلفه دانشجویان، ایحرفه رشد به کمک موؤلفه محتوا،

 احترام مؤلفه مناسب، بحث فضای مؤلفه همکاران، به احترام

 .داندمی مناسب و درست یارزشیاب مؤلفه کالس، به

 عنوان با پژوهشی در ،(Nazem، 2015) ناظم

 ترکش یصصخت ینف ایهدوره یشخرباث زانیم یابیارزش»

 ظورنم هب «پیس ویگال روش هب انهفاص تفن شاالیپ

 که یافت دست نتیجه این به تدمخ نمض وزشآم ندویت

 آن تیماه و یوزشآم ایهدوره هب اندگننک ترکش همه

 ایهدوره در اندگننک ترکش یول ددارن لامک ادقتاع

 را دوره دادرونب و سدریت دنرآیف ،درسم وا،تحم یوزشآم

 اتانکام و اضف و وبطلم طحس در و طوستم از راالتب

 و وبطلم ا تبسن طحس در و طوستم را دوره یوزشآم

 وبطلامن ا تبسون طوستم از رتنیایپ را یانبیتشپ و تریدیم

 .دانهتسدان

(  Navehebrahim & at el،2015) وهمکاران ابراهیم نوه

 هایدوره اثربخشی ارزشیابی»" عنوان با پژوهشی در

 کارکنان شغلی عملکرد ارتقای در خدمت ضمن آموزش

 ضمن آموزش هایدوره که رسیدند نتیجه این به «پلیس

 ایحرفه عملکرد ارتقای در مثبتی نقش کارکنان خدت

 .است داشته آنان شغلی رفتار بهبود و کارکنان

 خدمت ضمن هایآموزش که است آن بیانگر نتایج 

 محتوا، چون مختلفی ابعاد در کارکنان رضایت افزایش سبب

 . است شده ارزشیابی پشتیبانی،

 سطح درخصوص پلیس کارکنان دیدگاه همچنین

 تواندمی موارد این که است بوده واثربخش مثبت یادگیری

 مناسب محتوای از گیری بهره چون مختلفی عوامل از متأثر

 تعریف ارزشیابی سیستم از استفاده پلیس، شغل با ومرتبط

 پلیس کارکنان به زمان حداقل در بازخورد ارائه و شده

 .باشد

 هاآموزش این خدمت، ضمن هایآموزش اهمیت بنابر

 انتظامی فرماندهی( عج) انصارالمهدی آموزشی مجتمع در

 داران درجه از اعم بگیر ترفیع کارکنان جهت اصفهان استان

 در اجرا به وکارمندان جزء افسران همطراز، کارمندان و

 موضوع با مرتبط پژوهشی ادبیات مطالعات و بررسی. آیدمی

 این کیفیت و بخشی اثر در که دارند آن از حکایت

 اثر و کیفیت موارد از برخی در و دارد وجود ابهام هاآموزش

 . است کم بسیار و ناچیز هاآموزش این بخشی

 معلول خدمت ضمن هایآموزش بخشی اثر و کیفیت

 منظر از و علمی بینش یک در که است متعددی عوامل

 را عوامل این( curriculum planinig) درسی ریزی برنامه

 و گزینش اهداف، گزینش سنجی، نیاز ابعاد در وان می

 یادگیری ـ یاددهی( آموزش فرایند محتوا، سازماندهی

 جستجو ارزشیابی و رفاهی ـ آموزشی امکانات و شرایط)

 تحقیق این یادشده، عوامل اهمیت به توجه با بنابراین. نمود

 ارتقای در مؤثر راهکارهای مطالعه به زیر سؤاالت قالب در
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 ترفیعاتی( تکمیلی) تخصصی آموزشی، هایدوره اثربخشی

 .است پرداخته اصفهان استان انتظامی  فرماندهی  کارکنان

 هایدوره در آموزشی سنجی نیاز تدوین راهکارهای ـ

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش

 است؟ مؤثر میزان تاچه اصفهان

 هایدوره در آموزشی اهداف تدوین راهکارهای ـ

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش

 است؟ مؤثر میزان تاچه اصفهان

 هایدوره در آموزشی محتوای تدوین راهکارهای ـ

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش

 است؟ مؤثر میزان چه تا اصفهان

 هایدوره در آموزشی امکانات از استفاده راهکارهای ـ

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش

 است؟ مؤثر میزان تاچه اصفهان

 هایدوره در رفاهی امکانات از استفاده راهکارهای ـ

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش

 است؟ مؤثر میزان چه تا اصفهان

 آموزش هایدوره در آموزشی ارزشیابی راهکارهای ـ

 تا اصفهان استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن

 است؟ مؤثر میزان چه

  پژوهش روش

 جامعه. بود پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش روش

 کننده شرکت فراگیران کلیه شامل پژوهش این نظر مورد

  بر مشتمل ناجا،( عج) انصارالمهدی آموزشی هایدوره در

 کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده با که بودند نفر 460

 انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش با آنها نفر 210

 ساخته محقق پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار. شدند

 حیطه 5 در آموزشی اثربخشی ارتقای راهکارهای ابعاد

 و رفاهی امکانات محتوا، آموزشی، اهداف نیازسنجی،)

. بود لیکرت ایدرجه 5 طیف براساس گویه 74 با( ارزشیابی

 روایی از اثربخشی ارتقای راهکارهای ابعاد تعیین برای

 از پرسشنامه این پایایی برآورد برای و محتوای و صوری

 کرونباخ الفای ضریب که شد استفاده کرونباخ الفای ضریب

 رفاهی، امکانات محتوا، اهداف، سنجی، نیاز ابعاد برای

 ،88/0 ترتیب به آموزشی ارزشیابی و آموزشی امکانات

 روش. شد محاسبه ،92/0 ،95/0 ،90/0 ،94/0 ،90/0

 برای بود، ومیدانی ایکتابخانه اطالعات آوریجمع

 از پژوهش پیشینیه با مرتبط نظری اطالعات آوریجمع

 مطالعه و بازنگری و دیجیتالی و ایکتابخانه منابع کلیه

 طریق از آموزشی اثربخشی زمینه در درجهان موجود ادبیات

 مجالت و کتب به مراجعه و اینترنتی هایپایگاه به مراجعه

 هر از حاضر پژوهش در. است شده استفاده خارجی و داخلی

 تحلیل و تجزیه برای واستنباطی توصیفی آمار نوع دو

 هایداده ابتدا که ترتیب این به. شد استفاده هاداده

 توصیفی آمار بخش در. شد SPSS 19 برنامه وارد پرسشنامه

 وانحراف میانگین درصد فراوانی، چون هاییشاخص ارائه به

 مورد اهداف به دستیابی جهت سپس جداول، قالب در معیار

 بدین. شد پرداخته آمده دست به اطالعات تحلیل به نظر

 آماری هایفرض پیش تحقق برای الزم ارزیابی ابتدا منظور

 نرمال بررسی برای. گردید استفاده پارامتریک، هایآزمون

 هاینمونهt آزمون متغیره، تک t آزمون از نمرات توزیع بودن

 آنجایی از. شد استفاده طرفه یک واریانس تحلیل و مستقل

 بوده بزرگتر 05/0 از فوق آزمون معناداری سطح که

 .       است نرمال آن پراکندگی توزیع بنابراین،

 پژوهش هاییافته 

 اثربخشی ارتقای در مؤثر راهکارهای: اصلی سؤال

 تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی هایدوره

 چه تا اصفهان استان انتظامی فرماندهی کارکنان( ترفیعاتی)

 است؟ میزان

 میانگین ،1 شماره جدول هاییافته اساس بر

 آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در مؤثر راهکارهای

 کارکنان( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن

 که آنجایی از. است 96/3 اصفهان استان انتظامی فرماندهی

t از 3فرضی ومیانگین( 74/16) شده محاسبه t  جدول 

 اثربخشی ارتقای در مؤثر راهکارهای بنابراین. است بزرگتر

 تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی هایدوره

 اصفهان، استان انتظامی فرماندهی کارکنان( ترفیعاتی)

 .است متوسط از بیشتر

 در آموزشی سنجی نیاز تدوین راهکارهای(: 1) سؤال

 انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره

 است؟ مؤثر میزان چه تا اصفهان استان
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 راهکارهای میانگین ،2 شماره جدول هاییافته براساس

 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در نیازسنجی

 فرماندهی کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت

 محاسبه t که آنجایی از. است 70/3 اصفهان استان انتظامی

. است بزرگتر جدول  tاز 3 فرضی میانگین با( 72/12) شده

 هایدوره اثربخشی ارتقای در ینیازسنج راهکارهای بنابراین

 کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی

 .است متوسط از بیشتر اصفهان، استان انتظامی فرماندهی

در  آموزشی اهداف تدوین راهکارهای(: 2سؤال )

 انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره

 است؟ میزان مؤثر تاچه اصفهان استان

، میانگین راهکارهای 3های جدول شماره براساس یافته

های تدوین اهداف آموزشی در ارتقای اثربخشی دوره

آموزشی ضمن خدمت تخصصی، تکمیلی )ترفیعاتی کارکنان 

است. از آنجایی که  78/3فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

t ( با میانگین فرضی 01/14محاسبه شده )از  3t   جدول

. بنابراین راهکارهای اهداف آموزشی در ارتقای بزرگتر است

های آموزشی ضمن خدمت تخصصی، اثربخشی دوره

تکمیلی )ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان 

 اصفهان بیشتر از متوسط است.

در  آموزشی محتوای تدوین راهکارهای(: 3سؤال )

 انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره

 است؟ میزان مؤثر تاچه اصفهان استان

 

  

 خدمت ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در مؤثر راهکارهای نقش میانگین مقایسه ـ 1جدول 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه
انحراف از 

 میانگین
t درجه آزادی 

سطح 

 معناداری

راهکارهای مؤثر در 

ارتقای اثربخشی 

های آموزشی دوره

 ضمن خدمت

96/3 71/0 057/0 745/16 153 001/0 

 

 
 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در نیازسنجی راهکارهای نقش میانگین مقایسه ـ 2 جدول 

 3فرضی میانگین با اصفهان استان انتظامی فرماندهی کارکنان ترفیعاتی تکمیلی تخصصی، خدمت

 انحراف معیار میانگین مؤلفه
انحراف از 

 میانگین
t  آزادیدرجه 

سطح 

 معناداری

راهکارهای نیازسنجی در 

های ارتقای اثربخشی دوره

 آموزشی ضمن خدمت

70/3 76/0 055/0 
728/

12 
190 001/0 
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 میانگین ،4 شماره جدول هاییافته اساس بر

 هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی محتوای راهکارهای

 کارکنان تکمیلیترفیعاتی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی

 که آنجایی از. است 95/3 اصفهان استان انتظامی فرماندهی

t از 3 فرضی میانگین با( 07/16)شده محاسبه t  جدول 

 در آموزشی محتوای راهکارهای بنابراین. است بزرگتر

 تخصصی، خدمت ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی

 .است متوسط از بیشتر اصفهان،

 در آموزشی امکانات از استفاده راهکارهای(: 4) سؤال

 انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره

 است؟ مؤثر میزان تاچه اصفهان استان

 راهکارهای میانگین ،5 شماره جدول هاییافته براساس

 هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی امکانات از استفاده

 کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی

 که آنجایی از. است 96/3 اصفهان استان انتظامی فرماندهی

t از 3 فرضی میانگین با( 77/17) شده محاسبه t  جدول 

 امکانات از استفاده راهکارهای بنابراین. است بزرگتر

 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی

 فرماندهی کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت

 .است متوسط از بیشتر اصفهان، استان انتظامی

 در رفاهی امکانات از استفاده راهکارهای(: 5) سؤال

 انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزش هایدوره

 است؟ مؤثر میزان چه تا اصفهان استان

  

های آموزشی ضمن خدمت تخصصی، ـ مقایسه میانگین نقش راهکارهای اهداف آموزشی در ارتقای اثربخشی دوره3جدول 

 3تکمیلی ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان با میانگین فرضی

 انحراف معیار میانگین مؤلفه
انحراف از 

 میانگین
t درجه آزادی 

سطح 

 معناداری

راهکارهای اهداف 

آموزشی در ارتقای 

های اثربخشی دوره

 آموزشی ضمن خدمت

78/3 77/0 056/0 015/14 191 001/0 

 

های آموزشی ضمن خدمت تخصصی، راهکارهای محتوای آموزشی در ارتقای اثربخشی دورهـ مقایسه میانگین نقش 4جدول 

 3تکمیلی ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان با میانگین فرضی 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه
انحراف از 

 میانگین
t درجه آزادی 

سطح 

 معناداری

راهکارهای محتوای 

آموزشی در ارتقای 

های اثربخشی دوره

 آموزشی ضمن خدمت

95/3 82/0 059/0 075/16 190 001/0 
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 نقش میانگین ،6 شماره جدول هاییافته اساس بر

 اثربخشی ارتقای در رفاهی امکانات از استفاده راهکارهای

 تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی هایدوره

 13/4 اصفهان استان انتظامی فرماندهی کارکنان ترفیعاتی)

 میانگین با( 15/14) شده محاسبه t که آنجایی از. است

 راهکارهای بنابراین. است بزرگتر جدول  t از 3 فرضی

 هایدوره اثربخشی ارتقای در رفاهی امکانات از استفاده

 کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن یآموزش

 .است متوسط از بیشتر اصفهان، استان انتظامی فرماندهی

 هایدوره در آموزشی ارزشیابی راهکارهای(: 6) سؤال

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان خدمت ضمن آموزشی

 است؟ مؤثر میزان چه تا اصفهان

 نقش میانگین ،7 شماره جدول هاییافته براساس

 هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی ارزشیابی راهکارهای

 کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی

 که آنجایی از. است 94/3 اصفهان استان انتظامی فرماندهی

t از 3فرضی میانگین با( 13/17)شده محاسبه t  جدول 

 در آموزشی ارزشیابی راهکارهای بنابراین. است بزرگتر

 تخصصی، خدمت ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای

 استان انتظامی فرماندهی کارکنان ترفیعاتی) تکمیلی

 .است متوسط از بیشتر اصفهان،

 اثربخشی ارتقای راهکارهای بندی رتبه(: 7) سؤال

 کدامند؟ اولویت ترتیب به خدمت ضمن هایدوره

 بندی رتبه جهت فریدمن آزمون اساس برهمین

 جدول در بندی رتبه این نتایج که. شد استفاده هامؤلفه

 رتبه میانگین ،8 شماره جدول نتایج است آمده 8 شماره

 باالترین رفاهی امکانات از استفاده دهدمی نشان ابعاد بندی

 اختصاص خود به را رتبه ترینپایین آموزشی نیازسنجی و

 .است داده

  
های آموزشی ضمن خدمت ـ مقایسه میانگین نقش راهکارهای استفاده از امکانات آموزشی در ارتقای اثربخشی دوره 5جدول 

 3اصفهان با میانگین فرضی تخصصی، تکمیلی ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

راهکارهای استفاده از 

امکانات آموزشی در 

های ارتقای اثربخشی دوره

 آموزشی ضمن خدمت

96/3 75/0 054/0 773/17 193 001/0 

 

های آموزشی ضمن خدمت راهکارهای استفاده از امکانات رفاهی در ارتقای اثربخشی دورهـ مقایسه میانگین نقش  6جدول 

 3تخصصی، تکمیلی ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان با میانگین فرضی 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین
t درجه آزادی 

سطح 

 معناداری

راهکارهای استفاده از 

امکانات رفاهی در ارتقای 

های اثربخشی دوره

 آموزشی ضمن خدمت

13/4 11/1 079/0 156/14 193 001/0 
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 حاصل نتایج که دهدمی نشان 9 شماره جدول نتایج

 ارتقای راهکارهای گانه شش هایرتبه مجموعه بین

 معنادار p<01/0 سطح در خدمت ضمن هایدوره اثربخشی

 بر مبنی تحقیق سؤال لذا(. 641/100 دو خی مقدار) است

 راهکارهای نمرات مجموعه بین معناداری تفاوت که این

 تأیید دارد، خدمتوجود ضمن هایدوره اثربخشی ارتقای

 . گرددمی

 اثربخشی ارتقای راهکارهای بین آیا: هشتم سوال

 دموگرافیک عوامل اساس بر خدمت ضمن هایدوره

 وضعیت رسته، /درجه نوع خدمت، سنوات تحصیالت،)

 دارد؟ وجود تفاوت( خدمت محل استخدامی،

 که دهدمی نشان 10 شماره جدول در مندرج نتایج

 بر خدمت ضمن هایدوره اثربخشی ارتقای راهکارهای بین

 وضعیت رسته، /درجه نوع خدمت، سنوات تحصیالت، حسب

 .ندارد وجود معنادار خدمتتفاوت محل استخدامی،

  

های آموزشی ضمن خدمت ـ مقایسه میانگین نقش راهکارهای ارزشیابی آموزشی در ارتقای اثربخشی دوره 7جدول 

 3میانگین فرضیتخصصی، تکمیلی  ترفیعاتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

راهکارهای ارزشیابی 

آموزشی در ارتقای اثربخشی 

های آموزشی ضمن دوره

 خدمت

94/3 76/0 054/0 134/17 195 001/0 

 

 های ضمن خدمتـ میانگین رتبه بندی راهکارهای ارتقای اثربخشی دوره 8جدول 

 ابعاد میانگین رتبه بندی

 نیازسنجی آموزشی 77/2

 اهداف آموزشی 78/2

 محتوای آموزشی 80/3

 استفاده از امکانات آموزشی 68/3

 استفاده از امکانات رفاهی 53/4

 ارزشیابی آموزشی 45/3
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   گیرینتیجه و بحث

 اثربخشی ارتقای راهکارهای هدف با حاضر پژوهش

 کارکنان ترفیعاتی تکمیلی، تخصصی آموزشی هایدوره

 93-94 تحصیلی درسال اصفهان استان انتظامی فرماندهی

 راهکارهای بر مبنی1 سؤال از حاصل هاییافته. گرفت انجام

 میانگین بیشترین که داد نشان آموزشی سنجی نیاز ارتقای

 به مربوط 95/3 با آموزشی، نیازسنجی با مرتبط پاسخ نمره

 اساس بر آموزشی نیازهای سنجش» گویه 9 سؤال

 میانگین کمترین و «کارکنان شغلی و ایحرفه هایمأموریت

 از سنجی نیاز» گویه 6 سؤال به مربوط 36/3 با پاسخ نمره

 این نتایج. است بوده «ناجا بازرسی و نظارت دفتر طریق

 و خطیبی ،(Sharifi, 1998) شریفی هاییافته با تحقیق

 ،(jafari,2005) جعفری ،(khatibi  etal ,2002) همکاران

 سنجی نیاز که این بر مبنی( Morshedi،2011)  مرشدی

 است، آن اثربخشی بر تأثیرگذار عاملی آموزشی هایدوره

 ،(sharifi,  2013) شریفی هاییافته با و دارد خوانی هم

 ،1999) سقایی( Scat &etal, 1992) وهمکاران اسکات

Saghai)، سؤال این تبیین در. دارد معناداری ارتباط 

 آموزشی نیازهای تعیین از پس گفت توانمی پژوهش

 باید شغلی و ایحرفه هایمأموریت مبنای بر کارکنان

 نیاز براساس نیز هایدوره مدرسان تا گردد اتخاذ تدابیری

 و جذاب شکلی به و کاربردی را مطالب کارکنان، ایحرفه

 دهند ارائه کار محیط مره روز موضوعات و مسائل قالب در

 مسائل و شده ارائه مطالب بین فراگیران تربیت، بدین تا

 و شور با و کرده بیشتری سنخیت احساس کاری روزمره

 . یابند حضور هادرکالس بیشتری حرارت

 های ضمن خدمتـ آزمون فریدمن راهکارهای ارتقای اثربخشی دوره 9جدول 

 154 تعداد

 641/100 مقدار خی دو

 5 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 

من خدمت با توجه به متغیرهای دموگرافیک های ضـ تحلیل واریانس چندراهه راهکارهای ارتقا اثربخشی دوره  10جدول 

 )تحصیالت، سنوات خدمت، نوع درجه/ رسته، وضعیت استخدامی، محل خدمت(

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 346/0 114/1 599/0 3 797/1 تحصیالت

 166/0 822/1 980/0 2 960/1 سنوات خدمت

 938/0 064/0 034/0 2 0680/0 رستهنوع درجه/ 

 880/0 128/0 069/0 2 138/0 وضعیت استخدامی

 977/0 157/0 085/0 5 423/0 محل خدمت

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2237-fa.html


 1395  زمستان سال سیزدهم، (،51 )پیاپي 24شماره ریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /172

 راهکارهای بر مبنی دوم سؤال از حاصل هاییافته

 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی اهداف

 فرماندهی فراگیران( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت

 نمره میانگین بیشترین که داد نشان اصفهان استان انتظامی

 مربوط 97/3 میانگین با آموزشی اهداف بعد با مرتبط پاسخ

 شغلی و ایحرفه هایمأموریت براساس اهداف تعیین به

 میانگین با پاسخ نمره میانگین کمترین و ناجا کارکنان

 مطالعات براساس آموزشی اهداف تعیین به مربوط 53/3

 همکاران و خطیبی. است بوده ناجا بازرسی و نظارت دفتر

(Khatibi & etal ,2002)، ،پرونده ظهور آهنچیان 

(Ahanchian and zohourparvandeh, 2010)، وجدانیان       

 (2009،Vojdanian  )اهداف بودن مشخص که این بر مبنی 

 است تأثیرگذار هادوره اثربخشی میزان بر آموزشی هایدوره

 بهبود و افزایش را دوره اثربخشی دوره واضح اهداف و

 خوانهم دیگران و بهیان هاییافته با و سوییهم بخشد،می

 آماری جامعه در را خوانیناهم این علت شاید که نیست

. کرد جستجو باید تحقیق اجرای زمان یا و مطالعه مورد

 آموزشی هایدوره گفت توانمی پژوهش سؤال این درتببین

 بهبود هدفشان که آموزشی هایدوره از دسته آن چه

 هایدوره از دسته آن چه و فعلی شغل در فرد عملکرد

 پذیرش برای فرد سازی آماده هدفشان که آموزشی

 و مهمترین از یکی عنوان به باید است، بیشتر هامسؤولیت

 یا فرد شغلی جایگاه حفظ در اثرگذار عوامل تریناساسی

 بینیپیش هاآموزش در آینده در مهمتر مشاغل واگذاری

 .شود

 راهکارهای بر مبنی سوم سؤال از حاصل هاییافته

 آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی محتوای

 نشان کارکنان( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن

 محتوای بعد با مرتبط پاسخ نمره میانگین بیشترین که داد

 آموزشی محتوای ارائه به مربوط 05/4 میانگین با آموزشی

 کمترین و روز علمی هایپیشرفت آخرین با منطبق

 رعایت به مربوط 77/3 میانگین با پاسخ نمره میانگین

. است بوده آموزشی محتوای ارائه در تعادل و تداوم توالی،

 وجدانیان ،(Athen, 2000) اثین هاییافته با حاصل یافته

(2009،Vojdanian)، هاییافته با و معنادار ارتباطی 

 ،(Ahanchian and Zohourparvandeh, 2010) آهنچیان

 بر مبنی ،(Nazem، 2015) ناظم ،(Sharifi, 1998) شریفی

 بر آموزشی دوره محتوای متوسط حد از بیش تأثیرگذاری

 .دارد سوییهم دوره، کارایی و اثربخشی

 راهکارهای بر مبنی چهارم سؤال از حاصل هاییافته

 هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی امکانات از استفاده

( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن آموزشی

 مرتبط پاسخ نمره میانگین بیشترین که داد نشان کارکنان

 به مربوط 12/4 میانگین با آموزشی امکانات از بعداستفاده با

 برگزاری جهت تجربه با و اخالق با مدیران از استفاده

 میانگین با پاسخ نمره میانگین کمترین و آموزش هایدوره

 آموزشی مباحث تدریس ساعات افزایش به مربوط 48/3

 ,Athen) اثین هاییافته با حاصل هاییافته است بوده

 ,Ahanchian and zohourparvandeh) آهنچیان( ،(2000

 ,Richard) ریچارد ،( Vojdanian،2009)  وجدانیان ،(2010

 برخه هاییافته با و دارد سوییهم و خوانیهم ،(2010

(Borkheh, 2004 )سؤال این تبیین در. ندارد ارتباطی 

 تمایل کاهش دالیل از یکی که گفت توانمی پژوهش

 بودن طوالنی آموزشی، هایدوره در شرکت به کارکنان

 به مدت بلند هایدوره تبدیل است طبیعی.آنهاست از برخی

 انگیزه ارتقای سبب تواندمی مدت کوتاه آموزشی هایدوره

 .شود آموزشی هایدوره در شرکت جهت افراد

 از استفاده راهکارهای بر مبنی پنجم سؤال هاییافته

 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در رفاهی امکانات

 که داد نشان کارکنان( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت

 از استفاده بعد با مرتبط پاسخ نمره میانگین بیشترین

 نمودن منفک به مربوط 22/4 میانگین با رفاهی امکانات

 و خدمت محل از آموزشی هایدوره درطی کارکنان کامل

 به مربوط 99/3 میانگین با پاسخ نمره میانگین رینکمت

. است آموزشی هایدوره طی در جانبی هایبرنامه از استفاده

 ،(Athen, 2000, 2008) اثین هاییافته با حاصل هاییافته

 ،(Ahanchian and Zohourparvandeh, 2010) آهنچیان

 بهبود در رفاهی امکانات متوسط حد از بیش نقش بر مبنی

 پژوهش سؤال این تبیین در. دارد خوانیهم اثربخشی،

 تمایل کاهش در دخیل عوامل از یکی گفت توانمی

 شدن قائل اولویت آموزشی، هایدوره در شرکت به کارکنان

 که آموزشی هایدوره در شرکت تا شغلی امور انجام برای
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 و است گیری شکل قابل مافوق یا فرد وسیله به خود این

. شودمی مربوط جایگزین نبود و کارکنان کمبود به اغلب

 اثر اتقای در مؤثر راهکارهای مهمترین از یکی بنابراین

 نمودن منفک درفراگیران انگیزه ایجاد و هاآموزش بخشی

 . است فراگیران کامل

 ارزشیابی راهکارهای بر مبنی ششم سؤال هاییافته

 ضمن آموزشی هایدوره اثربخشی ارتقای در آموزشی

 که داد نشان کارکنان( ترفیعاتی) تکمیلی تخصصی، خدمت

 ارزشیابی بعد با مرتبط پاسخ نمره میانگین بیشترین

 اساتید از ارزشیابی به مربوط 05/4 میانگین با آموزشی

 نمره میانگین کمترین و فراگیران از خواهی نظر براساس

 به مشخص معیارهای ارائه به مربوط 87/3 میانگین با پاسخ

 دروس مختلف هایبخش از امتحان برای کنندگان شرکت

 ،(Athen,2000) اثین هاییافته با تحقیق این نتایج هستند

 این تبیین در. دارد خوانیهم ،(Morshedi, 2011) مرشدی

 در مؤثر عوامل از یکی امروزه گفت توانمی پژوهش سؤال

 انگیزه، با اساتید از استفاده هاآموزش بخشی اثر ارتقای

: شامل خوب استاد یک شایستگی است تجربه با و متعهد

 سازمان شناخت موضوع، مورد در کافی دانش داشتن

 است افراد با ارتباط برقراری توانایی و مهارت وداشتن

 توانمی حساس و مهم امر این به توجه درصورت بنابراین

 بوده برخودار مطلوبی اثربخشی از هاآموزش داشت انتظار

 . است

 راهکارهای بندی رتبه بر مبنی هفتم سؤال هاییافته

 که داد نشان خدمت ضمن هایدوره اثربخشی ارتقای

 آموزشی نیازسنجی و باالترین رفاهی امکانات از استفاده

 همچنین. است داده اختصاص خود به را رتبه ترینپایین

 اثربخشی ارتقای راهکارهای  گانه6 هایرتبه مجموعه بین

 است معنادار p<01/0 سطح در خدمت ضمن هایدوره

 (. 641/100 دو خی مقدار)

 بین آیا که این بر مبنی هشتم سوال سؤال هاییافته

 بر خدمت ضمن هایدوره اثربخشی ارتقای راهکارهای

 نوع خدمت، سنوات تحصیالت،) دموگرافیک عوامل اساس

 تفاوت( خدمت محل استخدامی، وضعیت رسته، /درجه

 اثربخشی ارتقای راهکارهای بین که داد نشان دارد؟ وجود

 خدمت، سنوات تحصیالت، حسب بر خدمت ضمن هایدوره

 تفاوت خدمت محل استخدامی، وضعیت رسته، /درجه نوع

 مهدوی هاییافته با تحقیق این نتایج. ندارد وجود معنادار

(Mahdavi, 2013 )دارد سوییهم. 

 نظر از سؤاالت از آمده دست به نتایج به توجه با

 ارتقای راهکارهای مهمترین ناجا آموزشی فراگیران

 تکمیلی تخصصی، خدمت ضمن هایآموزش اثربخشی

 . است ذیل شرح به( ترفیعاتی)

 بر آموزش اهداف تعیین و آموزشی نیازهای سنجش ـ

 تأثیر ناجا کارکنان ایوحرفه شغلی هایمأموریت اساس

 داشته هاآموزش اثربخشی ارتقای در را خوبی

 که است مطلب این گواه نیز عملی هایبررسی.است

 ای،حرفه و شغلی نیازهای براساس هاآموزش ارائه درصورت

 شرکت هادوره در بیشتری رغبت و اشتیاق با فراگیران

 محتوای ارائه آموزشی محتوای بعد در همچنین. نمایندمی

 نیز روز میعل هایپیشرفت آخرین با منطبق آموزشی

. است داشته هاآموزش اثربخشی ارتقای در را نقش بیشترین

 براساس منطبق آموزشی منابع از استفاده درصورت زیرا

 نو آموزشی محتوای از واستفاده موجود تغییرات آخرین

 نتیجه و یافته افزایش آموزشی هایدوره اثربخشی وجدید

 در و است مشهود کارکنان خدمتی محیط در هاآموزش این

 با و اخالق با مدیران استفاده آموزشی امکانات نقش بعد

 است اهمیت حائز آموزش هایدوره برگزاری جهت تجربه

 که فراگیران اکثر گردید مشخص آمده عمل به هایبابررسی

 با شوندمی فراخوانده هایدوره به نزدیک و دور هایراه از

 ولی نمایندمی شرکت هادوره دراین وآرزو امید هزار

 قرار متولیان مهری بی مورد ورود بدو در تنها نه متاسفأانه

 وروحیه انگیزه گونه هیچ نیز آموزش درطول حتی گیرندمی

 تعدادی به آموزشی هایکالس این از یکی در. ندارند خوبی

 به محبت اثر آنجا در و شد داده ایهدیه فراگیران از

 در مجریان و متولیان بنابراین. گردید مشخص فراگیران

 آموزشی هایدوره توانندمی متقابل احترام رعایت صورت

 امکانات از استفاده نقش بعد در و نمایند ارائه را اثربخشی

 هایهدور درطی کارکنان کامل نمودن منفک رفاهی

 زیرا. است داشته مطلوبی تأثیر خدمت محل از آموزشی

 و اولین آموزشی هایدوره در کننده شرکت فراگیران

 در وحتی آنهاست شغلی وموقعیت کار آنها دغدغه مهمترین
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. است خود وظایف و کارها به آنها فکر تمام نیز آموزش طول

 شغل فراگیران ودغدغه فکر اول که زمانی تا بنابراین

 مطلوبی اثربخشی پلیس هایآموزش است شغلی وموقعیت

 ارتقای در ارزشیابی نقش بعد در همچنین. داشت نخواهد

 خواهی نظر براساس اساتید از ارزشیابی آموزشی اثربخشی

 هاآموزش اثربخشی ارتقای در را خوبی تأثیر فراگیران از

 نظر و خواست براساس اساتید از ارزشیابی زیرا. است داشته

 اساتید از ترمطلوب استفاده در تأثیرگذار عاملی فراگیران

 است هاآموزش در وکارآمد اخالق با تجربه؛ با علمی
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