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  نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی 
  کارکنان براساس مدل راف 

  
  3، مریم موسوي2، دکتر ایرج ساعی ارسی1دکتر پریسا ایران نژاد

  
 چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان بر 
به همین منظور به بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه  بعد مهارت، . اساس مدل راف است

دانش، نگرش ، انگیزه و توانایی هاي اداري کارکنان در ادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران پرداخته 
جامعه آماري . پیمایشی است  –با توجه به ماهیت و نوع پژوهش، یک تحقیق توصیفی . شده است

نفر زن و  400شامل . عبارتست از کلیه کارکنان و کارشناسان ادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران

                                                
).                 مسئول مکاتبات_گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران  -  1

parisairannejad@yahoo.com  
           استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر، ابهر، ایران - 2

saiearasi@gmail.com 
 .دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران - 3
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اي انجام گرفته است، و حجم  نمونه گیري به شیوه تصادفی طبقه. نفر 1500جمعاً . نفر مرد 1100
ابزار اندازه گیري . نفر در نظر گرفته شده است 306مورگان  –ه بر اساس جدول کرجسی نمون

براي تعیین پایایی آن از . باشد سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت می 23پرسشنامه محقق ساخته حاوي
روش تجزیه و تحلیل . بدست آمده است 857/0آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده و مقدار آن 

فراوانی، درصد،  میانگین، میانه، نما، واریانس و انحراف استاندارد ( ها در بخش آمار توصیفی شامل هداد
و رگرسیون چند متغیره ) ANOVA( و براي بررسی بارهاي عاملی از آزمون تحلیل واریانس ) 

ضمن استفاده گردیده است، یافته هاي پژوهش بیانگر آن است که به ترتیب بیشترین نقش آموزش 
  .  خدمت در توسعه دانش، انگیزه، نگرش، مهارت هاي ارتباطی و توسعه توانایی هاي اداري بوده است

  
  مدل راف -توسعه شایستگی  -آموزش ضمن خدمت  :واژگان کلیدي
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  و بیان مساله مقدمه
امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان هاست و این زمانی 

یابد که بتوان با شیوه علمی و منطقی منابع انسانی را خوب مدیریت کرد و توان و فکر آنان را  تحقق می
  نیست، بلکه جذب، نگه داري و پرورش منابع انسانی کافی. در اختیار اهداف رقابتی سازمان قرار داد

شایسته   .بایست بر اساس اصول و معیار هاي علمی شایستگی را در کارکنان ایجاد و بدان توجه کرد می
   .شود می  ساالري از جمله عواملی است که موجب شکوفایی، وفاداري و تعهد کارکنان به کار و سازمان

اي از ساز و کار هایی  موعه ي پیچیدهاي نیست، بلکه مج استقرار شایسته ساالري پدیده و فرآیند ساده
. است که طی یک فرآیند بلند مدت و منطقی باید در سازمان استقرار یابد و الزمه ي آن را فراهم آورد

استقرار شایسته ساالري در . زیر بنا هاي مربوط از نظر ساختاري، نگرشی، قانونی و سازمانی است
زینی و شایسته پروري تکامل و با شایسته داري تداوم سازمان با شایسته دوستی شروع، با شایسته گ

عدم شایستگی و ناکارآمدي بعضی از کارکنان در ادارات، مؤسسات و شرکت ها، مشکلی است . یابد می
عدم شایستگی و . که گریبانگیر اکثر سازمان هاي دولتی و بعضی سازمان هاي غیر دولتی شده است

در مدیریت بحران نیز، بحران را . وضعیت متعادل در سازمان استعدم آگاهی کارکنان نوعی انحراف از 
پس شاید بتوان عدم شایستگی و عدم آگاهی کارکنان را نیز . انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده اند
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عدم شایستگی و . که می توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد.نوعی بحران نامید
را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام  عدم آگاهی کارکنان

تر دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر  آموزش و بهسازي باعث بینش و بصیرت عمیق. نهاد
هاي  هاي شاغل در سازمان براي اجراي وظایف محوله شده و در نتیجه موجب میل به هدف انسان

البته نباید این نکته را ).69، ص1391طباطبایی، (شود  ارآیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر میسازمانی با ک
فراموش کرد که وسایل وابزارهاي ارتباطی براي ایجاد زمینه هاي انتشار گسترده اطالعات در بعد زمانی 

وند، و مکانی با هدف دست یابی به توسعه دانایی محور، یک زیرساخت ضروري و الزم محسوب می ش
: در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است) 2010(می.جان اف) 2010برناردین، . (ولی کافی نیستند

ها و  شدگان از نظر دانش، مهارت آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوسته استخدام
ز آموزش به این ترتیب هدف ا. کند رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می

ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارآیی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر براي 
از لحاظ سازمانی  آموزش ضمن خدمت1392ابطحی،(تواند باشد  دست یافتن به مقامات باالتر می

سازي  گیرد، و هدف از آن آماده صورت می  سازمان شود که پس از استخدام فرد در گفته می آموزشی  به
فتحی (آنان استهاي  ها و مهارت هایشان و بهبود توانایی افراد براي اجراي بهتر مسئولیت

  :شودکه عبارتند از  شایستگی ها به شکل هاي مختلفی دیده می). 6، ص1391واجارگاه،
تعریف مهارت ها و انواع شایستگی اغلب با عنوان شایستگی هاي فنی یا .  شایستگی هاي فنی

  . شود عملی یا سخت و یا تحت عنوان صالحیت هاي شغلی خوانده می
ورد صالحیت هایی که رفتار ها یا نگرش ها را تعریف و تعیین در م.  شایستگی هاي رفتاري

کنند و بطور قطع تعریف شایستگی هاي الزم در حفظ مشتري را براي مشاغل و نقش هاي مختلف  می
  . کند نیز خلق و ایجاد می

دهند که چگونه  یک گروه مهم از شایستگی هاي رفتاري نشان می. شایستگی هاي ذهنی  -
هوش و (این زیر مجموعه از شایستگی ها مجموعاً به نام . کنند خود را مدیریت می افراد احساسات

توان به  عمده ترین معیارهاي شایستگی را می).17، ص1391نظري منش، . ( شود نامیده می) هیجان
مهارتهاي تصمیم گیري ،خالقیت و نوآوري  مهارتهاي مدیریتی و سرپرستی:شرح زیر برشمرد
،مهارتهاي فنی، مهارتهاي ادراکی، مهارتهاي روابط انسانی، مهارتهاي گفتگو و مذاکره  ،مهارتهاي رهبري

 ) 16،ص 1389زارعی، (،مهارتهاي اطالعاتی، مهارت کامپیوتري ،ظرفیت و استعداد براي رشد و تعالی 
شایسته ساالري به شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروي انسانی با کفایت و فراهم 

در شایسته ساالري معموالً . شود ینه هاي اعمال مدیریت براي توانمندي هایشان گفته میکردن زم
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استعداد هاي نهفته افراد شناسایی و پس از آن از طریق بستر سازي استعداد ها پرورش یافته و در 
وع شایسته ساالري با تولید شایستگی در کارکنان و مدیران شر. گیرد اختیار اهداف سازمان قرار می

  ) 62، ص1391قلی پور، . ( یابد  ، سپس در بستر فرصت سازي تکامل می  شود می
نیاز خود را براي تبیین  مدل نیاز سنجی آموزش مبتنی بر شایستگی، اطالعات مورد

  ):5،ص2008ناهاس،(آورد هاي یاد شده، از راه مجموعه فعالیت هاي زیر به دست می شایستگی
  .سازمانتحلیل محیط درونی و بیرونی  -
  .تبیین ماموریت، هدف ها و استراتژي هاي سازمان -
  .تحلیل نقش ها و فعالیت هاي حال و آینده سازمان -
تبیین الزامات و شایستگی هاي مورد نیاز براي ایفاي بهینه آن نقش ها و فعالیت ها براي دست  -

  .یابی به هدف ها و استراتژي هاي سازمانی مورد نظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )79،ص1391، شصتی،2009 (Raff) راف(مدل شایستگی :  1-1مدل
  

. با توجه به مدل فوق، یکی از ابعاد شایستگی وجود مهارت هاي ارتباطی در بین کارکنان است
سمت اهداف سازمانی از نکات ضروري مورد بدیهی است که ارتباطات و چگونگی جهت گیري آنها به 

توجه در ادارات است، و ارتباط مؤثر با منابع انسانی و درك انگیزه هاي ارتباطی کارکنان در توفیق آنان 
  ).1391آهنچیان، (براي دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثري است
ت صحیح در سازمان هستند، بنابراین بر این اساس مدیران سطوح مختلف، مسئول ایجاد ارتباطا

  ).1386الوانی، (باید از کم و کیف فرآیند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراري ارتباطات مؤثر را بدانند

مهارت هاي 
 ارتباطی

 دانش
 شایستگی

 توانایی نگرش و انگیزه
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شنود : سه نوع مهارت ارتباطی را معرفی کرده است که عبارتند از) 2010(در این راستا، بارتون 
لذا با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش سوال ). 1391رضائیان،(مؤثر، مهارت کالمی و بازخورد

اساسی این است که آیا آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان ادارات مرکزي بانک سپه 
  شهر تهران نقش دارد؟  

 هدف اصلی تحقیق

  .مطالعه نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان بر اساس مدل راف
  اهداف فرعی تحقیق

نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه  بعد مهارت ارتباطی در بین کارکنان در ادارات  - فال
 . مرکزي بانک سپه شهر تهران

نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه بعد دانش کارکنان در ادارات مرکزي بانک سپه شهر  -ب
 . تهران

ک سپه شهر نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه بعد نگرش کارکنان در ادارات مرکزي بانب  -ج
 .تهران 
نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه بعد انگیزه کارکنان در ادارات مرکزي بانک سپه شهر   -د
 . تهران
نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه بعد توانایی هاي اداري کارکنان در ادارات مرکزي بانک  - ه

 . سپه شهر تهران

  فرضیه اصلی تحقیق
  .کنان  نقش داردآموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کار

  فرضیه هاي فرعی تحقیق
  . آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت ارتباطی در بین کارکنان نقش دارد -1
  .آموزش ضمن خدمت در توسعه دانش کارکنان نقش دارد -2
  .آموزش ضمن خدمت در توسعه نگرش کارکنان نقش دارد -3
  .آموزش ضمن خدمت در توسعه انگیزه کارکنان نقش دارد  -4
  .آموزش ضمن خدمت در توسعه توانایی هاي اداري کارکنان نقش دارد -5
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 پیشینه پژوهش هاي خارجی

سازمانی را رفتارهایی نظیر کمک به دیگران،  –رفتارهاي مدنی ) 2009(بولینو، ترنلی و نیهوف 
، انجام کار در سطح استانداردهایی فراتر از )و یا دیر ترك کردن محل کار(زود حاضر شدن بر سر کار 

استانداردهاي سازمان، تحمل مشکالت غیر متعارف کار و درگیر شدن فعال در کلیه امور سازمان 
سازمانی به مثابۀ تعهد باالي کارکنان به  –گاهی رفتارهاي مدنی از نظر تاریخی نیز . معرفی نموده اند

نقش  با عنوان 1391در پژوهشی که توسط گل پرور در سال. سازمان و اهداف آن نسب داده شده است
مشارکت شهروندي، شایسته ساالري و ساختارهاي سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان 

نتایج حاصله نشان داد که براي پیش بینی رفتار مدنی و :.انجام شده است بیان می شود سازمان ها
شایسته ساالري قادر به پیش بینی این ) به عنوان متغیر تصنعی(سازمانی در شرکت هاي گروه الف 

تعییین مهارت ها و شایستگی  با عنوان 1391در پژوهشی که توسط مظفري در سال.  متغیر است
انجام شده بیان  یران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارایه یک الگوي مدیریتیهاي مد

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مدیران عالی به ترتیب اولویت به مهارتهاي ادراکی، انسانی : شود می
مهارتهاي فنی، مدیران میانی به مهارتهاي انسانی، ادراکی و فنی و مدیران عملیاتی به . و فنی نیاز دارند

 –با توجه به ماهیت و نوع پژوهش، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی . انسانی و ادراکی نیاز دارند
هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات یک . پیمایشی است 

  .باشد موقعیت یا یک موضوع می
 قلمرو تحقیق

وزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان بر اساس مطالعه نقش آمتحقیق  قلمرو موضوعی
است، و قلمرو زمانی آن سال ادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران  قلمرو مکانی تحقیق . استمدل راف 

  .باشد  می 1393
  جامعه آماري  -

جامعه آماري در این پژوهش عبارتست از کلیه کارکنان و کارشناسان ادارات مرکزي بانک سپه 
  .نفر است 1500باشد که تهران میشهر 

  روش نمونه گیري و حجم نمونه 
شود  به طوري که سعی می. گیرد اي انجام می در این پژوهش نمونه گیري به شیوه تصادفی طبقه

. نمونه آماري در گروههاي مختلف شغلی در ادارات مرکزي  بانک سپه  به تفکیک جنسیت  انجام گیرد
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نفر به نسبت جمعیت مذکر و مؤنث در نظر گرفته  306 مورگان –جسی حجم نمونه بر اساس جدول کر
  ..شده است

  : اي مطالعه کتابخانه -الف: شیوه گردآوري اطالعات
آوري  مطلب از طریق  ترین مراحل در جمع آوري اطالعات براي پژوهش، جمع  یکی از اساسی

انی نظري تحقیق، دستیابی به اطالعات این ابزار براي شناخت مب از طریق . اي است مطالعات کتابخانه
این رابطه، به منابع قابل دسترس  در . حاصل از تحقیقات در گذشته و ادبیات تحقیق استفاده شده است

اینترنتی مطالب و   هاي ها، مجالت و سایت در زمینه موضوع تحقیق مراجعه شده از طریق کتاب
  .اطالعات الزم و مورد نیاز گردآوري شده است

  : پرسشنامه - ب
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی پیشینه پژوهش 

  انگیزه و مهارت هاي ارتباطی و توانایی هاي اداري کارکنان –نگرش  –هاي مرتبط در حیطه دانش 
هاي  پاسخ .سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت است 23این پرسشنامه حاوي. استفاده شده است

این پرسشنامه در . پیشنهادي سواالت به صورت پاسخ بسته و براساس مقیاس لیکرت با پنج گزینه است
  .توزیع و جمع آوري گردیدادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران   بین کارکنان

  تعیین روایی پرسشنامه 
ا و مشاور و به منظور رعایت اصل روایی محتوایی در پرسشنامه از نظرات استادان راهنم

  . متخصص مدیریت و علوم تربیتی بهره گیري شده است12
  تعیین پایایی پرسشنامه ها  

 857/0براي تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده و مقدار آن 
  . بدست آمده که از اعتبار مناسبی برخوردار است

  ها روش تجزیه و تحلیل داده  
فراوانی، درصد،  میانگین، میانه، نما، واریانس و ( یق از روش هاي آمار توصیفی شاملدر این تحق 

( تحلیل واریانس آزمون استفاده شده است، و براي بررسی بارهاي عاملی از ) انحراف استاندارد 
ANOVA( ره استفاده گردیده استو رگرسیون چند متغی.  
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 :یافته هاي توصیفی تحقیق

آماري پیرامون ویژگی هاي فردي کارکنان ادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران نتایج محاسبات 
درصد از 19درصد از آنان مذکر بوده اند، و   3/66درصد از کارکنان مؤنث و 7/33: بیانگر آن است که 

درصد  1/27سال و  40تا  31درصد از آنان بین سن 8/41سال و  30تا  20کارکنان داراي سن بین 
درصد از کارکنان داراي مدرك 2/5. سال داشته اند 50درصد باالتر از  1/12سال و  50تا 41سن 

درصد  4/11درصد کارشناسی و  5/57درصد از آنان مدرك کاردانی و  2/25تحصیلی دیپلم و 
 1درصد از کارکنان داراي سنوات خدمت1درصد داراي مدرك دکترا بوده اند، و  7/0کارشناسی ارشد و

 20تا16بین  8/27سال و  15تا11درصد بین  1/27سال و  10تا  6درصد از آنان  2/22سال و  5تا 
بر اساس دیدگاه کارکنان، نقش . باشند سال باالتر می 20درصد  داراي سنوات خدمت  9/21سال و 

و در ) 3495/4(آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت هاي ارتباطی کارکنان به ترتیب در گروه مؤنث 
و در گروه ) 5340/4(است، و نقش آن در توسعه دانش به ترتیب در گروه مؤنث) 2167/4(گروه مذکر 

و در گروه )4951/4(، و نقش ضمن خدمت در توسعه نگرش به ترتیب در گروه مؤنث )3793/4(مذکر 
و در گروه مذکر ) 4951/4(، و نقش آن در توسعه انگیزه به ترتیب در گروه مؤنث )2020/4(مذکر 

کید شده است، و نقش آن در توسعه توانایی هاي اداري به ترتیب در گروه مؤنث تأ) 3350/4(
مورد تأکید قرار گرفته است، و میانگین پاسخ ها بیانگر آن است ) 8473/3(و در گروه مذکر ) 4757/4(

که به ترتیب بیشترین نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه دانش، انگیزه، نگرش، مهارت هاي ارتباطی 
بر اساس نتایج بدست آمده، ضریب همبستگی بین آموزش .  توانایی هاي اداري بوده است و توسعه

 05/0(و توسعه دانش )  =r 472/0و >sig 05/0(ضمن خدمت و توسعه مهارت هاي ارتباطی کارکنان 
sig< 526/0و r=   ( و توسعه نگرش)05/0 sig< 532/0و r=  ( و توسعه انگیزه)05/0 sig< و
484/0 r=  (توسعه توانایی هاي اداري کارکنان  و)05/0 sig< 634/0و r=   (است  
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 تحلیل استنباطی داده ها

نتایج تحلیل واریانس پیرامون نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان در ادارات 
  مرکزي بانک سپه شهر تهران به شرح ذیل است

  
پژوهش به تفکیک جنسیتآزمون تحلیل واریانس متغیرهاي : 1جدول شماره   

 
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 F Sig مجذور میانگین آزادي

 مهارت هاي ارتباطی
 042/0 166/4 204/1 1 204/1 بین گروهها

   289/0 304 881/87 درون گروهها

    305 085/89 جمع

وسعه دانشت  
 010/0 768/6 635/1 1 635/1 بین گروهها

   242/0 304 342/73 درون گروهها
    305 059/75 جمع

 توسعه نگرش
 000/0 999/28 098/7 1 098/7 بین گروهها

   245/0 304 409/74 درون گروهها
    305 507/81 جمع

 توسعه انگیزه
 007/0 509/7 753/1 1 753/1 بین گروهها

   233/0 304 969/70 درون گروهها
    305 722/72 جمع

هاي  توسعه توانایی
 اداري

 000/0 89/157 986/26 1 986/26 بین گروهها

   171/0 304 955/51 درون گروهها

    305 941/78 جمع
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آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت ارتباطی در بین کارکنان :فرضیه اول پژوهش 
  .نقش دارد

نقش آموزش ضمن خدمت بر اساس محاسبات آماري بدست آمده از پاسخ هاي کارکنان پیرامون 
با اطمینان  )  df=304و  1 با درجه آزادي  F=166/4، و   /Sig >05/0( در توسعه مهارت ارتباطی

آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت  "وان نتیجه گرفت که فرض پژوهش مبنی بر این کهت می% 95
به میانگین پاسخ ها  محاسبات حاکی از آن است که ، شود پذیرفته می "ارتباطی کارکنان نقش دارد

در راستاي مطالب فوق، تحقیق . باشد می) 2167/4(و در گروه مذکر ) 3495/4(ترتیب در گروه مؤنث 
  . همخوانی دارد  1390در سال رئوفیپژوهش حاضر با 
آموزش ضمن خدمت در توسعه دانش در بین کارکنان نقش : فرضیه دوم پژوهش  -

  .دارد
نقش آموزش ضمن خدمت بر اساس محاسبات آماري بدست آمده از پاسخ هاي کارکنان پیرامون 

توان  می% 95با اطمینان  )  df=304و  1 با درجه آزادي  F=76/6، و   /Sig >05/0(در توسعه دانش 
آموزش ضمن خدمت در توسعه دانش کارکنان نقش  "نتیجه گرفت که فرض پژوهش مبنی بر این که

بر اساس نتایج بدست آمده، از دیدگاه کارکنان نقش آموزش ضمن خدمت در ، شود پذیرفته می " دارد
در این  .است) 3793/4(و در گروه مذکر ) 5340/4(توسعه دانش کارکنان به ترتیب در گروه مؤنث 

 . همخوانی وجود دارد 1391راستا بین پژوهش حاضر با پژوهش مظفري در سال
وزش ضمن خدمت در توسعه نگرش در بین کارکنان نقش آم:فرضیه سوم پژوهش  -

  .دارد
نقش آموزش ضمن خدمت بر اساس محاسبات آماري بدست آمده از پاسخ هاي کارکنان پیرامون 

توان  می% 95با اطمینان  )  df=304و 1 با درجه آزادي  F=999/28، و   /05/0Sigدر توسعه نگرش 
آموزش ضمن خدمت در توسعه نگرش کارکنان نقش  "نتیجه گرفت که فرض پژوهش مبنی بر این که

بر اساس نتایج بدست آمده، از دیدگاه کارکنان نقش ضمن خدمت در توسعه ، شود پذیرفته می " دارد
در این راستا پژوهش گل . است)2020/4(و در گروه مذکر ) 5243/4(نگرش به ترتیب در گروه مؤنث 

  .با پژوهش حاضر هم راستاست 1392پرور در سال  
  فرضیه چهارم پژوهش -

  .آموزش ضمن خدمت در توسعه انگیزه در بین کارکنان نقش دارد
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نقش آموزش ضمن خدمت بر اساس محاسبات آماري بدست آمده از پاسخ هاي کارکنان پیرامون 
% 95با اطمینان  )  df=304و  1 با درجه آزادي  F=509/7، و   /Sig >05/0(در توسعه انگیزه 

آموزش ضمن خدمت در توسعه انگیزه  "توان نتیجه گرفت که فرض پژوهش مبنی بر این که می
بر اساس نتایج بدست آمده، از دیدگاه کارکنان نقش آن در  ، شود پذیرفته می " کارکنان نقش دارد

نتایج . تأکید شده است) 2020/4(و در گروه مذکر ) 5243/4(توسعه انگیزه به ترتیب در گروه مؤنث
  . همخوانی دارد) 2009(این پژوهش با تحقیق انجام شده توسط بولینو، ترنلی و نیهوف 

  فرضیه پنجم پژوهش -
  .سعه توانایی هاي اداري کارکنان نقش داردآموزش ضمن خدمت در تو

نقش آموزش ضمن خدمت بر اساس محاسبات آماري بدست آمده از پاسخ هاي کارکنان پیرامون 
با  )  df=304و  1 با درجه آزادي  F=89/157، و   /Sig >05/0(در توسعه توانایی هاي اداري 

آموزش ضمن خدمت در توسعه  "توان نتیجه گرفت که فرض پژوهش مبنی بر این که می% 95اطمینان 
بر اساس نتایج بدست آمده، از دیدگاه  ، شود پذیرفته می " توانایی هاي اداري کارکنان نقش دارد

کارکنان نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه توانایی هاي اداري کارکنان به ترتیب در گروه 
) 2012(نتایج پژوهش سوبل . مورد تأکید قرار گرفته است) 8473/4(و در گروه مذکر ) 4757/4(ؤنثم

  ..مطابقت دارد 1391در سال یغمائی همچنین با پژوهش. با نتایج فوق همخوانی دارد
  

رگرسیون چند متغیره بین نقش آموزش ضمن خدمت و متغیرهاي پژوهش: 2جدول شماره   

ارتباطیمهارت هاي   توسعه توانایی هاي  توسعه انگیزه توسعه نگرش توسعه دانش 
 اداري

ضریب 
همبستگی 

 پیرسون

نقش آموزش  
 ضمن خدمت

472/0 526/0  532/0  484/0  634/0  

 Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  
 N 306  306  306  306  306  

  
بر اساس نتایج جدول فوق، به ترتیب ضریب همبستگی بین آموزش ضمن خدمت و توسعه مهارت 

و )   r=526/0و   Sig >05/0(و توسعه دانش )  r=472/0و   Sig >05/0(هاي ارتباطی کارکنان
و توسعه )  r=484/0و   Sig >05/0(و توسعه انگیزه )  r=532/0و   Sig >05/0(توسعه نگرش 

% 95این بدان معنی است که با اطمینان .است)  r=634/0و   Sig >05/0(توانایی هاي اداري کارکنان 
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توان گفت که آموزش ضمن خدمت با مهارتهاي ارتباطی، توسعه دانش ،توسعه نگرش، توسعه انگیزه  می
 .و توسعه توانایی هاي اداري ارتباط معنادار دارد

  
 برپژوهشپیشنهادهاي مبتنی 

اي انجام شده براي توسعه شایسته  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و مطالعات کتابخانه
  :شود  ساالري در سازمان ها پیشنهاد می

  .فرهنگ مشارکت و مدیریت مشارکتی ایجاد و تقویت شود  -
 .ساختار، تشکیالت و مقررات سازمان ها متناسب با شایسته ساالري متحول شود  -
میزان بوروکراسی و مقّررات دست و پا گیر اداري کاسته شود و حرکت سازمان ها از دیوان  از -

 .ساالري به سوي شایسته ساالري هدایت شود 
آموزش تخصصی و کاربردي براي تربیت نیروي انسانی شایسته و کارآمد به طور مستمر،  -

 .ن میدان داده شود به نوآوري، ابتکار و خالقیت کارکنا.برنامه ریزي و اجرا شود 
 .سازمانها به سوي عدم تمرکز شتاب بیشتري داشته باشند  -
یک نظام ارزشیابی دقیق و علمی در سازمانها استقرار یابد و تمامی اجزا و ارکان سازمان را در  -

جهت بهبود کیفیت و اثربخشی و همگامی با پیشرفت هاي جهانی، به طور مستمر مورد ارزشیابی قرار 
 به کار گماردن مدیران، ثبات مدیریت و شایستگی همواره مد نظر باشد دهد و در 
 .تفویض اختیار به مدیران رده هاي پایین سازمان در جهت ابراز شایستگی ها، افزایش یابد  -
 .به مدیریت کیفیت در سازمانها توجه الزم معطوف شود  -
مدرك تحصیلی و سابقه در جذب و انتصاب مدیران، تخصص، شایستگی و مهارت، جایگزین  -

 .خدمت گردد 
فرهنگ شایسته ساالري در سازمان ها، جایگزین فرهنگ خویشاوند ساالري، رابطه ساالري  -

 .شود 
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 هاي آینده پیشنهاد براي  پژوهش  - 5-4
گردد پژوهش هاي گسترده تري پیرامون عوامل مؤثر در توسعه شایستگی  پیشنهاد می -

  .کارکنان انجام گیرد
مطالعات تطبیقی در سایر کشورها پیرامون عوامل مؤثر در توسعه شایستگی شود  پیشنهاد می -

  .کارکنان انجام گیرد
شود کالس هاي آموزشی توسط مراکز آموزشی ذیربط، پیرامون توسعه شایستگی  پیشنهاد می -

 .کارکنان در هر سازمان برگزار گردد
 

 هاي تحقیقمحدودیت

  محدودیت هاي تحت کنترل پژوهشگر - الف
محقق با مطالعه پژوهش هاي انجام شده داخلی و خارجی در : هاي مربوط به ابزارمحدودیت

پرسشنامه را  ي نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه شایستگی کارکنان بر اساس مدل راف زمینه
 .هاي خاص خود استي اجرایی داراي محدودیتتشخیص داده است؛ اما هر ابزار و هر شیوه مناسب

این پژوهش در محدوده  کارکنان ادارات مرکزي بانک سپه شهر تهران انجام :انیمحدودیت مک
  . گرفته است

  .کمبود زمان در اختیار یکی از محدودیت هاي اصلی پژوهش بوده است:محدودیت زمانی
  محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهشگر -
ابزارهاي  هرچند تالش جدي براي اجراي مطلوب :هاي مربوط به پاسخگویانمحدودیت -

ها به تحقیق اعمال شد، و سعی شد پاسخگویان از اهداف و انگیزه تحقیق و پاسخ دادن به پرسشنامه
طور صحیح آگاه شوند؛ اما نباید فراموش کرد که آنان موظف به دادن پاسخ یا دادن پاسخ صحیح به 

 .سؤالهاي خارج از حیطه تکلیفی خود نیستند
کمبود منابع علمی از قبیل کتب، مجالت و مقاالت پیرامون همچنین : محدودیت منابع علمی -

موضوع تحقیق، دشواري دسترسی به منابع علمی،کمبود سوابق تحقیق، از محدودیت هاي اصلی 
  .پژوهش بوده است

  
  
 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


   23 /فصلنامه علوم رفتاري

 

  منابع فارسی
  فارسی) الف

 و آموزش تحقیقات مؤسسه :کرج.کارکنان توانمندسازي 1392 سعید عابسی، و حسین ابطحی، .1
 .مدیریت
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