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 بررسي اثر بخشي  دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هالل احمر

 خراسان شمالي 

 نویسنده مسول:ابراهیم پرفند

  2،محبوبهسلیمان پور عمران ،  1پرفند،ابراهیم

 

 بجنورد،ایران،کارشناسي ارشد / جمعیت هالل احمر خراسان شمالي -1

 ،ایراندانشگاه آزاد اسالمي بجنورد دانشکده علوم انساني استادیار عضو هیئات علمي، -2

porfande@yahoo.com  ایمیل مسئول مقاله: 

 

 :هچكید

دف هباشد. این تحقیق با سازي منابع انساني ميهب هرسیدن باي ههترین راترین و اساسيآموزش نیروي انساني یکي از مطمئن

 وعوامل موثر بر این اثربخشیي  خراسان شماليیت هالل احمر عجماي آموزش ضمن خدمت کارکنان ه هسنجش اثر بخشي دور

جمعییت   شرکت کننده در دوره هاي آموزش ضمن خیدمت در  کارکنان هآماري تحقیق متشکل از کلی هجامع. است هانجام شد

روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع میداني بوده و ابیاار الیلي جمیع آوري    . بودندنفر( 54تعداد) خراسان شمالي هالل احمر

میورد  11نسیخه   spssباشد که اطالعات آن به کمی  نیرم افیاار    اي استفاده از پرسشنامه مياطالعات، عالوه بر منابع کتابخانه

ت بررسي اثربخشي آموزش ضیمن خیدمت   هج هجفت شد Tروش آزمون  از هبا استفادتجایه وتحلیل آماري قرار گرفته است. 

کیوککتر بیوده بنیابراین     04/0( بدست آمد کیه مقیدار آن از  00/0داري)با توجه به آزمون تي جفت شده سطح معني،  کارکنان

حدکران باال و پایین اختالف فوالل اطمینان نیا لفر وجود نیدارد لی ا تفیاوت معنیي     فرض لفر رد شده  و از طرفي در میان 

که این تیاثیر بیاالي آمیوزش     داري بوده که حاکي از تاثیر بسیار باالي آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هالل احمر دارد

ات مناسی  آموزشیي از طیرف سیازمان     ضمن خدمت در سایه استفاده نمودن از اساتید مجرب و بادانش و تهیه نمیودن امکانی  

 د.گردمحقق مي جمعیت هالل احمر

، خراسان ه، آزمون تی جفت شدجمعیت هالل احمر: آموزش ضمن خدمت،هکلیدواژ

 شمالی

 

 

 

 

                                                           
  ارشد مدیریت آموزشيکارشناس  -1
 دکتري علوم تربیتي-2
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 :همقدم

براي تواند منابع متنوع و فراواني را و توانا باشد مي هاگر تربیت شد هسازمان است ک هترین و موثرترین سرمایانسان قیمتي

نیروي انساني توانمند قابل حل  هوسیل هباشد ب هر نوعي کهاي سازمان از هم نماید. مشکالت و محدودیتهسازمان خود فرا

 هترین وظایف خود در رامنابع انساني را از حیاتي هتوسع ا آموزش وهمدیران سازمان هامروز (.11،2،،)شریعت مداري،  است

  کنند.مي هاي بسیاري در این زمینهگ اري هم آن در محیط کار سرمایهمنافع م هب هو باتوج دانندسازي سازمان ميهب

 را سازمان آن اعضاي رفتار که است آشکاري هاي مشخصه و ها ویژگي همه شامل که دارد را خود ویژه ساختار سازماني هر

 آن انساني منابع باید دهد، ادامه خود فعالیت به متحول و پویا محیطي در سازمان باشد این بر قرار کنانچه دهد، مي تشکیل

 نیا وري بهره ي ارتقا به دستیابي شود توجه عوامل دیگر از بیش انسان به اگر ل ا گیرند، قرار توسعه و رشد پایدار شرایط در

 فرد، هر. دهد ارتقاء را خود کار کیفیت و کمیّت تواند مي ها انگیاه افاایش با که است انسان تنها که کرا بود، خواهد بیشتر

 و ها شخصیت ها، نگرش ها، انگیاه عالیق، ها، نیاز قال  در وي هاي تفاوت دیگر عبارت به است خالي هاي ویژگي داراي

 انتخاب پرسنلي، هاي ازفعالیت بسیاري اداره با تنگاتنگي ارتباط فردي هاي تفاوت این.  است بررسي قابل فردي هاي آموزش

 و استعدادتر با کارکنان ارتقاي باالتر، عملکرد داراي کارکنان به حقوق اضافه پرداخت نیاز، مورد هاي مهارت داراي کارکنان

 (.11،4 عربي،) است کار نیروي کیفیت بهبود وري، بهره بهبود در عامل مهمترین. دارد آموزشي هاي برنامه تنظیم

اقتصاددانان  داراي اهمیت است،نیروي انساني است به طوري که واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه 

منابع انساني آن کشور است  کند،توسعه اقتصادي و اجتماعي ی  کشور را تعیین مي معتقدند آنچه در نهایت خصولیت روند

نابع طبیعي بهره برداري متراکم مي سازند،از م مادي دیگر،این منابع انساني هستند که سرمایه ها را و نه سرمایه و یا منابع

نتواند  برند،کشوري کهمي آورند و توسعه ملي را به پیش مي هاي اجتماعي و اقتصادي و سیاسي را بوجودسازمان کنند،مي

هیچ کیا دیگري را  برداري کند،قادر نیستاقتصاد ملي به نحو مؤثري بهره ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن درمهارت

شگرف و  هايپیشرفت تحول در شئون مختلف حیات اجتماعي، بنابراین با توجه به روند مستمر و مداوم تغییر و .توسعه بخشد

هاي تولیدي و خدماتي فعالیت هاي مختلفتکنولوژي و تأثیرات عمیق آن در عرله پیشرفت عمیق در علوم و فنون گوناگون،

افاایش داده و آن را ضروري ساخته  انساني شاغل در ی  سازمان راآموزش و بهسازي نیروي  ها،نیاز بهمؤسسات و سازمان

اند.  هاي آموزش ضمن خدمت را طراحي و اجرا کردهها برنامه(. بدین منظور بسیاري از سازمان11: 1111است )بالدیو، 

هر سازماني  و ساختارهاي سازماني متفاوت نسبت به گ شته شده است گسترش روزافاون علم و فناوري باعث شکل گیري

مناس  با این تحوالت تغییر  رو به رشد کانا ل هاي ارتباطي درون سازماني خود را براي هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و

فناوري پیشرفته خود را به سوي ترق ي  سازمان موفق،سازماني است که با توجه به دانش روز و داده است .در کنین شرایطي

بر سازمان هاي بارگ لنعتي تأثیر بسیاري  تغییرات سریع و فناوري در همه سازمان ها به خصوص کند. و پیشرفت هدایت

 مي گ ارد و

مدیریت  فناوري و از ارکان مهمي از قبیل سرمایه،نیروي انساني، غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان مي شود .سازمان ها

است زیرا کارآیي سازمان منوط  روي انساني مهمترین رکن در این بینلاح  نظران نی تشکیل یافته اند که به زعم بسیا ري از

که بخش عمده اي از منابع و سرمایه  لحیح این نیروها در دایره لفي و ستادي است .از آنجایي به انجام وظایف درست و
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 اي آموزشي منظم و مستمر درمستلام انجام فعالیت ه انساني تشکیل مي دهد ل ا تأمین این سرمایه انساني سازمانها را منابع

توسعة منابع نیروي انساني یاد مي شود  پرورش انسان هاي زبده و ماهر که از آن به عنوان تمامي سطوح سازماني است.

 پر تغییر و تحول امروزي سخت بدان نیازمندند. ناپ یري است که سازمان ها براي بقاء و پیشرفت در جهان ضرورت اجتناب

از تاریخ،همانند  کیمیاي خداوند است،باید بگوییم که شاید در هیچ مقطعي بت از انسان به عنوان عایاترینبنابراین وقتي لح

فرهنگي و تمدن گ شته بشري  ها،میااثفرزانه نبوده است .به بیان دیگر تمام استعداد امروز انسان آن قدر هوشمند،فرهیخته و

منابع انساني به عنوان اساسي . داده است فرآورده هاي انساني خود را نشانآگاهي انسان و بویژه در  زکاوت و امروز در هوش،

 همین رو در عصر حاضر توسعة کشور به میاان زیادي در ی  ملت نقش عمده اي در توسعة جوامع بشري دارد،از ترین ذخایر

و کس   گسترش مرزهاي دانش متخصص و متفکر در تولید علوم و شناسایي استعداد ها،توانایي ها،ج ب و پرورش نیرو هاي

عصر حاضر مي   دانایي محور؛با تأکید بر زیرساختهاي توسعة آموزشي در فناوري روزآمد است.با بررسي شاخص هاي توسعة

هااره سوم و گام نهادن مؤثر تر  مهمترین و مؤثرین اباار جوامع براي مقابله با کالش هاي توان از آموزش و نقش آن به عنوان

به عصر اطالعات تعبیر مي شود و کارشناسان  در شرایط کنوني و با قرار گرفتن در عصري که از آن توسعه یاد کرد.در فرآیند 

 دولتها شکل گیري و پي ریاي پایه ه اي توسعه در پرتو با عنوان کاالي این قرن یاد مي کنند براي اکثر جوامع و از اطالعات

رسیدن به  شده است و همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که براي باید تبدیل آموزش مبتني بر نظام هاي دانش مدار به ی 

 . بایستي از مسیر آموزش عبور کنند توسعة دانش مدار و جامعه اي دانایي محور

 خود تحقیق در ایشان است. خرد پرداخته سطح در آن بر مؤثر عوامل و انساني نیروي وريبهره يمقوله (، به11،0زارع ) 

 این در اند.کرده بندياولویت یاد استان برق شرکت مدیران و دیدگاه کارکنان از را انساني نیروي وريبهره بر مؤثر عوامل

 و شده اي انتخابطبقه روش از استفاده با مدیران و کارکنان از نفر 520 بر بالغ ايجامعه از نفر 140 به حجم اينمونه پژوهش

 روش با آمده گرد اطالعات و شده آورينمونه جمع از نیاز مورد ، اطالعاتAHP درختي مدل يپایه بر ايپرسشنامه طریق از

 وري،بهره ایجاد در اجتماعي عوامل که دهدمي نشان وي نتایج. است گرفته تحلیل قرار و تجایه مورد معیاره کند گیريتصمیم

 اقتصادي و فیایکي به عوامل نسبت وري،بهره ایجاد در نیا فرهنگي عوامل و داشته اولویت فرهنگي و اقتصادي به عوامل نسبت

 دارند. اولویت

وري کار وضعیت دستمادها توسط بهرهاز  درلد 11 که گیردمي نتیجه ماد و وريبهره يرابطه برآورد (، با11،2طاهري )

و آزمون علیت راجع به اینکه دستمادها بر کند ی  معادله استفاده مي شود. اما الزم به ذکر است که وي ازتوضیح داده مي

-عامل تعیین وري،نداده است. بنابراین فرض ضمني او این است که بهره  وري بر دستماد؛ انجامیا بهره گ ارندوري اثر ميبهره

-مستقیم بهره کند که با توجه به ارتباطخود پیشنهاد مي يهمطالع هايدستمادها است. بنابراین وي بر اساس یافته يهکنند

اما  تواند منجر به افاایش دستمادهاي واقعي شود؛وري ميسیاستگ اري در جهت ارتقاي بهره وري و دستماد در لنایع،

 دستماد است.  يهمطالعه وي فرض بر این است که بهره وري، عامل تعیین کنند همانطور که اشاره شد در

من بررسیي عوامیل مؤثر بر مییاان بهیره وري نییروي انسیاني در نیا در پژوهش خود ضی( 2001 )طبیبي و باغبانیان

بیمارسیتان هیاي دانشگاه علوم پاشکي شیراز اذعان داشتند بهره وري لرفاً تیابع ویژگیهاي فردي نیست، بلکه به سیازمان و 

 .محییط نییا وابسیته است
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بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه بکیارگیري سیب  خیود  ( در تحقیقیات2001در مطالعات خارجي نییا الییس و دیی  )

( تاثیر فناوري اطالعیات 2001البته در تحقیقات کیم) مشارکتي براي کارهاي گروهي سب  بهبود بهره وري مي شود. رهبیري

یود در ( نیا در مطالعه خ،200و همکارانش ) بر بهره وري نیروي کار مثبت و معنادار ارزیابي شده است. رایت و ارتباطیات

 بهبود بهره وري موثر ارزیابي نمودند. عنصر فرهنگ سازماني بر افاایش انگیاش کارکنان و همچنین کشیور کیین، نقیش

 2001تا  ،115اقتصاد آمریکا طي دوره زماني در  کار نیروي دستماد با بهره وري ارتباط زمینه در را (، تحقیقي2005) 1کشل

یکدیگر در ارتباط هستند. در این تحقیق،  دستماد نیروي کار بطور روشني با وري وبهره اند که در آن نوساناتانجام داده

کار به لورت سري  وري نیروياطالعات مربوط به دستماد و بهره بخش لنعت و خدمات مورد توجه قرار گرفته و نیروي کار

 زماني وارد معامله رگرسیون شده است.

-پرسشنامه تنظیم با و گسترده ي اطالعاتمجموعه از استفاده با غنا، کشور کار بازار يرو بر پژوهشي (، در2001) 5دورت ونر

 وريبهره شکاف مسئله به نفر 1200 و بنگاه 214 آماري يجامعه و با کارفرمایان و کارگران با مصاحبه براي ايویژه هاي

 وريي بهرهمعادله در هم و دستماد معامله در هم دانشگاهي تحصیالت متغیر که دهدمي نشان نتایج وي و پرداخته دستماد

 .است معنادار و مثبت

 

 پیمایشي مي باشد.  –روش تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردي و از لحاظ نوع  روش تولیفي روش تحقیق:

 (سئولینو م )کارشناساناستان خراسان شماليجمعیت هالل احمر کارکنان  آن دسته از آماري تحقیق عبارت است از هجامع

 اباار گردآوري اطالعات ،  .نفر مي باشد 54شرکت کرده بودند که تعداد آنها اي آموزش ضمن خدمت ه هدوردر   هک

با نظرسنجي از اساتید و محقق ساخته بوده که با توجه به ادبیات و مباني نظري در زمینه آموزش ضمن خدمت  ايههپرسشنام

 ،کارشناسان(، شامل هدر بعد واکنش )پرسشنام .گردید هیهتدو بعد واکنش و رفتار  در قال  اطمینان از اعتبار و روایي سواالت

اثربخشي آموزش  ،سوال با مقیاس لیکرت،کارشناسان و مسئولین( نیا  ه،در بعد رفتار)پرسشنام هسوال با مقیاس لیکرت بود

 رد.کآموزشي بررسي مي هضمن خدمت را قبل و بعد از برگااري دور

و  ،توزیع گردیدبودندهدر طي سال آموزش دید همسئولین( ک 1کارشناس و  ،1)کارکنان  نفراز54ا در میان ه هرسشناماین پ

ت هجشد. 11هنسخ SPSSوارد نرم افاار و تحلیل آماري  هت تجایهج ها اطالعات مربوطهپس از جمع آوري آن هدر ادام

 هاز روش ضری  آلفاي کرونباخ در بعد واکنش براي پرسشنام هاي جمع آوري شده هبررسي اعتبار و روایي پرسشنام

 هبدست آمد ک 14/0، براي مسئولین2/0،، در بعد رفتاري براي کارشناسان مقدار0/،1،براي مسئولین 0/،،کارشناسان مقدار

 ا دارد. ه همگي بیانگر اعتبار باالي پرسشنامه

 :یافته هانتایج و 

( زن  % 4/14نفر)  14ا ه( مرد و تن%5/45نفر ) 21 نفر مسئولین( ،1نفر کارشناسان و ،1) جمعیت هالل احمر  همیان جامعاز 

 ،1/5 )نفر  22. داشتسال  41بیشتر از  يسن نفر1اهوتن هسال داشت 50تا  10 بین سن ( %4/14 ) هافراد جامع یت. اکثربودند

فوق  (%5/5 )نفر 2 ،مدرک دیپلم (%1/11 )ر نف4، مدرک فوق دیپلم (%،1/2 )نفر  11،مدرک لیسانس  هافراد جامع (%

                                                           
3 Cashell.  
4 Verner-Dort.  
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 )نفر  1،داراي پست سازماني مالي و اداري  هافراد جامع( %1/11نفر ) 14. بودندداراي مدرک دکترا  (% 4/14 )نفر 1لیسانس و 

فناوري  (%1/11 )نفر 4 نفر داراي پست مدیریت و سرپرستي داشتند4 ،اداريخدمات  % 11/، ، خدمات امدادي( % 20

سال  10الي 4 هداراي سابق نفر(24) جمعیت هالل احمرکارکنان پست خدماتي دارند. اکثر  (%5/5)نفر 2ا هو تناطالعات 

استخدام ( % 11/،)نفر،،استخدام پیماني  (%،1/2 )نفر 11( داراي استخدام قراردادي، %،1/5 )نفر 21.  %4/44 یعنيداشتند 

 سایربودند.(  %2/2 )نفر2رسمي و 

از  مچنین مقدار این اثرگ اريهو خراسان شمالي جمعیت هالل احمرت بررسي تاثیر آموزش ضمن خدمت برکارکنان هج

 است. هشد هنتایج آن در جدول زیر آورد هگردید ک هاستفاد هآزمون تي جفت شدروش 

 هجفت شد ه: آزمون تي دو نمون1جدول

 

 اهاختالف جفت 

t 
 هدرج

 آزادي

سطح 

 میانگین معني داري
انحراف 

 معیاراستاندارد

خطاي 

میانگین 

 استاندارد

اختالف فوالل  95%

 اطمینان

 باالتر پایین

 جفت

آموزش 

قبل 

_هدور

بعد 

 هدور

51/1-  21/1  11/1  15/1-  11/4-  41/4-  50 00/0  

 هسطح معني داري براي تخمین تفاوت میانگین جامع %14و  هبود -51/1 همیانگین تفاوت میان جفت آموزش قبل و بعد دور

مقدار آن  ه( بدست آمد ک00/0داري)طح معنيس هآزمون تي جفت شد هب هبا توج هوالبتقرار داشت.  -15/1و  -11/4بین 

نان نیا لفر و از طرفي در میان حدکران باال و پایین اختالف فوالل اطمی  هبنابراین فرض لفر رد شد هکوککتر بود 04/0از

 دارد. جمعیت هالل احمرحاکي از تاثیر بسیار باالي آموزش ضمن خدمت کارکنان  هک هوجود ندارد ل ا تفاوت معني داري بود

 بدست آمد. ( d=42/10)االبي مقداراثر بخشي نقش آموزش ضمن خدمت نیا مقدار تاثیر و 

به نحوه برگااري و تدارکات انجام شده از طرف سازمان جهت  جمعیت هالل احمردر زمینه بعد واکنشي کارکنان سازمان 

دوره آموزش ضمن خدمت اکثریت کارشناسان سازمان استفاده نمودن از مدرسان مجرب و بادانش را بیشتر عامل برگااري 

ساس مجموع موثر در افاایش فراگیري مطال  و اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت موثر دانسته اند سایر اولویت ها برا

 آورده شده است.  2نمرات در جدول

 : عوامل موثر در اثربخشي آموزش ضمن خدمت )دیدگاه مسئولین(2جدول

 اولویت مجموع نمرات انحراف معیاراستاندارد میانگین عوامل موثر دراثربخشي آموزش

11/1 شرایط فیایکي محیط  11/0  14، 4 

52/1 دشواربودن سطح دوره  ،1/0  145 1 

1/1،استفاده از امکانات و وسایل کم    11/0  114 2 
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 آموزشي

1/1، زمان برگااري دوره ها  ،1/0  1،0 1 

01/5 استفاده از مدرسان مجرب و بادانش  1،/0  1،0 1 

11/1 تناس  بین ساعات دوره ومحتوي دوره   ،1/0  14، 4 

استفاده از امکانات انگیاشي)مادي 

 وغیرمادي(
41/1  2/1  141 ، 

مطال  کاربردي ارائه  ،/1  11/0  111 5 

 

 گیري: هنتیج

امروزه رشد نیروي انساني از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته است. تأکیدي که 

 در کوشش هاي مدیریت نوین، تحولي کشمگیر به شمار مي آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف

اساسي ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه هاي 

آموزشي، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. آموزش، کاراترین اباار و قویترین فرآیند موجود براي انتقال دانش و 

قویت نمودن آنان براي انجام وظایف مي باشد. امروزه اغل  کشورهاي توسعه یافته براي بقاء، مهارت به نیروي انساني و آماده ت

رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق مختلف لرف آموزش و تربیت نیروي انساني 

ر را افاایش مي دهند. به عالوه، اجراي برنامه هاي مي نمایند و با تعلیم مهارت هاي ضروري به کارکنان، میاان بهره وري کا

 .آموزشي در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف بیني، جامع نگري و پایبندي افراد به ارزشهاي سازماني را تقویت مي نماید

یط مي باشد عملیات آموزش و بهسازي از فعالیتهاي ضروري و مستمر براي تطبیق نیروي انساني با شرایط متغیر سازمان و مح

و آموزش، ابااري است که به وسیله فنون و روشهاي مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاري مي رساند. ایجاد ی  نظام 

اداري مطلوب و مناس ، تا اندازه زیادي به کم  آموزش و ارتقاء توانمندیهاي نیروي انساني امکان پ یر است. تسلط روزافاون 

ت و آگاهي از ناشناخته ها و پژوهش براي یافتن تکنیکها و اباارهاي جدید به منظور حل مسائل و انسان بر طبیعت و شناخ

 .مشکالت جامعه به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، مسأله آموزش نیروي انساني را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است

لوب در تکاپوست، یکي از اهداف استراتژی  و بلندمدت با توجه به اینکه ایران نیا سالهاست براي نیل به رشد و توسعه مط

مدیران بلندپایه آن رها نمودن اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي و اتکاء به درآمدهاي غیر نفتي به عنوان مهمترین منبع درآمد 

عملکرد آنان، فوق العاده حایا در این راستا آموزش نیروي انساني و ارزیابي آثار آن بر افاایش  .و مؤثرترین اباار توسعه مي باشد

اهمیت است. آموزش لحیح نیروي انساني، ضمن اینکه در سطح سازمانهاي دولتي باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان مي 

گردد زمینه هاي برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیا فراهم مي نماید. رابطه اي که متأسفانه هنوز از جایگاه مطلوبي 

ردار نیست. با توجه به موارد یاد شده و با عنایت به اینکه در این زمینه تاکنون پژوهشهاي کاربردي قابل توجهي انجام برخو

 .نگرفته است، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در مقاله حاضر آشکار مي گردد

ت بعد رفتاري کارکنان تقوی موج  خدمت ضمن آموزش که است آن ندههدن نشا اه داده تحلیل و تجایه از حالله اطالعات

سازمان مي شود. این ابعاد رفتاري شامل خالقیت و نوآوري کارکنان، روحیه مسئولیت پ یري، میاان سرعت و دقت در انجام 

یش وظایف شغلي و میاان پاسخگویي مطلوب به مراجعین و همکاران مي باشد. از طرفي نقش آموزش ضمن خدمت سب  افاا
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استفاده از  دیگر سوي ازرضایت کارکنان از شغل خود و کاهش زیان وخسارات و اشتباهات و خطاي کاري مي شود.  

اساتیدمجرب و بادانش در وهله اول و تهیه کردن امکانات مناس  آموزشي بیشتر نقش را در باالبردن تاثیر دوره آموزش ضمن 

 دارد.  جمعیت هالل احمرمان خدمت بر روي کارشناسان و مسئولین ادارات ساز

آموزشي  هاي دوره و ها سیستم به گرفت، جاي آخر در اولویتهاي که انساني منابع وري بهره در تأثیرگ ار عوامل دیگر از

 مدل ( در11،4) همکارش و الواني. است آمده بسیاري در مطالعات کارکنان وري بهره بر آموزش مثبت تأثیر.  بود مربوط

 زاري برگ آنان.  کرد معرفي انساني منابع وري بر بهره تأثیرگ ار عوامل از را عمومي آموزش و کاربردي آموزش جامع خود

 به مربوط عمومي و تخصصي مطالعه میاان شغل مربوط، با تحصیالت و دانش بودن منطبق تحقیقي، و سمینارهاي ها دوره

(.  2002الواني،)  دانند مي وري بهره بر مؤثر عوامل آموزشي از را اینترنت و رایانه تکنولوژي از استفاده در و توانمندي شغل

 میاني مدیران وري بهره بر مؤثر عوامل سازماني از را تحصیلي هاي فرلت و آموزش با مرتبط ( عوامل2001همکارش ) و ابیلي

 وري بهره و کارایي میاان بر را ضمن خدمت آموزش مثبت تأثیر خود مطالعه در (11،4قوکاني) و کرد رئوفي شناسایي

  (.  2002رابینا،)  نمودند اثبات کارکنان مدارس و مدیران

 

 منابع:

 ، انتشارات مدرسه."يو بهرهور یيکارآ یريالول اندازه گ"(، ،111) يعل یبدي،م يماما -1

 یشهانتشارات عصر اند، "مدیریت در يبیه الگوسیاز ییدجد یکیرديرو یمانیهحک یمگییريتصم"(، 11،5محمد ) یان،باقر -2

 1114تهران : انتشارات آگاه ،، يدر علوم رفتار یقتحق يها روش، يغالمعلعباس و سرمد ،بازرگان ، -1
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 1111میرزائي، عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انساني درسازمان لنعت، معدن و تجارت،  -4

 (. نظریه ها و الگوي بازآموزي منابع انساني، تهران، انتشارات یگان، کاپ اول. 11،2شریعتمداري، م،)

 .انساني نیروي آموزش و ریاي مرکابرنامه : تهران خدمت، ضمن آموزش ايه ( .شیوه11،1 پریچهر) کایچي، -1

 (.راهبردهاي آموزش مداوم منابع انساني با تاکید بر کارگاه آموزش از راه دور.11،1زندي، ب،حقیقي، ف ،) -،
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