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  چکیده
امروزه در بررسی منابع و قابلیت های سازمان، به انسان ها به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان نگاه می شود. زیرا انسان ها هستند 

ه بزرگترین و فعال ترین ارزش آفرینان مؤسسه ها و سازمان ها به حساب می آیند. بارزترین نمود سرمایه گذاری سازمان ها و ك

مؤسسه ها برای كاركنان خود، آموزش نیروی انسانی است. انسان های سازمان از طریق این آموزش ها، توانمندی الزم را كسب 

ی دهند و مهارت های مورد نیاز را فرا می گیرند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش كرده و قابلیت های خود را توسعه م

ضمن خدمت بر میزان توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه 

نفر می باشند. تعیین حجم نمونه  027مازندران كه شامل  یابی می باشد. جامعه آماری پژوهش كلیه مدیران مدارس ابتدایی استان

نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی  242با استفاده از جدول كرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس، تعداد 

د كه این پرسشنامه باش سؤال می 47طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه محقق ساخته با 

( است و توسط مدیران پاسخ داده شد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان 0937برگرفته از سواالت اسالمی و همكاران )

محاسبه شد. اطالعات جمع آوری  20/7مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه 

اده از آزمون تی تک نمونه ای )تی تک متغیره( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش های شده با استف

 ضمن خدمت بر میزان قدرت تصمیم گیری، رضایت شغلی و مهارت های مورد نیاز مدیران مؤثر می باشد.
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 مقدمه 

سرعت پیشرفت دانش بشری چنان زیاد است كه سازمان ها برای بقا نیازمند به بازسازی خود جهت همراهی با تغییرات شتابان محیطی 

د سازمان است. هستند. آموزش و بهسازی، آموزش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت جهت بهبود سطوح شایستگی عملكر

ند كاركنان نیز برای غلبه بر مسایل و دشواری های ناشی از تغییرات سریع از محیط سازمان باید آموزش های الزم را بگذرانند تا بهتر بتوان

جرای از استعدادهای خود بهره گرفته و سازمان را در راه رسیدن به اهدافش كمک نمایند یكی از راه های انجام چنین آموزش هایی، ا

آموزش های ضمن خدمت می باشد كه با فراهم آوردن امكان دسترسی كاركنان به آموزش های كوتاه مدت سعی در افزایش توانایی ها، 

(. از سوی دیگر آشكار است به منظور كسب موفقیت در محیط در حال 0923مهارت ها و نگرش های آن ها دارد )حدادنیا و شهیدی، 

سازمان ها به دانش، نظرات، انرژی كلیه كاركنان اعم از كاركنان خط مقدم تا مدیران سطح باال نیازمندند. لذا  تغییر كسب و كار امروزی،

ارج  جهت تحقق این امر، سازمان ها از طریق توانمندسازی كلیه كاركنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتكار عمل بودن اعمال فشار،

كمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالكان سازمان، اقدام می نمایند. لیكن به نظر می رسد امروزه نهادن به منافع جمعی سازمان با 

توانمندسازی به عنوان یكی از ابزارهای سودمند و ارتقاء كیفی كاركنان و افزایش اثربخش سازمانی تلقی می گردد. در عین حال مدیران و 

، تفویض اختیار در تصمیم گیری در درون مرزهای مشخص و واگذاری مسئولیت به افراد می محققین هم بر این باورند كه توانمندسازی

(. بهرحال سازمان ها برای مقابله با تهدید های محیطی و استفاده 0920باشد كه به ارزیابی كارهای خود بپردازند )پاک طینت و همكاران، 

های درونی خود را شناخته، نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت خود را تقویت از فرصت های احتمالی، ناچارند كه ظرفیت ها و توانمندی 

بنابراین می توان گفت كه توانمندسازی به حركت از نظام تصمیم گیری سلسله مراتبی از سوی مدیران،  (Yilmaz et al, 2008)كنند 

( بهترین راه برای 2772دارد. به طوری كه شلتون )به نظام كاهش سلسله مراتبی كنترل و تصمیم گیری از سوی رده های پایین اشاره 

كاهش دیوان ساالری را تأكید به تقاضای مشتری به جای تقاضای مدیریت از طریق توانمندسازی كاركنان می داند )توانایی شاهرودی و 

 (.0923مهرام، 

 مبانی نظری پژوهش

 آموزش های ضمن خدمت

پس از استخدام فرد در سازمان صورت می گیرد و هدف آن آماده سازی افراد جهت اجرای از لحاظ سازمانی به آموزشی گفته می شود كه 

هر چه بهتر مسئوولیت هایشان و بهبود توانایی ها و مهارت های آنها است و در واقع یكی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی 

ارت های الزم توسعه از آن بهره گرفت و جهت استفاده حداكثری از آن است كه می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مه

(. لذا آموزش های ضمن خدمت همواره به عنوان 0930باید در قالب نظام و الگویی مشخص به آن پرداخته شود )خداشناس و مظلومی، 

قدان آن مسئله حاد هر سازمانی است. وسیله ای مطمئن جهت بهبود كیفیت عملكرد و حل مشكالت سازمان ها مدنظر بوده است و ف

 (.0939)عنایتی و همكاران، 

 قدرت تصمیم گیری

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. در واقع كار اصلی تصمیم گیرنده، دریافت راه های ممكن و نتایج 

ری، كلید برنامه ریزی توفیق آمیز در سطوح است. البته با علم به این ناشی از آن ها و انتخاب اصلح ترین، آن هاست. مهارت در تصمیم گی

كه تصمیم گیری، جوهر شغل مدیریت است. وظایف اصلی مدیریت برنامه ریزی، سازماندهی، كارگزینی، رهبری و نظارت است كه انجام هر 

ایی در نظر گرفته شود. به نظر می رسد تصمیم كدام مستلزم تصمیم گیری هایی است كه مثالً چه برنامه ای اجرا شود و چه هدف ه

(. در حقیقت فرایند تصمیمات 0923گیری، عمالً فعالیتی است كه در تمام وظایف پنجگانه مدیریت به كار می رود )سرفرازی و همكاران، 

میم او بستگی تام به مدیران از طریق تحلیل مسائل پشتیبانی می شود. از نقطه نظر دیگر سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و تص

اطالعاتی دارد كه در دسترس او قرار می گیرد. همچنین تردیدی نیست كه بازخورد اطالعاتی و تصمیم، امكان اصالح تصمیمات و غنی 

 انسازم یا مجموعه هر رسالت مهمترین و اولین كه آنجایی (. از0932سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد ) اكبرپور و همكاران، 
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صورت  مدیران مهم وظایف به عنوان یكی از گیری تصمیم و ریزی برنامه باید این اهداف به دستیابی برای باشد لذا می عالی اهداف كسب

(. نكته 0939دارد )توفیقی و همكاران،  سروكار آتی رویدادهای با ذاتاَ گیری و تصمیم است گیری تصمیم مدیریت گیرد. در مقابل جوهره

شود  می محسوب كاركنان توان از گیری كمک بهره به سازمان وری بهره ارتقای جهت در مؤثر و نوین روشی گیری، تصمیم آخر این كه

 (.0923)رحمتی، 

 رضایت شغلی

 پدیده ای است كه از مرز سازمان و شركت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود )صداقتی

(. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی كه در آن كار انجام می گیرد و پاداشی كه 0937همكاران،  و دفر

(. در حقیقت رضایت شغلی احساس خوشایندی است كه نتیجه ارزیابی شغلی یک 0932برای آن دریافت می شود )احمدی و همكاران، 

باید اذعان داشت كه بی توجهی مدیریت به (.  Gunlu et al, 2010)ه ارزش های شغلی فرد است فرد به عنوان عاملی برای دستیابی ب

(.  لذا به نظر 0930مسأله رضایت شغلی موجب كاهش حس مسئولیت افراد و در نهایت ترک خدمت آنان می شود )جوالیی و همكاران، 

در سازمان در زندگی خصوصی فرد هم مؤثر است )خواهش نیک و  می رسد رضایت شغلی اضافه بر افزایش تمایل افراد به شركت فعال

. (Akehurst, 2009) (. بدین ترتیب در مدیریت رفتار سازمانی رضایت شغلی از مهمترین موضوعات به شمار می رود.0932همكاران، 

شغلی ای در سطح باالیی داشته  همین امر باعث شده است كه رضایت شغلی به نگرش كلی فرد درباره شغلش باز گردد. كسی كه رضایت

 (.0937باشد. به كارش نگرش مثبتی دارد ولی كسی كه از كارش ناراحت است نگرش او نیز نسبت به كارش منفی است. )مهدوی، 

 مهارت های مورد نیاز

 آن به مختلف شیوه های به و بوده توجه مورد امروز به مدیریت تا تكوین ابتدای از كه است مسائلی جمله از مدیریتی های مهارت موضوع

شده است. به طوری  تقسیم ادراكی و انسانی، فنی، مهارت های دسته سه به است الزم مدیران برای مهارت هایی كه. است شده پرداخته

)باقری و  .است اثربخش مدیریت پیشنیاز فردی صالحیت های مدیریتی و مهارت های این از برخورداری كه كتز بیان می دارد 

 و اثربخشی .است سازمانی هر در موفقیت استمرار عوامل از یكی نیز مدیریتی مهارت های نظر از مدیران (. صالحیت0939ندیاری، اسف

 می توان سازمانی مختلف و جایگاه های موقعیت ها در آن ها به كارگیری با كه است مدیریتی مهارت های داشتن مستلزم مدیران، كارایی

 باعث مدیریتی های مهارت كه است معتقد Peterson   (2012)(. در عین حال 0923)افشاری و همكاران،  .شد نائل اهداف این به

گردد.از نظر رابرت كاتز هم ارتباط اصول مدیریت با مهارت های  می نائل خود اهداف به سازمان آن كمک به و شده مدیریت عملكرد بهبود

بیانگر اهمیت تجربه عمل و مهارت های فردی و حرفه ای مدیران در اثربخشی عملكرد  مدیریت منتج به نتیجه مفید می شود این نكته

 آنان می باشد از این رو الزم است كه نقش این عوامل در فرایندهای مدیریتی مدنظر قرار گیرد. با این وجود مدیریت آموزش در میان انواع

گر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت كافی باشند بدون تردید مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفته می شود كه ا

ن نظام آموزش نیز از اثربخشی، كارایی و اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود. رابینز هم معتقد است یكی از راه های توجه به عملكرد مدیرا

یز هدف ها مدیران را مورد توجه قرار دهند. از  این رو ضروری این است كه از دیدگاه مهارت ها و شایستگی ها برای تحقق موفقیت آم

است مدیران مهارت های الزم و مورد نیاز را دارا باشند تا بتوانند در كارایی نظام آموزشی نقش مؤثری ایفا كنند. )خضری و همكاران، 

د را در عمكرد نشان می دهد و به ندرت به صورت (. به نظر كاتز هم مهارت، توانایی را نشان می دهد كه قابل توسعه بوده و خو0934

ا بالقوه است او الزمه مدیریت اثربخش را دارا بودن مهارت های سه گانه فنی، انسانی و ادراكی می داند كه هر كدام می توانند به طور مجز

 .(Katz, 2010)پیشرفت كنند 
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 پیشینه پژوهش

ثیر عووووزت نفووووس عملیوووواتی بوووور رضووووایت شووووغلی                                                                                         ( در پژوهشووووی تحووووت عنوووووان تووووأ  0939توووووفیقی و همكوووواران ) 

پرسنل تولید در صنعت پالستیک نشان دادند كه بین رضایت شغلی كاركنان صفی در صنعت پالستیک و عزت نفس مدیران عملیاتی رابطه 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت با مهارت های مدیران 0939محمدی و نیكپور )معنی داری وجود دارد. 

( در 0932این طور اظهار نظر كردند كه آموزش های ضمن خدمت مدیران موجب مهوارت هوای مودیران موی گوردد. قاسومی و كریموی )       

وری شعب بانک صوادرات شهرسوتان زابول بوه ایون نتیجوه رسویدند كوه         پژوهشی تحت عنوان رابطه مهارت های مدیریتی مدیران و سود آ

( تحت عنوان بررسی شاخص معیارهای تصمیم 0932سودآوری سازمان با مهارت های مدیر تایید شد. نتایج  پژوهش تاج محمد علی نژاد )

دستی در تصومیم گیوری مودیران نقوش     درصد مواقع اسناد باال 07-07گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سالمت نیز نشان می دهد كه 

(،در پژوهشی تحت عنوان رابطه رضایت شغلی كاركنان با سالمت روانی خانواده در یک واحد نظوامی  0937بسزایی دارد. حبی و همكاران )

( 0923كواران ) گزارش دادند كه بین رضایت شغلی كاركنان و سالمت روانی خانواده رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج پژوهش سرفرازی و هم

تحت عنوان تأثیر خالقیت بر بهبود تصمیم گیری مدیران حاكی از آن است كه بین تصمیم گیری مدیران با بهبود كوارایی كاركنوان رابطوه    

در پژوهشی تحت عنوان مهارت های قابل انتقال ایالتی اوهایو  (Pratzner & Norton,2013)پراتزنر و نورتون  .معنی داری و جود دارد

طور اظهار می دارد ایفا كردن نقش رهبری باید دارای مهارت های خاصی باشند. از جمله ایشان معتقدند كه توانانی حل مسأله گروهی  این

در مطالعات خود  (Sambastivan,  2012)شامل فراگردهای گروهی مهارت های بین شخصی، تصمیم گیری و ارتباط است. سمباسیون 

شخصی و مدیریت كارآفرینان در عملكرد سرمایه گذاری در مالزی بیان می كند كه قابلیت هوای شخصوی و    تحت عنوان تأثیر مهارت های

در پژوهشوی تحوت عنووان     (،Lee and shin, 2010) مهارت های مدیریتی ارتباط مثبتی با مهارت شناخت فرصت ها دارد. لوی و شوین  

 رضایت شوغلی رابطوه معنوی داری و جوو د دارد. نتوایج پوژوهش تووركتی       استرس و رضایت شغلی به این نتیجه رسیدند كه بین استرس و 

(turcotte, 2009تحت ،)     عنوان ارزیابی برنامه آموزشی ضمن خدمت برای تحقیقات بهزیستی كودكان در محیط كوار نیوز نشوان داد كوه

یوادگیری دانشوجویان شوده اسوت. كویم و      دانش استادان و بهبود رفتارهای آنان باعث بهبود رضایت شغلی، كاهش استرس كاری و بهبوود  

، در پژوهشی تحت عنوان اثر تعدیل جنسی و سطح سازمان بر استرس و رضایت شغلی در بوین كاركنوان   (Kim et al,  2009) همكاران

  ,Mosadegh rad et al)هتل به این نتایج دست یافتند كه استرس شغلی بور رضوایت شوغلی اثور منفوی دارد. مصودو راد و همكواران       

پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهدات سازمانی، جابه جایی و تغییر در بین كاركنوان بیمارسوتان انجوام     (،2008

دادند یافته ها نشان داد رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت با رضایت بیماران در مراكز سوالمت و مراقبوت هوای بهداشوتی دارد همچنوین      

لب بهبود، رضایت شغلی كاركنان، انگیزه كارایی و خالقیت را افزایش و غیبت و جابه جایی را كاهش داده است. النگ تعهدات سازمانی و ج

(Long, 2006)   در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی با رضایت شغلی كاركنان دانشگاه توسعه خودمات ایوالتی ،

یت شغلی بین كاركنان است و كاركنان صرف نظر از جنسیت، نژاد و منطقوه ای كوه در آن كوار    نشان داد كه بهترین پیش بینی كننده رضا

می كنند از شغل خود راضی هستند. بررسی پیشینه ها و مرور مقاالت در دسترس نشان می دهد كه آموزش های ضمن خدمت با توانمنود  

آموزش ضمن خدمت ناظر بر كوشش نظام دار بوده كوه هودف اصولی آن    سازی مدیران رابطه مستقیم دارد. بدین ترتیب با توجه به این كه 

از  هماهنگ كردن عالیق و نیازهای آتی افراد از جمله مدیران با نیازها و اهداف سازمان در قالب كارهایی كه از آنان انتظار می رفت بوود توا  

افراد و مدیران را در محیط كار فراهم نماید. می توان به  طریق اكتساب مداوم دانش، مهارت ها، قوانین، نگرش های مطلوب، بهبود عملكرد

ضرورت این مسئله پی برد. این تعلیمات كه جزئی از نظام آموزشی كاركنان و مدیران یک سازمان محسوب می شود با تأكید بر درک بهتور  

سازمان و تغییرات مثبت در موقعیوت كواری   اهداف راهبردی سازمان موجب به روز شدن توانایی، افزایش تفكر خالو، تقویت احساس تعلق 
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 مدیران و كاركنان خواهد شد. نظر به این كه این آموزش به عنوان یكی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی موجب

تحصیلی شواگردان، رضوایت روحوی    پایبندی بیشتر به قوانین سازمان، افزایش همكاری در مدرسه، توانایی تدوین در مدیران، بهبود عمكرد 

(. كه ضمن ارایه مناسب خودمات بوه خصوور در سوازمان هوای خودماتی و دولتوی        0937پس از تدریس موفق، بوده )اورنگی و همكاران، 

 می بورد  چنانچه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی كاركنان تدوین و اجرا شود نه تنها عملكرد كاركنان، مدیران و سازمان را باال

بلكه بهبود مهارت های مدیران و افزایش رضایت و تصمیم گیری كاركنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت. لذا با علم بوه ایون كوه    

(. هودف  0930آموزش توانمندسازی ارایه دانش و مهارت بهبود مستمر كیفیت فراگیر به كاركنان و مدیران است. )شاه كرمی پور و تیرگور،  

و ارائه پیشنهادهایی به  ی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان توانمند سازی مدیران مدارس ابتدایی استان مازندراناصل

به منظور گامی مهم در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش و ارزشیابی مداوم و مودرن دوره هوای آمووزش      مسئوالن آموزش و پرورش

یران و نوعی كمک به آموزش و پرورش برای علت یابی مشكالت و اقدام برای رفع آن می باشد كه بر اسواس مبوانی   جهت توانمندسازی مد

 فوو فرضیه های این پژوهش شامل: 

 آموزش های ضمن خدمت بر قدرت تصمیم گیری مدیران مدارس ابتدایی استان مازندارن موثر می باشد.

 مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران موثر می باشد. آموزش های ضمن خدمت بر میزان رضایت شغلی

 آموزش های ضمن خدمت بر میزان مهارت های مورد نیاز مدیران مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران موثر می باشد.

( 0رت شكل )بر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسی ادبیات نظری در زمینه متغیرهای پژوهش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر به صو

 دهد.شود. این مطالعه تأثیر مستمر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی مدیران در مدارس ابتدایی را مورد بررسی قرار میبیان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(1شکل                                           

 

  روش تحقیق
 0934كلیه مدیران مدارس متوسطه استان مازندارن در سال باشد. جامعه ی آماری آن  می همبستگی نوع از صیفیتو روش این پژوهش

 

آموزش های      

 ضمن خدمت

نمندسازیتوا    

 قدرت تصمیم گیری

 رضایت شغلی

 مهارت های مورد نیاز
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نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول كرجسی و مورگان استفاده شده است، كه بر این اساس تعداد  027است، كه تعداد آن ها 

 پاسخ بسته ی اطالعات از پرسشنامهگردآور نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای 242

 خیلی زیاد( تنظیم و زیاد، متوسط، كم، )خیلی كم، های با گزینه لیكرت ای گزینه پنج مقیاس اساس بر آن كه سؤاالت است شده استفاده

سؤال  27ی با سؤال و پرسشنامه توانمندساز 27كه این ابزارهای جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه آموزش ضمن خدمت با  است. شده

 ضریب مقدار كه گردید استفاده كرونباخ ضریب آلفای روش از آزمون پایایی تعیین ( می باشد. برای0937برگرفته از اسالمی و همكاران )

در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند كه اطالعات به دست آمده  SPSSگزارش شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  20/7آن  پایایی

سطح توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی ارایه شده و در سطح آمار استنباطی برای رابطه ی آموزش ضمن خدمت 

  با توانمندسازی، از آزمون تی تک نمونه ای )تی تک متغیره( استفاده گردید.

 

 های دموگرافیک توصیف شاخص

نفر پاسخگو دارای  33نفر پاسخگو دارای جنسیت مرد و  043نمونه آماری تعداد  242جموع ها از مبا توجه به تجزیه و تحلیل داده

نفر دارای  023نفر دارای تحصیالت فوو دیپلم،  00چنین از نظر تحصیالت در بین پاسخگویان نمونه آماری تعداد اند. همجنسیت زن بوده

های آماری مورد بررسی بیشترین فراوانی سنی نیز اشند. از بین نمونهبنفر دارای تحصیالت فوو لیسانس می 072تحصیالت لیسانس، 

سال سن بوده است. نتایج توصیف آماری  00سال سن و بیشترین سن دارای  20سال بوده است كه كمترین آن دارای  07تا  47مربوط به 

نفر  00سال،  0نفر دارای سابقه كاری كمتر از  02نمونه آماری  242حاصل درباره متغیر سابقه كاری حاكی از آن است كه از ممجوع 

-سال می 00نفر نیز دارای سابقه كاری باالتر از  03سال و  00تا  07نفر دارای سابقه كاری  041سال  07تا  0دارای سابقه كاری بین 

 .باشند

 تحلیل آماری استنباطی آزمون

باشد فرض صفر رد شده و با  70/7تی كه سطح معناداری آزمون كمتر از در این قسمت به بررسی نرمال بودن متغیرها می پردازیم. در صور

باشد فرض صفر را می  70/7می توان گفت توزیع داده ها نرمال نیست. در صورتی كه سطح معناداری آزمون بیشتر از  %30اطمینان 

 پذیریم و توزیع داده ها نرمال است.

 اسمیرنف –، آزمون كولموگروف 1جدول

 آماره كولموگروف میانگین تعداد متغیر

 اسمیرنف -

 آزمون نتیجه سطح معناداری

 نرمال است 091/7 090/7 54/3 248 قدرت تصمیم گیری

 نرمال است 7.071 7.004 85/3 248 رضایت شغلی

مهارت های مورد 

 نیاز

 نرمال است 7.730 7.022 14/3 248
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می توان گفت توزیع متغیرها نرمال  %30بزرگتر است. بنابراین با اطمینان  70/7مطابق جدول فوو، چون سطح معناداری كلیه متغیرها از 

 است. بنابراین برای كلیه فرضیات می توان از آزمون های پارامتریک استفاده نمود. 

  یافته ها

 آموزش های ضمن خدمت بر قدرت تصمیم گیری مدیران مدارس ابتدایی استان مازندارن موثر می باشد. فرضیه اول:

 ، آزمون فرضیه اول با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای2جدول

 درجه آزادی مقدار آماره تی متغیر
سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

 درصد 59فاصله 

 حد پایین حد باال

 42.9 17.9 04/9 7.777 240 30.27 قدرت تصمیم گیری

 

رائه شده توسط نمونه آماری در مورد تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر ، میانگین رتبه پاسخ های ا2بر اساس جدول شماره  تفسیر:

می باشد  چنان چه این میانگین به جامعه تعمیم داده  9از  9. 04میزان قدرت تصمیم گیری مدیران از دید مدیران بر اساس طیف لیكرت 

( می 9( بیشتر از حد متوسط )9.42حد پایین این دامنه )( قرار می گیرد. از آنجا كه 9.42( تا )9. 17شود، میانگین پاسخ ها در دامنه )

باشد می توان استدالل  نمود كه آموزش های ضمن خدمت بر میزان قدرت تصمیم گیری مدیران موثر می باشد و همینطور با توجه به 

معنادار است. در نتیجه فرض صفر  ( می باشد نتیجه بدست آمده از نظر آماری كامال7.777صدم ) 0این كه سطح معناداری آزمون كمتر از 

 تحقیق رد و فرض تحقیق تأیید می شود.

 آموزش های ضمن خدمت بر میزان رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران موثر می باشد. فرضیه دوم:

 ، آزمون فرضیه دوم با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای3جدول

 درجه آزادی مقدار آماره تی متغیر
سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

 درصد 59فاصله 

 حد پایین حد باال

 03.9 30.9 20.9 777.7 240 00.33 رضایت شغلی

 

، میانگین رتبه پاسخ های ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر میزان 9بر اساس جدول شماره تفسیر:

می باشد چنانچه این میانگین به جامعه تعمیم داده شود،میانگین پاسخ ها در 9از9.20ساس طیف لیكرترضایت شغلی از دید مدیران بر ا

(می باشد می توان استدالل نمود كه 9(بیشتر از حد متوسط)9.03(قرار می گیرد. از آنجا كه حد پایین این دامنه)9.03(تا)9.30دامنه)

موثر می باشد و همینطور با توجه به این كه سطح معناداری آزمون كمتر از  آموزش های ضمن خدمت بر  میزان رضایت شغلی مدیران
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(می باشد نتیجه بدست آمده از نظر آماری كامال معنی دار است.در نتیجه فرض صفر تحقیق رد و فرض تحقیق تایید می 7.777صدم )0

 شود.

 دیران مدارس ابتدایی استان مازندران موثر می باشد.آموزش های ضمن خدمت بر میزان مهارت های مورد نیاز مدیران م فرضیه سوم:

 ،آزمون فرضیه سوم با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای4جدول

 درجه آزادی مقدار آماره تی متغیر
سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

 درصد 59فاصله 

 حد پایین حد باال

 17.9 22.9 04.9 777.7 240 07.03 مهارت های مورد نیاز

، میانگین رتبه پاسخ های ارائه شده توسط نمونه اماری در مورد تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر  میزان 4بر اساس جدول شماره سیر:تف

می باشد چنانچه این میانگین به جامعه تعمیم داده 9از9.04مهارت های مورد نیاز مدیران از دید مدیران بر اساس طیف لیكرت

(می باشد می 9(بیشتر از حد متوسط)9.71(قرار می گیرد.از آنجا كه حد پایین این دامنه)9.71(تا)9.22نه)شود،میانگین پاسخ ها در دام

توان استدالل نمود كه آموزش های ضمن خدمت بر  میزان مهارت های مورد نیاز مدیران موثر می باشد و همینطور با توجه به این كه 

باشد نتیجه بدست آمده از نظر آماری كامال معنی دار است.در نتیجه فرض صفر ( می 7.777صدم )0سطح معناداری آزمون كمتر از 

 .تحقیق رد و فرض تحقیق تایید می شود

  گیریبحث و نتیجه
یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه اول، نشان می دهد كه آموزش های ضمن خدمت بر میزان قدرت تصمیم گیری مدیران مووثر موی   

تاج محمود علوی     ،(Pratzner & Norton,2013)و فرض مخالف پذیرفته شد. این یافته ها با یافته های مشابه  باشد لذا فرض صفر رد

(، همخوانی دارد. بنابراین می توان چنین استنباط كرد كه آموزش هوای ضومن خودمت باعوث     0923(، سرفرازی و همكاران )0932نژاد )

رست و منطقی می شود. یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه دوم، نشان می دهد افزایش میزان قدرت تصمیم گیری مدیران به صورت د

كه آموزش های ضمن خدمت بر  میزان رضایت شغلی مدیران موثر می باشد لذا فرض صفر رد و فرض مخالف پذیرفته شد. این یافته ها با 

، مصدو راد (turcotte, 2009)توركتی (،Kim et al,  2009) ، كیم و همكاران(Lee and shin, 2010) یافته های مشابه لی و شین

(، همخووانی  0939(، مالیی و همكاران )0937، حبی و همكاران)(Long,  2006)، النگ (Mosadegh rad et al,  2008)و همكاران

و افزایش رضایت شغلی دارد. بنابراین می توان چنین استنباط كرد كه آموزش های ضمن خدمت باعث ایجاد انگیزش، ارتقای سطح نگرش 

مدیران می شود. یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه سوم، نشان می دهد كه آموزش های ضمن خدمت بر  میزان مهوارت هوای موورد    

 & Pratzner)نیاز مدیران موثر می باشد لذا فرض صفر رد و فرض مخالف پذیرفته شد. این یافته ها با یافته های مشابه پراتزنر و نورتون  

Norton,2013) ،  سمباسویون(Sambastivan,  2012)  ( همخووانی دارد.  0939(،  محمودی و نیكپوور)  0932، قاسومی و كریموی ،)

بنابراین می توان چنین استنباط كرد كه طراحی آموزش های ضمن خدمت باعث افزایش انتقال كوتاه مدت اكتساب مهارت ها به مودیران  

های پژوهش كه بیانگر ضرورت آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی مدیران است و نشانگر نیاز به می شود. با توجه به اثبات فرضیه 

 اولویت مؤلفه های توانمندسازی از جمله تصمیم گیری، رضایت شغلی و مهارت های مدیریتی است.

گزاری آموزش های ضمن خدمت به منظور بر های پژوهش به شرح زیر اعالم می گردد:لذا به نظام آموزشی پیشنهادهایی بر اساس یافته

تأكید بر مشاركت فعال مدیران به جای پذیرش منفعاالنه ی مطالب، تشویق مدیران به شكل دهی عقاید و نظریاتشان از طریق فعالیت های 

ید بر اندیشیدن، مختلف جسمی و ذهنی، ایجاد فرصت های مختلف برای مدیران به منظور بیان آزادانه و خالو عقاید و نگرش ها، تأك

استدالل كردن و تصمیم گیری، افزایش كارایی فرایند تصمیم گیری، اثربخشی مدیران و روز آمد كردن معلومات و توانمندسازی مدیران 
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ضرورت  متناسب با توسعه دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخالقی، فرهنگی، سازمانی و بهبود روابط انسانی در آموزش و پرورش. 

میت محتوای آموزش های ضمن خدمت به صورت كاربردی جهت افزایش ایجاد انگیزه ، رضایت شغلی و عالقه ی كافی برای یادگیری اه

متناسب بودن محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت با زمینه كاری و انتقال آن به مدیران جهت كاهش خطاهای  . فعال در مدیران

بخشی و تسریع در انتقال كوتاه مدت مهارت های مدیریتی به مدیران و بررسی نقش آموزش های كاری، افزایش بهره وری، افزایش اثر

 ضمن خدمت مدیران در ارتقاء مهارت های مدیریتی مورد نیاز آن ها.
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