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 کارکنانبررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد 

 شهرستان کهگیلویه   )ره(امام خمینی  کمیته امداد 
 

         صادق سیناپور 1

 2 محمدجواد ستوده                 

                           سید حکیم تقی زاده 3    
          بهمن رحمانی پور 4

          

 چکیده

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است. آموزش و تقویت نیروی انسانی در هر سازمانی از جایگاه ویژه 

توسعه و یا قادر است که بدون آموزش کارکنان خود  و غیر قابل انکاری برخوردار است. امروزه کمتر سازمانی

ش به سزایی در ارتقاء کارایی سازمان ها اموزش ضمن خدمت کارکنان نقهمچنین عملکرد خود را بهبود یابد. 

آموزش های ضمن خدمت یکی از مهمترین و بهترین راه های تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز یک دارد. 

ضمنا این آموزش ها می توانند نقش مهمی در افزایش کارایی سازمان و بهتر شدن عملکرد کارکنان می باشد. 

 سازمان ها ایفا نمایند. 

 .است شده گردآوری پرسشنامه طریق از پژوهش اطالعات و پیمایشی تحقیق، روشین تحقیق از نوع کاربردی و ا

. جهت تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل باشد می لیکرت ییتا پنج طیف با و ساخته محقق نوع از نامه پرسش

 رگرسیون )همبستگی( استفاده شده است. 

شغلی و فردی،  موزش های ضمن خدمت بر عملکردهایآنتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار اجرای 

می  در کمیته امداد امام خمینی )ره( کهگیلویه سازمانی کارکنان استفاده کننده از آموزش های ضمن خدمت

 باشد. 

 
 

 کارکنان، کاراییآموزش ضمن خدمت، نیروی انسانی، عملکرد واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

هر کشور نیروی انسانی متخصص یکی از اساسی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

محسوب می شود و آموزش و تجهیز نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص های مورد نیاز هر شغل از مهمترین 

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر از یک سو و تحقق راه های رسیدن به اهداف توسعه به حساب می آید. بین 

ای متقابل وجود دارد که پویایی آن در درجه اول فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر رابطه 

 ,(.6، ص 1331به سطح تکامل کیفی و میزان اطالعات و دانش فنی کارکنان بستگی مستقیم دارد)اسماعیلی، 

رش کارکنان و تقویت شایستگی آنان در شغل هایشان از طریق بهبود دانش، مهارت ها، توانایی بهسازی و و پرو

 ایجاد عامل مهمترین امروزه(. 154، ص 1334 ها و سایر خصیصه ها صورت می گیرد ) کسیو به نقل عباسپور،

 می انجام خوبی به را محوله وظیفه زمانی انسانی منابع ین. ااست آن انسانی منابع سازمان یک توسعه و رشد

 خواهد حاصل مناسب نگرش و مهارت شناخت، سایه در بخشی اثر و کارایی این .باشند بخش اثر و کارآ که دهند

 نیروی داشتن برای اساسی کار راه گفت توان می نوعی به. است پذیر امکان آموزش طریق از امر این که شد

 . است آموزش مجرب، انسانی

مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های ضمن خدمت از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  تربیت نیروی انسانی

بیستم مورد توجه بسیاری از کشور های جهان قرار گرفت، به طوری که تحقق توسعه این آموزش ها در بخش 

 در صوصاهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدمات به نوبه خود باعث تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد خ

 بود. های مختلف زمینه در آموزشها این سریع بازدهی شاهد توان می و امروزه گردید ای حرفه های زمینه

 مورد معتبری در و اعتماد قابل شواهد که کند توجیه را خود ارزشمندی تواند می زمانی تنها آموزشی برنامه یک

 و ارزشیابی آموزش از مهمی جنبه به امر این . کند عرضه کنندگان شرکت عملکرد بهبود بر آموزش تاثیر

شود )  می یاد آموزش بخشی اثر ارزیابی یا آموزش بخشی اثر عنوان به آن از معموال که دارد اشاره آموزشی

 (. 55، ص 1335قهرمانی، 

 این دالیل عمده از یکی . است گرفته صورت کمی تحقیقات آموزشی ارزشیابی زمینه در کنونی های سازمان در

 درسازمان، فرایندی خود محل به بازگشت در آنان عملکرد نحوه دقیق تعیین که است بوده آن توجهی بی

 دوره آمیز یک موفقیت ظاهرا اجرای و تهیه در چند هر که است کسانی بر قضاوت مبتنی گاه و مشکل پیچیده،

 دارند توجه آموزشی دوره عملی و واقعی نتایج و آثار به اما کمتر اند، آورده عمل به بسیار کوشش آموزشی

 (.55، ص 1331)ساعتچی، 
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 بیان مسئله

 .(Mike Alcock ،  2008)دهند افزایش کارکنان آموزش در گذاری سرمایه طریق از را درآمدشان که مایلند ها سازمان

 نیازهای تمام توانند نمی استخدام، بدو آموزشهای است روز به روز مشاغل تحوالت و تغییرات که آنجا از اما

 اما رسند، می نطر به ضروری خدمت ضمن های آموزش مشکل این رفع برای کنند. برطرف را کارکنان آموزشی

 .آموزشهاست این بخشی اثر گیرد قرار توجه مورد اینجا در باید که مهمی رویکرد

 خود کارکنان آموزش بدون که است قادر سازمانی کمتر امروزه است. سازمان یک سرمایه بزرگترین انسانی نیروی

 و دانش مختلف های عرصه در تحوالت و تغییر انسان، جوی تکامل طبیعت مداوم، آموزش یابد. توسعه و بهبود

 اجتناب ای مقوله را کارکنان آموزش ، اجتماعی ساختارهای و ها خواسته نیازها، شدن پیچیده و بشری فناوری

 (.31، 1336 واجارگاه، فتحیاست ) داده قرار مترقی جوامع و ملل تمام فراروی و ناپذیر

معموال تقویت قابلیت های موجود و تسهیل کسب دانش، پرورش مهارت ها و دوره های آموزش ضمن خدمت 

بهبود عملکرد کارکنان را شامل می شود. آموزش های ضمن خدمت یکی از مهم ترین و توانایی های مربوط به 

نسانی و بهبود عملکرد کارکنان در وزارتخانه ها و سازمان هاست)رضایی، بهترین راه های تامین و تربیت نیروی ا

1333 .) 

 فضاهای مناسب در معینی زمان مدت در که است کارکنان آموزشهای مختلف انواع از یکی خدمت ضمن آموزش

 وهمچنینخود  شغلی وظایف با را کارمندان تا گیرد می صورت معین اهداف براساس و برنامه طبق آموزشی

نماید.  ایجاد در آنان را جامعه و سازمان در حاکم ارزشهای با متناسب و مطلوب رفتار و نموده آشنا سازمان اهداف

 که به حالی در شود، می اکتفا انسانی نیروی تربیت به فقط توسعه، فرایند در انسانی نیروی از بحث در متاسفانه

از  یکی نیز مختلف های سازمان در شاغل انسانی نیروی توانمندیهای و ها آگاهی اطالعات، کردن هنگام

 ها و فنون روش در وتحول تغییر بروز با کهنه عاتاطال و ها توانایی بهسازی رو این از است. اساسی محورهای

 است. کل سازمان و کارکنان برای آموزشها این بودن اثربخش و مفید مهم، مساله یابد. می ضرورت کار اجرای

 . شد خواهد سازمان کارایی افزایش نتیجه در و اوضاع بهبود به منجر بخش اثر آموزش

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره(  

 خواهد پرداخت.  شهرستان کهگیلویه
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

 است ناپذیری اجتناب ضرورت شود، می یاد انسانی منابع توسعه عنوان به آن از که ماهر و زبده های انسان پرورش

 (.35، ص 1335)عباسیان،  نیازمندند بدان نسبت امروزی متغیر جهان در پیشرفت و بقا برای سازمانها که

 که آموزشی به زیاد میزان تا افراد کارایی کرده، پیدا تکنولوژی و علم که ای فزاینده شتاب به توجه با حاضر عصر در

 از بیستم قرن دوم نیمه در جوامع که حرکتی و شتاب . دارد ارتباط بینند می اشتغال زمان در ویا اشتغال از قبل

 از بسیاری در که است حدی به دارند تغییرات آن قبول و تازه تغییرات سوی به شده شناخته و کهن های شیوه

 . است نموده ایجاد اختالف جامعه اقشار

و لزوم  کمیته امداد امام خمینی )ره(با توجه به نقش و اهمیت فرایند آموزش نیروی انسانی در ادامه حیات 

برنامه ریزی دقیق و طراحی مناسب دوره های آموزشی، ارزشیابی آموزش های ارائه شده ضروری به نظر می 

رسد. در واقع اجرای دوره های آموزشی به دنبال خود مسئله ارزشیابی دوره ها و برنامه ها را مطرح می کند که 

محسوب می گردد. ارزشیابی دوره های آموزشی  مراحل برنامه ریزی آموزشیاز پایه ای ترین و بنیادی ترین 

فرآیندی جامع و کلی است که مجموع نتایج حاصله از محیط پیرامون سیستم برنامه ریزی آموزشی و عملکرد 

مسئوالن بازمی شناساند وآنان را درونی سیستم آموزشی را روشن می نماید و مسائل و مشکالت سیستم را به 

، ص 1361ی و کیفی سیستم برنامه ریزی آموزشی در سازمان یاری می کند )گالبی، در رفع تنگناها و بهبود کل

33 .) 

 

 پیشینه و ادبیات تحقیق

( در بررسی تناسب بین آموزش های ضمن خدمت با نیاز های آموزشی کارکنان بانک صادرات 1333کرمی )

رکنان باید سازمان را محل استان مرکزی  پرداخته و به این نتیجه رسیده است که آموزش ضمن خدمت کا

 مناسبی برای کار و زندگی تبدیل کند و باعث توسعه اهداف سازمان و افزایش اعتماد به نفس کارکنان گردد. 

( در تحقیقی با عنوان ارزشیابی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی شرکت 1333رضایی )

دوره های آموزش کارکنان، در رسیدن به اهداف مورد نظر سهامی بیمه ایران به این نتیجه دست یافت که 

اموزش بیمه ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقای سطح دانش و مهارت ها و نگرش های 

 شغلی کارکنان و همچنین ارتقای بهبود عملکرد افراد شاغل در شرکت تا حدود زیادی موفق بوده است. 
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نیز به این نتیجه رسیده است که آموزش های ضمن خدمت در سال های اخیر توانسته است ( 1331ی )پاپ

 معلمان را به انجام تحقیق و کسب دانش بیشتر ترغیب کند. 

 عملکرد بر ICDLخدمت  ضمن آموزش نقش بررسیدر تحقیق خود با عنوان ( 1312محمودی و همکاران )

دریافتند که اجرای آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان و  انمریو شهر پرورش و آموزش معلمان و کارکنان

 معلمان بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی انان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان در تحقیقی به  1336به سال  محمدی نائینی

پرداخت که نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین آموزش های ضمن  سازمان های اداری شهر اراک

 خدمت با عملکرد کارکنان و ارتقای کیفیت آموزش ها بوده است. 

 

 فرضیات تحقیق 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( کارکنان خدمت موجب افزایش کیفیت کاردوره های آموزش ضمن  -1

 است.  شدهشهرستان کهگیلویه 

دوره های آموزش ضمن خدمت موجب تامین دانش و مهارت های شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی  -2

 را فراهم آورده است. شهرستان کهگیلویه )ره( 

 دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش توان بازده کاری کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( -3

 شده است.  شهرستان کهگیلویه

 

 تحقیقسواالت 

  دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کیفیت کار کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره(آیا  -1

 ؟است شدهشهرستان کهگیلویه 

تامین دانش و مهارت های شغلی کارکنان کمیته امداد امام  اتدوره های آموزش ضمن خدمت موجبآیا  -2

 ؟را فراهم آورده است شهرستان کهگیلویه خمینی )ره(

امداد امام خمینی  دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش توان بازده کاری کارکنان کمیتهیا آ -3

 شده است؟ شهرستان کهگیلویه )ره(
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 جامعه و نمونه آماری

دوره های می باشند که در  کهگیلویه )ره( کارکنان کمیته امداد امام خمینی کلیه جامعه آماری این تحقیق

نفر از آنها به صورت  11داشته و از این دوره ها بهره مند شده اند که تعداد آموزشی ضمن خدمت حضور 

 شده و پاسخنامه ها را تکمیل نموده اند. انتخاب  به عنوان نمونه آماری تصادفی
 

 جمع اوری اطالعات تحقیق

می لکرد پرسشنامه آموزش ضمن خدمت و عمنوع در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که شامل دو 

باشد که بین کارکنان و سرپرستان مستقیم آنان توزیع شده است. سوال های پرسشنامه بر اساس طیف پنج 

خیلی زیاد ( تهیه شده اند. برای تامین  -5کم   -4تاحدودی   -3زیاد   -2خیلی زیاد   -1درجه ای لیکرت ) 

است. پایایی )اعتبار( پرسشنامه با استفاده از  روایی پرسشنامه مذکور از نظر اساتید و کارشناسان استفاده شده

 محاسبه شده است.  53/1برابر  spssدر نرم افزار آلفای کرونباخ آزمون 
 

 مدل مفهومی تحقیق 

کمیته  کارکنان و سازمانی شغلیفردی،  عملکردبر  خدمت ضمن آموزش نقش بررسی به پژوهش مفهومی مدل

 مورد پژوهش این در که را متغیر هر عوامل و متغیرهادر شکل زیر  .پردازد میامداد امام خمینی )ره( کهگیلویه 

 نشان داده شده است که مبنای فرضیات و پژوهش را تشکیل می دهند.  گیرد می قرار بررسی
 

 

 

 

 

 

 

 محقق ساخته –مدل مفهومی تحقیق 

 متغیرهای وابسته                            متغیرهای مستقل

 شغلی فردی سازمانی

 عملکرد کارکنان

 

 آموزش ضمن خدمت 

دانش و  تامین توان بازده کاری

های شغلی مهارت  
 کیفیت کار
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 روش تحقیق

جهت گردآوری اطالعات از دو  ،می باشد همبستگیکاربردی و  نوع از حاضر پژوهشبا توجه به هدف تحقیق 

 پیرسون همبستگی ضریب از ها داده تحلیل و تجزیه برایتوصیفی پیمایشی و  روش کتابخانه ای و میدانی و

 .گردید استفاده

 

 نتایج آزمون فرضیات

 دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کیفیت کار کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( -1

 است.  شده شهرستان کهگیلویه

مهارت های شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی دوره های آموزش ضمن خدمت موجب تامین دانش و  -2

 را فراهم آورده است.  شهرستان کهگیلویه )ره(

 دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش توان بازده کاری کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( -3

 شده است.  شهرستان کهگیلویه

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن به صورت جدول آزمون جهت آزمون این فرضیات از 

 می باشد: زیر 

هفرضی ضریب  متغیر مستقل متغیر وابسته 

 همبستگی

یمعنادار  

541,1 آموزش ضمن خدمت کیفیت کار کارکنان 1  دارد 

514,1 آموزش ضمن خدمت دانش و مهارت های شغلی 2  دارد 

خدمتضمن آموزش  توان بازده کاری 3  633,1  دارد 

 

 تاید شده اند.  تحقیقهر سه فرضیه که در جدول فوق آمده است  بنا بر نتایج فرضیات
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 نتیجه گیری

آموزش های ضمن خدمت برای نتیجه گیری کرد که با توجه به نتایج آزمون فرضیات به طور کلی می توان 

کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( کهگیلویه تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی 

از آنجا که نیروی انسانی هر سازمان می تواند عامل پیشرفت یا عدم پیشرفت آن سازمان کارکنان داشته است و 

تواند با اجرا کردن چنین برنامه های آموزشی باعث بهبود عملکرد می  شود کمیته امداد امام خمینی )ره(

رسالت خود که خدمت رسانی مطلوب به افراد کم بضاعت و بی  به انجام رساندنکارکنان خود و در نتیجه 

 بضاعت جامعه می باشد, شود.
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 منابع

؛ ارزشیابی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان 1351اسماعیلی، قوام؛  -1

؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه 53تا  55گمرک ایران طی سالهای 

 طباطبائی تهران. 

معلمان؛ فصلنامه تعلیم  ؛ روش های ارزیابی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت1353بازرگان، عباس؛  -2

 .4و  3و تربیت؛ شماره 

؛ بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان نیروهای هوایی؛ 1331بتوئی، مهدی؛  -3

 تهران؛ دانشگاه تهران. 

؛ بررسی تاثیر دوره ضمن خدمت پژوهشیاری بر دانش و عملکرد پژوهشی معلمان 1331پاپی، رضوان؛  -4

 نامه کارشناسی ارشد. استان لرستان؛ پایان

؛ بررسی متناسب آموزش های ضمن خدمت با نیازهای آموزشی کارکنان بانک 1333کرمی، محمد؛  -5

 صادرات استان مرکزی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.

؛ مدیریت منابع انسانی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی؛ 1361گالبی، سیاوش؛  -6

 انتشارات فردوسی. 

؛ بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان 1336حمدی نائینی، مژگان؛ م -5

 . 11های اداری شهر اراک؛ پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد؛ شماره 

خدمت  ضمن آموزش نقش ؛ بررسی1312محمودی، عمر، روخنده، ناصح و سلطان پناه، هیرش؛  -3

ICDL مریوان؛ فصلنامه فن آوری اطالعات و  شهر پرورش و آموزش معلمان و ارکنانک عملکرد بر

 . 1ارتباطات در علوم تربیتی؛ شماره 

؛ بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در شرکت بیمه البرز 1331معصومی، علیرضا؛  -1

 مرکزی. از دیدگاه مدیران و کارکنان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ کتابخانه بیمه 
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