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 بررسی کارایی و عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود آن

 

 2، سمانه شیخ2، عاطفه قنبری نژاد2، بتول گلوی1محمد قاسمی

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران .1

 آزاد اسالمی، واحد زابلدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه  .2

 

 

 

 دهیچک

این پژوهش از نظر هدف کارکنان می باشیید.  ع لکرد بهبود بر آموزش ضیی ن مدمت اثرگذاری هدف از انجام این تحقیق، بررسییی

ست  صیفیو کاربردی ا ست از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات این پژوهش از نوع تو شامل کلیه کارکنان جامعه آماری این تحقیق، . ا

باشد. که با استفاده نفر می 057می باشد، که تعداد آنها  مدیریت درمان سازمان تامین اجت اعی استان سیستان و بلوچستان بخش

ابزار مورد اسییتفاده برای ج آ آوری اطالعات در این  عنوان ن ونه آماری به دسییت آمده اسییت.به  نفر 262کوکران  ، از این تعداد 

می باشیید. گویه های موجود در این پرسییش نامه بر اسییاپ طیگ پنه گزینه ای لیکرت محقق سییامته تحقیق شییامل پرسییش نامه 

 در این تحقیق برای تجزیه و، که روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شیید. طراحی شییده بود

صیفی مورد آزمون قرار داده ایم. که برای انجام امور فوق از نرم افزار متغیرهای تحقیق را با ک ک روش های آمار ت، تحلیل داده ها و

SPSS  یافته های حاصل از اس یرنوف، پیرسون رگرسیون ساده و چند گانه استفاده شده است.  –، و از آزمون های، کول وگروف

شان داد که  ض ن مدمتتحقیق ن سئولیت پذیری شنامبر بهبود ع لکرد کارکنان و مولفه های آن ) آموزش  شغل و م ت ودرك 

 ( تاثیر معنادار دارد.سالم سازی روابط متقابل ، ارتقاء به توان مدیریتی،  کارکنان

 

 سالم سازی روابط متقابل، ارتقاء به توان مدیریتی،  شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنانعملکرد،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

توجه به اه یت آموزش تالش می کنند فرصت هایی را برای رشد و بالندگی اعضای مود به وجود  امروزه هر یک از سازمان ها با

آورند .آموزش سرآغاز بلوغ فکری، تع یق قدرت تفکر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجت اعی در 

وزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار، روز آمد کردن جوامآ مختلگ محسوب می شود. تجارب جهانی بیانگر این است که آم

   (.2717)بورتی دوکو،  مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش منابآ انسانی و تحول سازمانی است

ی نبر این اساپ باید گفت که در عصر تغییرات و تحوالت کنونی،  سازمانهایی قادر به ماندگاری و ادامه حیات هستند که منابآ انسا

آنها به طور مستع ر آموزش دیده،  تواناییهای مود را افزون سامته، الگوهای جدید تفکر در آنها رشد یابد اندیشه های ج عی و 

گروهی در بین آنها ترویه شوند و افراد چگونگی آمومتن را با مشارکت یکدیگر بیاموزند این امر یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه 

ور بش ار  میرود. تأکید می شود که رسیدن به اهداف سازمان، بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایگ ه ه جانبه در هر کش

محوله و انطباق با محیط در حال تغییر دارد در این بین اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب  میشود تا افراد بتوانند متناسب 

عالیت هایشان را ادامه داده و کارایی مود را افزایش دهند. بنابراین، فرآیند آموزش و با تغییرات سازمانی و محیطی، بطور مؤثر ف

بهسازی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغییر سازمان و محیط است و در عین حال به عنوان 

کارکنان و ع لکرد سازمانی نیز محسوب  میشود. اندیش ندان کوشش مداوم و برنامه ریزی شده مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی 

حوزه های مختلگ علوم بر این باورند که ایجاد نگرش مثبت و صحیح در کارکنان از طریق  آموزشهای الزم  حاصل می شود و این 

برای تحقق مطلوب اهداف سازمانی آموزش ها ابزاری هستند که مدیران را در اداره سازمان ها  یاری می رسانند و بنابراین وجودشان 

هاست. بدین منظور بسیاری  زمان(. تأکید برداشتن کارکنان ماهر، رمز موفقیت بسیاری از سا2775مفید و ضروری است )استین باخ، 

در گرو  رشد و ارتقاء کارکنان را طراحی و اجرا کرده اند. پیشرفت و توسعه ی سازمان ها یاز سازمان ها   برنامه های آموزش برا

داشتن منابآ انسانی توان ند و نوآور است.از این رو ت ام سازمان ها به امر اثربخشی دوره های آموزشی و توان ند سازی منابآ انسانی 

مود بیش از پیش توجه می کنند و ه واره بر نقش و جایگاه واقعی آموزش و توسعه کارکنان در مسیر توسعه سازمان تأکید دارند. 

گسترش به حدی  این اوردهای ت دن بشری پیدایش سازمان های گسترده اجت اعی است که امروزه شاهد آن هستیم. یکی از دست

است که جامعه ما را به دلیل احاطه سازمان ها می توان جامعه سازمانی نامید ، زیرا در ه ه مراحل زندگی از تولد تا مرگ به طور 

  (1817؛ بوال؛ 1831ستیم.)مشبکی،مستقیم و دائ ی با سازمان ها در ارتباط ه

پیچیده تر شدن مشاغل ، بر اه یت آموزش در سازمان ها نیز افزوده شده است.زمانی که مشاغل ساده  به آسانی فراگرفته می  با

گونی رشدند و دگرگونی های فنی تأثیر اندکی در آن ها داشت، کارکنان نیاز به افزایش یا تغییر مهارت های مود نداشتند. اما دگ

های پرشتابی که در دهه های امیر در جوامآ پیچیده روی داده است، فشار روزافزونی به سازمان ها وارد آورده است تا پس از تولید 

محصوالت و ارائه مدمات، چگونگی تولید و عرضه شان ، نوع مشاغل مورد نیاز و نوع مهارت های الزم برای انجام این مشاغل را با 

به افراد در انجام بهتر فعالیت هایشان می باشد. آموزش یک اصطالح  ک کق دهند. می توان گفت آموزش برای وضعیت موجود وف

سامانه ای در رفتار است که با یادگیری ناشی از تعلیم و تربیت و تجربیات دامنه دار و برنامه ریزی شده صورت می گیرد  )حاجی 

، چگونه انجام دادن کار،  رکنانزش رشد و ارتقاء، به معنای تغییر دانسته های کا(. طرح آمو1817؛ اورنگی، 1831کری ی و رنگرز،
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تغییر نگرش آن ها نسبت به کار ، تغییر نگرش آن ها نسبت به ه کاران و سرپرستان است. آموزش مؤثرترین وسیله برای تربیت و 

 (. 1817،مداری و ه کاران شریعتتجهیز نیروی انسانی و تأمین تخصص های مورد نیاز بخش دولتی است ) 

با این که هر سال هزینه های زیادی صرف آموزش کارکنان سازمان تامین اجت اعی می شود ولی به نظر می رسد که این آموزش ها 

کارآیی الزم را نداشته و رضایت بخش نبوده اند و افراد آموزش دیده از دوره های آموزشی راضی نبوده اند. در این پژوهش ض ن 

یص فاصله بین وضآ موجود و مطلوب فرآیند آموزش سازمان تامین اجت اعی استان سیستان و بلوچستان راهکار هایی جهت تشخ

بهبود وضعیت آموزش کارکنان به منظور توسعه منابآ انسانی کلیه پرسنل این سازمان پیشنهاد می گردد تا مسئوالن و برنامه ریزان 

 ش کارکنان را برطرف و وضعیت آموزشی آن ها را بهبود بخشند.آموزشی سازمان بتوانند مشکالت آموز

 

 آموزش ضمن خدمت

از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطالق می شود که ع ومًا پس از استخدام فرد در سازمان صورت می  آموزش ض ن مدمت

پذیرد. با توجه به این واقعیت، تعاریگ مختلفی از آموزش ض ن مدمت کارکنان ارائه شده است که در زیر برمی از آن ها را ذکر 

عبارت است از بهبود  نظام دار و مداوم  آموزش ض ن مدمتید: می گو آموزش ض ن مدمتجان اف می در تعریگ می کنیم.  

ک ک ن اید. به این ترتیب هدف از  مستخدمین از نظر دانش، مهارت ها و رفتار هایی که به رفاه آنان و سازمان محل مدمتشان

ایجاد توانایی بیش تر تولید، افزایش کارآیی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات باالتر می  آموزش ض ن مدمت

(. پی یر و گاتر،آموزش ض ن مدمت را نوعی کوشش نظام دار تلقی می کنند که هدف اصلی آن عبارت است 1835باشد )ابطحی، 

آتی افراد با نیاز ها واهداف سازمان در قالب کارایی که از افراد انتظار می رود از ه اهنگ و   هم سو کردن آرزوها، عالیق و نیازهای 

(. گولدستین آموزش ض ن مدمت را فرایند اکتساب نظام دار مهارت ها، قوانین، مفاهیم یا نگرش هایی می داند ، 1)هس

رمی دیگر، آموزش ض ن مدمت را عبارت می (. ب، 2که منجر به بهبود ع لکرد افراد در محیط کار می شود   )گولدستین

دانند از: بهبود بخشیدن فعالیت و وظایگ افراد در رابطه با شغل و حرفه تخصصی آنان که ع دتاً به منظور افزایش دانش و مهارت 

انند به انجام رسو تغییر نگرش های حرفه ای آنان صورت می پذیرد تا به وسیله آن، افراد بتوانند به گونه ای مؤثر وظایفشان را 

(.  ، 8)دوکین

 

                                                           
1 Hess  
2 Goldstein  
3 Doukin  
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 عملکرد

 واژه ع لکرد معانی مختلفی دارد که از تج یآ ت ام ای معانی می توان یک تعریگ قابل استفاده برای ع لکرد ارائه داد.

 ع لکرد، انجام دادن چیزی است که با قصد و نیت ماص.

 ع لکرد، قابل اندازه گیری بوسیله عدد یا اصطالح می باشد.

بنابراین می توان گفت که ع لکرد هم به ع ل، هم به نتیجه ع ل اشیییاره دارد. به عبارت دیگر، ع لکرد به عنوان ع ل امروز که 

شود. ست، تعریگ می  صی از ارزش مروجی فردا ا شخ سیآ در مباحث مدیریت مورد  مقدمه تولید مقدار م کل ه ع لکرد به طور و

کارایی  اثربخشیییی تعریگ شیییده ن 1115اسیییتفاده قرار می گیرد. در سیییال  با  ند که ع لکرد اغلب  یان کرده ا یلی و دیگران ب

 (.1836است)کبری،

 

 فرضیه های تحقیق

 عبارت است از: قیتحق یاصل هیفرض

 بر بهبود ع لکرد کارکنان مدیریت درمان سازمان تامین اجت اعی استان سیستان و بلوچستان تاثیر دارد آموزش ض ن مدمت

 : یفرع یها هیفرض

مدیریت درمان سازمان تامین اجت اعی استان  شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنانبر  آموزش ض ن مدمت -

 سیستان و بلوچستان تاثیر دارد

مدیریت درمان سییازمان تامین اجت اعی اسییتان سیییسییتان و  ارتقاء به توان مدیریتی  کارکنانبر  آموزش ضیی ن مدمت -

 بلوچستان تاثیر دارد

کارکنان مدیریت درمان سیییازمان تامین  سیییالم سیییازی روابط متقابل  کارکنان در محیط کاربر   ن مدمتآموزش ضییی -

 اجت اعی استان سیستان و بلوچستان تاثیر دارد.
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 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل)

 

 روش شناسی تحقیق

این تحقیق بر اساپ تقسیم بندی بنیادی، کاربردی و توسعه ای، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از آنجایی که پژوهشگر 

ی )تحلیل ه بستگ –، روش تحقیق توصیفی دوره های آموزش ض ن مدمت بر بهبود ع لکرد کارکنان می باشد ریتاث یبررسبه دنبال 

 و تانسیس استان اجت اعی تامین سازمان درمان مدیریت بخش کارکنان کلیه شامل تحقیق، این آماری جامعه رگرسیون( می باشد.

 آماری ن ونه عنوان به نفر 262 تعداد این از ،  از فرمول کوکران استفاده با که .باشد¬می نفر 328 آنها تعداد که باشد، می بلوچستان

 نای در اطالعات آوری ج آ برای استفاده مورد آنها توزیآ گردیدند. ابزاراست و پرشنامه ها به صورت تصادفی بین  آمده دست به

 و ودب شده طراحی لیکرت ای گزینه پنه طیگ اساپ بر نامه پرسش این در موجود های گویه. باشد می نامه پرسش شامل تحقیق

 نامه، پرسش روایی نهایت در و گرفته، قرار بینی باز مورد ومشاور راهن ا اساتید توسط محتوایی روایی از اط ینان برای ها گویه این

 و جزیهت برای تحقیق این گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرومباخ تایید شد. در قرار افراد این تأیید مورد

 .است شده استفاده استنباطی آمار های روش از هم و توصیفی آمار های روش از هم ، ها ن ونه از آمده دست به های داده تحلیل

 

 

 آموزش ضمن خدمت

 عملکرد کارکنان

 

 

 

سالم سازی روابط متقابل  

 کارکنان  در محیط کار

 ارتقاء به توان مدیریتی  کارکنان

شنامت ودرك شغل و مسئولیت 

 پذیری کارکنان
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 یافته های تحقیق

 استان یاجتماع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان عملکرد بهبود بر آموزش ضمن خدمتفرضیه اصلی: 

 .دارد ریتاث بلوچستان و ستانیس

0H: ریاثت بلوچستان و ستانیس استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان ع لکرد بهبود بر آموزش ض ن مدمت 

 .ندارد

1H: ریاثت بلوچستان و ستانیس استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان ع لکرد بهبود بر آموزش ض ن مدمت 

 .دارد

 

 متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون. 1جدول

 روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده مدل

 Enter   - آموزش ض ن مدمت 1

 بهبود ع لکرد کارکنانمتغیر وابسته: 

 مالصه مدل .2جدول 

R 2R adj مدل
2R 

1 71113 71318 71312 

 

ت لذا جه جهت بررسی میزان تاثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت، که در ادامه به آن پردامته شده است.

سی و ارائه مدل بین  ض ن مدمتبرر شامص های کفایت مدل که در  (X) و بهبود ع لکرد کارکنان  (Y) آموزش  پس از بررسی 

 جداول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پردامته می شود.

شان می دهد متغیر   ض ن مدمتجدول باال ن ضرایب  31 آموزش  صد تغییرات متغیر بهبود ع لکرد کارکنان را تبیین می کند.  در

 ده شده است.رگرسیونی بدست آمده نیز در جدول زیر ن ایش دا
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محاسبه معادله رگرسیون بهبود ع لکرد کارکنان .8جدول    

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 

 71115 71278 مقدار ثابت

71113 

1181 

0.777 

 25110 71780 71186 آموزش ض ن مدمت

  متغیر وابسته: بهبود ع لکرد کارکنان

 

ض ن مدمتنتیجه آزمون میزان تاثیر متغیر  سیر متغیر  آموزش  ضریب م شان می دهد.  را بر متغیر بهبود ع لکرد کارکنان ن

اسییت. البته این مقدار ه ان ه بسییتگی پیرسییون بین دو متغیر  71113به بهبود ع لکرد کارکنان برابر  آموزش ضیی ن مدمت

سته  سیونی ه شده در معادله رگر ست. متغیر وارد  ست. معادله ا شد که در جدول فوق آمده ا سیون می با صلی تحلیل رگر ا

 رگرسیونی را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

 = بهبود عملکرد کارکنان 02.0.(+ 0.936) آموزش ضمن خدمت

سته ارتقاء پیدا مواهد کرد. یا به  شده متغیر واب شته  ضریب نو ستقل به میزان  می توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر م

واحد انحراف معیار بهبود ع لکرد کارکنان  ارتقاء پیدا مواهد کرد،  0.936 آموزش ض ن مدمتعبارتی با ارتقای یک واحد از 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است.  tمون در نتیجه ارتباط مثبت دارند. آز

 بوده، در نتیجه در بهبود ع لکرد کارکنان  مؤثر است. 71777که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 

 سازمان درمان تیریمد کارکنان پذیری مسئولیت و شغل ودرك شناخت بر آموزش ضمن خدمتفرضیه فرعی اول: 

 .دارد ریتاث بلوچستان و ستانیس استان یاجتماع نیتام
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0H: استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان پذیری مسئولیت و شغل ودرك شنامت بر آموزش ض ن مدمت 

 .ندارد ریتاث بلوچستان و ستانیس

1H: استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان پذیری مسئولیت و شغل ودرك شنامت بر آموزش ض ن مدمت 

 .دارد ریتاث بلوچستان و ستانیس

 متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون .1جدول 

 روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده مدل

 Enter   - آموزش ض ن مدمت 1

 متغیر وابسته: شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنان

 

 مالصه مدل .5جدول 

R 2R adj مدل
2R 

1 71621 71835 71837 

 

ت لذا جه جهت بررسی میزان تاثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت، که در ادامه به آن پردامته شده است.

پس از بررسی شامص  (X) و شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنان  (Y) آموزش ض ن مدمتبررسی و ارائه مدل بین 

 های کفایت مدل که در جداول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پردامته می شود.

درصیید تغییرات متغیر شیینامت ودرك شییغل و مسییئولیت پذیری  8315 آموزش ضیی ن مدمتجدول باال نشییان می دهد متغیر  

 دول زیر ن ایش داده شده است.کارکنان را تبیین می کند. ضرایب رگرسیونی بدست آمده نیز در ج
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محاسبه معادله رگرسیون شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنان .6جدول    

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 

 71200 1113 مقدار ثابت

71621 

5180 

0.777 

 3107 71766 71501 آموزش ض ن مدمت

وابسته: شنامت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنانمتغیر    

 

ض ن مدمتنتیجه آزمون میزان تاثیر متغیر  شان می  آموزش  سئولیت پذیری کارکنان ن شغل و م شنامت ودرك  را بر متغیر 

سیر متغیر  ضریب م ض ن مدمتدهد.  سئولیت پذیری کارکنان برابر  آموزش  شغل و م شنامت ودرك  ست. البته  71621به  ا

صلی تحلیل رگرسیون  ست. متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته ا این مقدار ه ان ه بستگی پیرسون بین دو متغیر ا

ستاندارد نشده به شرح زیر  ستفاده از ستون ضرایب ا می باشد که در جدول فوق آمده است. معادله رگرسیونی را می توان با ا

 محاسبه کرد:

 = شناخت ودرك شغل و مسئولیت پذیری کارکنان 1.48(+ 0.574) آموزش ضمن خدمت

سته ارتقاء پیدا مواهد کرد. یا به  شده متغیر واب شته  ضریب نو ستقل به میزان  می توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر م

ی واحد انحراف معیار شیینامت ودرك شییغل و مسییئولیت پذیر 0.574 آموزش ضیی ن مدمتعبارتی با ارتقای یک واحد از 

مربوط به ضیییرایب رگرسییییون نیز در این جدول برای  tکارکنان  ارتقاء پیدا مواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند. آزمون 

ست. که این مقدار برای این متغیر برابر با  شده ا شان داده  ستقل ن شغل و  71777متغیر م شنامت ودرك  بوده، در نتیجه در 

 مسئولیت پذیری کارکنان  مؤثر است.

 

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی  ارتقاء به توان مدیریتی  کارکنانبر  آموزش ضمن خدمتفرضیه فرعی دوم: 

 استان سیستان و بلوچستان تاثیر دارد.
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0H: چستانبلو و ستانیس استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد مدیریتی کارکنان توان به ارتقاء بر آموزش ض ن مدمت 

 ندارد. ریتاث

1H: چستانبلو و ستانیس استان یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد مدیریتی کارکنان توان به ارتقاء بر آموزش ض ن مدمت 

 .دارد ریتاث

 

 متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون .0جدول 

 روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده مدل

 Enter   - آموزش ض ن مدمت 1

 ارتقاء به توان مدیریتی کارکنانمتغیر وابسته: 

 مالصه مدل .3جدول 

R 2R adj مدل
2R 

1 71633 71108 71161 

 

ت لذا جه جهت بررسی میزان تاثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت، که در ادامه به آن پردامته شده است.

پس از بررسییی شییامص های کفایت  (X) و ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان  (Y) آموزش ضیی ن مدمتبررسییی و ارائه مدل بین 

 مدل که در جداول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پردامته می شود.

درصیید تغییرات متغیر ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان را تبیین می  1018 آموزش ضیی ن مدمتجدول باال نشییان می دهد متغیر  

 ضرایب رگرسیونی بدست آمده نیز در جدول زیر ن ایش داده شده است.کند. 
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محاسبه معادله رگرسیون ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان .1جدول   

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 

 71211 1107 مقدار ثابت

71633 

3173 

0.777 

 17111 71757 71528 آموزش ض ن مدمت

  متغیر وابسته: ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان

 

را بر متغیر ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان نشان می دهد. ضریب مسیر  آموزش ض ن مدمتنتیجه آزمون میزان تاثیر متغیر 

ض ن مدمتمتغیر  ست. البته این  71633به ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان برابر  آموزش  سون ا ستگی پیر مقدار ه ان ه ب

بین دو متغیر است. متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون می باشد که در جدول فوق آمده است. 

 معادله رگرسیونی را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

 رتقاء به توان مدیریتی کارکنان = ا1.70(+ 0.523) آموزش ضمن خدمت

سته ارتقاء پیدا مواهد کرد. یا به  شده متغیر واب شته  ضریب نو ستقل به میزان  می توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر م

واحد انحراف معیار ارتقاء به توان مدیریتی کارکنان  ارتقاء پیدا  0.523 آموزش ضییی ن مدمتعبارتی با ارتقای یک واحد از 

مربوط به ضییرایب رگرسیییون نیز در این جدول برای متغیر مسییتقل نشییان  tمواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند. آزمون 

 توان مدیریتی کارکنان  مؤثر است.بوده، در نتیجه در ارتقاء به  71777داده شده است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

کارکنان مدیریت درمان  سالم سازی روابط متقابل  کارکنان در محیط کاربر  آموزش ضمن خدمتفرضیه فرعی سوم: 

 سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان تاثیر دارد.

0H: یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان کار محیط در متقابل کارکنان روابط سازی سالم بر آموزش ض ن مدمت 

 .ندارد ریتاث بلوچستان و ستانیس استان

1H: یاجت اع نیتام سازمان درمان تیریمد کارکنان کار محیط در متقابل کارکنان روابط سازی سالم بر آموزش ض ن مدمت 

 .دارد ریتاث بلوچستان و ستانیس استان
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 رگرسیون متغیرهای وارد شده در مدل. 17جدول 

 روش متغیر حذف شده متغیر وارد شده مدل

 Enter   - آموزش ض ن مدمت 1

 متغیر وابسته: سالم سازی روابط متقابل  کارکنان

 

 مالصه مدل .11جدول 

R 2R adj مدل
2R 

1 0.792 0.627 0.624 

 

ت لذا جه ادامه به آن پردامته شده است.جهت بررسی میزان تاثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت، که در 

پس از بررسی شامص های کفایت  (X) و سالم سازی روابط متقابل  کارکنان  (Y) آموزش ض ن مدمتبررسی و ارائه مدل بین 

 مدل که در جداول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پردامته می شود.

درصد تغییرات متغیر سالم سازی روابط متقابل  کارکنان را تبیین می  62.7 مدمتآموزش ض ن جدول باال نشان می دهد متغیر  

 کند. ضرایب رگرسیونی بدست آمده نیز در جدول زیر ن ایش داده شده است.

 

محاسبه معادله رگرسیون سالم سازی روابط متقابل  کارکنان . 12جدول    

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

T Sig 

B Std. Error Beta 

 0.000 15113 71012 71181 2178 مقدار ثابت 1
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 11120 71785 71111 آموزش ض ن مدمت

  متغیر وابسته: سالم سازی روابط متقابل  کارکنان

 

ض ن مدمتنتیجه آزمون میزان تاثیر متغیر  ضریب  آموزش  شان می دهد.  سازی روابط متقابل  کارکنان ن سالم  را بر متغیر 

سازی روابط متقابل  کارکنان برابر  آموزش ض ن مدمتمسیر متغیر  سالم  ست. البته این مقدار ه ان ه بستگی  71012به  ا

صلی تحلیل رگرسیون می  وق باشد که در جدول فپیرسون بین دو متغیر است. متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته ا

 آمده است. معادله رگرسیونی را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:

 = سالم سازی روابط متقابل  کارکنان 20.0(+ 0.499) آموزش ضمن خدمت

شده م شته  ضریب نو ستقل به میزان  سته ارتقاء پیدا مواهد کرد. یا به می توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر م تغیر واب

واحد انحراف معیار سالم سازی روابط متقابل  کارکنان  ارتقاء پیدا  0.499 آموزش ض ن مدمتعبارتی با ارتقای یک واحد از 

مربوط به ضییرایب رگرسیییون نیز در این جدول برای متغیر مسییتقل نشییان  tمواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند. آزمون 

 بوده، در نتیجه در سالم سازی روابط متقابل  کارکنان  مؤثر است. 71777داده شده است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 

 

 نتیجه گیری

تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب مدمت به مصوص آموزش ض ن مدمت یکی از موثرترین ابزارهای مدیریتی برای مقابله با 

در سازمانهای مدماتی و دولتی می باشد که اگر منظم و هدف ند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجرا شود نه تنها 

 .ع را در پی مواهد داشتع لکرد سازمان را باال می برد بلکه بهبود مهارتهای مدیران، افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجو

جی،گریسون ،ازمرکزبهره برداری وکیفیت آمریکا معتقد است: بزرگترین مزیت نسبی وبلند مدت ژاپن در سیستم مدیریتش نیست، 

تا 1136با توجه به مطالعات ملی سالهای .بلکه در متعهد بودن وپایبندی ژاپنیها به امر آموزش، بخصوص آموزش ض ن مدمت است

میلیون نفر در طول سال آموزش ض ن مدمت دریافت می کنند بنظر می رسد بین یک تا دو میلیون 6ر این که تقریبا مبنی ب1130

جای شگفتی است که در مورد کل موضوع آموزش  .نفر در انگلستان بعنوان مربیان آموزش ض ن مدمت در حال انجام وظیفه هستند

این مرحله تنها می توان برمی اصول مبتنی بر مطالعات مروری و طرح کلی در  .ض ن مدمت تحقیقات اندکی صورت گرفته است

و در  فعالیت های مدیران اجرایی که جهت بهبود اثربخشی آنها به عنوان مربیان آموزش ض ن مدمت طراحی شده اند را ارائه کرد

 نهایت با توجه به نتایه تحقیق پیشنهاد هایی ارائه می گردد:
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 ارکنان در محیط کاری مود در بعضیییی از موارد به دلیل عدم تطابق مباحث عل ی که در مراکز با عنایت به اینکه ک

سردر گ ی می گردند ، در تنظیم برنامه  بی ه ای سنتی حاکم بر محیط های کاری دچار  فرا گرفته اند و روش های 

 ه اهنگی الزم ایجاد ه ایبی های تفصیلی، طی جلسات مختلگ بین کارشناسان یگان های اجرایی و متخصصان امر 

 شود.  

   باتوجه به ضرورت اجرای کارورزی و کارع لی در دوره های آموزشی ض ن مدمت، از اجرای آموزش ها به صورت نظری

 در نظر گرفته شود.   برای مدیران صِرف مودداری و کارع لی و بازدیدهای آموزشی در هر یک از دروپ

 یط با تبدیل مح د انگیزه در آنان، نسبت به اهت ام آنان به امر آموزش اقدام گردد.با تشویق و تنبیه فرماندهان و ایجا

های آموزشی به محیط های رفاهی آموزشی و توأم ن ودن آموزش با امور رفاهی و فرهنگی، در ایجاد جذابیت دوره 

 های آموزش ض ن مدمت اقدام گردد.  

 زش ضییی ن مدمت را با موفقیت طی می ن ایند )جهت هدف ند سییینردن امور مدیریتی به کارکنانی که دوره های آمو

    ن ودن دوره ها(.
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