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 چكيده
دانشگاه واحدهاي ن افزايش كارائي كاركنا نقش آن در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و ثيرأميزان ت آگاهي ازهدف اصلي اين پژوهش 

كليه كاركنان شاغل  جامعه آماري مورد بررسي اين پژوهش را .است نوع پيش بيني همبستگي از، روش پژوهش .است اسالمي استان لرستان آزاد
 نفر  588تشكيل داده اند كه طبق استعالم صورت گرفته از واحدهاي دانشگاهي تعداد آنان  1394 سال هاي آزاد استان لرستان در در دانشگاه

براي گردآوري داده هاي مورد نياز پژوهش از . به عنوان نمونه انتخاب شد نفر 233با استفاده از فرمول كوكران تعداد مي باشد كه از اين تعداد
 نتايج نشان مي دهدكه. تجزيه و تحليل گرديد SPSSاستفاده از نرم افزار آماري  گردآوري شده با داده هاي. پرسشنامه استاندارد استفاده شده است

كاركنان  نيازهاي آموزشيو  توانمندي سازي سازماني، تحقق اهداف سازماني،كارائي كاركنان ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي،بين آموزش 
 .ني داري وجود داردرابطه معاسالمي استان لرستان  آزادكاركنان واحدهاي دانشگاهي دانشگاه ميان  در

 دانشگاه آزاد اسالمي، لرستان آموزش، ضمن خدمت،كارايي، :كليديواژه هاي 
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  مقدمه
كه به زعم  وري ومديريت تشكيل يافته اندافن نيروي انساني، قبيل سرمايه، اركان مهمي از هاي امروزي از سازمان

كارايي سازمانها منوط به انجام وظايف  زيرا اين بين است. نيروي انساني مهم ترين ركن در نظران، صاحب بسياري از
منابع  را ها سرمايه سازمان منابع و از درصد آنجايي كه هفتاد از ستادي است. دايره صفي و در صحيح اين نيروها درست و

تمامي سطوح سازماني  ستلزم انجام فعاليت هاي آموزشي منظم درمين اين سرمايه انساني مأت لذا انساني تشكيل مي دهند،
 ).170: 1385 (عباسيان، است

برخي بر اين باورند كه توانمندسازي، دادن قدرت به كاركنان است، برخي ديگر اين مفهوم را رد كرده و معتقدند با 
خودي خود، قدرت انجام كار به نحو عالي را دارا  توجه به اينكه كاركنان، سرمايه اي از دانش و انگيزه هستند، بنابراين به

 در جهت آزاد كردن اين قدرت بالقوه تعريف مي نمايند اين اساس توانمندسازي را فراهم كردن زمينه، رمي باشند و ب
1Fكونزاك(

1، 2000 :301.( 
كه  مي آورد وجودبراي مشاغل مختلف به  نيازهاي آموزشي جديدي را زمينه دانش تكنولوژي، ينده درآتحوالت فز

جمله آموزش هاي ضمن  آموزش از به انواع ديگر نتيجه، در نبوده و دانشگاهي به تنهايي پاسخگو تحصيالت رسمي و
  آموزش هاي قبلي دانش آموختگان قرار سبد در حقيقت دانش جديدي را آموزش ضمن خدمت در .است خدمت نياز

كيفيت نظام  بهبودكارآمدي و در لذا توسعه اين آموزش ها .پيش مي برد فنون به همراه پيشرفت علوم و آنان را و مي دهد
 ).86: 1390،همكاران و ربيعي( .خدمت رساني، اثرمطلوبي به جا مي گذارد

گام  تكامل آنها جهت توسعه و شناخته و توانايي فعلي كاركنان را البته الزم به ذكراست كه مديران نيز بايستي قابليت و
 است، سازماني كاركنان اجتناب ناپذير هاي فردي و مهارت بهبود افزايش دانش و كنوني، متغير دنياي متحول و در .بردارند
دشواري مواجه  با برنامه ريزي نكنند سازماني كاركنان خود هاي فردي و مهارت بهبود زمينه باالبردن و هايي كه در سازمان
 هاي مديريت براي بهبود تالش باشند تر آگاه و سازمان ماهرتر يا كاركنان يك شركت چه كارگران و هر .شد خواهند

كاركنان به ارزش افزوده اقتصادي  مديران و عملكرد در بهبود داشت و بهره وري كاركنان ثمره بيشتري خواهد عملكرد و
 ).2 :1383 برزگر، و حسين زاده( .مي شود بيشتري منجر

ضرورت همگام شدن با اين  آن بر عملكر فردي و سازماني افراد،ثير أتحوالت ناشي از پيشرفت هاي فنآوري و ت
در جهان امروز سازماني مي تواند ادعاي رقابت با ساير سازمان ها را داشته باشد كه  .چندان كرده است تحوالت را دو

عاليت هاي ر گذر از فد .نيروي انساني آن ضرورت تغيير و تحول را درك نموده و براي بقاء سازمان خود تالش كند
سازمان ها را وادار كرده است تا بيش از هر زماني به آموزش كاركنان خود  سازماني سنتي به فعاليت هاي مبتني بر فنآوري،

نشان مي دهدكه دوره هاي آموزش ضمن خدمت  همين امر .همت گماشته و آنان را براي انجام بهينه امور آماده سازند
هدف بررسي رابطه بين  اين تحقيق نيز در .كاركنان پرورش دهد در مهارتي را دانش و قابليت هاي دنتاچه اندازه مي توا

براساس آن ضمن شناخت چگونگي  است تا كارائي كاركنان دانشگاه آزاد ثيرات برأت دوره هاي آموزش ضمن خدمت و

                                                      
1-Kunzak 
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ثير داشته أافزايش كارائي كاركنان ت رباشيم كه آيا اين دوره ها توانسته ب دنبال پاسخ براي اين سئوال نيزه ب ثيرات،أاين ت
 باشد؟

 مباني نظري
اين مفهوم به خوبي در آثار مربوط  انتقال آموزش مفهوم جديدي در ادبيات يادگيري و آموزش محسوب نمي شود.

2F(بالدوين و فورد تعريف شده است

برنامه منابع انساني عنصر كليدي سازمان ها به شمار مي روند كه از طريق  ).2000 ،1
 .سازمان را جهت دستيابي به اهداف آن هموار مي سازند سازماندهي و استفاده از ساير منابع ديگر، هماهنگي، ريزي،

از اين رو نياز به آموزش و بازآموزي به  .بنابراين براي سازمان سطح بهره وري به سطح شايستگي كاركنان آن بستگي دارد
آموزش يك ابزار ضروري براي افراد و توسعه ملي   .ر و كارآمد كمك مي كندثؤتوسعه توانايي آن در جهت عملكرد م

 ،2(اويتسو است و به همين دليل نيز يك نوع سرمايه گذاري ارزشمند براي بهره وري بيشتر در سازمان محسوب مي شود
2012(. 
هاي اجراي  تعادل بين روش گرو در ها دوام سازمان وء بقا زمان ديگر، هر بيش از دنياي معاصر، توجه به آنكه در با

 و هاي تجاري معنا سازمان صنايع و ويژه دره اين امر ب هاي فراسازماني است و نوآوري تحوالت و و تغيير سازمان با در كار
 نتيجه اضمحالل و در مشتريان و ،كار دست دادن بازار وري به معناي ازافن استفاده نكردن از لذا مصداق بارزي مي يابد؛

 برنامه ريزي آموزشي در نظران مديريت و صاحب جمله مسائلي كه اكثر از اين ميان شايد در .بود نابودي سازمان خواهد
ثرآموزش ضمن خدمت كاركنان ؤم كار و ساز استفاده از اصلي اين تعادل در نهفته بودن كليد خصوص آن توافق دارند

 و عملكرد بهبود نقش آن در ضرورت آموزش كاركنان و درك نيز همسويي و ضرورت اين تعادل و اهميت و .است
مي توان يافت كه داراي بخش ويژه اي  نهادي را سازمان يا به آن شده است كه امروزه كمتر منجر دستيابي به اهداف،

هاي  مشغولي دل آن برنامه ريزي آموزش كاركنان به يكي از در و نباشد "آموزش ضمن خدمت كاركنان" تحت عنوان
 .)3 :1384 واجارگاه، فتحي. (مديريت تبديل نشده باشدمهم 

براي  .آموزش مداوم كاركنان براي ارتقاء دانش و مهارت ضروري است تا  توانايي آنان را براي رقابت افزايش دهد
بهبود ثير عمده اي در أآموزش ت.رقابت الزم است كه هر سازماني نيروهاي با قابليت باال در بخش هاي مختلف داشته باشد

هدف از آموزش آن است كه توانايي كاركنان متناسب با نيازهاي آتي سازمان و دستيابي به آن افزايش  .عملكرد افراد دارد
 ).96: 2014 ،3(سيال يابد

ساالنه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متعددي به منظور افزايش 
ازماني كاركنان صورت مي گيرد و متضمن بار مالي براي هر يك از واحدهاي دانشگاهي به منظور توانمندي فردي و س

ثير اين أبه همين دليل نيز ضرورت ايجاب مي كند با انجام چنين پژوهش هايي از ميزان ت .برگزاري چنين دوره هايي است
لزوم نحوه برگزاري يا روال اجرايي آن به گونه دوره ها بر عملكرد فردي و سازماني كاركنان آگاهي يافت تا در صورت 

 .باشد اي صورت پذيرد كه بيش از گذشته داراي پيامدهاي مفيد و ارزشمند براي كاركنان و همچنين واحدهاي دانشگاهي
آيا برگزاري دوره هاي ضمن خدمت : چه گفته شد اين پژوهش قصد پاسخگويي به اين سوال را دارد كهنبا توجه به آ

 بر ميزان كارايي كاركنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان دارد؟ تاثيري

                                                      
1. Baldvin & Ford    2. Oyitso   3. Sila 
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هاي فردي در يك سازمان بدون فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي آن، يعني  تعهد و پايبندي به توسعه توانايي
 ايجاد افقي مشترك و مدل ذهني هماهنگ در كاركنان از طرف رهبران سازمان، كاري بيهوده است و توقع موفقيت در اين 

 ).177-185 :1386سنگه، (راه بدون رعايت پيش نيازها، بسيار ساده لوحانه است 
3Fلزكيميل واي

 طريق دوره هاي آموزش كالس شايستگي كاركنان از كوششي براي ارتقاء آموزش ضمن خدمت را 1
 پروفسور .سخنراني هاواصالح وضع كاركنان تعريف مي كند بازديدها، گروه هاي تحقيق، نشست ها و هاي بازآموزي،

توسعه مهارت هاي كاركنان به حساب انعطاف ترين وسيله براي  با آموزش ضمن خدمت را كاراترين و چراومتاني، شاني
تعاريف فوق  از .هماهنگي بين بخش هاي گوناگون مي شود اعمال كنترل صحيح و سبب باال رفتن كيفيت، و مي آورد

پيش  و نيازها صورتي كه مبتني بر در گردد صورت كه اجرا كه دوره هاي آموزش ضمن خدمت به هر چنين برمي آيد
 خواهد شخصيتي كاركنان منجر حرفه اي و فكري، رشد و مهارت ونگرش باالتر كسب دانش، به داشته هاي كاركنان باشد

 .)9: 1383 مظفري،( شد
فراگيران  يادگيري در پيش طرح ريزي شده اي كه هدف آن ايجاد از تدبير هرگونه فعاليت با آموزش عبارتست از

 برنامه ريزي به منظور هاي نيازسنجي و فعاليت اي ازمجموعه  يا به عبارتي آموزش عبارتست از) 10: 1382 سيف،( .است
 .رفتارهاي اعضاي سازمان براي انجام دادن وظايف خاص محوله سازمان و ها نگرش ها، مهارت بردن دانش، باال اصالح و

4Fساالس ).14: 1379 ميركمالي،(

و  انتقال آموزش را به عنوان به كارگيري مستمر و اثربخش دانش )2006( و همكاران 2
 .مهارت هاي كسب شده طي دوره آموزش در قالب شغل فرد تعريف مي كنند

 و مي كند گسترده اي پيدا توجه به تعاريف فوق پي خواهيم بردكه آموزش كاركنان معني وسيع و با خالصه و به طور
قدري وسيع ه دامنه آن ببلكه  .برنمي گيرد در خصوص راه يك زمينه ب تمرين عملي در كارورزي يا مفهوم كارآموزي، تنها

 پيچيده، فنون بسيار علوم و احاطه كامل بر با فن ساده شروع شده و يا فراگيري يك حرفه و گسترده مي شودكه از و
بازرگاني وهمچنين به چگونگي رفتاروبرخوردهاي  صنعتي و هاي دولتي، سازمان مديريت در سرپرستي و امر ورزيدگي در

 .)34: 1379 ترك زاده، و عباس زادگان( فرهنگي كشيده مي شود اجتماعي و اقتصادي، ي،مقابل مسائل انسان مناسب در
واقع  در يا .راندمان است كارايي يا )انتظار مورد(تعيين شده  و نسبت بازده واقعي به دست آمده به بازدهي استاندارد

 و ساعت باشد قطعه در120بازده كارگري اگربراي مثال .به مقداركاري كه بايدانجام گيرد نسبت مقداري كه انجام مي شود
كارايي اين  ساعت تعيين شده باشد قطعه در 180كارسنجي  ها و هاي مهندسي روش بررسي تعيين شده پس از ميزان توليد

 )78: 1387 بختياري، و نوبخت( بود خواهد 667/0 برابر كارگر
مواردي به شرح ذيل مطرح مي  معتقدندكه نسبت در كارائي رانسبت بين خروجي به ورودي دانسته و جايي ديگر در

 سرمايه جاري كه سرمايه درگردش است و هزينه نوع ماشين آالت خريداري شده و سرمايه ثابت مانند :سرمايه )1 :گردد
 كيفيت توليد سطح و كه در نياز حداقل نيروي انساني مورد :نيروي انساني )2 .مديريت دارد نوع عملكرد سهم مهمي در

 .)11: 1386 صدريان،( برق،آب،تلفن وغيره مي باشد نظير :خدمات ساير )3 نقش اساسي دارند

                                                      
1-wails 
2-Salas et al 
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 واحد كه به ازاي هر مي يابد انجام صحيح آن هنگامي بهبود و همچنين كارائي به معناي آگاهي به چگونگي انجام كار
هزينه هايي  با را واحد جنبه هاي عملكردواقع كارايي نسبتي است كه برخي  در .شود بيشتري توليد خروجي مفيد ورودي،

 ).14: 1381 كاظمي،( مقايسه مي كند ،متحمل شده كه براي انجام آن عملكرد
در رابطه با مسئله پژوهش در داخل و خارج از كشور پژوهش هايي صورت گرفته است كه در ادامه بر نتايج برخي از 

 .اين پژوهش ها اشاره مي شود
5Fته در خارج از كشور نيز نتايج پژوهش چويپژوهش هاي صورت گرف در

حاكي از آن است كه اجراي  )2010( 1
6Fو فينگال ينگردر پژوهشي ديگر ش دوره هاي آموزشي ضمن خدمت سهم به سزايي در ساختار دانش معلمان دارد.

2 )2005 (
لسچينگر و فاين گال در پژوهشي به اين  ثير مثبت دارد.أنشان دادند كه توانمندسازي در ايجاد حس اعتماد و احترام افراد ت

نتيجه دست يافته اند كه بين توانمندسازي و رفتار عادالنه رابطه وجود دارد و توانمندسازي بايد از طريق رفتارهاي عادالنه و 
 .منصف بودن در كارها صورت پذيرد

ه هاي آموزش ضمن ثير دورأتبا عنوان ) 1391(در پژوهشي ديگر  نتايج حاصل از پژوهش حيدري نژاد و همكاران
 سازي دبيران تربيت بدني نشان مي دهد كه به طور كلي بين دوره هاي آموزش ضمن خدمت با توانمندخدمت بر توانمند

 .سازي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
مت ثر بر انتقال آموزش در آموزش هاي ضمن خدؤدر پژوهشي به بررسي عوامل م) 1394( خراساني و همكاران

نتايج پژوهش آنان نشان داد كه در بين كاركنان  .كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون پرداختند
، نع معمولي در برابر انتقال آموزشبه عنوان ما 68/2ثر بر انتقال آموزش با كسب ميانگين ؤدانشگاه تهران عوامل فردي م

 .نيز مانع معمولي انتقال محسوب مي شوند 07/3مانع معمولي و عوامل آموزشي با ميانگين  47/3عوامل سازماني با ميانگين 
در پژوهشي به اين نتيجه دست يافته اند كه از نظر كاركنان ،آموزش هاي ضمن خدمت  ) 1390( اسالمي و همكاران

 .در توسعه ابعاد توانمندسازي كاركنان نقش دارد
يز در پژوهشي رابطه  مثبت و معنادار بين آموزش هاي ضمن خدمت و عملكرد معلمان  ن) 1390(ظهرابي و همكارانش

 .ييد قرار داده اندأرا مورد ت
در پژوهشي به بررسي تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر كارايي كاركنان ) 1390(رضازاده بهادران و همكاران

صل از پژوهش آنان نشان داد كه بر اساس مدل كرك پاتريك نتايج حا.دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب پرداختند
 ).11: 1390 رضازاده بهائران و همكاران،( اثير بااليي بر كارايي كاركنان داردأدوره هاي آموزش ضمن خدمت ت

ثير آموزش هاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان سازمان هاي اداري شهر أدر پژوهشي ت )1386( محمدي ناييني
آموزش هاي ضمن خدمت موجب افزايش . 1: نتايج پژوهش وي نشان داده است كه .رد مطالعه قرار داده استاراك را مو

بين آموزش هاي ضمن خدمت و بهبود  .2تخصصي در سازمان هاي اداري شهر اراك شده است  -تعداد كاركنان فني
ارتقاء كيفيت آموزش ها رابطه  بين آموزش هاي ضمن خدمت و. 3عملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود ندارد 

تخصصي افراد تطابق  -بين آموزش هاي ضمن خدمت با نيازهاي شغلي و ارتقاء سطح دانش فني. 4معناداري وجود ندارد 
 .وجود ندارد

                                                      
1-Ghiou 
2-Laschinger & Finegan 
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 فرضيه هاي فرعي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنان  -1

 .دارد رابطه وجودلرستان 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي سازماني كاركنان   -2

 .رابطه وجود دارد لرستان
طه راب دانشگاه آزاد اسالمي واحد لرستانبين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وكارائي كاركنان  -3

 .وجود دارد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وتحقق اهداف سازماني كاركنان  -4

 .رابطه وجود دارد لرستان
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد لرستانبين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و نيازهاي آموزشي كاركنان  -5

 .رابطه وجود دارد
 

 روش شناسي
توجه  با محقق ساخته شده براساس ادبيات پژوهشي وپرسشنامه . نوع پيش بيني است پژوهش حاضر همبستگي ازروش 

داده  روش هاي آماري مناسب، استفاده از سپس با .سازمان تدوين گرديده است كارائي در به ابعادآموزش ضمن خدمت و
هاي  ضمن خدمت وكارائي كاركنان دانشگاه هاي آموزش بين دورهنهايت رابطه  در تحليل قرارگرفته و تجزيه و مورد ها

 بررسي اين پژوهش كليه كاركنان شاغل در جامعه آماري مورد .ارزيابي قرارگرفته است مورداسالمي استان لرستان  آزاد
فرمول كوكران  اين پژوهش از در. مي باشند نفر 588 كه طبق آمار مي باشند 1394 سال استان لرستان در هاي آزاد دانشگاه

 كه از نامه ها بين آنان توزيع گرديد پرسش و برآورد 233حجم نمونه آماري. حجم نمونه استفاده شده است جهت برآورد
 پرسشنامه به صورت تكميل شده دريافت گرديد كه داده هاي همين تعداد پرسش220نامه توزيع شده  پرسش 233 تعداد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS20از نرم افزار آماري  هنامه استخراج و با استفاد
 

 يافته هابحث و 
تعداد دوره هاي آموزشي كه پاسخگويان  ،نفر پاسخگو 220مجموع  از مشاهده مي شود، 6چنانچه در جدول شماره 

دوره 15از  باالتر )درصد 9/90( نفر 200 دوره، 15 )درصد 7/7( نفر 17 ،دوره 5-10 )درصد 4/1( نفر 3 شركت داشته اند،
 .شركت كرده اند

 
 آزمون اولين فرضيه پژوهش

 
 بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنانضريب همبستگي : 1جدول 

 توانمندي سازي فردي كاركنان متغيرها
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 دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 شدت

 معني داري
 تعداد

095/0 
162/0 
220 

 
آموزشي دوره هاي متغير دو بين آزمون پيرسون همبستگي  يبكه ضر نشان مي دهد  1جدول  و تحليل داده هاتجزيه 

سطح  از و بزرگتر 162/0برابر ) معني داري( -p  مقدار با و 095/0برابر ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنان 
بين برگزاري دوره ي شود و در نتيجه ميعني عدم وجود رابطه رد ، لذا در اين سطح فرضاست α= 05/0 داريامعن

 واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد كاركنان دردرميان هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنان 
 .داردرابطه معني داري وجود اسالمي استان لرستان 

 
 آزمون دومين فرضيه پژوهش

 برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي كاركنانبين ضريب همبستگي : 2جدول 

 توانمندي سازي سازماني متغيرها

 دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 شدت

 معني داري
 تعداد

019/0 
05/0 

220 

 
دوره هاي متغير دو بين آزمون  پيرسون همبستگي  يبكه ضر نشان مي دهد  2ي جدول تجزيه و تحليل داده ها
و  05/0 برابر )معني داري( -p  مقدار با و 190/0برابر كاركنان توانمندي سازي سازماني آموزشي ضمن خدمت و 

بين ي شود و در نتيجه ميعني عدم وجود رابطه رد ، لذا در اين سطح فرضاست α= 05/0 داري ازسطح معنيكوچكتر 

واحدهاي دانشگاهي  كاركنان دردرميان كاركنان توانمندسازي سازماني برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و 
 . رابطه معني داري وجود دارداسالمي استان لرستان  دانشگاه آزاد

 
 آزمون سومين فرضيه پژوهش

 كاركنانكارائي بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ضريب همبستگي  :3جدول 

 كاركنانكارائي  متغيرها

 دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 شدت

 معني داري
 تعداد

24/0 
004/0 
220 

 

0H

0H
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آموزشي دوره هاي متغير دو بين آزمون پيرسون همبستگي  يبكه ضر نشان مي دهد 3ي جدول تجزيه و تحليل داده ها
 α= 05/0 دارياسطح معن ازو كوچكتر  004/0برابر  )داريامعن( -p  مقدار با و 24/0برابر كاركنان  كارائيضمن خدمت و 

بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن ي شود و در نتيجه ميعني عدم وجود رابطه رد اين سطح فرض، لذا در است
داري ارابطه معنواحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان  كاركنان دردرميان كاركنان  كارائيخدمت و 
 . وجود دارد

 آزمون چهارمين فرضيه پژوهش
 

 كاركنانتحقق اهداف سازماني بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ضريب همبستگي  :4جدول 

 تحقق اهداف سازماني متغيرها

 دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 شدت

 معني داري
 تعداد

36/0 
003/0 
220 

 
دوره هاي متغير دو بين آزمون پيرسون همبستگي  يبكه ضر نشان مي دهد 10ي جدول شماره تجزيه و تحليل داده ها

 ازو كوچكتر  003/0برابر  )معني داري( -p مقدار با و 36/0 برابركاركنان تحقق اهداف سازماني آموزشي ضمن خدمت و 
بين برگزاري ي شود و در نتيجه ميعني عدم وجود رابطه رد ، لذا در اين سطح فرضاست α= 05/0 داري سطح معني

واحدهاي دانشگاهي دانشگاه  كاركنان درميان  دركاركنان تحقق اهداف سازماني دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و 
 . رابطه معني داري وجود دارداسالمي استان لرستان  آزاد

 
 آزمون پنجمين فرضيه پژوهش

 كاركناننيازهاي آموزشي بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ضريب همبستگي  :5جدول 

 نيازهاي آموزشي متغيرها

 ضمن خدمتدوره هاي آموزشي 
 شدت

 معني داري
 تعداد

010/0 
879/0 
220 

 
دوره هاي متغير دو بين آزمون  پيرسون همبستگي  يبكه ضر نشان مي دهد 5 ي جدولتجزيه و تحليل داده ها

سطح  از و بزرگتر 879/0برابر  معني داري( -p  مقدار با و 010/0برابر كاركنان  نيازهاي آموزشيآموزشي ضمن خدمت و 
بين برگزاري دوره ي شود و در نتيجه نميعني عدم وجود رابطه رد ، لذا در اين سطح فرضاست α= 05/0 داري معني

اسالمي  واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد كاركنان درميان  دركاركنان نيازهاي آموزشي هاي آموزشي ضمن خدمت و 
 . داردنرابطه معني داري وجود استان لرستان 

0H

0H

0H



 رابطة بين دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارائي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان                       1394پاييز 

27 

 
 بحث و نتيجه گيري

در جهان امروز و با توجه به تحوالت فراواني كه در بحث مديريت منابع انساني صورت مي گيرد، توجه به خواسته 
ترين راهكار هاي افزايش كارايي نيروي انساني به  هاي كاركنان و همراه و همگام ساختن آنان با اين تحوالت يكي از مهم

ني بهتر مي تواند در خدمت سازمان خود باشد كه آمادگي الزم براي شمار مي رود؛ به عبارت بهتر، نيروي انساني زما
بين دوره هاي آموزش ضمن خدمت رابطه بر اين اساس، اين پژوهش با هدف تعيين  .ط جديد را داشته باشديمواجهه با شرا

در اين پژوهش پنج فرضيه صادر و مورد  .به انجام رسيده است هاي آزاداسالمي استان لرستان كاركنان دانشگاه كارائي و
 .ين آزمون ها اشاره مي شوداآزمون قرار گرفت كه در ادامه به طور خالصه به نتايج 

اولين فرضيه پژوهش پيرامون رابطه بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنان 
 يبضربراساس  تجزيه و تحليل داده ها. مورد آزمون قرار گرفت شاغل درواحدهاي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان

كاركنان ميان  درضمن خدمت و توانمندي سازي فردي كاركنان بين آموزش آزمون پيرسون نشان دادكه همبستگي 
نتايج نتيجه آزمون اين فرضيه با  .نداردرابطه معني داري وجود واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان 

در توسعه ابعاد توانمندسازي كه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت را ) 1390( حاصل پژوهش اسالمي و همكاران
 .ثر دانسته اند همخواني داردؤكاركنان م

بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و توانمندي سازي سازماني دومين فرضيه پژوهش پيرامون رابطه 
براساس  تجزيه و تحليل داده ها. اسالمي استان لرستان  مورد آزمون قرار گرفت واحدهاي دانشگاه آزاد شاغل دركاركنان 

ميان  در ضمن خدمت و توانمندي سازي سازماني كاركنانبين آموزش  آزمون پيرسون نشان داد كههمبستگي  يبضر
نتيجه آزمون اين فرضيه به . ي داري وجودداردرابطه معنكاركنان واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان 

طور كل با نتايج پژوهش هاي صورت گرفته كه در متن مقاله بدان ها اشاره رفت همخواني دارد زيرا انتظار اين است كه با 
 . فعاليت هاي سازماني نيز به شكل مطلوب تر انجام پذيرد افزايش دانش فردي افراد،

 شاغل دركارائي كاركنان  رابطه بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وسومين فرضيه پژوهش پيرامون 
همبستگي  يبضربراساس  تجزيه و تحليل داده ها. واحدهاي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان مورد آزمون قرار گرفت

دانشگاهي دانشگاه كاركنان واحدهاي درميان كارائي كاركنان  ضمن خدمت وبين آموزش آزمون پيرسون نشان داد كه 
حيدري نژاد و نتيجه آزمون اين فرضيه با نتايج حاصل از پژوهش  .دارد ني داري وجودرابطه معاسالمي استان لرستان  آزاد

 .همخواني دارد) 1391( همكاران
تحقق اهداف سازماني  بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وچهارمين فرضيه پژوهش پيرامون رابطه 

براساس  تجزيه و تحليل داده ها. واحدهاي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان مورد آزمون قرار گرفت شاغل دركاركنان 
ميان  درضمن خدمت و تحقق اهداف سازماني كاركنان بين آموزش  داد كه،آزمون  پيرسون نشان همبستگي  يبضر

نتيجه آزمون اين فرضيه با  .دارد ني داري وجودرابطه معاسالمي استان لرستان  كاركنان واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد
 .همخواني دارد) 1390( ظهرابي و همكارانشنتايج حاصل از پژوهش 

پنجمين فرضيه پژوهش پيرامون رابطه بين برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و نيازهاي آموزشي كاركنان 
 يبضربراساس  تجزيه و تحليل داده ها. مورد آزمون قرار گرفتواحدهاي دانشگاه آزاداسالمي استان لرستان  شاغل در
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كاركنان واحدهاي ميان  دركاركنان  نيازهاي آموزشي ضمن خدمت وبين آموزش  آزمون پيرسون نشان داد كههمبستگي 
نتيجه آزمون اين فرضيه با نتايج حاصل از  .دارد ني داري وجودرابطه معاسالمي استان لرستان  دانشگاهي دانشگاه آزاد

 .همخواني دارد) 1390(و ظهرابي و همكارانش)  1391( ، حيدري نژاد و همكاران) 2010( چويپژوهش هاي 
به طور كلي و با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان گفت كه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان 

ين شده مي تواند بر افزايش كارايي كاركنان تاثير مثبت داشته باشد و به همين دليل نيز پيش تعي از بابرنامه هاي مشخص و
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