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 چکیده

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازی كاركنان بر اساس مدل كرک پاتریک اداره آموزش و حاضر با هدف  مقاله

كلیه كاركنان اداره جامعه آماری شامل . تپژوهش توصیفی از نوع همبستگی اس این. انجام شد، پرورش شهرستان قائمشهر

نفر با روش نمونه گیری  717تعداد ، طبق جدول كرجسی و مورگان. بودنفر  144به تعداد  7393سال  درآموزش و پرورش 

، دمت و ارزیابی كرک پاتریکآموزش ضمن خ پرسشنامه هایابزار اندازه گیری داده ها شامل . تصادفی طبقه ای انتخاب شد

 پایایی پرسشنامه های، توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای كرونباخپرسشنامه ها روایی . بود

محاسبه شد كه نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسب و  55/4برابر  ارزیابی كرک پاتریک و 81/4برابر آموزش ضمن خدمت 

، ستفاده از روش های آمار توصیفی )محاسبه فراوانی و درصد هایل داده ها اتجزیه و تحل روش. مطلوبی برخوردار هستند

( از طریق برنامه نرم ضریب همبستگی پیرسونتک گروهی و t آزمون هایآمار استنباطی ) میانگین و انحراف استاندارد( و

بیشتر از متوسط و در حد  كاربردی توانمندسازی كاركنان به صورت عملی وزان مییافته ها نشان داد كه . بود SPSS 22افزاری

 .مطلوبی است

 آموزش و پرورش، مدل ارزش یابی كرک پاتریک، نیروی انسانی، كیفیت دوره های آموزش ضمن خدمتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

و وقایع متنوع  نوآوری بی وقفه به پیش می رود و انبوه مسائلدر این مرحله از تاریخ كه روند رو به رشد دانش بشری در مسیر 

ده می گردد و ابداعات و اكتشافات با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در طیف گسترده ای فراتر از جایگزین الگوهای كهنه و فرسو

اختن به ایجاد تغییر و تحول ضرورت پرد، تصور به وقوع می پیوندد و هر لحظه چارچوب نظام علمی گذشته را از هم می پاشد

در این میان پرداختن به آموزش نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت . نسانی امری اجتناب ناپذیر استو آموزش نیروی ا

چنین به نظر می رسد كه یکی از ، چرا كه با مروری بر چگونگی روند توسعه در كشورهای جهان، خاصی برخوردار می باشد

. ا استذاری در امر آموزش و پرورش نیروی انسانی آنهاسی در پیشرفت كشورهای توسعه یافته سرمایه گعوامل مهم و اس

به ، آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا پیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

ارتباطات و ، هانی شدن آموزش و رشد فزاینده فناوی اطالعاتاهتمام به این مسئله با ج. صورت منظم و علمی مورد توجه نبود

تغییرات سریع در دانش و مهارت ها شدت بیشتری یافت سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهم ترین عامل توسعه 

 . (7394، سازمانی شناخته شده و آموزش بهترین ابزار پاسخ به این نیاز تلقی گردید )اورنگی و همکاران

 روند چنین. می باشد   حال گسترش در سرعت به، دانش كسب ابزار عنوان به الکترونیکی یادگیری، امروز پرشتاب جهان در 

 یادگیری های پروژه مدیریت و یابی ارزش، اجرا در و منطقی علمی های روش اعمال به ملزم را اندركاران دست، رشدی به رو

 اجرا از پیش نیازها پیش بررسی و جیسن امکان الکترونیکی یادگیری در منطق و پیرو عقل های روش از. می نماید الکترونیکی

 . (7388، همکار و )فاضل است الکترونیکی پروژه یادگیری

 نیروی بتوان باید علم پیشرفت سرعت به توجه با و است كشور هر از آموزش ناپذیر جدایی بخش ضمن خدمت آموزش  

 اخذ تصمیمات و كاری مشکالت حل در را كاركنان، خدمت ضمن های دوره. ساخت كارآزموده بیشترچه  هر را خود انسانی

 به بزرگساالن آموزش این میان در، چنین هم. گردد می    افراد كار انجام در عالقه افزایش سبب، چنین هم. سازد می تواناتر

 . (7389، )مخری دارد پیشرفت برای بیشتری ظرفیت و قابلیت خود خاص های ویژگی دلیل

 توسعه مهم عوامل از انسانی تربیت نیروی و آموزش ابعاد همه گسترش، فرهنگی و اعیتماج اقتصادی توسعه مهم عوامل از 

 بزرگی تحوالت. است كار به دانا و متخصص انسانی تربیت نیروی و آموزش ابعاد همه گسترش، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی

 می به وجود مختلف مشاغل برای را آموزش یدجد نیازهای، می افتد اتفاق طور روزانه سازمانی به هر دانش زمینه های در كه

 توجه خدمت آموزش ضمن مانند، ش ها آموز دیگر انواع به و نیست نیاز این پاسخگوی، صرف دانشگاهی كه تحصیالت آورد

 بیش، معاصر دنیای در. می دهد قرار فرد قبلی های سبد آموزش در را جدیدی دانش حقیقت در، خدمت ضمن آموزش. دارد

 ها نوآوری و تحوالت و تغییر با سازمان در كار اجرای های روش بین تعامل گرو ها در سازمان دوام و بقاء دیگر انمز هر از

 های آموزش اصوالً.  است كاركنان خدمت ضمن آموزش مؤثر مکانیزم از استفاده در تعامل این اصلی كلید. است فراسازمانی

 طور به و شغلی روابط در مؤثر نقش ایفای ها برای انسان كه كرد تصور انمیتو مداومی های آموزش از جزیی را خدمت ضمن

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر هدف این مقاله . (7394، غفاری و پور )كاظم نیازمندند آنها به اجتماعی روابط كلی

 . است توانمند سازی كاركنان بر اساس مدل كرک پاتریک اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر
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 تعاریف نظری

 :( ارزش یابی را در معنای عام آن تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می 7985فرهنگ روان شناسی آرتوربر ) ارزش یابی

یک سلسله آزمایش در رسیدن به هدف ، یک درس، داند و به صورت خاص تر ارزش یابی را تعیین میزان موفقیت یک برنامه

 . های اولیه آنها می داند

 موزشی است كه در قالب دوره های آموزشی در شركت توزیع برق مازندران انجام فعالیت های آی انسانی: نیرو آموزش

می گیرد و عبارت است از باال بردن سطح دانش و تخصص كاركنان به نحوی كه بتوانند وظایف شغلی خود را به نحو احسن 

 . شوندانجام دهند و برای قبول مسئولیت ها بیشتر و بهتر آماده 

 :ارائه قدرت و تواناشدن معنی شده است و ، مجوز دادن، نگ فشرده آكسفورد قدرتمند شدندر فره توانمند سازی

توانمندی فرآیندی است كه باعث افزایش توان . دادن آزادی و عمل به افراد برای اداره خود، درمعنای خاص قدرت بخشیدن

ان شده و آنان را قادر می سازد تا عوامل قا ء بینش سیاسی و اجتماعی شكاركنان برای حل مسائل و چالش های كاری و ارت

 . و آنها را تحت كنترل گیرند محیطی مر بوط به شغل خود را شناسایی

 :منظور از كاركنان در این تحقیق افرادی می باشند كه در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر مشغول بکار  کارکنان

 . ره آموزش اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر شركت نموده اندیکی از دوره های آموزشی ادا می باشند و حداقل در

 

 ب( تعاریف عملیاتی

 :عالیق و ، آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها آموزش ضمن خدمت

هر نحوی كه بخواهیم آموزش ضمن خدمت به ، با وجود این. ر می روددر قالب كارهایی كه از افراد انتظا، نیازهای آتی سازمان

جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش كارایی كاركنان و ایجاد سازش با محیط و ، را تعریف كنیم

 . افزایش خدمات، در نتیجه

 :هر های آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمش نیروی انسانی شامل كلیه افرادی است كه در دوره نیروی انسانی

شركت دارند و در سمت های مختلف و با شرح وظایف متفاوت و نیز تخصص های گوناگون برای پیشبرد اهداف سازمان به 

 . (7310، صورت رسمی یا غیر رسمی فعالیت می كنند )باباخانی

ک پاتریک می باشد كه و سنجش مدیریت منابع انسانی مدل كر یکی از بانفوذترین مدل های ارزیابی کرک پاتریک:مدل 

از این مدل بیش از سی سال است كه در سازمان هایی كه به . (1440، توسط دونالد كرک پاتریک توصیف شده است )اسمیت

فقط به ، جدیداین الگوی . (1440، آموزشی استفاده می شود )بتسبه منظور ارزیابی از دوره های ، دنبال سود بیشتر هستند

. سطوح مختلفی را برای آن شناسایی می كند، دنبال سنجش تاثیرات برنامه )ارزش یابی پایانی و پیگیری( است و در این زمینه

ند دلیل است: نخست اینکه ( محبوبیت این مدل به چ7383، این الگو در سازمان های متعددی اجرا شده است )فتحی واجارگاه

قابل اجرا می ، های داده شده به روشی نظام منده نیاز به آموزش دارند به منظور ارزیابی آموزش این مدل برای مشاغلی ك

الگویی است كه فرد محقق بر اساس  چهارچوب نظریكه شاید ، باشد؛ دوم این كه اصرار كرک پاتریک بر نتایج سطح چهار

در واقع مبنایی است كه . نظریه پردازی می كند، ه اندین عواملی كه در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شدآن درباره روابط ب

تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود و یک شبکه منطقی كامل و توصیف شده بین متغیرهایی است كه از طریق 

 . (7319، ده است )خاكیمشاهده و بررسی ادبیات موضوع فراهم آم، فرایندهایی مانند مصاحبه
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 مدل تحلیلی 

7ابی كیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی كرک پاتریکسطحی ارزی الگوی چهار
  

مدل چهارسطحی كرک پاتریک حاوی دو مرحله ابتدایی ارزش یابی گرم )واكنش و یاادگیری( و دو مرحلاه پایاانی ارزش یاابی     

ه دو سطح پایاانی  الیکدر ح، سطح اولیه این مدل در محیط آموزشی صورت می گیرددو . سرد )رفتار و نتابج سازمانی( می باشد

 . آن در محیط واقعی و محل كار كاركنان اندازه گیری می شود

 : از عبارتند كه شود می پیشنهاد آموزش ارزش یابی برای سطح چهار الگو این در

قاوانین و  ، محتاوا و مطالاب درسای متناساب    ، متخصص آماوزش دهناده  نیروی انسانی ، سطح اول واكنش )منابع مالی و مادی

 1رایی آموزش(ت و روش های اجمقررا

. دهناد  مای  نشان خود از، آموزش دوره یک اجرای در موثر عوامل تمامی به فراگیران كه است واكنشی میزان واكنش از منظور

 دریافات  دنبال به پیمایش ها این. كند می  گیری اندازه، آموزش برنامه مورد در را كنندگان شركت احساس چگونگی، واكنش

 دوره محتوای و وسایل یا كالس،  آموز تجهیزات و مواد، درس تکالیف، درسی برنامه، آموزش نسبت به، كنندگان شركت نظرات

 . است. . .  آموزشی های

3شغلی(انطباق با نیازهای ، سطح دوم یادگیری )افزایش مهارت های شغلی
  

 كننادگان  شاركت  باه ، آموزشای  دوره در كاه  اسات  حقایقی و ها تکنیک، مهارت ها فراگیری میزان تعیین از عبارت یادگیری

 باه ، آموزشای  های دوره در شركت از بعد و ضمن، پیشین آموزش های راه از توان می و است شده روشن آنان برای و آموخته

 .  برد پی آنها

0)تغییر رفتار آموزش گیرنده(سطح سوم رفتار 
  

 مای  حاصل آموزشی های دوره در شركت اثر كنندگان در شركت رفتار در كه است تغییراتی میزان و چگونگی، رفتار از منظور

 چاالش  بسایار  پیشاین  ساطوح  باه  نسبت سطح این. روشن ساخت كار واقعی محیط در ارزیابی ادامه با توان می را آن و شود

 در تغییار  زماان ، دوم. آورناد  دسات  به شان رفتار در تغییر برای را فرصتی باید كنندگان شركت، نخست كه چرا، است برانگیز

 حین در رفتار نکردن یا كردن تغییر بر تواند می كه است سازمانی جو، سوم كرد بینی پیش توان نمی واقعی صورت به را رفتار

 .  باشد داشته تاثیر كار

 . مشروح ترین اطالعات درباره آموزشی كه باید كسب شده باشد را نیز در بر داردبا ارزش ترین یا 

 

 ریکشی در الگوی کرک پاتسطوح ارزش یابی آموز

 : از عبارتند كه شود می پیشنهاد آموزش ارزش یابی برای سطح چهار الگو این در

 )رضایت کاربران(5واکنش نخست: سطح

                                                           
1- Kirk Patrick,1959,28) 
2 - reaction 

learning  - 3  

behavior  - 4  
5  - reaction 
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. دهند می نشان خود از، آموزش دوره یک اجرای موثر در عوامل تمامی به فراگیران كه است واكنشی میزان واكنش از منظور

 دریافت دنبال به پیمایش ها این. كند گیری می اندازه، برنامه آموزش مورد در را كنندگان شركت احساس چگونگی، واكنش

 دوره محتوای و وسایل یا كالس،  آموز تجهیزات و مواد، در تکالیف، برنامه درسی، آموزش نسبت به، كنندگان شركت نظرات

 . است. . .  آموزشی های

 

6یادگیری دوم: سطح
 نگرش و مهارت(، ابعاد دانش )تغییر در یکی از 

 كنندگان به شركت، آموزشی دوره در كه حقایقی است و ها تکنیک، مهارت ها فراگیری میزان تعیین از عبارت یادگیری

 به، آموزشی های دوره در شركت از بعد و ضمن، آموزش های پیشین راه از توان می و است شده روشن آنان برای و آموخته

 . برد پی آنها

 

: الگوی چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک (1لجدو  

نتایج هر  انواع سطوح

 سطح

 پرسش اصلی ابزار گردآوری اطالعات و سنجش

از خود  شركت كنندگان چه واكنشی نسبت به دوره پرسشنامهنظرخواهی و  واكنش سطح اول

 نشان می دهند؟

استفاده از پیش آزمون و پس آزمون  یادگیری سطح دوم

 سنجش یادگیری              برای

شركت كنندگان در دوره عمال چه چیزی را یاد 

گرفته اند و چگونه قادرند یادگیری خود را نشان 

 دهند؟

بررسی تغییرات در كار و رفتار از راه  رفتار سطح سوم

 ذی نفعان آموزش

دوره آموزشی چه تاثیرات بلند مدتی بر رفتار شغلی 

 ره داشته است؟كاركنان شركت كننده در دو

مدارک و اثرات در ، بررسی اسناد نتایج سطح چهارم

 كل سازمان

سازمان چه استفاده ای از دوره آموزشی برده است و 

 زمانی دوره ها كدامند؟تاثیرات سا

 

 رفتار : مسو سطح
 )میزان انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار(7

 می حاصل آموزشی های دوره در شركت اثر كنندگان در شركت رفتار در كه تاس تغییراتی میزان و چگونگی، رفتار از منظور 

 چالش بسیار پیشین سطوح به نسبت سطح این. روشن ساخت كار واقعی محیط در ارزیابی ادامه با توان می را آن و شود

 در تغییر زمان، دوم. درنآو دست به شان رفتار در تغییر برای را فرصتی باید كنندگان شركت، نخست كه چرا، است برانگیز

 حین در رفتار نکردن یا كردن تغییر بر تواند می كه است سازمانی جو، سوم كرد بینی پیش توان نمی واقعی صورت به را رفتار

 . باشد داشته تاثیر كار

                                                           
6  - learning 

7  -  behavior 
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 نتایج : چهارم سطح
 (. . . افزایش میزان بهره وری شغلی و، افزایش کیفیت تولید، )از قبیل کاهش ضایعات8

 مشکل بسیار سطح این گیری اندازه. دارد سازمان ارتباط به مستقیم طور به كه است هدف هایی تحقق میزان نتایج از منظور

سود و فروش بررسی می ، افزایش كیفیت تولیدات، دوباره كاری ها، ها هزینه كاهش قبیل از، نتایج از شواهدی آن در و است

 . شود

 

 پیشینه تحقیق

 ور:شده در داخل کشتحقیقات انجام 

فراورده های نفتی با ( پژوهشی با عنوان بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی در صنعت پاالیش و پخش 7383برزگر )

، سطح این مدل یعنی واكنش 0كه در این تحقیق اثربخشی دوره های آموزشی را در . تاكید بر مدل كرک پاتریک انجام داد

داده با عنایت به تجربه چندین ساله محقق در سازمان پذیرش سطح اول الگوی  ورد ارزیابی قرارانتقال و نتایج م، یادگیری

لذا سطح دوم و سوم این مدل كه بیانگر عینی عملکرد آموزش و میزان دست . ن در حد باالیی قرار داردپاتریک توسط كاركنا

جهت اثبات فرضیه های زیر به ، با استفاده از پرسشنامه برای دو طبقه مدیران و كارشناسان، یابی به اهداف تعیین شده است

 مرحله اجرا درآمده است:

 . سازمان اثربخشی الزم را داردالف( دوره های آموزشی 

 . الگویی مناسب جهت سنجش اثربخشی دوره های آموزشی است، ب( الگوی پاتریک

شركت سایپا دیزل بر اساس الگوی كرک پاتریک انجام ( پژوهشی با عنوان ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی 7381امیری )

شاخص مدرس ، دست یابی به اهداف دوره    واكنش فراگیران در سه سطح شاخصنتایج نشات داد كه پرسشنامه ارزیابی . داد

از نظر  ،دست یابی به اهداف دئره و شاخص برنامه ریزی و اجرای دوره    در خصوص شاخص. و برنامه ریزی تهبه گردیده است

یری فراگیران در دوره های میزان یادگ. در متوسط و ضعیف ارزیابی گردیده است Excel –Word شركت كنندگان در دوره

در سطح كم و در دوره های آموزشی نمونه گیری در سطح خوب و عالی ارزیابی گردیده Catia- Excel –Word آموزشی

 . است

درو بر اساس مدل كرک پاتریک اثربخشی دوره های آموزشی شركت ایران خو( پژوهشی با عنوان بررسی 7383عباسیان ) 

واكنش مطلوبی نسبت به دوره آموزشی ، اد كه فراگیران با توجه به عامل های مهم موجود در یک دورهنتایج نشان د. انجام داد

 . اجرا شده از خود نشان می دهند

زیع برق شمال ی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی شركت تو( پژوهشی با عنوان تعیین و اندازه گیر7385محسنی ) 

كفایت نفس ، مرثر بودن شغل، خود تعیینی یا حق انتخاب، نشان داد كه متغیرهای تعهد سازمانی نتایج. غرب تهران انجام داد

كار ، ترغیب و تشویق، یشیوه رهبر، تحت عامل شناختی و متغیرهای آموزش، معنی دار بودن شغل و اعتماد، یا شایستگی

، دسترسی به اطالعات، ی تفویض اختیارتحت عامل انگیزشی و متغیرها، غنی سازی شغل و مشاركت، ارتباطات، تیمی

بارهای عاملی . تحت عامل ارتباطی قرار گرفته اند، كنترل و دسترسی به منابع، اشکار سازی اهداف و چشم انداز، مسئولیت

ستگی باالیی بین این متغیرها و عامل شناختی وجود ختی قرار گرفته اند نشان می دهد كه همبمتغیرهایی كه در عامل شنا

شغل خود و وظایفی كه انجام می ، هر چه قدر كاركنان احساس كنند كه از حق انتخاب بیشتری در كار خود برخوردارند. ددار

                                                           
8  -  results 
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احساس نمایند كه از شایستگی برای آن كار ، باشند از تعهد باالیی نسبت به سازمان خود برخوردار، دهند مؤثر بپندارند

، معنی دار تلقی كنند و از اعتماد باالیی نسبت به مدیر و همکاران خود برخوردار باشندشغل خود را مهم و ، برخوردار هستند

عیت موجب می گردد كه كاركنان نسبت به سازمان و شغل خود احساس مطلوب تری پیدا كنند و این سبب می گردد وض

كه در عامل انگیزشی قرار گرفته اند نشان و بارهای عاملی متغیرهایی . توانمند سازی كاركنان از وضعیت بهتری برخوردار گردد

ترغیب و تشویق ، شیوه رهبری مناسب، بهبود آموزش. همبستگی نسبتاً معقولی بین این متغیرها و عامل انگیزشی وجود دارد

 غنی سازی شغل و افزایش سطح مشاركت كاركنان موجب ارتقای كفایت، ارتباطات اثر بخش، میبهره گیری از كار تی، كاركنان

و . نفس و انگیزش می گردد و این موجب می شود تا وضعیت توانمندسازی كاركنان از وضعیت مطلوب تری برخوردار گردد

همبستگی معقولی بین این متغیرها و عامل  بارهای عاملی متغیرهایی كه در عامل ارتباطی قرار گرفته اند نشان می دهد كه

سترسی بیشتر و راحت تر كاركنان به اطالعات و منابع مورد نیاز شغلی خود و د، افزایش تفویض اختیار. ارتباطی وجود دارد

كاهش حیطه منترل سبب می گردد تا كاركنان احساس قدرتمندی بیشتری نمایند و وضعیت توانمندسازی كاركنان از وضعیت 

 . طلوب تری برخوردار گرددم

منظور بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی انجام  ( پژوهشی با عنوان ارائه مدلی به7380همکاران ) آقاجانی و 

تشریح و تبیین نقش و جایگاه توانمند سازی در توسعه انسانی و اجتماعی درجهت مدیریت بر ، تحقیقی هدف عملیاتی. دادند

 ادبیات موضوعی مربوط مستند به مرور، بر این اساس. می باشد    و مسائل چند بعدی وچند بخشی موجود در جامعهچالش ها 

ارائه مدل جامع عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی در چهار بعد توانمند سازی ، به توانمند سازی و عوامل موثر برآن 

توانمند سازی ، بوده است مهارت ها، استراتژی شیوه، ر های: ارزش های مشترکتوانمند سازی رهبران كه شامل متغی، فرهنگ

ستاد )پشتیبانی( پذیرفته ، مهارت ها، سیستم ها یا متغبر هایی همچون: شیوه ها. یتی با تغییر سیستم ها و ساختاراعمال مدیر

 . است

نتایج نشان داد كه . توانمندسازی كاركنان انجام دادبررسی رابطه بین ساختار سازمانی و  ( پژوهشی با عنوان7380حرآبادی ) 

و یا اختیار )معنوی یا قانونی( است و مستلزم بررسی نقش مدیران و رهبران هم قبل از  توانمند سازی به معنای دادن قدرت

تی كاركنان از چرا كه آنها تأثیر بسیار زیاد و اجتناب ناپذیری بر ادراک روان شناخ، توانمندسازی و هم بعد از آن است

، ارتقای احساس كاركنان در مورد توانمندی شان، یجاد هدف مشترکتوانمندسازی دارند و نقش های مهم و متفاوتی اعم از ا

و تمركز بر راهبردهایی كه ، تأكید بر تالش های كاركنان و ستایش از نقش آنان در مساعدت در نیل به اهداف سازمانی

 . ایفا می كنند، گیری ها تشویق نمایند ا در تصمیمخودگردانی و استقالل گروهی ر

به توصیف و تحلیل . عنوان ارزیابی راه های توانمند سازی كاركنان دانشگاه بیرجند انجام داد( پژوهشی با 7384محمدی ) 

ابعاد و ، توانمند سازی كه به عنوان شیوه مناسب انگیزش در عصر حاضر شناخته شده است پرداخته و ضمن تشریح رویکردها

مدیریت ، پاداش مبتنی بر عملکرد، یض اختیارتفو، راههای مختلف توانمندسازی از قبیل غنی سازی شغل، عوامل مؤثر

مشاركت درهدف گذاری را بررسی كه در میان نتایج از تأیید تمامی ، تشکیل تیم های كاری، سیستم پیشنهادها، مشاركتی

 . كندمی     موارد فوق به جز تیم سازی حکایت

دیریت توانا سازی كاركنان در كمیته امداد تحقیق دیگری توسط آقای محمد علی باقری انجام شده كه به بررسی وضعیت م

مسئله اصلی در این مقاله بحث وا گذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری وا طالع رسانی . امام خمینی استان قزوین پذیرفته است

کل توانا سازی كلمه پر آب و تابی است كه مش. سیاسی استر فعالیت های اجتماعی و و مناسب و مشاركت مردم د به هنگام
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، گشای تمام مسائل محیط كار می شود و توانا سازی بین كنترل كامل و مدیریت و آزادی عمل كاركنان توازن برقرار می كند

رت از مدیران به كاركنان به عنوان یک سازه همچنین توانمند سازی عبارت از یک سازه ارتباطی معطوف به تقسیم و انتقال قد

نقش به عنوان یک سازه شناختی شامل مجموعه ای از شناخت ها در جهت افزایش انگیزش  انگیزش نامتمركز بر ایجاد كفایت

 . درون وظایف شغلی كاركنان بوده است

 

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

در این پژوهش به مدیران  9لی هارسترتاثیر آموزش سرپرستی در شركت بین الملفلشمن و همکارانش در تحقیقی با عنوان  

پایه معیار های درونی نتیجه ای پایدار به  آموزش بر. آموزش داده شد تا به روش مالحظه كاراتر و ساخت ده تر رفتار كنند

تان آموزش تاثیر مثبت یابی توسط فرادسچرخش شغلی و ارز، شکایات، حوادث، اما در معیار های بیرونی مثل غیبت. دست نداد

در اینجا منظور از مفهوم كاراتر و ساخت ده تر این است كه مدیران بتوانند فعالیت ها و وظایف محوله را در قالب  .داشته است

به های منظم و علمی و از پیش تجربه شده و نیز مبتنی بر دانش ها و مهارت های جدیدی كه از دوره ها كسب نموده اند 

 . مرحله اجرا برسانند

پژوهشی دیگر با عنوان بررسی تأثیر دانش و توانمند سازی پرسنل بر میزان سخت كوشی و فعالیت  (1441)74راپ و همکارانش

پرسنل با سطح پایینی از تجربه از ، نتایج نشان داد بر خالف اعتقادات و باور های عموم. های هوشمندانه آنان انجام دادند

جه نشان داد كه پرسنل با سطوح پایین تر از سطوح باال تر تیت منافع از توانمندی رهبران داشته و همچنین نمحصول / صنع

 . دانش بیشتر گرایش و تمایل به سمت تالش و سخت كوشی دارند

ن فعال تر بهره وری و اثر بخشی در عملکرد را به وجود می آورد و كاركنا، تحقیقی از الک جاكسول؛ توانمند سازی كاركنان

نی آن نیست كه مدیر هیچ مسئولیتی در قبال سازمان ندارد و هیچ عملکردی ندارد توانمند سازی كاركنان به مع، می شوند

بلکه به این معنی است كه جوابگوی تقاضایی است برای سازمان كه جستجو كند كاركنان توانمند را و این آغاز راهی است برای 

در سازمان تمرین و پرورش كاركنان . یت فوق تا سرپرست خط مقدم را در نظر گرفته باشدرهبر كه تمام سطوح از مدیر

اگر سازمانی نباشد كه به توانمندی پرسنل پاسخگو باشد نشان داده می شود . توانمند و ارتباط مدیران با كاركنان همراه باشد

ی وسیله مدیریت مرور می شود برا هر ارتباط و تصمیم و فعالیت كه به. كه در آن موقع كاركنان به تمسخر گرفته می شوند

می  كاركنان. پیشنهاد و توانمند سازی كاركنان می باشد و برای سازمان لذت دارد كه توانایی كاركنان در سازمان اثبات شود

ن افراد را تحت فشار بگذارد تا بهبودی توانند با یک فرایند اطمینان در پروژه جزء توانمند شوند كه مدیریت می تواند اغلب ای

یکی ازبارزترین نشانه ها برای كارمندان توانمند فرصتی است كه آنها مهارت ها را كسب كرده . شوددر توانایی كاركنان حاصل 

 . دانش را آموخته باشند و یادگیری را توسط سازمان فرا گرفته باشند

. ام دادانج« جش رفتارهای توانمند كننده رهبر: توسعه ابزارهای بازخوردی( پژوهشی با عنوان تعریف و سن1444) 3كونزاک

تسهیم ، تصمیم گیری خودگردان، مسئولیت پذیری، بعد تفویض اختیار 1مدلی از توانمندسازی را ارائه می دهد كه شامل 

این شش بُعد را در ، ر مدیرانبه عقیده وی هر چه قد. توسعه توانایی و مشاوره برای عملکرد نوآورانه می باشد، اطالعات

این مدل از آنجا . كاركنان نیز احساس توانمندی شناختی بیشتری را از خود نشان خواهند داد، رفتارهایشان بیشتر نشان دهند

                                                           
9  -  Harrester 

rapp  - 10  
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حائز اهمیت است كه نخستین گام در جهت توسعه یک مقیاس كمی سنجش سطح توانمندی كاركنان و نیز ک ابزار تشخیصی 

 . ی كندمهارت های مدیریتی مرتبط با تسهیل توانمندسازی فراهم م    ددر تعیین كمبو

معتقد است كه توانمند سازی فرآیندی است كه فرهنگ « بکارگیری كاركنان توانمند در كار ( پژوهشی با عنوان7998) 1فاكس

فاكس . و حمایت نیز فراهم گردد اطالعات به مشاركت گذاشته شود و منابع، توانمندسازی و شایستگی به وسیله آن توسعه یابد

در مدل وی هر كدام از اجزای توانمندسازی . برای اجزای توانمندسازی كاركنان است در جستجوی فراهم آوردن مدلی

مدلی برای درک ، تدارک منابع و حمایت( به تنهایی آزمون شده و در نهایت، توسعه شایستگی، مشاركت در اطالعات، )فرهنگ

 . مندسازی كاركنان مبتنی بر الزامات اخالقی فراهم گردیده استو بکارگیری توان

كه . نتایج نشان داد. نکته مورد توجه برای رهبران انجام دادند 1( پژوهشی با عنوان راه توانمندسازی: 7991)7كویین واسپریتزر 

تفویض ، بر این است كه توانمندسازی در دیدگاه ایستا اعتقاد. توانمندسازی به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم بندی می شود

می شود و افراد در برابر نتایج مسئول هستند؛ اما در نگرش     پاسخگویی تفویض. وب روشن استتصمیم گیری در یک چارچ

تیم ، مدل سازی رفتارهای توانمند، درک نیازهای كاركنان، تغییرات، رشد، توانمند سازی در حقیقت با پذیرش ریسک، پویا

به اعتقاد كویین و اسپریتزر هر دو دیدگاه )ایستا و پویا(  .ترغیب همکاری و اعتماد به دیگران در اجرای كار همراه است، سازی

برای انتقال از دیدگاه ایستا به پویا باید اقداماتی به . نقص هایی دارند و توانمند سازی كاركنان به تركیبی از این دو نیاز دارد

 شرح ذیل صورت گیرد: 

 اد بصیرت روشن و چالش برای رسیدن به آن ایج .7

 وجود گشودگی در سازمان ) جریان باز اطالعات( و انجام دادن كار تیمی  .1

 برقراری نظم و اعمال كنترل  .3

 حمایت سازمانی و احساس امنیت و ثبات  .0

 

 روش پژوهش

مقدار همبستگی یا رابطه از طریق . همبستگی استاز نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش ، این پژوهش از نظر هدف كاربردی 

 . توزیع نمرات متغیرها تعیین می شود

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

میانگین و انحراف ، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی )محاسبه فراوانی و درصد ها  

استفاده  SPSS 22 بستگی پیرسون( از طریق برنامه نرم افزاریتک گروهی و ضریب هم tاستاندارد( و آمار استنباطی )آزمون 

 . شد

 

                                                           
2- Fox John, 1998.  

3- Quinn, R.E and Spreitzer  
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 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

منجر باه توانمناد ساازی    : آموزش های انجام شده در اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر تا چه اندازه فرضیه اصلی -7

 مورد نیاز كاركنان بصورت عملی و كاربردی شده است؟

 

  فرضیه های آماری عبارت است از:، آزمون فرضیه اصلی جهت  

 

:
0H آموزش ضمن خدمت در حد متوسط استتوانمندسازی كاركنان در   .  

:
1H بیشتر از حد متوسط استآموزش ضمن خدمت توانمندسازی كاركنان در    .  

 

 و بصورت ریاضی داریم:  

:
0H   ≤ 755      

:
1H   < 755     

 

 

 توانمندسازی کارکنان در آموزش های ضمن خدمتتک گروهی جهت بررسی  t: آزمون (2جدول 

تعداد 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

تفاضل 

 میانگین ها

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 19/17 48/0 14 19/7 14/758 714 444/4 

 

( را رد و H0داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 1نتایج بررسی داده ها در جدول      

می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین   یعنی. ( .α > 444/4=Sig=45/4چرا كه )، ( را تایید می نمایندH1پژوهش )فرضیه 

( از میانگین نظری )نقطه 19/17ونه با میانگین نظری اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا كه میانگین نمونه )میانگین نم

توانمندسازی كاركنان به صورت عملی و می توان ادعا كرد میزان     درصد 95اطمینان بنابراین با ، ( بزرگتر است14برش: 

 . بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است كاربردی

 

 :فرضیه های ویژه

: آیا اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر از نیروی انسانی متخصص در امر آموزش جهت اجرای دوره های 1فرضیه  -1

 برخوردار می باشد؟آموزشی 

  :های آماری عبارت است ازفرضیه ، 7جهت آزمون فرضیه   
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:
0H برخوردار نمی باشداز نیروی متخصص آموزش و پرورش    .  

:
1H از نیروی متخصص برخوردار می باشد آموزش و پرورش   .  

 

 و بصورت ریاضی داریم:  

:
0H ρ = 0 

:
1H ρ ≠ 0 

  

 

 

 برخورداربودن از نیروی متخصص در امر آموزشمیزان تک گروهی جهت بررسی  t: آزمون (3جدول 

تعداد 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 98/75 17/1 11/11 714 444/4 

 

( را رد و H0داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 3نتایج بررسی داده ها در جدول     

اداره آموزش و ی توان ادعا نمود م، بنابراین. ( .α > 444/4=Sig=45/4چرا كه )، ( را تایید می نمایندH1فرضیه پژوهش )

 . انسانی متخصص در امر آموزش جهت اجرای دوره های آموزشی برخوردار می باشدپرورش شهرستان قائمشهر از نیروی 

 

 .  : آیا محتوا و مطالب درسی دوره ها متناسب با برنامه ها و اهداف سازمانی و آموزشی می باشد2فرضیه  -3

 

 

  رضیه های آماری عبارت است از:ف، 1جهت آزمون فرضیه   

 

:
0H   .مطالب درسی متناسب با اهداف آموزشی نمی باشد  

:
1H   .مطالب درسی متناسب با اهداف آموزشی می باشد  

 

 و بصورت ریاضی داریم:  

:
0H ρ = 0 

:
1H ρ ≠ 0 
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 کارکنان دگیری سازمانییامیزان تک گروهی جهت بررسی  t: آزمون (4جدول 

تعداد 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 70/31 31/5 99/84 714 444/4 

 

( را رد و H0داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 0نتایج بررسی داده ها در جدول   

محتوا و مطالب می توان ادعا نمود ، بنابراین. ( .α > 444/4=Sig=45/4)چرا كه ، ایید می نمایند( را تH1فرضیه پژوهش )

 . درسی دوره ها متناسب با برنامه ها و اهداف سازمانی و آموزشی می باشد

 

 : آیا فعالیت های آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت های شغلی كاركنان می گردد؟3فرضیه  -0

 

 فرضیه های آماری عبارت است از: ، 3ون فرضیه جهت آزم  

 

:
0H  فعالیت آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت شغلی كاركنان نمی گردد

:
1H فعالیت آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت شغلی كاركنان می گردد   

 

 و یا بصورت ریاضی داریم:   

:
0H ρ = 0 

:
1H ρ ≠ 0 

  

 

 افزایش توانایی و مهارت شغلی کارکنانزان میگروهی جهت بررسی  t: آزمون (5جدول 

تعداد 

 نمونه

انحراف  میانگین 

 معیار

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 18/13 55/0 14/51 714 444/4 

  

( را رد و H0صفر )داده ها فرضیه ، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 5نتایج بررسی داده ها در جدول   

فعالیت های می توان ادعا نمود  ، بنابراین. (. α > 444/4=Sig=45/4چرا كه )، ( را تایید می نمایندH1ژوهش )فرضیه پ

 . آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت های شغلی كاركنان می گردد
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می شود چقدر        در دوره های آموزشی حاصل: میزان تغییراتی كه در رفتار شركت كنندگان در اثر شركت 4فرضیه  -5

 می باشد؟

 

  فرضیه های آماری عبارت است از:، 0جهت آزمون فرضیه   

 

:
0H  میزان تغییرات رفتار شركت كنندگان در حد متوسط است

:
1H  میزان تغییرات رفتار شركت كنندگان بیشتر از حد متوسط است 

 

 و یا بصورت ریاضی داریم:   

:
0H   ≤ 34      

:
1H   < 34     

 

 

 میزان تغییرات رفتار شرکت کنندگانتک گروهی جهت بررسی  t: آزمون (6جدول 

تعداد 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

تفاضل 

 میانگین ها

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 19/33 31/3 34 19/3 07/774 714 444/4 

  

( را رد و H0داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 1ی داده ها در جدول نتایج بررس  

می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین   یعنی. ( .α > 444/4=Sig=45/4چرا كه )، ( را تایید می نمایندH1فرضیه پژوهش )

( از میانگین نظری )نقطه 19/33ارد و از آنجا كه میانگین نمونه )میانگین نمونه با میانگین نظری اختالف معناداری وجود د

بیشتر از متوسط و  تغییر رفتار شركت كنندگاندرصد می توان ادعا كرد میزان  95بنابراین با اطمینان ، ( بزرگتر است34برش: 

 . در حد مطلوبی است

  

یج قابل مشاهده از كاركنان مانند انطباق رفتار كاركنان : آیا فعالیت های آموزشی سبب تحقق اهداف آموزشی و نتا5فرضیه  1

و ارتقاء  ارزش افزوده آموزشی، بهبود شاخص های موفقیت كسب و كار، درست انجام دادن كار، با انتظارات نقش سازمانی آنها

 توانایی برای دست یابی به اهداف شده است؟

 

  آماری عبارت است از:فرضیه های ، 5جهت آزمون فرضیه   
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:
0H  فعالیت های آموزشی سبب تحقق اهداف آموزشی نمی شود

:
1H  میزان تغییرات رفتار شركت كنندگان بیشتر از حد متوسط است 

 

 و یا بصورت ریاضی داریم:   

:
0H   ≤ 34      

:
1H   < 34     

 

 

 رات رفتار شرکت کنندگانمیزان تغییتک گروهی جهت بررسی  t: آزمون (7جدول 

تعداد 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

تفاضل 

 میانگین ها

درجه  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معناداری

717 19/33 31/3 34 19/3 04/71 714 444/4 

 

( را رد و H0صفر ) داده ها فرضیه، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 1نتایج بررسی داده ها در جدول   

می توان ادعا نمود از لحاظ آماری بین    یعنی. ( .α > 444/4=Sig=45/4چرا كه )، ( را تایید می نمایندH1فرضیه پژوهش )

( از میانگین نظری )نقطه 19/33میانگین نمونه با میانگین نظری اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا كه میانگین نمونه )

از  بیشتر تغییر رفتار شركت كنندگانمی توان ادعا كرد میزان      درصد 95بنابراین با اطمینان ، ر است( بزرگت34برش: 

 . متوسط و در حد مطلوبی است

 

   

 : آیا فعالیت های آموزشی بطور كلی موجب افزایش سطح توانمندی كاركنان گردیده است؟6فرضیه  -1

 ت است از: فرضیه های آماری عبار، 1جهت آزمون فرضیه   

 

:
0H  فعالیت های آموزشی موجب افزایش سطح توانمندی نگردیده است

:
1H فعالیت های آموزشی موجب افزایش سطح توانمندی گردیده است   

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

:
0H ρ = 0 

:
1H  ρ ≠ 0 
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 : بررسی ضریب همبستگی رابطه بین فعالیت آموزشی و توانمندسازی(8جدول 

 

 متغیرها

 توانمندسازی

 مقادیر محاسبه شده شاخص های آماری

 

 فعالیت آموزشی

 717 ( nتعداد نمونه )

r 787/4 - 

 401/4 (. Sig سطح معناداری )

  

:داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 8نتایج بررسی داده ها در جدول   
0H را رد و )

:فرضیه پژوهش )
1Hرا تایید می نمایند ) ،( 45/4چرا كه=α > 401/4=Sig .) .رابطه معنادار می توان ادعا نمود ، بنابراین

. می باشد 78/4به طوری كه مقدار این همبستگی ، منفی بین فعالیت آموزشی و سطح توانمندسازی كاركنان وجود دارد

دی كاركنان توسط فعالیت های آموزشی درصد از سطح توانمن 1/3نشان می دهد كه ، (=431/4محاسبه ضریب تعیین )

 . كاركنان قابل پیش بینی است

 

 های پژوهشیافته 

 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها نشان داد كه: 

 درصد( بود 15مرد )، جنسیت اكثریت آزمودنی ها . 

 درصد( بود 04سال ) 04تا  37، سن اكثریت آزمودنی ها  . 

 درصد( بود 01سال ) 14تا  74، سابقه خدمت آزمودنی . 

 درصد( بود 15سال ) 5، سابقه مدیریت آزمودنی . 

 درصد( بود 11لیسانس )، تحصیالت آزمودنی . 

 درصد( بود 31علوم انسانی )، رشته تحصیلی آزمودنی . 

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها نشان داد كه: 

قائمشهر تا چه اندازه منجر به توانمند سازی آموزش های انجام شده در اداره آموزش و پرورش شهرستان : فرضیه اصلی -7

 نان بصورت عملی و كاربردی شده است؟ مورد نیاز كارك

 < α=45/4)چرا كه ، ( را رد می كندH0داده ها فرضیه صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه   

444/4=Sig .) بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است صورت عملی و كاربردی توانمندسازی كاركنان بهمیزان بنابراین . است . 

آیا اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر از نیروی انسانی متخصص در امر آموزش جهت اجرای دوره های : 7فرضیه  -1

 آموزشی برخوردار می باشد؟ 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 7711-7794، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

7781 

 

 < α=45/4چرا كه )، كند( را رد می H0فر )داده ها فرض ص، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

085/4=Sig .اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر از نیروی انسانی متخصص در امر آموزش جهت ، بنابراین، ( است

 . اجرای دوره های آموزشی برخوردار می باشد

 زمانی و آموزشی می باشد؟ آیا محتوا و مطالب درسی دوره ها متناسب با برنامه ها و اهداف سا: 1فرضیه  -3

 < α=45/4چرا كه )، ( را رد می كندH0داده ها فرض صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

038/4=Sig .متناسب با برنامه ها و اهداف سازمانی و آموزشی می باشدمحتوا و مطالب درسی دوره ها ، بنابراین، ( است . 

 فعالیت های آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارتهای شغلی كاركنان می گردد؟ آیا: 3فرضیه  -0

 < α=45/4كه )، ( را رد می كندH0داده ها فرض صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

444/4=Sig .كاركنان می گردد فعالیت های آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت های شغلی، بنابراین، ( است . 

 

میزان تغییراتی كه در رفتار شركت كنندگان در اثر شركت در دوره های آموزشی حاصل می شود چقدر می : 0فرضیه  -5

 باشد؟ 

 < α=45/4كه )، ( را رد می كندH0داده ها فرض صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

444/4=Sig .بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است كنندگانتغییر رفتار شركت میزان ، ینبنابرا، ( است . 

آیا فعالیت های آموزشی سبب تحقق اهداف آموزشی و نتایج قابل مشاهده از كاركنان مانند انطباق رفتار كاركنان : 5فرضیه  -1

ارزش افزوده آموزشی و ارتقاء ، ت كسب و كاربهبود شاخص های موفقی، درست انجام دادن كار، با انتظارات نقش سازمانی آنها

 توانایی برای دست یابی به اهداف شده است؟ 

 < α=45/4كه )، ( را رد می كندH0داده ها فرض صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

444/4=Sig .اختالف معناداری وجود دارد و از آنجا كه ظری از لحاظ آماری بین میانگین نمونه با میانگین ن، بنابراین، ( است

درصد می توان ادعا كرد  95بنابراین با اطمینان ، ( بزرگتر است34( از میانگین نظری )نقطه برش: 19/33میانگین نمونه )

 . بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است تغییر رفتار شركت كنندگانمیزان 

 ور كلی موجب افزایش سطح توانمندی كاركنان گردیده استبطآیا فعالیت های آموزشی : 1فرضیه  -1

 < α=45/4كه )، ( را رد می كندH0داده ها فرض صفر )، (α=45/4درصد ) 95در سطح اطمینان یافته ها نشان داد كه 

401/4=Sig .ه طوری كه ب، داردرابطه معنادار منفی بین فعالیت آموزشی و سطح توانمندسازی كاركنان وجود ، بنابراین، ( است

درصد از سطح توانمندی  1/3نشان می دهد كه ، (=431/4محاسبه ضریب تعیین ). می باشد 78/4مقدار این همبستگی 

 . كاركنان توسط فعالیت های آموزشی كاركنان قابل پیش بینی است

 

 بحث و نتیجه گیری 

بیشتر از متوسط و در  ندسازی كاركنان به صورت عملی و كاربردیتوانممیزان یافته ها نشان داد كه ، در بررسی فرضیه اصلی  

 . هم سو است (7380و حرآبادی ) (7383برزگر )، (7381امیری ) نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های. حد مطلوبی است
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نی متخصص در امر رش شهرستان قائمشهر از نیروی انسااداره آموزش و پرو یافته ها نشان داد كه، 7در بررسی فرضیه   

همکاران  آقاجانی و نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های. آموزش جهت اجرای دوره های آموزشی برخوردار می باشد

 . هم سو است (1444( و كونزاک )1441) راپ و همکارانش، (7384محمدی )، (7380)

ه ها متناسب با برنامه ها و اهداف سازمانی و آموزشی محتوا و مطالب درسی دور یافته ها نشان داد كه، 1در بررسی فرضیه   

 . هم سو است( 7998فاكس ) ( و1441راپ و همکاران )، (7381امیری ) نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های. می باشد

كنان می فعالیت های آموزشی موجب افزایش توانایی و مهارت های شغلی كار داد كهیافته ها نشان ، 3در بررسی فرضیه   

فاكس  ( و1441راپ و همکاران )، (7380آقاجانی و همکاران )، (7383برزگر ) نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های. گردد

 . هم سو است( 7998)

نتیجه . بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است تغییر رفتار شركت كنندگانمیزان  یافته ها نشان داد كه، 0در بررسی فرضیه   

هم ( 7998فاكس ) ( و1441راپ و همکاران )، (7380آقاجانی و همکاران )، (7383برزگر ) ت آمده با نتایج پژوهش هایبه دس

 . سو است

نمونه با میانگین نظری اختالف معناداری وجود دارد و از لحاظ آماری بین میانگین  یافته ها نشان داد كه، 5در فرضیه سوال   

درصد می توان  95بنابراین با اطمینان ، ( بزرگتر است34( از میانگین نظری )نقطه برش: 19/33از آنجا كه میانگین نمونه )

نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش . بیشتر از متوسط و در حد مطلوبی است تغییر رفتار شركت كنندگانادعا كرد میزان 

 . هم سو است( 7998فاكس ) ( و1441راپ و همکاران )، (7380آقاجانی و همکاران )، (7383برزگر ) های

، توانمندسازی كاركنان وجود داردرابطه معنادار منفی بین فعالیت آموزشی و سطح  یافته ها نشان داد كه، 1در بررسی فرضیه  

 درصد از سطح 1/3نشان می دهد كه ، (=431/4محاسبه ضریب تعیین ). می باشد 78/4به طوری كه مقدار این همبستگی 

برزگر  نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های. توانمندی كاركنان توسط فعالیت های آموزشی كاركنان قابل پیش بینی است

 . هم سو است( 7998فاكس ) ( و1441راپ و همکاران )، (7380اجانی و همکاران )آق، (7383)

 . قیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می گردددر قالب پیشنهادات برخواسته از تح مقاله در این قسمت نتایج حاصل از

 

 الف( پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش:

در كیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی با توجه به یافته های تحقیق بهتر است تحقیقاتی در خصوص  -7

 . سایر مولفه های آن مشخص گرددبا كیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت تا میزان ، ابعاد مختلف انجام شود

بیشتر از متوسط و  توانمندسازی كاركنان به صورت عملی و كاربردیمیزان با توجه به یافته های تحقیق كه نشان می دهد  -1

نسبت  پیشنهاد می شود مسئوالن شهرستان. و در این دو متغیر مردان نمرات باالتری را كسب نموده اند. در حد مطلوبی است

 . تقاء زنان در این خصوص اقدام نمایندبه ار

تصمیم گیری ها دقت     لذا در اعمال و گفتار و، مدیران نقش به سزایی در باال بردن كیفیت آموزش ضمن خدمت دارند -3

 . مضاعفی به عمل آورند

 :ب( پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر

 . نجام گرفته و با نتایج این پژوهش مقایسه گرددپیشنهاد می شود نظیر همین پژوهش در بین ادارات دیگر ا -7

 . سعی شود در انجام پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شده استفاده شود -1
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 . بهتر است از روش گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شود و نتایج با هم مقایسه و بررسی شود -3

ی با نتایج به دست آمده از مطالعات داخلی به طور اد می شود مطالعات سایر كشورها در قالب مطالعات تطبیقپیشنه -0

 . تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد
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