
 

 

 

 درهای آموزش ضمن خدمت دورهتحقق اهداف میزان 

 های دولتیدانشگاه یهاکتابخانه

 4لیال زادولی خواجه، 3زادهحسنمحمد ، 2زینب وفایی، 1فاطمه زندیان

 شناسیمطالعات دانش

 643تا  656ص ، 79پاییز ، 61شماره ، سال چهارم

 57/85/79تاریخ دریافت: 

 62/87/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های مرکزی کتابخانه های آموزش ضمن خدمت دربررسی میزان تحقق اهداف دورهاز پژوهش حاضر هدف 

 پرسشنامه 3ها از برای گردآوری داده بود وپیمایشی  از نوع روش. است بوده های دولتی شهر تهراندانشگاه

 جامعهده شد. اها استفها و آزمون فرضیههای آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسشو روش ساختهمحقق

پرسشنامه طراحی شده ، . برای سنجش رواییبوددولتی شهر تهران دانشگاه  63های مرکزی کتابخانه، پژوهش

نفر از نمونه  38ین آزمایشی ب طوربهها پرسشنامه، ن پایایییتعی منظوربهمربوطه قرار گرفت و اختیار متخصصان در 

ایج . نتمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد SPSSافزار آماری توزیع گردید و به کمك نرم

ن های آموزش ضمبرای دوره شدهمطرحمیزان تحقق اهداف اصلی ، کنندگانشرکتنشان داد مدیران برخالف 

( 58/3نگین )ها با میاکیفیت فعالیت مؤلفه، کنندگاناند و از نظر شرکترا در یك سطح ارزیابی کرده خدمت

 اند.را داشته کمترین میزان رشد، (05/5) نیانگیمانگیزش با  مؤلفهبیشترین و 

 های دولتیدانشگاه یهاکتابخانه، شهر تهران، ضمن خدمت آموزش :های کلیدیواژه

  

                                                           

6. گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار، zandian313@gmail.com 

 vafai.z@gmail.comدانشگاه تربیت مدرس،  شناسیعلم اطالعات و دانش کارشناسی ارشد. 5

 hasanzadeh@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس،  شناسیعلم اطالعات و دانشدانشیار گروه . 3

های عمومی کشور . کارشناسی ارشد مدیریت اطالعات دانشگاه تربیت مدرس / کتابدار نهاد کتابخانه4

leylazadavali@gmail.com 
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 مقدمه

 گونهنیا هدف و است خدمت دوران طی آموزش مفهوم به خدمت ضمن آموزش

، رتمها سطح بردن باال، هامسئولیت و وظایف به آگاهی، شغلی امکانات ایجاد، هاآموزش

 آموزش «6نگولدستی. »است جدید وضع با انطباق و باالتر مشاغل به ارتقاء برای الزم توانایی

 داندمی هاییانگیزش و مفاهیم یا قوانین، هامهارت دارنظام اکتساب فرایند را خدمت ضمن

 اطارتب در خدمت ضمن آموزش اگرچه. شودمی محیط در افراد عملکرد بهبود به منجر که

 هایدوره با که خدمتی ضمن آموزش به توجه اما، رودمی کار به جدید کارکنان با

 هب منجر و گیردمی صورت خدمت حین و محیط در کهاین بر عالوه، یابد ادامه شدهحساب

، محیط با قمنطب علوم و تکنولوژی تغییرات با زمانهم افراد پایدار و بهتر مهارت و یادگیری

 همچنین، کاری محیط به جدید ابزارهای ورود با زمانهم کارکنان هراسی تکنولوژی کاهش

 تغییر ایجاد و هاپیشرفت مشاهده دلیل به کارکنان در نفساعتمادبه و انگیزه افزایش موجب

 ازمانس تداوم برای هاراه مؤثرترین از یکی نیز و سازمان بقای ضامن. شودمی خود در زمانهم

 انسانی نیروی، دارد اهمیت از همه بیش آنچه امروز جهان در .است کنونی جهانی جامعه در

 اجتماعی و اقتصادی روند خصوصیت، درنهایت آنچه معتقدند اقتصاددانان کهطوریبه است

 (.6376، علمشاهی) است انسانی منابع کندمی تعیین را

 وعن هر، سازمان توسعه و انسانی منابع بهسازی در آموزش راهبردی ارزش به توجه با 

 در که تاس آن امر این دلیل یك. یابدنمی دست نتایجی چنین به، کیفیت هر با و آموزش

کتابخانه یکی از  (.5887، 5دونوهه) ابدیتحقق نمی هاهدفآموزشی همه  هایدوره

 ترینمهمشود. آموزش ضمن خدمت یکی از ای محسوب میعلمی هر جامعه یربناهایز

های ضروری برای عدم توجه به مسئله آموزش چراکهدر این سازمان است  موردتوجهمسائل 

مستقیم  ریأثتبر کمیت و کیفیت کارایی آنان و کیفیت خدمات کتابخانه  هاکارکنان کتابخانه

 آموزش ضمن یهااست تا میزان تحقق اهداف دوره نیبه دنبال ا پژوهش حاضر دارد.

مدیران و  دگاهیشهر تهران را از د یدولت یهادانشگاه یمرکز یهادر کتابخانهخدمت 

                                                           
1. Goldstein 
2. Donohue 
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 بررسی میزان تحقق اهداف پژوهشقرار دهد. هدف اصلی این  موردبررسیکنندگان شرکت

های در کتابخانه 6307-6378 هایسال یهای آموزش ضمن خدمت ارائه شده در طدوره

 ئناًممط .است کنندگانشرکتهای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و مرکزی دانشگاه

نین ساخته و همچ اهها آگرا نسبت به دستاوردها و معایب دوره نتایج حاصل از این پژوهش ما

این از بنابر؛ آوردهای آتی فراهم میگیری بهتر جهت برگزاری دورهزمینه را برای تصمیم

مشخص کردن ، دهدجمله مواردی که اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می

، یهای آموزشی بر رشد شخصبرنامه تأثیرگذاریارزیابی میزان ، هاقوت برنامهنقاط ضعف و 

کردن فواید آموزشی برای فراگیران و مشخص، های شغلی کارکناننگرشی و مهارت

یفیت ارتقاء ککمك به ، ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه آموزشی، هاکتابخانه

 ،با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر .است نآموزش و توسعه اعتماد جمعی در سازما

 ریزی صحیح و اصولی باعث جلوگیری از اتالفتوانند با برنامهبهتر می، مراکز و مسئولین

هایی مناسب در سطح گسترده طراحی و ها شوند و برنامهبودجه و امکانات کتابخانه، وقت

 رطوبههایی را که تواند برنامهه میدارای اهمیت است ک جهتنیازااجرا کنند و این خود 

نیازها و  رندهیدربرگ احتماالًو  آیددرمیو نهادها به اجرا  هاسازمانپراکنده از طرف 

 دارهدف، مشکالت است مؤثرها نیستند و ناتوان از حل های واقعی کارکنان کتابخانهخواسته

 نماید نیازمی دوچندانی مهم دیگری که ضرورت این پژوهش را نکته. کندو همسو 

خود  های آموزشیبه ارزشیابی برنامههای دولتی شهر تهران های مرکزی دانشگاهکتابخانه

 که تاکنون در این سازمان صورت نگرفته است. است بوده

 :استهای مطرح در این پژوهش به شرح زیر پرسش

ده چقدر بوی آموزشی هااز طریق دوره رفتار کارکنانایجاد تغییرات مثبت در  زانیم. 6

 است؟

 چقدر بوده است؟ های آموزشیافزایش سطح دانش شغلی کارکنان از طریق دوره زانی. م5

 چقدر بوده است؟ های آموزشیافزایش سطح مهارت شغلی کارکنان از طریق دوره زانی. م3

چقدر  های آموزشیاز طریق دوره نگرش مثبت نسبت به تغییر در کارکنان جادیا زانی. م4

 بوده است؟
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 های آموزشی چقدر بوده است؟میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق دوره .2

 های آموزشی چقدر بوده است؟. میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق دوره1

 های آموزشی چقدر بوده است؟های کارکنان از طریق دوره. میزان ارتقاء کیفیت فعالیت9

آموزش ضمن خدمت از دیدگاه  یهادورهعوامل آموزشی در  . میزان توجه به0

 کنندگان چقدر است؟شرکت

کنندگان چقدر ها از دیدگاه شرکتعوامل آموزشی بر تحقق اهداف دوره ریتأث. میزان 7

 ؟است

 این پژوهش بدین شرح است: ۀشدطرحهای فرضیه

های رهبا میزان تحقق اهداف دوهای دولتی تهران در ارتباط های مرکزی دانشگاهبین کتابخانه

 د.وجود دار یتفاوت معنادار، آموزش ضمن خدمت

شهر  یدولت یهادانشگاه یمرکز یهادر کتابخانه یآموزش یهاتحقق اهداف دوره زانیم نیب

 وجود دارد. یتفاوت معنادار، کنندگاناز دیدگاه مدیران و شرکت تهران

، سابقه خدمت، تی)جنس یشناختتیجمع ایهمؤلفه كیبه تفککنندگان بین نظرات شرکت

فاوت تهای آموزشی دورهتحقق اهداف  زانیمنسبت به  (یلیرشته تحص، التیتحص زانیم

 معناداری وجود دارد.

وضوع م یك پژوهش امکان روشن شدن سیر مطالعات مربوط به یهانهیشیپپرداختن به 

 توانیمکند. برای مثال آن پژوهش فراهم می کنندگاناستفادهپژوهش را برای پژوهشگر و 

آموزش ضمن  ریتأث»( در پژوهش خود با عنوان 6376یغمایی سابق ) همچون ییهاپژوهش به

ید که به این نتیجه رس «های عمومی شهر تبریزهای شغلی کارکنان کتابخانهخدمت بر مهارت

 یابد.های ضمن خدمت افزایش میهای شغلی کارکنان با آموزشمهارت

بررسی نیازهای آموزشی »( در پژوهشی با عنوان 6376چراغی ) و کمالی، معرف زاده

درصد از  43/96ها نشان داد که یافته «های عمومی خوزستانکتابداران شاغل در کتابخانه

اوری که تحوالت فن افتندیدراند و های آموزشی ضمن خدمت شرکت کردهکتابداران در دوره

. ستاهای جدید دلیل احساس نیاز به ارتقا و افزایش دانش و کسب مهارت ترینمهماطالعات 

 باشد. مؤثرهای کتابداران تواند در بهبود مهارتهمچنین نیازهای آموزشی متنوع می
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ی هادورهبررسی تأثیر »( در پژوهش خود با عنوان 6376حیدری نژاد و بهرامی و ازمشا )

 اد کهدی پژوهش نشان هاافتهی «یبدنتیتربتوانمندسازی دبیران  آموزش ضمن خدمت بر

موزش ی آهادورهبا  از دیدگاه دبیران، رقابت، سازگاری، یریپذتیمسئولی هامؤلفهبین 

ی آموزش ضمن خدمت و هادورهوجود دارد اما بین  معنادارضمن خدمت رابطه مثبت 

ی کلی اهافتهاما در پایان با توجه به ی، افزایش توانمندی فردشناسی ارتباط وجود ندارد

 شیافزا و خدمت نضمی هاآموزش از دیدگاه دبیران بینی شد که ریگجهینتپژوهش چنین 

از طریق  یبدنتیتربی دبیران هایتوانمندو  دارد وجودی معنادار مثبتطه راب هاآن یتوانمند

 .ابدییمی آموزش ضمن خدمت افزایش هادوره

ضمن خدمت  آموزش ریتأث»( در پژوهشی با عنوان 6375)یخانی و همکاران سار

به این نتیجه « 6300-6301 هایسالدر  احمرهاللبر کارایی کارکنان جمعیت  مدتکوتاه

وزش ی آمهادورهنسبت به کارایی  موردبررسیدیدگاه نمونه ، درمجموعکه  دست یافتند

درصد از تغییرات متغیر  6/2، بر اساس نتایجضمن خدمت در سطح متوسط بود.  مدتکوتاه

ی آموزش ضمن خدمت پوشش داده هادورهوابسته کارایی کارکنان توسط متغیر مستقل 

است. نتایج  551/8در رگرسیون خطی برای عامل مستقل معادل  آمدهدستبه βشد. میزان 

ا شدت رابطه ام، تأثیرگذاریی کارکنان ای آموزش ضمن خدمت بر کارهادورهنشان داد 

 ضعیف بوده است.

ی ضمن هاآموزش راتیدر تأثی خود هاکاوش( در 6375فالحی نیا و عباسی کسانی )

و میزان رضایت شغلی  یوربهرهآموزش ضمن خدمت بر  یهادورهتأثیر »عنوان با  خدمت

 یهاآموزشه ک به این نتیجه دست یافتند هاافتهبا توجه به ی« شهید بهشتی کارکنان دانشگاه

و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی  یوربهرهضمن خدمت تأثیر معناداری بر 

و رضایت شغلی کارکنان  یوربهرهضمن خدمت بر میزان  یهاآموزش دیگرعبارتبهدارد. 

 .تأثیر دارد

نظرسنجی »( در پژوهش خود با عنوان 6374اسدی ) و نوروزی چاکلی، منصوری هفتادر

های های آموزش ضمن خدمت مجازی برای کتابداران کتابخانهی دورهاندازراه ایجاد و

 ؤلفهمفنی و فناوری و  مؤلفه، اداری –حقوقی  هایمؤلفهبه این نتیجه رسید که  «عمومی یزد



026 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
61، 

ز 
ایی

پ
79

 

 -فرهنگی مؤلفهبرای آموزش مجازی بودند. وضعیت  قبولقابلو  مؤثرعوامل ، راهبردی

 هایهمؤلففنی و فناورانه در سطح متوسط و  مؤلفه، اجتماعی در سطح متوسط رو به باال

 ایتدرنهراهبردی و اقتصادی در سطح کمتر از متوسط قرار دارد. ، آموزشی حقوقی و اداری

ای هفنی و فناورانه در کتابخانه مؤلفه، اجتماعی -فرهنگی هایمؤلفهآموزش مجازی در 

 ستان یزد مفید است.عمومی شهر

بررسی تأثیر »خود تحت عنوان  پژوهش( در 6374ی گلوازان و مصطفوی )قهرمان

 «آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان از دیدگاه فراگیران در استانداری قزوین

در  نیانسا ابعمن زیانمندستوا بر تخدم ضمن یهاآموزش تأثیر انمیز بررسی هدف باکه 

 جیتانو  رتافر، یادگیری، رضایتمندی یمؤلفه رچها البقدر  که ینوقز اریندتاسا ناکنراک

ی کلطوربهکه نتایج به این شرح است:  قرار گرفت موردبررسی تخدم ضمن زشموآ متغیر

 ینوقز اریندتاسا ناکنراک شغلی یهایتوانمندگرفت که  نتیجه چنین توانیم پژوهش یناز ا

در  تخدم ضمن یهاو آموزش تسا شده تینسبتاً تقو تخدم ضمن یهاآموزش طریقاز 

 اما .تسمستقیمی گذاشته ا و ثبتم تأثیر ینوقز اریندتاسا ناکنراک یهایتوانمندیش افزا

بر  تخدم ضمن یهاآموزش یهامؤلفه تأثیرگذاری انمیز دشو تأکیدآن  بر یدبا آنچه

 توجه باارد. د ارقراز آن  ترنییو پا سطح متوسطدر  یاثربخشین ا ت کهسا توانمندی فراگیران

 انفراگیر نظرازنقطه دکراستنباط  توانیها مآمده از هرکدام از مؤلفه دست به جیتان به

 هاؤلفهمبیشتر از سایر  ینوقز اریندتاسا ناکنراک زیاسی نتایج بر توانمندمؤلفه تأثیرگذاری

 .اندکردهی ابیارز خودی توانمندسازبر میزان  و آن را مؤثر است

آموزش ضمن خدمت یك مورد مطالعاتی در »عنوان ی تحت ( پژوهش5887) 6سیلویا

انجام داد. هدف اصلی پژوهش آنان فرض نمودن نقش کار و آموزش « دانشگاه کلمبیا

 تشخیص ارتباطات این دو فرایند را برای، دو فرایند همگام که با ارائه راهکارهایی عنوانبه

های آنان حاکی از آن است که کار و از پژوهش آمدهدستبه. نتیجه کنددیگران هموار می

                                                           
1. Sylvia 
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 با نیازهای کاری شدهارائههای آموزش دو فرایند مرتبط به یکدیگرند و چنانچه آموزش

 نخواهد داشت. هاسازماندر بهسازی و پیشرفت  ریتأثهماهنگ نباشند 

چگونه عملکرد ، ضمن خدمتآموزش »عنوان ( در پژوهشی با 5868) 6دوماس و هانچان

تجارت و ، ای که بر روی دو بخش صنعتمطالعه وسیلهبه« دهد؟شرکت را افزایش می

اعتقاد  دیدهآموزشهای درصد از شرکت 2/52، به این نتیجه رسیدند که اوالً، ارتباطات

ز درصد ا 5/7های عمومی در مقایسه با برای سیاست هاآنی کارمندان هامهارتداشتند که 

بین  ارتباطات و روابط انسانی، است. ثانیاً کیفیت افتهی بهبودی آموزش ندیده هاشرکت

 شیافزا بر شده ارائههای ضمن خدمت ی آموزشکلطوربهاست و  افتهی بهبودکارمندان 

یابی ارز نهیزم درهای موجود ی پیشینهبررس بوده است. مؤثرها عملکرد و رقابت شرکت

در  هاها دارد و نکته اصلی در این پژوهشمثبت این دوره ریتأثهای آموزشی نشان از دوره

وع این ن وری از اثرات مثبتها و فراهم نمودن زمینه بهرهکم و کیف ارائه این نوع آموزش

 ها است.آموزش

کار  ،بررسی تأثیر توانمندی کارکنان»( در پژوهش خود با عنوان 5862) 5هنایشا و تحیر

به این نتیجه دست یافتند که هر سه مورد « بر رضایت شغلی، وهی و آموزش کارکنانگر

کار گروهی و آموزش کارکنان تأثیر مثبت بر رضایت شغلی کارکنان ، توانمندی کارکنان

ی مربوط به تأثیر آموزش کارکنان بر رضایت شغلی هاافتهدارد. در این پژوهش در تحلیل ی

ی عنادارمان آموزش کارکنان و رضایت شغلی آنان رابطه مستقیم پژوهشگران دریافتند که می

 .استیك رابطه مثبت ، که این رابطه وجود دارد

ت این مثب ریتأثهای آموزشی نشان از های موجود در زمینه ارزیابی دورهبررسی پیشینه

فراهم  ها وها در کم و کیف ارائه این نوع آموزشها دارد و نکته اصلی در این پژوهشدوره

های با مروری بر پژوهش ها است.این نوع آموزش وری از اثرات مثبتنمودن زمینه بهره

ن اهمیت به میزا هاسازمانکه تمامی  برد یپتوان به این مسئله می، در گذشته گرفتهانجام

                                                           
1. Dumas & Hanchane 
2. Hanaysha & Tahir 
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اند و سعی در انجام های مربوطه پی بردهدر سازمان برگزارشدههای آموزشی ارزیابی دوره

 .ندکاهمیت این موضوع را برای مسئوالن روشن  تواندیمآن دارند. انجام پژوهش حاضر نیز 

 روش

 ،از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش اجرا، حاضر از نظر هدف کاربردی پژوهش

افتن یاز سوی دیگر چون پژوهش حاضر با هدف شناسایی و  پیمایشی است.مطالعه اسنادی و 

یك پژوهش کاربردی نیز ، رودبه کار می سازمانیدرونراهکارهایی برای حل مسائل 

ر مبانی نظری پژوهش بررسی و ب، ابتدا با روش مطالعه سندی، شود. بدین منظورمحسوب می

میزان تحقق  تعیین نسبت بههایی برای بررسی نظرات مدیران و کارکنان اساس آن پرسشنامه

های دولتی شهر های مرکزی دانشگاهآموزش ضمن خدمت در کتابخانههای اهداف دوره

دانشگاه دولتی شهر  63های مرکزی تهران تهیه و تدوین شد. جامعه پژوهش حاضر کتابخانه

، یشهید بهشت، صنعتی شریف، از: دانشگاه تهران اندعبارتها تهران است. این دانشگاه

، شاهد، نعتعلم و ص، طباطبائیعالمه ، امیرکبیر صنعتی، تربیت مدرس، الزهراء، معلمتربیت

که در این مراکز دو گروه مسئوالن  طوسی نیرالدینصخواجهدانشگاه هنر و ، ع(صادق )امام 

های آموزشی برگزارشده توسط در دوره 6378-6307 هایسالکه در های مختلف بخش

-هقرارگرفت موردبررسیها کتابخانهمدیران نفر و  421اند با تعداد شرکت کرده هاسازماناین 

مورد مراجعه قرار  هاآنی همه، تعداد مدیران فراوانی کمتری داشتند کهییازآنجااند. 

نمونه متناسب با جامعه آماری در این پژوهش ، گرفتند. ولی با توجه به تعداد زیاد کارمندان

اتی در زمینه موضوع آوری اطالعات مقدمنفر است. برای جمع 603بر طبق جدول مورگان 

ش های آموزدر برگزاری دوره شدهمطرحو همچنین تعیین بهترین اهداف کیفی آموزشی 

های مرتبط با موضوع و مصاحبه آزاد نامهعلمی و پایان هایکتابها و ضمن خدمت از مقاله

ها و ها استفاده شده است. برای بررسی و آزمون پرسشبا مسئوالن دوره غیررسمیو 

استفاده شده است که پس از طی مراحل  ساختهمحققهای های پژوهش از پرسشنامههفرضی

مسئوالن در  دییتأتهیه پرسشنامه و تعیین حجم نمونه و با کسب مجوزهای الزم و 

 آوری پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامهاقدام به توزیع و جمع موردنظرهای کتابخانه
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های آموزشی از دیدگاه مدیران و اهداف دورهاول که برای سنجش میزان تحقق 

ی هاحاوی دو قسمت اطالعات است که قسمت اول شامل ویژگی، است کنندگانشرکت

. پرسشنامه دوم استپرسش بسته پاسخ  40ها و قسمت دوم شامل شناختی نمونهجمعیت

 هایجهت سنجش میزان توجه به عوامل آموزشی در طی برگزاری دوره سؤال 38حاوی 

جهت سنجش  سؤال 38کنندگان و پرسشنامه سوم نیز حاوی آموزشی از دیدگاه شرکت

های آموزش ضمن خدمت از توجه به عوامل آموزشی در تحقق اهداف دوره ریتأثمیزان 

ای لیکرت است درجه 2ها در مقیاس کنندگان طراحی شده است. پرسشنامهدیدگاه شرکت

 «یلی کمخ، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد»های زینهبا انتخاب یکی از گ دهندگانپاسخکه 

 سیاراز مقادیر ب هرقدرکنند. در این طیف بیان می شدهمطرح سؤاالت نسبت بهنظر خود را 

یت دهنده این است که نقطه انتخاب از وضعکم به طرف مقادیر بسیار زیاد حرکت کنیم نشان

یده پیوست گرد میضماها در بخش پرسشنامهای از بهتری در محیط برخوردار است. نمونه

زینه از گذاری شده و پنج گها به ترتیب طیف لیکرت ارزشاست. به هنگام استخراج گزینه

اند. برای سنجش روایی پرسشنامه تبدیل شده 2تا  6خیلی کم تا خیلی زیاد به ترتیب به نمرات 

 و مشاور و کارشناسان مربوطه قرارپرسشنامه طراحی شده و در اختیار اساتید راهنما ، پژوهش

 منظورهبنهایی ایشان به شکل حاضر طراحی گردید.  دییتأگرفت و پس از رفع اشکاالت و 

و پس از  نفر از نمونه آماری توزیع گردید 38آزمایشی بین  طوربهها پرسشنامه، تعیین پایایی

میزان  SPSSافزار آماری های به دست آمده و به کمك نرمبا استفاده از داده، آوریجمع

 ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.

 هاافتهی

های آموزشی از دیدگاه میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار از طریق دوره پرسش اول:

 چقدر بوده است؟کنندگان شرکتمدیران و 
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 ی آموزشیهادورهزمون میزان ایجاد و تغییرات مثبت در رفتار از طریق نتایج آ .1جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.8448 8.19018 84371. 067. 65 543. 

تغییرات مثبت 

 در رفتار

دیدگاه 

 انکنندگشرکت
603 5.7025 8.71506 86403.- 032. 605 580.- 

در رابطه با میزان  کنندگانشرکتو جهت بررسی دیدگاه مدیران  6با توجه به جدول 

، دمتخضمن های آموزش ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کارکنان از طریق شرکت در دوره

میزان به  تدیدگاه مدیران نسبنمره کلی  نیانگی؛ که ماست شدهمطرحدر پرسشنامه  سؤال 9

 های آموزش ضمن خدمتدورهشرکت در از طریق کارکنان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار 

اطات انسانی عوامل بهبود ارتب، کنندگانشرکت. از دیدگاه استبرابر و باالتر از سطح متوسط 

ظایف و و، پذیری و قابلیت سازگاری با سازماندر محیط کار با کارکنان دیگر و انعطاف

 ییخوداتکاو  نفساعتمادبهرشد داشته است. همچنین ، و نامطلوب حد کمان در همکار

یانگین و م کنندگان از رشد زیاد و بقیه عوامل از رشد متوسطی برخوردار بوده استشرکت

معنادار  ،باالتر بودنکه این نتایج آزمون تی نشان داد  ؛ امااستباالتر از حد مطلوب  کلی

ریق ایجاد تغییرات مثبت در رفتار از طمیزان ، توان گفتتوجه به این نکته می نیست. با

 .استدر سطح متوسط  کنندگانشرکتو  های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیراندوره

ی های آموزشکنندگان از طریق دورهمیزان افزایش سطح دانش شغلی شرکت پرسش دوم:

 ر بوده است؟کنندگان چقدشرکت از دیدگاه مدیران و

 ی آموزشیهادورهنتایج آزمون میزان افزایش سطح دانش شغلی از طریق  .2جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 اهنیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.6711 8.94508 67120. 327. 65 724. 

دانش 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 5.0701 8.16893 67120. 566. 65 754. 
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 سؤال 7در میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به هر یك از  5با توجه به جدول 

در پرسشنامه در رابطه با میزان افزایش سطح دانش شغلی کارکنان از طریق  شدهمطرح

ناداری معشدن دانش شغلی با سطح متوسط تفاوت میانگین به روز تنها یآموزشهای دوره

 آمدهدستبههای و میانگین است 82/8از  تربزرگی معناداردر بقیه موارد میزان سطح ، دارد

سبت به ن مدیراندیدگاه نمره  نیانگیم نیهمچن ؛ وتفاوت معناداری با سطح متوسط ندارند

آموزشی باالتر از سطح های دورهشرکت در از طریق افزایش سطح دانش شغلی میزان 

اصول و  ،شناخت و آگاهی نسبت به قوانین کنندگان عواملدیدگاه شرکت از .استمتوسط 

نه از استفاده بهی یهابا روش ییآشنا، هاکاهش هزینه یهابا روش ییآشنا، فنون اولیه شغل

 رشد کم از مورداستفادهبهینه تجهیزات  یریکارگبه یهابا روش ییو آشنا امکانات موجود

شغلی از رشد باالیی برخوردار بوده است و بقیه عوامل در سطح شدن دانش  روزبهو عامل 

افزایش میزان نسبت به  کنندگانشرکتدیدگاه نمره  کلی میانگیناند. متوسطی رشد داشته

تر از سطح پایینهای آموزش ضمن خدمت دورهشرکت در از طریق سطح دانش شغلی 

وجه به این . با تستیندهد این باالتر بودن معنادار نتیجه آزمون تی نشان می اما؛ استمتوسط 

های آموزش ضمن میزان افزایش سطح دانش شغلی از طریق دورهتوان گفت مسئله می

 .استدر سطح متوسط  کنندگانشرکتو  خدمت از دیدگاه مدیران

زشی های آموکنندگان از طریق دورهمیزان افزایش سطح مهارت شغلی شرکتپرسش سوم: 

 ؟کنندگان چقدر بوده استدگاه مدیران و شرکتاز دی

 ی آموزشیهادورهنتایج آزمون میزان افزایش سطح مهارت شغلی از طریق  .3جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.5670 23338. 56790. 613. 65 6.401 

مهارت 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 3.6968 99852. 56792. 626. 65 6.401 

در رابطه با میزان افزایش سطح مهارت شغلی کارکنان از طریق  3با توجه به جدول 

نمره دیدگاه مدیران نسبت به هریك  نیانگیم، های آموزش ضمن خدمتشرکت در دوره
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زایش سطح افمیزان نسبت به  مدیراندیدگاه نمره  نیانگیم، در پرسشنامه شدهمطرح سؤال 9 از

( باالتر 5670/3)آموزش ضمن خدمت  یهادورهشرکت در از طریق  مهارت شغلی کارمندان

های شغلی جدید نسبت عامل ایجاد مهارت، کنندگان. از دیدگاه شرکتاست حد متوسطاز 

جدید برای رفع مسائل  ی مناسب وهاروشی قبلی از رشدی کم و عوامل یافتن هامهارتبه 

افزایش سرعت عمل در انجام کارها و افزایش تخصص و مهارت الزم جهت انجام ، شغلی

اند. بقیه عوامل در سطح متوسط ها برخوردار بودهرشد باالیی در طی دوره محوله ازامور 

اما  ؛استط باالتر از حد متوس زیکنندگان نشرکتدیدگاه نمره کلی میانگین اند. رشد داشته

ش سطح افزایمیزان  درواقعنیست.  معنادار باالتر بودناین  که دهدیمنتایج آزمون تی نشان 

از دیدگاه  های آموزش ضمن خدمتدورهشرکت در از طریق  مهارت شغلی کارمندان

 در حد متوسط است. کنندگانشرکتمدیران و 

 یهادوره کنندگان از طریقدر شرکت رییمیزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغ :4پرسش 

 کنندگان چقدر بوده است؟آموزشی از دیدگاه مدیران و شرکت

 ی آموزشیهادورهمثبت نسبت به تغییر از طریق  نگرش جادیانتایج آزمون میزان  .4جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 اهنیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 5.7080 03582. 86753.- 732. 65 803.- 

دانش 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 3.8518 02813. 85271. 8.108 605 8463. 

دیدگاه مدیران در رابطه با میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر  4با توجه به جدول 

در  سؤال 4با طرح ، های آموزش ضمن خدمتدر کارکنان از طریق شرکت در دوره

زان ایجاد نسبت به می مدیراندیدگاه میانگین نمره پرسشنامه بررسی و نتایج نشان داد که 

خدمت  های آموزش ضمندورهشرکت در از طریق نگرش مثبت نسبت به تغییر در کارکنان 

( 8518/3) کنندگانشرکتدیدگاه نمره کلی میانگین تر از سطح متوسط و ( پایین7080/5)

 معنادار ودنو باال ب اما نتایج آزمون تی نشان داد این پایین؛ استباالتر از حد متوسط  که است
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ریق ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر از ط زانیگرفت متوان نتیجه بنابراین می؛ ستین

 .استدیدگاه هر دو گروه در سطح متوسط های آموزش ضمن خدمت از دوره

های آموزشی کنندگان از طریق دورهرضایت شغلی شرکتمیزان افزایش پرسش پنجم: 

 ؟کنندگان چقدر بوده استاز دیدگاه مدیران و شرکت

 ی آموزشیهادورهنتایج آزمون میزان افزایش رضایت شغلی از طریق  .5جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.6423 06295. 64238. 233. 65 145. 

دانش 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 5.7446 6.57815 82201.- 227. 605 202.- 

دیدگاه مدیران در رابطه با میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان از  2با توجه به جدول 

 موردبررسیدر پرسشنامه  سؤال 7با طرح ، ی آموزش ضمن خدمتهادورهطریق شرکت در 

بت به نس مدیراندیدگاه نمره  نیانگیم، دهدیمنشان  آمده دست بهقرار گرفت که نتایج 

 های آموزش ضمن خدمتدورهشرکت در از طریق میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان 

از  ترنییمیانگین نمرات پا کنندگانشرکت دگاهیبا د رابطه در .استباالتر از سطح متوسط 

ی هانیانگیمبین  معناداری نبود تفاوت دهندهنتایج آزمون تی نشان ؛ امااست حد متوسط

لی از افزایش رضایت شغ توان گفت میزانمی جهیدرنت .استبا سطح متوسط  آمدهدستبه

در حد متوسط  کنندگانشرکتو  های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیرانطریق دوره

 .است

های آموزشی از دیدگاه کنندگان از طریق دورهمیزان ارتقاء انگیزش شرکت پرسش ششم:

 کنندگان چقدر بوده است؟مدیران و شرکت
 ی آموزشیهادورهنتایج آزمون میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق  .6جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.8263 76130. 82650. 043. 65 585. 

دانش 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 5.0581 17816. 69745.- 886. 605 3.264- 
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در رابطه با میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق شرکت در  1با توجه به جدول 

طراحی شد که میانگین نمره دیدگاه  پرسشنامهدر  سؤال 1ی آموزش ضمن خدمت هادوره

شان نتایج آزمون تی ن ؛ امااستباالتر از سطح متوسط  شدهمطرح سؤاالتمدیران نسبت به 

ای همیزان ارتقاء انگیزش از طریق دورهتوان گفت مینیست و  معناداردهد این باال بودن می

صل از دیدگاه در سطح متوسط است. نتایج حا آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیران

با سطح  یمعنادارتفاوت  آمده دست بههای آن است که میانگین حاکی از کنندگانشرکت

نامطلوب( متوسط )تر از حد ها پایینمتوسط دارند و میزان رشد این عوامل با توجه به میانگین

 .کندیمی تفاوت از سطح متوسط را بازگو معنادارو نتایج آزمون تی نیز  است

آموزشی  یهاکنندگان از طریق دورهشرکت یهاتیمیزان ارتقاء کیفیت فعال تم:پرسش هف

 چقدر بوده است؟ کنندگانشرکتاز دیدگاه مدیران و 

 ی آموزشیهادورهاز طریق  هاتیفعال تیفیکنتایج آزمون میزان ارتقاء  .7جدول 

 دیدگاه مدیران مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

63 3.5826 37914. 58263. 800. 65 6.018 

دانش 

 شغلی

دیدگاه 

 کنندگانشرکت
603 3.5847 6.55963 58475. 52. 605 5.527 

 سؤال 4در میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به هر یك از  9با توجه به جدول 

ریق ی کارکنان از طهاتیفعالدر پرسشنامه در رابطه با میزان ارتقای کیفیت  شدهمطرح

کارها و وظایف شغلی با  موقع بهتنها انجام ، های آموزش ضمن خدمتشرکت در دوره

ل . میزان رشد بقیه عواماستاز میزان رشد باالتر از سطح متوسط برخوردار  یمعنادارسطح 

ان ارتقاء نسبت به میز مدیراندیدگاه نمره  نیانگیم طورکلیبه در سطح متوسط بوده است.

از  دمت باالترهای آموزش ضمن خدورهشرکت در از طریق ی کارکنان هاتیفعالکیفیت 

 غلیکارها و وظایف ش موقع بهمیانگین انجام  کنندگانشرکت. از دیدگاه استحد مطلوب 

از حد مطلوب و  باالتر 82/8از  ترکوچكی معنادارو افزایش نظم و انضباط اداری با سطح 

 82/8از  ترکوچكی معناداریی در زمان الزم برای انجام وظایف شغلی با سطح جوصرفه
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االتر از حد ب کنندگانشرکتمیانگین کلی نمره دیدگاه  ؛ واستاز سطح متوسط  ترنییپا

اما نتایج آزمون تی تفاوت معناداری با سطح متوسط در هر دو گروه نشان  استمطلوب 

 .استدر سطح متوسط  هاتیفعالبنابراین میزان ارتقاء کیفیت ؛ دهدینم

 در ادامه بیان شده است: پژوهش 9-6های های حاصل از پرسشبندی کلی یافتهجمع

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن .1جدول 

ت هامؤلفه
یرا

تغی
 

در 
ت 

مثب تار
رف

لی 
شغ

ش 
دان

لی 
شغ

ت 
هار

م
غیی 

ه ت
ت ب

مثب
ش 

گر
ن

 ر

لی
شغ

ت 
ضای

ر
 

ش
گیز

ان
 

ت 
یفی

ک
عال

ف
ی

 هات

ح 
سط

دار
عنا

م
 ی

میانگین 

 رتبه

 8.763 4.62 4.80 4.67 3.32 4.59 4.59 3.17 مدیران

 .888 4.95 3.33 3.44 4.56 4.98 3.11 3.74 نکنندگاشرکت

( =763/8sig>82/8برای مدیران ) مشاهدهقابلی معنادارمقدار سطح  0با توجه به جدول 

های آموزش ضمن خدمت در میزان تحقق اهداف دوره، توان گفت از دیدگاه مدیرانمی

و تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. همچنین با توجه به مقدار سطح  هستندیك سطح 

توان گفت میزان ( می=888/8sig<82/8کنندگان )برای شرکت آمده دست بهی معنادار

ز ای هر یك اهای رتبهبا توجه میانگین درواقع. ستینها در یك سطح تحقق اهداف دوره

میزان رشد را در  کمترین، انگیزش شغلی مؤلفهبیشترین و  هاتیفعالکیفیت  مؤلفه، هامؤلفه

 اند.های آموزش ضمن خدمت داشتهطی دوره

های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دوره : میزان توجه به عوامل آموزشی درپرسش هشتم

 کنندگان چقدر بوده است؟شرکت
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 ی آموزش ضمن خدمتهادورهتوجه به عوامل آموزشی بر تحقق اهداف  ریتأثمیزان نتایج آزمون تی  .9جدول 

 میانگین هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

 -59.723 605 .888 -6.86394 .40751 6.7013 ویژگی مدرسان

 -55.348 605 .888 -6.61316 .98598 6.0314 نحو و سبك تدریس

 -54.748 605 .888 -6.63680 .16593 6.0107 هادورهی بندزمانامکانات و 

 -52.003 605 .888 -6.85484 .23256 6.7918 هادورهمحتوای مطرح در 

 50.533 605 .888 -6.62403 .22333 6.0425 تنظیم اطاعات

 یهایژگیمؤلفه شامل الف( و 2، برای بررسی این سؤال پژوهش 7با توجه به جدول 

( محتوای ت، هابندی دوره( امکانات و زمانپ، ب( نحوه و سبك تدریس مدرسان، مدرسان

مطالعه شد که  آن( تنظیم اطالعات برگزاری دوره و توزیع ث، هامطرح در دوره

ی هاؤلفهمی تمام بهنشان داد که میانگین کلی نمره دیدگاه کارمندان  هاداده وتحلیلتجزیه

یانگین تفاوت م معنادارو نتایج آزمون تی نیز  در سطح پایین و نامطلوب قرار دارد شدهمطرح

اظهار داشت که میزان توجه به عوامل  توانیم جهینت دردهد. از سطح متوسط را نشان می

های دولتی مرکزی دانشگاه یهادر کتابخانهی آموزشی ضمن خدمت هادورهی در آموزش

 قرار دارد.)نامطلوب( کنندگان در حد کم شهر تهران از دیدگاه شرکت

 از ضمن خدمت های آموزشعوامل آموزشی بر تحقق اهداف دوره ریتأثمیزان  پرسش نهم:

 کنندگان چقدر بوده است؟دیدگاه شرکت

 ی آموزشیهادورهعوامل آموزشی بر تحقق اهداف  ریتأثنتایج عوامل میزان  .12جدول 

 میانگین هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

فاصله اطمینان در 

 %72سطح 

 یینحد پا حد باال

ویژگی 

 مدرسان
4.2522 6.83434 6.25228 888. 605 67.726 6.3941 6.1914 

نحو و سبك 

 تدریس
4.1165 5.83144 6.11658 888. 605 66.832 6.3145 6.7205 



037 

 ... در خدمت ضمن آموزش هایمیزان تحقق اهداف دوره 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
61، 

ز 
ایی

پ
79

 

 

 میانگین هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

سطح 

 یمعنادار

درجه 

 آزادی
T 

فاصله اطمینان در 

 %72سطح 

 یینحد پا حد باال

امکانات و 

ی بندزمان

 هادره

4.2150 6.29893 6.21504 888. 605 63.418 6.3339 6.9767 

محتوای 

مطرح در 

 هادوره

4.1567 6.04161 6.15601 888. 605 66.004 6.3251 6.0766 

تنظیم 

 اطالعات
4.1165 5.83144 6.11658 888. 605 66.832 6.3145 6.7025 

قبلی  سؤالی که در امؤلفه 2پژوهش  سؤالبرای بررسی این  68با توجه به جدول 

و متناسب با این پژوهش در  هاآنی مطابق با سؤاالتقرار گرفت نیز مطرح و  موردمطالعه

حاکی از آن است از  شدهحاصلقرار گرفت که نتایج  موردبررسیپرسشنامه طراحی و 

الف(  یهاهمؤلف عوامل آموزشی با توجه به ریتأثمیزان  میانگین، کنندگانشرکتدیدگاه 

، هابندی دوره( امکانات و زمانپ، ب( نحوه و سبك تدریس مدرسان، مدرسان یهایژگیو

د التر از حبا، آن( تنظیم اطالعات برگزاری دوره و توزیع ث، ها( محتوای مطرح در دورهت

گین تفاوت میان معنادار بودنو آزمون تی نیز این سطح از  استمتوسط و در حد خیلی زیاد 

ی هامؤلفهبا توجه به مقادیر میانگین در تمامی  جهینت در .دهدیماز حد متوسط را نشان 

ای هکتابخانه های آموزش ضمن خدمتبر تحقق اهداف دوره هاآن ریتأث زانیم موردمطالعه

 .ستاخیلی زیاد کنندگان در حد های دولتی شهر تهران از دیدگاه شرکتمرکزی دانشگاه

 اب ارتباط در تهران دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه بین فرضیه اول پژوهش:

 .دارد وجود معناداری تفاوت، خدمت ضمن آموزش هایدوره اهداف تحقق میزان

دهنده نبود تفاوت معنادار ( نشان=479/8sig>82/8) یمعنادارتوجه به سطح  با هاافتهی

ای ههای دولتی تهران در ارتباط با میزان تحقق اهداف دورههای مرکزی دانشگاهبین کتابخانه

 .استآموزش ضمن خدمت 
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مرکزی  یهادر کتابخانههای آموزشی فرضیه دوم پژوهش: بین میزان تحقق اهداف دوره

 ارد.تفاوت معناداری وجود د کنندگانشرکتی دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و هادانشگاه

 به تفکیك دو سمت، مقایسه میانگین میزان تحقق اهداف که دهدیم نشان هاافتهی

( باالتر از میانگین نمرات 6584/3میانگین نمرات مدیران ) که )مدیران و کارکنان( نشان داد

های نتایج آزمون تی و سطح که یافته گونههمان( است. 8895/3ها )کارکنان کتابخانه

 هایبین میانگین دیدگاه، پژوهش نشان داد به لحاظ آماری (=245/8sig>82/8)ی معنادار

های آموزش ضمن خدمت کنندگان در رابطه با میزان تحقق اهداف دورهمدیران و شرکت

فرضیه مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین نظرات  رونیازاتفاوت معناداری وجود ندارد. 

، موردمطالعههای مرکزی آموزشی کتابخانه یهادورهدر  کنندهشرکتمدیران و کارکنان 

 .نشد دییتأ

ی ناسشتیجمعی هامؤلفهبه تفکیك  دهندگانپاسخبین نظرات  فرضیه سوم پژوهش:

اهداف  به میزان تحقق رشته تحصیلی( نسبت، میزان تحصیالت، سابقه خدمت، )جنسیت

 های آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.دوره

فکیك به تدهندگان پاسخبه میانگین نمرات و نتایج آزمون تی بین نظرات  با توجه

های آموزش ضمن خدمت در رابطه با میزان تحقق اهداف دوره یشناستیجمعی هامؤلفه

 ی وجود ندارد.معنادارهای دولتی شهر تهران تفاوت ی مرکزی دانشگاههادر کتابخانه

 یریگجهینتبحث و 

های آموزش ضمن هفت هدف اصلی از برگزاری دوره، در پژوهش حاضر طورکلیبه

 6378-6307 هایسالهای دولتی شهر تهران در های مرکزی دانشگاهخدمت در کتابخانه

ارتقای ، یدانش شغلمهارت و قرار گرفت. این اهداف شامل: افزایش سطح  موردبررسی

افزایش ، غییرایجاد نگرش مثبت نسبت به ت، ایجاد تغییرات مثبت در رفتار، هاکیفیت فعالیت

 هایدوره، کنندگانمدیران و شرکت از نظر. استرضایت شغلی و ارتقای انگیزش 

 ،وجودنیباااست.  بخشیدهگسترش شغلی را در سطح متوسطی  یهامهارت، یآموزش

 هاآن قبلی در یهامهارتهای شغلی جدید نسبت به کنندگان معتقدند ایجاد مهارتشرکت
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در انجام کارها و  هاآناز رشد کمی برخوردار بوده است و در عوض سرعت عمل 

های مناسب و جدید برای رفع مسائل در حد زیادی افزایش یافته شان در یافتن روشتوانایی

نتظار کننده برآورد این اهای پژوهش بیانیافته، اندر خصوص رضایت شغلی فراگیراست. 

میزان توقعات کارکنان را افزایش ، ها. از جمله این دالیل شامل: آموزشاستدر حد متوسط 

ها زشآمو احتماالًداده و لذا باعث ایجاد نوعی نارضایتی از شرایط شغلی فعلی شده است؛ 

ود برای آن دسته از کارکنانی که با وج برای کارکنان جذابیت و مطلوبیتی نداشته و لذا

 خودیخودبه، آموزش، اندهای درس حضور یافتهمشکالت کاری و خانوادگی در کالس

 دهیدوزشآمکارکنان ، در مراکز آموزشی احتماالًمنبع ایجاد نارضایتی شغلی شده است؛ و یا 

حل کار ر در مقایسه با میابی از سطح دستمزد و دیگر امکانات کارکنان ادارات دیگبا اطالع

 ،های حاصل از میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتاردر خصوص یافتهاند. خود بدبین شده

 کرده تتقویدر حد متوسطی نیروی انسانی را  تغییرات مثبت در رفتار، یآموزش هایدوره

راگیران های فتواند عدم استفاده و استقبال از نظرات و تجربهاز جمله دالیل این امر میاست. 

ها در محیط واقعی و عدم وجود فراهم نبودن شرایط برای اجرای آموخته، در محیط کار

ر های پژوهش حاضر در زمینه ایجاد تغییرات مثبت دهای پاداش و تشویق باشد. یافتهسیستم

کنندگان میزان ارتقای انگیزش شرکت( همخوانی ندارد. 6301های ساعدپناه )رفتار با یافته

های آموزشی از دیدگاه خود آنان در سطح کم و از دیدگاه مدیران در سطح متوسط در دوره

، هادشنهایپدر قبال ارائه  بخشزهیانگارزیابی شده است. نبود سامانه پاداش مناسب و 

عدم وجود ارتباط مستقیم بین نظام ارتقاء و ، هادهیدآموزشهای ناکافی مدیران از حمایت

رنگ هماهنگی کم، کارکنان یهاشنهادیپعدم استقبال مدیران از ، انآموزش در سازم

کنندگان در زمینه نیازسنجی و تعیین زمان و مکان برگزاری کارشناسان آموزش با شرکت

 ،ها و نیازهای شغلی فراگیراننبود تناسب بین محتوای مطرح در دوره، های آموزشیدوره

عدم توانایی مدرسان در ، انات و مزایای رفاهیو نبود امک هاکالسبودن  روحیبخشك و 

عدم  ،کنندگان در مباحثمناسب تدریس و مشارکت دادن شرکت یهاروش کارگیریبه

 جدید و جذاب و همچنین فراهم نبودن یآموزشکمكاستفاده مدرسان از مطالب و وسایل 
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مله تواند از جمی، در محیط کار شدهآموختهمطالب  یریکارگبه برایشرایطی در سازمان 

ت در خصوص میزان افزایش نگرش مثبکنندگان باشد. دالیل عدم افزایش انگیزش شرکت

از  این میزان، های آموزش ضمن خدمتکنندگان نسبت به تغییر از طریق دورهدر شرکت

اهده کارکنان با مش معموالًکنندگان در سطح متوسط بوده است. دیدگاه مدیران و شرکت

زیرا ، شوندیماز ناتوانی خود در سازگاری با این تغییرات نگران ، یط شغلیتغییرات در مح

 را دشود و دانش گذشته فرکارکردها و انتظارات نیز متحول می، وظایف، همراه با تغییرات

نماید. از طرف دیگر حتی اگر چنین های جدید ناقص میبرای اجرای کارها و ایفای نقش

های محوله جدید و یا اجرای ناتوانی کارکنان در ایفای نقش، مقاومتی نیز به چشم نخورد

 کند.تغییرات را با شکست مواجه می، ناقص امور

ت اذعان داش توانیمو با توجه به مبانی پژوهش فوق و نتایج به دست آمده  درمجموع

یی همخوانی و همسو، (6301( و ساعدپناه )6394کیا )های اسدیهای پژوهش با یافتهکه یافته

آموزش  هنیزم درگذشته که  هایپژوهشهای پژوهش حاضر با بسیاری از همچنین یافته دارد.

در  شده انجامی داخل هاپژوهش. از نمونه هستضمن خدمت صورت گرفته است همسو 

 آموزش ریتأث»در پژوهشی با عنوان ، 6376این راستا عبارت است از: یغمایی سابق در سال 

 رفتنتیجه گ «ی عمومی شهر تبریزهاکتابخانهی شغلی کارکنان هامهارتضمن خدمت بر 

 تدس بهبا نتایج  جهتنیازاو  دهدیممهارت کارکنان را افزایش ، که آموزش ضمن خدمت

، معرف زاده .استهمسو  کنندگانشرکتدر این پژوهش در مورد افزایش مهارت  آمده

بررسی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در »( در پژوهشی با عنوان 6376چراغی ) و کمالی

 رینتمهمها نشان داد که تحوالت فناوری اطالعات یافته «های عمومی خوزستانکتابخانه

ای . همچنین نیازهاستهای جدید دلیل احساس نیاز به ارتقا و افزایش دانش و کسب مهارت

 ،باشد. منصوری هفتادر مؤثرهای کتابداران بهبود مهارت تواند درآموزشی متنوع می

ی اندازراهنظرسنجی ایجاد و »( در پژوهش خود با عنوان 6374اسدی ) و نوروزی چاکلی

به این  «های عمومی یزدهای آموزش ضمن خدمت مجازی برای کتابداران کتابخانهدوره

وامل ع، راهبردی مؤلفهفنی و فناوری و  مؤلفه، اداری –حقوقی هایمؤلفهنتیجه رسید که 

 -فرهنگی هایمؤلفهبرای آموزش مجازی بودند. آموزش مجازی در  قبولقابلو  مؤثر
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ز نمونه اهای عمومی شهرستان یزد مفید است. فنی و فناورانه در کتابخانه مؤلفه، اجتماعی

 انجام هایژوهشپو  5862در سال  6راجیب لوچان از اندعبارتی خارجی همسو هاپژوهش

 .5861در گروه پژوهشی در دانشگاه فناوری و کشاورزی کنیاتا در سال  شده

 پیشنهادها

ق میزان تحق نهیزم درو ادارات دیگر  هاسازمانو همچنین  هااستان، پژوهشی در سطح کشور -

 پذیرد.های بهتری صورت ریزیبرنامه، ها انجام شود تا با آگاهی از این میزاناهداف دوره

، یتناسب محتوا با نیازهای شغل، هاکیفیت محتوای دورهپژوهشی در رابطه با کمیت و  -

ها یویژگ، هاتنظیم و توزیع به موقع اطالعات برگزاری دوره، هابندی دورهامکانات و زمان

قرار گیرد و نکات  پژوهشو  موردبررسی هاسازماندر تمامی و سبك تدریس مدرسان 

 ی موفق الگو قرار گیرد.هامثبت سازمان

ها به تفکیك در مورد دوره هاسازمانهای مدیران و کارکنان در پژوهشی دیدگاه -

زار ها برای هر قشر برگضمن خدمت متناسب با آن دیدگاه یهاو آموزشقرار گیرد  موردبررسی

 شود.

، دمتخسابقه ، جنسیت، هادر طی برگزاری دوره عوامل آموزشی ریتأثپژوهشی درباره  -

انجام  های ضمن خدمتارائه آموزشدر  کنندهشرکتمیزان تحصیالت و رشته تحصیلی فرد 

 آن ارائه شود. بر اساسها شود و آموزش

ای دولتی ههای مرکزی دانشگاهپژوهشی در رابطه با نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه -

 ها انجام شود.دوره ی آموزشی و تحقق اهدافهایزیربرنامهشهر تهران جهت کمك به 

 منابع

-94 هایسالدر تهران )آموزش ضمن خدمت کتابداری در شهر  (.6394) .فرناز، کیااسدی
بیتی و علوم تر دانشکده .یرساناطالعکارشناسی ارشد کتابداری و  نامهپایان. (6393

 .دانشگاه تهران شناسیروان

                                                           
1. Rajib Lochan Dhar 
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ی تأثیر آموزش ضمن بررس(. 6376. )طاهره، ازمشا و محمد، ؛ بهرامیقهیصد، حیدری نژاد

ی کاربردی در مدیریت و هاپژوهش ی.بدنتیتربخدمت بر توانمندسازی دبیران 
 .00-06، (5)6، علوم زیستی در ورزش

 و شهناز، کامرانی ؛حمید، نقی ئی ؛احمد، صادقی ؛آزاده، سلیمانی نژاد ؛ناهید، ساریخانی

 نکنارکا ییکارا برمدت کوتاه خدمت ضمن زشموآ (. تأثیر6375) .زهرا، آبجام

. 6300تا  6301 هایسالدر  نکنارکا هیدگااز د انتهر نستااحمر اهالل جمعیت

 .65-6، (4)2، پژوهشی امداد و نجات –فصلنامه علمی 

های آموزش ضمن خدمت از ارزشیابی اثربخشی دوره (.6301) .مسعود، ساعدپناه

کارشناسی  نامهپایان. 6301 تهران طی سالهای کارکنان بانك مسکن شهر دیدگاه

 .ارشد. دانشگاه شهید بهشتی

ی آموزشی ضمن خدمت کارکنان هادورهی اثربخشبررسی (. 6376) .حمدرضام، علمشاهی

نشگاه دا، کارشناسی ارشد نامهانیپا، سایپا( یخودروسازعضو گروه ) ادیزامشرکت 

 .اجتماعیو علوم  شناسیرواندانشکده ، آزاد تهران مرکز

آموزش ضمن خدمت بر  یهادورهتأثیر  .(6375) .حامد، عباسی کسانیحسین و ، فالحی نیا

 یالمللنیب کنفرانس، بهشتی دیشه دانشگاهو میزان رضایت شغلی کارکنان  یوربهره

-https://www.civilica.com/Paper، شیراز، و راهکارها هاچالش، مدیریت

ICMM01-ICMM01_1091.html 
 یهاآموزش ریتأث سیربر (.6374) .اعظم السادات، مصطفوی و اکبریعل، قهرمانی گلوازانی

ین. وقز اریستانددر ا انگیرافر هیدگااز د نکنارکا زینمندسااتو بر خدمت ضمن

 .94-13، 53، مجله مدیریت و توسعه و تحول

بررسی نیازهای آموزشی  .(6376) .زهره، چراغی و مهوش، کمایی ؛عبدالحمید، معرف زاده

سانی و رتحقیقات اطالععمومی استان خوزستان.  یهاکتابخانهکتابداران شاغل در 
 .458-485، (4) 60 ،های عمومیکتابخانه

https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_1091.html
https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_1091.html
https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_1091.html
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 و ایجاد سنجینظر (.6374) .عبدالرضا، نوروزی و سعید، فاطمه؛ اسدی، هفتادرمنصوری 

 یهاکتابخانه کتابداران برای مجازی خدمت ضمن آموزش یهادوره یاندازراه
 کارشناسی ارشد. نامهپایان، یزد استان عمومی

ی شغلی کارکنان هامهارتتأثیر آموزش ضمن خدمت بر (. 6378. )مهسا، یغمایی سابق

 .661-682، (69)2، شناسی دانش ی عمومی شهر تبریز.هاکتابخانه

References 
Donohue, B., Allen, D. N., Romero, V., Hill, H. H., Vasaeli, K., Lapota, H., 

... & Herdzik, K. (2009). Description of a standardized treatment center 

that utilizes evidence-based clinic operations to facilitate 

implementation of an evidence-based treatment. Behavior modification, 

33(4), 411-436. 

Dumas, A. & Hanchane, S. )2010(. How does job-training increase firm 

performance? The case of Morocco. International Journal Manpower, 

31(5), 585-602. At: www.emeraldinsight.com/0143-7720.htm. 

Hanaysha, J. & Tahir, P. R. (2015). Examining the effects of employee 

empowerment, teamwork, and employee training on job satisfaction. 3rd 

global conference on business and social science-2015, GCBSS-2015, 

16-17 December 2015, Kuala Lumpur Malaysia. 

Lochan Dhar, R. )2015 . ( Service quality and the training of employee: the 

mediating role of organizational commitment, tourism managemen, 

419-430. 

Sylvia, S. (2009). On the job training a case study. Columbia University. 

http://www.emeraldinsight.com/0143-7720.htm
http://www.emeraldinsight.com/0143-7720.htm

