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چکیده
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مقدمه
آموزش ضمن خدمت به مفهوم آموزش طی دوران خدمت است و هدف اینگونه
آموزشها ،ایجاد امکانات شغلی ،آگاهی به وظایف و مسئولیتها ،باال بردن سطح مهارت،
توانایی الزم برای ارتقاء به مشاغل باالتر و انطباق با وضع جدید است« .گولدستین »6آموزش
ضمن خدمت را فرایند اکتساب نظامدار مهارتها ،قوانین یا مفاهیم و انگیزشهایی میداند
که منجر به بهبود عملکرد افراد در محیط میشود .اگرچه آموزش ضمن خدمت در ارتباط
با کارکنان جدید به کار میرود ،اما توجه به آموزش ضمن خدمتی که با دورههای
حسابشده ادامه یابد ،عالوه بر اینکه در محیط و حین خدمت صورت میگیرد و منجر به
یادگیری و مهارت بهتر و پایدار افراد همزمان با تغییرات تکنولوژی و علوم منطبق با محیط،
کاهش تکنولوژی هراسی کارکنان همزمان با ورود ابزارهای جدید به محیط کاری ،همچنین
موجب افزایش انگیزه و اعتمادبهنفس در کارکنان به دلیل مشاهده پیشرفتها و ایجاد تغییر
همزمان در خود میشود .ضامن بقای سازمان و نیز یکی از مؤثرترین راهها برای تداوم سازمان
در جامعه جهانی کنونی است .در جهان امروز آنچه بیش از همه اهمیت دارد ،نیروی انسانی
است بهطوریکه اقتصاددانان معتقدند آنچه درنهایت ،خصوصیت روند اقتصادی و اجتماعی
را تعیین میکند منابع انسانی است (علمشاهی.)6376 ،
با توجه به ارزش راهبردی آموزش در بهسازی منابع انسانی و توسعه سازمان ،هر نوع
آموزش و با هر کیفیت ،به چنین نتایجی دست نمییابد .یك دلیل این امر آن است که در
دورههای آموزشی همه هدفها تحقق نمییابد (دونوهه .)5887 ،5کتابخانه یکی از
زیربناهای علمی هر جامعهای محسوب میشود .آموزش ضمن خدمت یکی از مهمترین
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مسائل موردتوجه در این سازمان است چراکه عدم توجه به مسئله آموزشهای ضروری برای
کارکنان کتابخانهها بر کمیت و کیفیت کارایی آنان و کیفیت خدمات کتابخانه تأثیر مستقیم
دارد .پژوهش حاضر به دنبال این است تا میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن
خدمت در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران را از دیدگاه مدیران و
1. Goldstein
2. Donohue
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شرکتکنندگان موردبررسی قرار دهد .هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تحقق اهداف
دورههای آموزش ضمن خدمت ارائه شده در طی سالهای  6307-6378در کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان است .مطمئناً
نتایج حاصل از این پژوهش ما را نسبت به دستاوردها و معایب دورهها آگاه ساخته و همچنین
زمینه را برای تصمیمگیری بهتر جهت برگزاری دورههای آتی فراهم میآورد؛ بنابراین از
جمله مواردی که اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان میدهد ،مشخص کردن
نقاط ضعف و قوت برنامهها ،ارزیابی میزان تأثیرگذاری برنامههای آموزشی بر رشد شخصی،
نگرشی و مهارتهای شغلی کارکنان ،مشخصکردن فواید آموزشی برای فراگیران و
کتابخانهها ،ارزیابی میزان رضایت فراگیران از برنامه آموزشی ،کمك به ارتقاء کیفیت
آموزش و توسعه اعتماد جمعی در سازمان است .با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر،
مراکز و مسئولین ،بهتر میتوانند با برنامهریزی صحیح و اصولی باعث جلوگیری از اتالف
وقت ،بودجه و امکانات کتابخانهها شوند و برنامههایی مناسب در سطح گسترده طراحی و
اجرا کنند و این خود ازاینجهت دارای اهمیت است که میتواند برنامههایی را که بهطور
پراکنده از طرف سازمانها و نهادها به اجرا درمیآید و احتماالً دربرگیرنده نیازها و
خواستههای واقعی کارکنان کتابخانهها نیستند و ناتوان از حل مؤثر مشکالت است ،هدفدار
و همسو کند .نکتهی مهم دیگری که ضرورت این پژوهش را دوچندان مینماید نیاز
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران به ارزشیابی برنامههای آموزشی خود
بوده است که تاکنون در این سازمان صورت نگرفته است.
پرسشهای مطرح در این پژوهش به شرح زیر است:
است؟
 .5میزان افزایش سطح دانش شغلی کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده است؟
 .3میزان افزایش سطح مهارت شغلی کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده است؟
 .4میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر در کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر
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 .6میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده

بوده است؟
023
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 .2میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده است؟
 .1میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده است؟
 .9میزان ارتقاء کیفیت فعالیتهای کارکنان از طریق دورههای آموزشی چقدر بوده است؟
 .0میزان توجه به عوامل آموزشی در دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه
شرکتکنندگان چقدر است؟
 .7میزان تأثیر عوامل آموزشی بر تحقق اهداف دورهها از دیدگاه شرکتکنندگان چقدر
است؟
فرضیههای طرحشدۀ این پژوهش بدین شرح است:
بین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تهران در ارتباط با میزان تحقق اهداف دورههای
آموزش ضمن خدمت ،تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان تحقق اهداف دورههای آموزشی در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر
تهران از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان ،تفاوت معناداری وجود دارد.
بین نظرات شرکتکنندگان به تفکیك مؤلفههای جمعیتشناختی (جنسیت ،سابقه خدمت،
میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی) نسبت به میزان تحقق اهداف دورههای آموزشی تفاوت
معناداری وجود دارد.
پرداختن به پیشینههای یك پژوهش امکان روشن شدن سیر مطالعات مربوط به موضوع
پژوهش را برای پژوهشگر و استفادهکنندگان آن پژوهش فراهم میکند .برای مثال میتوان
به پژوهشهایی همچون یغمایی سابق ( )6376در پژوهش خود با عنوان «تأثیر آموزش ضمن
خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانههای عمومی شهر تبریز» به این نتیجه رسید که
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مهارتهای شغلی کارکنان با آموزشهای ضمن خدمت افزایش مییابد.
معرف زاده ،کمالی و چراغی ( )6376در پژوهشی با عنوان «بررسی نیازهای آموزشی
کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی خوزستان» یافتهها نشان داد که  96/43درصد از
کتابداران در دورههای آموزشی ضمن خدمت شرکت کردهاند و دریافتند که تحوالت فناوری
اطالعات مهمترین دلیل احساس نیاز به ارتقا و افزایش دانش و کسب مهارتهای جدید است.
همچنین نیازهای آموزشی متنوع میتواند در بهبود مهارتهای کتابداران مؤثر باشد.
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حیدری نژاد و بهرامی و ازمشا ( )6376در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر دورههای
آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیتبدنی» یافتههای پژوهش نشان داد که
بین مؤلفههای مسئولیتپذیری ،سازگاری ،رقابت ،از دیدگاه دبیران با دورههای آموزش
ضمن خدمت رابطه مثبت معنادار وجود دارد اما بین دورههای آموزش ضمن خدمت و
افزایش توانمندی فردشناسی ارتباط وجود ندارد ،اما در پایان با توجه به یافتههای کلی
پژوهش چنین نتیجهگیری شد که از دیدگاه دبیران بین آموزشهای ضمن خدمت و افزایش
توانمندی آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد و توانمندیهای دبیران تربیتبدنی از طریق
دورههای آموزش ضمن خدمت افزایش مییابد.
ساریخانی و همکاران ( )6375در پژوهشی با عنوان «تأثیر آموزش ضمن خدمت
کوتاهمدت بر کارایی کارکنان جمعیت هاللاحمر در سالهای  »6300-6301به این نتیجه
دست یافتند که درمجموع ،دیدگاه نمونه موردبررسی نسبت به کارایی دورههای آموزش
کوتاهمدت ضمن خدمت در سطح متوسط بود .بر اساس نتایج 2/6 ،درصد از تغییرات متغیر
وابسته کارایی کارکنان توسط متغیر مستقل دورههای آموزش ضمن خدمت پوشش داده
شد .میزان  βبهدستآمده در رگرسیون خطی برای عامل مستقل معادل  8/551است .نتایج
نشان داد دورههای آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارکنان تأثیرگذار ،اما شدت رابطه
ضعیف بوده است.
فالحی نیا و عباسی کسانی ( )6375در کاوشهای خود در تأثیرات آموزشهای ضمن
خدمت با عنوان «تأثیر دورههای آموزش ضمن خدمت بر بهرهوری و میزان رضایت شغلی
کارکنان دانشگاه شهید بهشتی» با توجه به یافتهها به این نتیجه دست یافتند که آموزشهای
دارد .بهعبارتدیگر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان بهرهوری و رضایت شغلی کارکنان
تأثیر دارد.

منصوری هفتادر ،نوروزی چاکلی و اسدی ( )6374در پژوهش خود با عنوان «نظرسنجی
ایجاد و راهاندازی دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی برای کتابداران کتابخانههای
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ضمن خدمت تأثیر معناداری بر بهرهوری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی

عمومی یزد» به این نتیجه رسید که مؤلفههای حقوقی – اداری ،مؤلفه فنی و فناوری و مؤلفه
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راهبردی ،عوامل مؤثر و قابلقبول برای آموزش مجازی بودند .وضعیت مؤلفه فرهنگی-
اجتماعی در سطح متوسط رو به باال ،مؤلفه فنی و فناورانه در سطح متوسط و مؤلفههای
آموزشی حقوقی و اداری ،راهبردی و اقتصادی در سطح کمتر از متوسط قرار دارد .درنهایت
آموزش مجازی در مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی ،مؤلفه فنی و فناورانه در کتابخانههای
عمومی شهرستان یزد مفید است.
قهرمانی گلوازان و مصطفوی ( )6374در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی تأثیر
آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان از دیدگاه فراگیران در استانداری قزوین»
که با هدف بررسی میزان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر توانمندسازی منابع انسانی در
کارکنان استانداری قزوین که در قالب چهار مؤلفهی رضایتمندی ،یادگیری ،رفتار و نتایج
متغیر آموزش ضمن خدمت موردبررسی قرار گرفت که نتایج به این شرح است :بهطورکلی
از این پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که توانمندیهای شغلی کارکنان استانداری قزوین
از طریق آموزشهای ضمن خدمت نسبتاً تقویت شده است و آموزشهای ضمن خدمت در
افزایش توانمندیهای کارکنان استانداری قزوین تأثیر مثبت و مستقیمی گذاشته است .اما
آنچه باید بر آن تأکید شود میزان تأثیرگذاری مؤلفههای آموزشهای ضمن خدمت بر
توانمندی فراگیران است که این اثربخشی در سطح متوسط و پایینتر از آن قرار دارد .با توجه
به نتایج به دست آمده از هرکدام از مؤلفهها میتوان استنباط کرد ازنقطهنظر فراگیران
تأثیرگذاری مؤلفهی نتایج بر توانمندسازی کارکنان استانداری قزوین بیشتر از سایر مؤلفهها
است و آن را مؤثر بر میزان توانمندسازی خود ارزیابی کردهاند.
سیلویا )5887( 6پژوهشی تحت عنوان «آموزش ضمن خدمت یك مورد مطالعاتی در
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دانشگاه کلمبیا» انجام داد .هدف اصلی پژوهش آنان فرض نمودن نقش کار و آموزش
بهعنوان دو فرایند همگام که با ارائه راهکارهایی ،تشخیص ارتباطات این دو فرایند را برای
دیگران هموار میکند .نتیجه بهدستآمده از پژوهشهای آنان حاکی از آن است که کار و

1. Sylvia
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آموزش دو فرایند مرتبط به یکدیگرند و چنانچه آموزشهای ارائهشده با نیازهای کاری
هماهنگ نباشند تأثیر در بهسازی و پیشرفت سازمانها نخواهد داشت.
دوماس و هانچان )5868( 6در پژوهشی با عنوان «آموزش ضمن خدمت ،چگونه عملکرد
شرکت را افزایش میدهد؟» بهوسیله مطالعهای که بر روی دو بخش صنعت ،تجارت و
ارتباطات ،به این نتیجه رسیدند که اوالً 52/2 ،درصد از شرکتهای آموزشدیده اعتقاد
داشتند که مهارتهای کارمندان آنها برای سیاستهای عمومی در مقایسه با  7/5درصد از
شرکتهای آموزش ندیده بهبود یافته است .ثانیاً کیفیت ،ارتباطات و روابط انسانی بین
کارمندان بهبود یافته است و بهطورکلی آموزشهای ضمن خدمت ارائه شده بر افزایش
عملکرد و رقابت شرکتها مؤثر بوده است .بررسی پیشینههای موجود در زمینه ارزیابی
دورههای آموزشی نشان از تأثیر مثبت این دورهها دارد و نکته اصلی در این پژوهشها در
کم و کیف ارائه این نوع آموزشها و فراهم نمودن زمینه بهرهوری از اثرات مثبت این نوع
آموزشها است.
هنایشا و تحیر )5862( 5در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر توانمندی کارکنان ،کار
گروهی و آموزش کارکنان ،بر رضایت شغلی» به این نتیجه دست یافتند که هر سه مورد
توانمندی کارکنان ،کار گروهی و آموزش کارکنان تأثیر مثبت بر رضایت شغلی کارکنان
دارد .در این پژوهش در تحلیل یافتههای مربوط به تأثیر آموزش کارکنان بر رضایت شغلی
پژوهشگران دریافتند که میان آموزش کارکنان و رضایت شغلی آنان رابطه مستقیم معناداری
وجود دارد که این رابطه ،یك رابطه مثبت است.
بررسی پیشینههای موجود در زمینه ارزیابی دورههای آموزشی نشان از تأثیر مثبت این
نمودن زمینه بهرهوری از اثرات مثبت این نوع آموزشها است .با مروری بر پژوهشهای
انجامگرفته در گذشته ،میتوان به این مسئله پی برد که تمامی سازمانها به میزان اهمیت
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دورهها دارد و نکته اصلی در این پژوهشها در کم و کیف ارائه این نوع آموزشها و فراهم

1. Dumas & Hanchane
2. Hanaysha & Tahir
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ارزیابی دورههای آموزشی برگزارشده در سازمانهای مربوطه پی بردهاند و سعی در انجام
آن دارند .انجام پژوهش حاضر نیز میتواند اهمیت این موضوع را برای مسئوالن روشن کند.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش اجرا،
مطالعه اسنادی و پیمایشی است .از سوی دیگر چون پژوهش حاضر با هدف شناسایی و یافتن
راهکارهایی برای حل مسائل درونسازمانی به کار میرود ،یك پژوهش کاربردی نیز
محسوب میشود .بدین منظور ،ابتدا با روش مطالعه سندی ،مبانی نظری پژوهش بررسی و بر
اساس آن پرسشنامههایی برای بررسی نظرات مدیران و کارکنان نسبت به تعیین میزان تحقق
اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر
تهران تهیه و تدوین شد .جامعه پژوهش حاضر کتابخانههای مرکزی  63دانشگاه دولتی شهر
تهران است .این دانشگاهها عبارتاند از :دانشگاه تهران ،صنعتی شریف ،شهید بهشتی،
تربیتمعلم ،الزهراء ،تربیت مدرس ،صنعتی امیرکبیر ،عالمه طباطبائی ،علم و صنعت ،شاهد،
امام صادق (ع) ،دانشگاه هنر و خواجهنصیرالدین طوسی که در این مراکز دو گروه مسئوالن
بخشهای مختلف که در سالهای  6378-6307در دورههای آموزشی برگزارشده توسط
این سازمانها شرکت کردهاند با تعداد  421نفر و مدیران کتابخانهها موردبررسی قرارگرفته-
اند .ازآنجاییکه تعداد مدیران فراوانی کمتری داشتند ،همهی آنها مورد مراجعه قرار
گرفتند .ولی با توجه به تعداد زیاد کارمندان ،نمونه متناسب با جامعه آماری در این پژوهش
بر طبق جدول مورگان  603نفر است .برای جمعآوری اطالعات مقدماتی در زمینه موضوع
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و همچنین تعیین بهترین اهداف کیفی آموزشی مطرحشده در برگزاری دورههای آموزش
ضمن خدمت از مقالهها و کتابهای علمی و پایاننامههای مرتبط با موضوع و مصاحبه آزاد
و غیررسمی با مسئوالن دورهها استفاده شده است .برای بررسی و آزمون پرسشها و
فرضیههای پژوهش از پرسشنامههای محققساخته استفاده شده است که پس از طی مراحل
تهیه پرسشنامه و تعیین حجم نمونه و با کسب مجوزهای الزم و تأیید مسئوالن در
کتابخانههای موردنظر اقدام به توزیع و جمعآوری پرسشنامه صورت گرفته است .پرسشنامه
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اول که برای سنجش میزان تحقق اهداف دورههای آموزشی از دیدگاه مدیران و
شرکتکنندگان است ،حاوی دو قسمت اطالعات است که قسمت اول شامل ویژگیهای
جمعیتشناختی نمونهها و قسمت دوم شامل  40پرسش بسته پاسخ است .پرسشنامه دوم
حاوی  38سؤال جهت سنجش میزان توجه به عوامل آموزشی در طی برگزاری دورههای
آموزشی از دیدگاه شرکتکنندگان و پرسشنامه سوم نیز حاوی  38سؤال جهت سنجش
میزان تأثیر توجه به عوامل آموزشی در تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت از
دیدگاه شرکتکنندگان طراحی شده است .پرسشنامهها در مقیاس  2درجهای لیکرت است
که پاسخدهندگان با انتخاب یکی از گزینههای «خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم»
نظر خود را نسبت به سؤاالت مطرحشده بیان میکنند .در این طیف هرقدر از مقادیر بسیار
کم به طرف مقادیر بسیار زیاد حرکت کنیم نشاندهنده این است که نقطه انتخاب از وضعیت
بهتری در محیط برخوردار است .نمونهای از پرسشنامهها در بخش ضمایم پیوست گردیده
است .به هنگام استخراج گزینهها به ترتیب طیف لیکرت ارزشگذاری شده و پنج گزینه از
خیلی کم تا خیلی زیاد به ترتیب به نمرات  6تا  2تبدیل شدهاند .برای سنجش روایی پرسشنامه
پژوهش ،پرسشنامه طراحی شده و در اختیار اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان مربوطه قرار
گرفت و پس از رفع اشکاالت و تأیید نهایی ایشان به شکل حاضر طراحی گردید .بهمنظور
تعیین پایایی ،پرسشنامهها بهطور آزمایشی بین  38نفر از نمونه آماری توزیع گردید و پس از
جمعآوری ،با استفاده از دادههای به دست آمده و به کمك نرمافزار آماری  SPSSمیزان
ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.

پرسش اول :میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار از طریق دورههای آموزشی از دیدگاه
مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
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جدول  .1نتایج آزمون میزان ایجاد و تغییرات مثبت در رفتار از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

تغییرات مثبت

دیدگاه

در رفتار

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.84371

.067

65

.543

-.86403

.032

605

-.580

تعداد

میانگین

63

3.8448

8.19018

603

5.7025

8.71506

T

با توجه به جدول  6جهت بررسی دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان در رابطه با میزان
ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت،
 9سؤال در پرسشنامه مطرحشده است؛ که میانگین کلی نمره دیدگاه مدیران نسبت به میزان
ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت
برابر و باالتر از سطح متوسط است .از دیدگاه شرکتکنندگان ،عوامل بهبود ارتباطات انسانی
در محیط کار با کارکنان دیگر و انعطافپذیری و قابلیت سازگاری با سازمان ،وظایف و
همکاران در حد کم و نامطلوب ،رشد داشته است .همچنین اعتمادبهنفس و خوداتکایی
شرکتکنندگان از رشد زیاد و بقیه عوامل از رشد متوسطی برخوردار بوده است و میانگین
کلی باالتر از حد مطلوب است؛ اما نتایج آزمون تی نشان داد که این باالتر بودن ،معنادار
نیست .با توجه به این نکته میتوان گفت ،میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار از طریق
دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان در سطح متوسط است.
پرسش دوم :میزان افزایش سطح دانش شغلی شرکتکنندگان از طریق دورههای آموزشی
از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

031

جدول  .2نتایج آزمون میزان افزایش سطح دانش شغلی از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

دانش

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.67120

.327

65

.724

.67120

.566

65

.754

تعداد

میانگین

63

3.6711

8.94508

603

5.0701

8.16893

T
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با توجه به جدول  5در میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به هر یك از  7سؤال
مطرحشده در پرسشنامه در رابطه با میزان افزایش سطح دانش شغلی کارکنان از طریق
دورههای آموزشی تنها میانگین به روزشدن دانش شغلی با سطح متوسط تفاوت معناداری
دارد ،در بقیه موارد میزان سطح معناداری بزرگتر از  8/82است و میانگینهای بهدستآمده
تفاوت معناداری با سطح متوسط ندارند؛ و همچنین میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به
میزان افزایش سطح دانش شغلی از طریق شرکت در دورههای آموزشی باالتر از سطح
متوسط است .از دیدگاه شرکتکنندگان عوامل شناخت و آگاهی نسبت به قوانین ،اصول و
فنون اولیه شغل ،آشنایی با روشهای کاهش هزینهها ،آشنایی با روشهای استفاده بهینه از
امکانات موجود و آشنایی با روشهای بهکارگیری بهینه تجهیزات مورداستفاده از رشد کم
و عامل بهروز شدن دانش شغلی از رشد باالیی برخوردار بوده است و بقیه عوامل در سطح
متوسطی رشد داشتهاند .میانگین کلی نمره دیدگاه شرکتکنندگان نسبت به میزان افزایش
سطح دانش شغلی از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت پایینتر از سطح
متوسط است؛ اما نتیجه آزمون تی نشان میدهد این باالتر بودن معنادار نیست .با توجه به این
مسئله میتوان گفت میزان افزایش سطح دانش شغلی از طریق دورههای آموزش ضمن
خدمت از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان در سطح متوسط است.

پرسش سوم :میزان افزایش سطح مهارت شغلی شرکتکنندگان از طریق دورههای آموزشی
از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
جدول  .3نتایج آزمون میزان افزایش سطح مهارت شغلی از طریق دورههای آموزشی

مهارت

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.56790

.613

65

6.401

.56792

.626

65

6.401

تعداد

میانگین

63

3.5670

.23338

603

3.6968

.99852

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

دیدگاه مدیران

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

T

شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت ،میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به هریك
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از  9سؤال مطرحشده در پرسشنامه ،میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به میزان افزایش سطح
مهارت شغلی کارمندان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت ( )3/5670باالتر
از حد متوسط است .از دیدگاه شرکتکنندگان ،عامل ایجاد مهارتهای شغلی جدید نسبت
به مهارتهای قبلی از رشدی کم و عوامل یافتن روشهای مناسب و جدید برای رفع مسائل
شغلی ،افزایش سرعت عمل در انجام کارها و افزایش تخصص و مهارت الزم جهت انجام
امور محوله از رشد باالیی در طی دورهها برخوردار بودهاند .بقیه عوامل در سطح متوسط
رشد داشتهاند .میانگین کلی نمره دیدگاه شرکتکنندگان نیز باالتر از حد متوسط است؛ اما
نتایج آزمون تی نشان میدهد که این باالتر بودن معنادار نیست .درواقع میزان افزایش سطح
مهارت شغلی کارمندان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه
مدیران و شرکتکنندگان در حد متوسط است.
پرسش  :4میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر در شرکتکنندگان از طریق دورههای
آموزشی از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
جدول  .4نتایج آزمون میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

دانش

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

-.86753

.732

65

-.803

.85271

8.108

605

.8463

تعداد

میانگین

63

5.7080

.03582

603

3.8518

.02813

T

با توجه به جدول  4دیدگاه مدیران در رابطه با میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر
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در کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت ،با طرح  4سؤال در
پرسشنامه بررسی و نتایج نشان داد که میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به میزان ایجاد
نگرش مثبت نسبت به تغییر در کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت
( )5/7080پایینتر از سطح متوسط و میانگین کلی نمره دیدگاه شرکتکنندگان ()3/8518
است که باالتر از حد متوسط است؛ اما نتایج آزمون تی نشان داد این پایین و باال بودن معنادار
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نیست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت میزان ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر از طریق
دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه هر دو گروه در سطح متوسط است.
پرسش پنجم :میزان افزایش رضایت شغلی شرکتکنندگان از طریق دورههای آموزشی
از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
جدول  .5نتایج آزمون میزان افزایش رضایت شغلی از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

دانش

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.64238

.233

65

.145

-.82201

.227

605

-.202

تعداد

میانگین

63

3.6423

.06295

603

5.7446

6.57815

T

با توجه به جدول  2دیدگاه مدیران در رابطه با میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان از
طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت ،با طرح  7سؤال در پرسشنامه موردبررسی
قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان میدهد ،میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به
میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت
باالتر از سطح متوسط است .در رابطه با دیدگاه شرکتکنندگان میانگین نمرات پایینتر از
حد متوسط است؛ اما نتایج آزمون تی نشاندهندهی نبود تفاوت معنادار بین میانگینهای
بهدستآمده با سطح متوسط است .درنتیجه میتوان گفت میزان افزایش رضایت شغلی از
طریق دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان در حد متوسط
است.
پرسش ششم :میزان ارتقاء انگیزش شرکتکنندگان از طریق دورههای آموزشی از دیدگاه
جدول  .6نتایج آزمون میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

دانش

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.82650

.043

65

.585

-.69745

.886

605

-3.264

تعداد

میانگین

63

3.8263

.76130

603

5.0581

.17816

T
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با توجه به جدول  1در رابطه با میزان ارتقاء انگیزش کارکنان از طریق شرکت در
دورههای آموزش ضمن خدمت  1سؤال در پرسشنامه طراحی شد که میانگین نمره دیدگاه
مدیران نسبت به سؤاالت مطرحشده باالتر از سطح متوسط است؛ اما نتایج آزمون تی نشان
میدهد این باال بودن معنادار نیست و میتوان گفت میزان ارتقاء انگیزش از طریق دورههای
آموزش ضمن خدمت از دیدگاه مدیران در سطح متوسط است .نتایج حاصل از دیدگاه
شرکتکنندگان حاکی از آن است که میانگینهای به دست آمده تفاوت معناداری با سطح
متوسط دارند و میزان رشد این عوامل با توجه به میانگینها پایینتر از حد متوسط (نامطلوب)
است و نتایج آزمون تی نیز معناداری تفاوت از سطح متوسط را بازگو میکند.
پرسش هفتم :میزان ارتقاء کیفیت فعالیتهای شرکتکنندگان از طریق دورههای آموزشی
از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
جدول  .7نتایج آزمون میزان ارتقاء کیفیت فعالیتها از طریق دورههای آموزشی
مؤلفه

دیدگاه مدیران

دانش

دیدگاه

شغلی

شرکتکنندگان

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

.58263

.800

65

6.018

.58475

.52

605

5.527

تعداد

میانگین

63

3.5826

.37914

603

3.5847

6.55963

T

با توجه به جدول  9در میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به هر یك از  4سؤال
مطرحشده در پرسشنامه در رابطه با میزان ارتقای کیفیت فعالیتهای کارکنان از طریق
شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت ،تنها انجام به موقع کارها و وظایف شغلی با
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

سطح معناداری از میزان رشد باالتر از سطح متوسط برخوردار است .میزان رشد بقیه عوامل
در سطح متوسط بوده است .بهطورکلی میانگین نمره دیدگاه مدیران نسبت به میزان ارتقاء
کیفیت فعالیتهای کارکنان از طریق شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت باالتر از
حد مطلوب است .از دیدگاه شرکتکنندگان میانگین انجام به موقع کارها و وظایف شغلی
و افزایش نظم و انضباط اداری با سطح معناداری کوچكتر از  8/82باالتر از حد مطلوب و
صرفهجویی در زمان الزم برای انجام وظایف شغلی با سطح معناداری کوچكتر از 8/82
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پایینتر از سطح متوسط است؛ و میانگین کلی نمره دیدگاه شرکتکنندگان باالتر از حد
مطلوب است اما نتایج آزمون تی تفاوت معناداری با سطح متوسط در هر دو گروه نشان
نمیدهد؛ بنابراین میزان ارتقاء کیفیت فعالیتها در سطح متوسط است.
جمعبندی کلی یافتههای حاصل از پرسشهای  9-6پژوهش در ادامه بیان شده است:
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون فریدمن

رتبه

شرکتکنندگان

3.74

3.11

4.98

4.56

3.44

3.33

4.95

.888

رفتار

تغییرات مثبت در

دانش شغلی

مهارت شغلی

نگرش مثبت به تغییر

رضایت شغلی

انگیزش

کیفیت فعالیتها

سطح معناداری

میانگین

مدیران

3.17

4.59

4.59

3.32

4.67

4.80

4.62

8.763

مؤلفهها

با توجه به جدول  0مقدار سطح معناداری قابلمشاهده برای مدیران ()sig=8/763<8/82
میتوان گفت از دیدگاه مدیران ،میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت در
یك سطح هستند و تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .همچنین با توجه به مقدار سطح
معناداری به دست آمده برای شرکتکنندگان ( )sig=8/888>8/82میتوان گفت میزان
تحقق اهداف دورهها در یك سطح نیست .درواقع با توجه میانگینهای رتبهای هر یك از
مؤلفهها ،مؤلفه کیفیت فعالیتها بیشترین و مؤلفه انگیزش شغلی ،کمترین میزان رشد را در
طی دورههای آموزش ضمن خدمت داشتهاند.
پرسش هشتم :میزان توجه به عوامل آموزشی در دورههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
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جدول  .9نتایج آزمون تی میزان تأثیر توجه به عوامل آموزشی بر تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت
انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

-6.86394

.888

605

-59.723

.888

605

-55.348

605

-54.748
-52.003
50.533

مؤلفهها

میانگین

ویژگی مدرسان

6.7013

.40751

نحو و سبك تدریس

6.0314

.98598

-6.61316

امکانات و زمانبندی دورهها

6.0107

.16593

-6.63680

.888

محتوای مطرح در دورهها

6.7918

.23256

-6.85484

.888

605

تنظیم اطاعات

6.0425

.22333

-6.62403

.888

605

T

با توجه به جدول  7برای بررسی این سؤال پژوهش 2 ،مؤلفه شامل الف) ویژگیهای
مدرسان ،ب) نحوه و سبك تدریس مدرسان ،پ) امکانات و زمانبندی دورهها ،ت) محتوای
مطرح در دورهها ،ث) تنظیم اطالعات برگزاری دوره و توزیع آن مطالعه شد که
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که میانگین کلی نمره دیدگاه کارمندان به تمامی مؤلفههای
مطرحشده در سطح پایین و نامطلوب قرار دارد و نتایج آزمون تی نیز معنادار تفاوت میانگین
از سطح متوسط را نشان میدهد .در نتیجه میتوان اظهار داشت که میزان توجه به عوامل
آموزشی در دورههای آموزشی ضمن خدمت در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی
شهر تهران از دیدگاه شرکتکنندگان در حد کم (نامطلوب) قرار دارد.
پرسش نهم :میزان تأثیر عوامل آموزشی بر تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت از
دیدگاه شرکتکنندگان چقدر بوده است؟
جدول  .12نتایج عوامل میزان تأثیر عوامل آموزشی بر تحقق اهداف دورههای آموزشی
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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مؤلفهها
ویژگی
مدرسان
نحو و سبك
تدریس

میانگین

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

فاصله اطمینان در
T

سطح %72

حد باال

حد پایین

4.2522

6.83434

6.25228

.888

605

67.726

6.3941

6.1914

4.1165

5.83144

6.11658

.888

605

66.832

6.3145

6.7205

میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت در ...

مؤلفهها

میانگین

انحراف

تفاوت

سطح

درجه

استاندارد

میانگینها

معناداری

آزادی

فاصله اطمینان در
T

سطح %72

حد باال

حد پایین

امکانات و
زمانبندی

4.2150

6.29893

6.21504

.888

605

63.418

6.3339

6.9767

درهها
محتوای
مطرح در

4.1567

6.04161

6.15601

.888

605

66.004

6.3251

6.0766

دورهها
تنظیم
اطالعات

4.1165

5.83144

6.11658

.888

605

66.832

6.3145

6.7025

با توجه به جدول  68برای بررسی این سؤال پژوهش  2مؤلفهای که در سؤال قبلی
موردمطالعه قرار گرفت نیز مطرح و سؤاالتی مطابق با آنها و متناسب با این پژوهش در
پرسشنامه طراحی و موردبررسی قرار گرفت که نتایج حاصلشده حاکی از آن است از
دیدگاه شرکتکنندگان ،میانگین میزان تأثیر عوامل آموزشی با توجه به مؤلفههای الف)
ویژگیهای مدرسان ،ب) نحوه و سبك تدریس مدرسان ،پ) امکانات و زمانبندی دورهها،
ت) محتوای مطرح در دورهها ،ث) تنظیم اطالعات برگزاری دوره و توزیع آن ،باالتر از حد
متوسط و در حد خیلی زیاد است و آزمون تی نیز این سطح از معنادار بودن تفاوت میانگین
از حد متوسط را نشان میدهد .در نتیجه با توجه به مقادیر میانگین در تمامی مؤلفههای
موردمطالعه میزان تأثیر آنها بر تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه شرکتکنندگان در حد خیلی زیاد است.
میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت ،تفاوت معناداری وجود دارد.
یافتهها با توجه به سطح معناداری ( )sig=8/479<8/82نشاندهنده نبود تفاوت معنادار
بین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تهران در ارتباط با میزان تحقق اهداف دورههای
آموزش ضمن خدمت است.
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فرضیه اول پژوهش :بین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تهران در ارتباط با
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فرضیه دوم پژوهش :بین میزان تحقق اهداف دورههای آموزشی در کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان تفاوت معناداری وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد که مقایسه میانگین میزان تحقق اهداف ،به تفکیك دو سمت
(مدیران و کارکنان) نشان داد که میانگین نمرات مدیران ( )3/6584باالتر از میانگین نمرات
کارکنان کتابخانهها ( )3/8895است .همانگونه که یافتههای نتایج آزمون تی و سطح
معناداری ( )sig=8/245<8/82پژوهش نشان داد به لحاظ آماری ،بین میانگین دیدگاههای
مدیران و شرکتکنندگان در رابطه با میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت
تفاوت معناداری وجود ندارد .ازاینرو فرضیه مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین نظرات
مدیران و کارکنان شرکتکننده در دورههای آموزشی کتابخانههای مرکزی موردمطالعه،
تأیید نشد.
فرضیه سوم پژوهش :بین نظرات پاسخدهندگان به تفکیك مؤلفههای جمعیتشناسی
(جنسیت ،سابقه خدمت ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی) نسبت به میزان تحقق اهداف
دورههای آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به میانگین نمرات و نتایج آزمون تی بین نظرات پاسخدهندگان به تفکیك
مؤلفههای جمعیتشناسی در رابطه با میزان تحقق اهداف دورههای آموزش ضمن خدمت
در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی در پژوهش حاضر ،هفت هدف اصلی از برگزاری دورههای آموزش ضمن
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

خدمت در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران در سالهای 6378-6307
موردبررسی قرار گرفت .این اهداف شامل :افزایش سطح مهارت و دانش شغلی ،ارتقای
کیفیت فعالیتها ،ایجاد تغییرات مثبت در رفتار ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر ،افزایش
رضایت شغلی و ارتقای انگیزش است .از نظر مدیران و شرکتکنندگان ،دورههای
آموزشی ،مهارتهای شغلی را در سطح متوسطی گسترش بخشیده است .بااینوجود،
شرکتکنندگان معتقدند ایجاد مهارتهای شغلی جدید نسبت به مهارتهای قبلی در آنها
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از رشد کمی برخوردار بوده است و در عوض سرعت عمل آنها در انجام کارها و
تواناییشان در یافتن روشهای مناسب و جدید برای رفع مسائل در حد زیادی افزایش یافته
است .در خصوص رضایت شغلی فراگیران ،یافتههای پژوهش بیانکننده برآورد این انتظار
در حد متوسط است .از جمله این دالیل شامل :آموزشها ،میزان توقعات کارکنان را افزایش
داده و لذا باعث ایجاد نوعی نارضایتی از شرایط شغلی فعلی شده است؛ احتماالً آموزشها
برای کارکنان جذابیت و مطلوبیتی نداشته و لذا برای آن دسته از کارکنانی که با وجود
مشکالت کاری و خانوادگی در کالسهای درس حضور یافتهاند ،آموزش ،بهخودیخود
منبع ایجاد نارضایتی شغلی شده است؛ و یا احتماالً در مراکز آموزشی ،کارکنان آموزشدیده
با اطالعیابی از سطح دستمزد و دیگر امکانات کارکنان ادارات دیگر در مقایسه با محل کار
خود بدبین شدهاند .در خصوص یافتههای حاصل از میزان ایجاد تغییرات مثبت در رفتار،
دورههای آموزشی ،تغییرات مثبت در رفتار نیروی انسانی را در حد متوسطی تقویت کرده
است .از جمله دالیل این امر میتواند عدم استفاده و استقبال از نظرات و تجربههای فراگیران
در محیط کار ،فراهم نبودن شرایط برای اجرای آموختهها در محیط واقعی و عدم وجود
سیستمهای پاداش و تشویق باشد .یافتههای پژوهش حاضر در زمینه ایجاد تغییرات مثبت در
رفتار با یافتههای ساعدپناه ( )6301همخوانی ندارد .میزان ارتقای انگیزش شرکتکنندگان
در دورههای آموزشی از دیدگاه خود آنان در سطح کم و از دیدگاه مدیران در سطح متوسط
ارزیابی شده است .نبود سامانه پاداش مناسب و انگیزهبخش در قبال ارائه پیشنهادها،
حمایتهای ناکافی مدیران از آموزشدیدهها ،عدم وجود ارتباط مستقیم بین نظام ارتقاء و
آموزش در سازمان ،عدم استقبال مدیران از پیشنهادهای کارکنان ،هماهنگی کمرنگ
دورههای آموزشی ،نبود تناسب بین محتوای مطرح در دورهها و نیازهای شغلی فراگیران،
خشك و بیروح بودن کالسها و نبود امکانات و مزایای رفاهی ،عدم توانایی مدرسان در
بهکارگیری روشهای مناسب تدریس و مشارکت دادن شرکتکنندگان در مباحث ،عدم
استفاده مدرسان از مطالب و وسایل کمكآموزشی جدید و جذاب و همچنین فراهم نبودن
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شرایطی در سازمان برای بهکارگیری مطالب آموختهشده در محیط کار ،میتواند از جمله
دالیل عدم افزایش انگیزش شرکتکنندگان باشد .در خصوص میزان افزایش نگرش مثبت
در شرکتکنندگان نسبت به تغییر از طریق دورههای آموزش ضمن خدمت ،این میزان از
دیدگاه مدیران و شرکتکنندگان در سطح متوسط بوده است .معموالً کارکنان با مشاهده
تغییرات در محیط شغلی ،از ناتوانی خود در سازگاری با این تغییرات نگران میشوند ،زیرا
همراه با تغییرات ،وظایف ،کارکردها و انتظارات نیز متحول میشود و دانش گذشته فرد را
برای اجرای کارها و ایفای نقشهای جدید ناقص مینماید .از طرف دیگر حتی اگر چنین
مقاومتی نیز به چشم نخورد ،ناتوانی کارکنان در ایفای نقشهای محوله جدید و یا اجرای
ناقص امور ،تغییرات را با شکست مواجه میکند.
درمجموع و با توجه به مبانی پژوهش فوق و نتایج به دست آمده میتوان اذعان داشت
که یافتههای پژوهش با یافتههای اسدیکیا ( )6394و ساعدپناه ( ،)6301همخوانی و همسویی
دارد .همچنین یافتههای پژوهش حاضر با بسیاری از پژوهشهای گذشته که در زمینه آموزش
ضمن خدمت صورت گرفته است همسو هست .از نمونه پژوهشهای داخل انجام شده در
این راستا عبارت است از :یغمایی سابق در سال  ،6376در پژوهشی با عنوان «تأثیر آموزش
ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانههای عمومی شهر تبریز» نتیجه گرفت
که آموزش ضمن خدمت ،مهارت کارکنان را افزایش میدهد و ازاینجهت با نتایج به دست
آمده در این پژوهش در مورد افزایش مهارت شرکتکنندگان همسو است .معرف زاده،
کمالی و چراغی ( )6376در پژوهشی با عنوان «بررسی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در
کتابخانههای عمومی خوزستان» یافتهها نشان داد که تحوالت فناوری اطالعات مهمترین
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دلیل احساس نیاز به ارتقا و افزایش دانش و کسب مهارتهای جدید است .همچنین نیازهای
آموزشی متنوع میتواند در بهبود مهارتهای کتابداران مؤثر باشد .منصوری هفتادر،
نوروزی چاکلی و اسدی ( )6374در پژوهش خود با عنوان «نظرسنجی ایجاد و راهاندازی
دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی برای کتابداران کتابخانههای عمومی یزد» به این
نتیجه رسید که مؤلفههای حقوقی– اداری ،مؤلفه فنی و فناوری و مؤلفه راهبردی ،عوامل
مؤثر و قابلقبول برای آموزش مجازی بودند .آموزش مجازی در مؤلفههای فرهنگی-
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اجتماعی ،مؤلفه فنی و فناورانه در کتابخانههای عمومی شهرستان یزد مفید است .از نمونه
پژوهشهای خارجی همسو عبارتاند از راجیب لوچان 6در سال  5862و پژوهشهای انجام
شده در گروه پژوهشی در دانشگاه فناوری و کشاورزی کنیاتا در سال .5861

پیشنهادها
 پژوهشی در سطح کشور ،استانها و همچنین سازمانها و ادارات دیگر در زمینه میزان تحققاهداف دورهها انجام شود تا با آگاهی از این میزان ،برنامهریزیهای بهتری صورت پذیرد.
 پژوهشی در رابطه با کمیت و کیفیت محتوای دورهها ،تناسب محتوا با نیازهای شغلی،امکانات و زمانبندی دورهها ،تنظیم و توزیع به موقع اطالعات برگزاری دورهها ،ویژگیها
و سبك تدریس مدرسان در تمامی سازمانها موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و نکات
مثبت سازمانهای موفق الگو قرار گیرد.
 در پژوهشی دیدگاههای مدیران و کارکنان سازمانها در مورد دورهها به تفکیكموردبررسی قرار گیرد و آموزشهای ضمن خدمت متناسب با آن دیدگاهها برای هر قشر برگزار
شود.
 پژوهشی درباره تأثیر عوامل آموزشی در طی برگزاری دورهها ،جنسیت ،سابقه خدمت،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی فرد شرکتکننده در ارائه آموزشهای ضمن خدمت انجام
شود و آموزشها بر اساس آن ارائه شود.
 پژوهشی در رابطه با نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتیشهر تهران جهت کمك به برنامهریزیهای آموزشی و تحقق اهداف دورهها انجام شود.

اسدیکیا ،فرناز .)6394( .آموزش ضمن خدمت کتابداری در شهر تهران (در سالهای -94
 .)6393پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی .دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه تهران.
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