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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to provide a structural model for promoting effective in-

service training of administrative staff of Islamic Azad University (case study of Tehran province). 

Method: The statistical population in the qualitative part included experienced faculty members 

(experts) in the field of in-service training of employees and in the quantitative part included all non-

faculty and contract staff of the Islamic Azad University of Tehran in the academic year 2019-20 

(N=4632). The sample size in the qualitative part was theoretically saturated by interviewing 10 

experienced faculty members and in the quantitative part was estimated at 354 people based on 

Cochran's formula. Targeted sampling was used to select the sample in the qualitative part and cluster 

and stratified sampling was used in the quantitative part. Data collection tools were qualitative, 

interview and quantitative, researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity of the 

questionnaire in terms of form and content was confirmed by several faculty members with experience 

in the field of the questionnaire, the validity was confirmed by calculating the tilt and the validity of 

the questionnaire was calculated by calculating the square root of the AVE. The reliability of the 

questionnaire was obtained through Cronbach's alpha for the whole questionnaire 0.812. To analyze 

the data in the qualitative part of Cohen's kappa coefficient and open and axial coding, in the 

quantitative part of Cronbach's alpha tests, AVE's hexadecimal matrix, tilt matrix AVE, skewness and 

elongation, Kolmogorov-Smirnov, Shapirovilk, analysis Exploratory, confirmatory factor analysis 

and t-sample were used.  

Conclusion: The structural dimension was obtained with three components of processes (16 

indicators), technical and technological equipment (3 indicators) and rules and regulations (4 

indicators). 

 

Keywords: efficient training, efficiency in in-service training, official employees, Islamic Azad 

University. 
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Presenting a structural model to promote effective in-service training of 

administrative staff of Islamic Azad University (Case study: Tehran province) 

 

Introduction: The purpose of this study was to propose a model for promoting the training of 

advertising services in Islamic Azad University (Tehran province). 

Materials and methods: Research Method The present study was conducted in terms of purpose, 

application, data collection, field and implementation method in a mixed manner. The statistical 

population in the qualitative sector includes the licensing of consulting services in the field of consulting 

services and consulting services in the field of consulting services and consulting services in the field 

of consulting services and international consulting services and consulting services in the years 2017-

18. (N = 4632). The number of samples in the qualitative section was theoretically saturated (10) and 

in the Cochrane formula brother section 354 severe brothers. To select the sample in the qualitative 

section from purposive sampling and in the committee section fortunately sampling and easy use of 

data collection tools, in the qualitative section, interviews and in the quantitative section, a researcher-

made questionnaire based on scale 5 with selected budget. Validity of the Questionnaire Formally and 

empowered by several other experts, the method you can obtain and use through calculation can be 

used. The reliability of the questionnaire through the Cronbach's alpha guide for the whole questionnaire 

was 0.812. To access the experts and analyze the data available in the qualitative section of Kappa 

Cohen and the three types of return and pivotal codes and selections and in the committee section via 

the Cronbach's alpha official site, the offending officers, Attractive Matrix Street, Tilt and Majigi, K-S, 

SH-W, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Practical Monitoring Complex.  

Findings and discussion: Refer to your assistant to give you 3 dimensions, 8 components and 42 people 

and you can set your own budget: 1- Structural dimension with three successful components (16 

numbers), specialized and scientific (3 marks) & Legal (4 marks), 2- After taking care with two 

components of change of view and interpretation (4 marks) & Knowledge & guidance (5 marks), 3- 

After working with three management and Supervision (3 traits), organizational climate and reminder 

organization (4 traits), and relationship between positions (3 traits).  

Conclusion: Other things they can offer can be consulting services by providing their own advertising 

services. 18 Executives in the Consulting Communities, a service provider provided by Islamic Azad 

University administrative staff, provide you with all the information you need. Model includes 

philosophy and model modeling, theoretical foundations, dimensions, multifaceted, various features, 

Feedback system, and executive mechanisms to enhance the training provided by Azad University 

Advertising Services and also has the ability to employ 95 of these professionals. 

Keywords: efficient training, efficiency in in-service training, official employees, Islamic Azad 

University. 
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 چکیده

ارتقاء آموزش اثربخش ضاامن ادمت کارکنان  یبرا یپژوهش با هدف ارائه مدل ساااارار نیا :مقدمه

 )مورد مطالعه اسران تهران( انجام شد. یدانشگاه آزاد اسالم یادار

با تجربه)ابره( در حوزه آموزش  یعلم اتیه یشاااامع اعضاااا یفیدر بخش ک یجامعه آمار روش کار:

غیرعضااو هیات علمی  یشااامع کلیه کارکنان رساامی و درارداد یضاامن ادمت کارکنان و در بخش کمّ

ص        سال تح سران تهران در  سالمی ا شگاه آزاد ا بود. حجم نمونه در بخش ( N= 0394)1991-99 یلیدان

 بر اساس  یو در بخش کمّ دیرس  ینظربه اشباع   با تجربه یعلم اتیه ینفر از اعضا  14با مصاحبه   یفیک

و در  هدفمند   یریگاز نمونه  یفیانرخاب نمونه در بخش ک   ینفر برآورد شاااد. برا 950فرمول کوکران 

 ،یفیها، در بخش کداده یاساارفاده شااد. ابزار گردآور  ای¬و طبقه یااوشااه یگیراز نمونه یبخش کمّ

پرسشنامه از    ییبود. روا یانهیگز 5 اسیمق یسااره بر مبنا پرسشنامه محقق   ،یمصاحبه و در بخش کمّ 

 ییپرسااشاانامه، روا نهیدر زم با تجربه یعلم اتیه یچند نفر از اعضااا قیاز طر ییو محروا ینظر صااور

سبه   قیاز طر اهمگر سبه جذر   قیاز طر اگروا ییه و رواشد اجسرخرا یانسوار میانگینمحا به  AVEمحا

س  دییتا شنامه از طر    ییای. پادیر س شنامه     یکرونباخ برا یآلفا قیپر س ست آمد. برا  114/4کع پر  یبه د

 یدر بخش کمّ ،یباز و محور یکوهن و کدگذار یکاپا بیاز ضر  یفکی بخش در ها¬داده عیو تحل هیتجز

فا  یها از آزمون باخ،   یآل و  ی، کجAVEجذر   سی، ماتر (AVE) هشد اجسرخرا یانسوار میانگینکرون

 tو  یدییتا یعامل عیتحل ،یاکرشااااف یعامل عیتحل لک،یروویشااااپ رنف،یاسااامکولموگروف ،یدگیکشااا

 اسرفاده شد. یانمونهتک

شااص( و   9) یو فناور یفن زاتیشااص(، تجه  13) ندهایبا سه مولفه فرآ  یبعد ساارار  :نتیجه گیری

 شااص( بدست آمد. 0و مقررات ) نیدوان
 

 .یکارکنان ادار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمدل ساارار آموزش اثربخش، کلیدی: واژگان
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 مقدمه

صه علوم،       سریع در عر شراب و  دگرگونی و تحوالت پر

سازمان  شرکت فنون و فناوری،  ها را وادار به انطباق و  ها و 

سی       سا ست. یکی از ا ن تریسازگاری با این تحوالت نموده ا

راهبردهای به کار رفره در زمینه انطباق سااازمانی، آموزش 

و بهساااازی منابع انساااانی بوده اسااات. از این رو امروزه   

ها اددام به سااارمایه گذاری دابع توجهی روی           زمان ساااا

به           ما فقط پرداارن  ند. ا نان اود کرده ا کارک آموزش 

به نظر           رایج آن امری بیهوده  به ن جه  بدون تو آموزش 

به مباحو فوق غالب ساااازمان           می با توجه  ها و   رساااد. 

شرو بیش از پیش توجه اود را به دوره      سات پی س های  مو

افزایش دانش و  اند. هآموزشاای تخصااصاای معطوف داشاار  

سازمان        ست که  شده ا سبب  شراب تکنولوژی   تغییرات پر 

به عنوان محور  منابع انساااانی را بهساااازی آموزش و ،ها

سااانجش و  د. دهن توساااعه در ربس برنامه های اود درار

اندازه گیری اثربخشی آموزشی برای سازمانها ظاهراً مشکع 

ت جدی   رساااد اما از یک ضااارور  بحو انگیز به نظر می   و

ساااازمانهای امروزی ضااارورت  براوردار اسااات. در اغلب

یت          دابل نایی و  یابی توا یدی برای ارز  های آموزشااای  جد

کارکنان وجود دارد. بنابراین هدف از ارزشاایابی آموزشاای  

با   ،آموزشاااهای داده شاااده به کارکنان این اسااات که آیا

این ، اسااااس نیازهای آنها ساااازگاری دارد  و آیا بر این      

برای انطباق با شاارایط بساایار  ،های الزمتوانایی ،آموزشااها

 (.4419)کَرر  کند ها اعطا میرا به سازمان مرغیر امروزی

سااارمایه گذاری در آموزش هم یک ابزار اسااارراتژیک 

برای ایجاد مزیت ردابری و هم یک الزام مهم از منابع مالی        

های   پیرر دراکر عقیده دارد که علیرغم هزینه   می باشاااد.  

صحیح  سنگین   تربیت نیروی کار، آموزش همراه با اعمال 

ای را در مدتی کوتاه در   مدیریت، هر کشاااور عقب مانده      

وری باال درار زمرۀ کشااورهای پیشاارفره و براوردار از بهره

هد می بار و موساااوی   د عداد کمی از  1991)برد (. برای ت

های آموزشاای، اثربخشاای آموزش در سااطح نرایج    برنامه

یری می شااود. اندش شاارکت هایی که  سااازمانی اندازه گ

ارزیابی آموزش را در این ساااطح می سااانجند در هنگام      

ارزشااایابی از اطالعات يهنی اسااارفاده می کنند. تاثیرات 

نده ارزش             بت کن ثا ها  های آموزشااای تن مه  نا کاربردی بر

شد، بلکه راهنمایی برای    سازمان نمی با کارکرد آموزش در 

یا ت   ودف اجرای تصااامیم گیری در اصاااور اسااارمرار 

باشااند. در عین حال مباحو و  های آموزشاای نیز میبرنامه

ضروری به منظور انجام یک فرآیند      سائع پیرامون منابع  م

ارزشااایابی، اغلب ساااازمانها را از فراهم نمودن داده های        

اساااساای آموزش و برنامه های یادگیری باز می دارد. این  

ساس اطالعات،   علت کاهش   اغلب،تعلع در ایجاد نرایج بر ا

منابع ضروری، در زمانی است که تخصیص مجدد منابع در 

 (.1995دهد )سرداری سازمان رخ می

طبق آارین آمار به دسااات آمده شااارکت های مهم       

شمالی و اروپا   شان را      9تا  4آمریکای  سرمزد صد کع د در

صاارف آموزش می کنند که حدود میلیون ها دالر اساات.  

به عنوان ی       یک  کت جنرال الکرر کی از  بزرگررین شااار

در هر سااال   المللی آمریکاییبین چندمنظورههای شاارکت

عه         نه آموزش و توسااا یارد دالر در زمی یک میل بیش از 

(. در یک بررسااای  1999کارکنان هزینه می نماید )ثابت        

درصااد  11اند که سااه ساااله در ساانگاپور نشااان داده   

اند.  های تجاری و صنعری این کشور ورشکست شده     شرکت 

هایی که برنامه  الی که این نساابت در مورد شاارکت  در ح

درصاااد بوده   1اند کمرر از  آموزش کارکنان را انجام داده   

اساات. همینین بررساای ویلیام جیمز از دانشااگاه هاروارد   

درصد توانایی اود   94تا  44موید آن است که کارکنان با  

کنند تحقیق وی نشان داده که اگر کارکنان آموزش کار می

درصد   94تا  14و به طور شایسره برانگیخره شوند    ببینند 

صالحیت توانایی شریفی و   های اود را بروز میها و  دهند )

 (. 1991اسالمیه 

بااه ویژه از نوع آموزش منااابع انسااااانی در  آموزش

جدید،  و علوم  تسااهیع کننده فراگیری دانش ها،سااازمان

ست  هایی ها و تواناییمهارت سرلزم بهبود در اج ا رای که م

(. آموزش ضمن ادمت مجموعه  4410)سانگ   شغع است  

های آموزشاای سااازمانی اساات که در جهت ارتقاء  فعالیت

سازمانی     مهارت سانی  ها، دانش و تغییرات رفراری منابع ان
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(. در تعریفی کلی، آموزش 4411گیرد )نوروانی صورت می 

کنند که ضاامن ادمت را نوعی کوشااش نظامدار تلقی می

بارت اساات از هماهنگ و همسااو کردن هدف اصاالی آن ع

هداف               ها و ا یاز با ن های آتی افراد  یاز ها، عالئق و ن آرزو

رود )شریفی سازمان در دالب کارهایی که از افراد انرظار می

 (.1991و اسالمیه 

مفهوم اثربخشی در مدیریت فرآیندهای آموزش عبارت 

اساات از میزان تحقق اهداف سااازمان که آموزش با آن در 

ط اساات و مخصااوصاااً اهداف ویژه واحد آموزش. آنیه ارتبا

شی کند موفقیتکه میزان اثربخشی را تعیین می  از  های نا

ست نه مجموعه کارها و فعالیت  هایی که در واحد  آموزش ا

شود. این موفقیت شود یا در روز انجام میآموزش انجام می

شی را که در اثر را می  توان مثالً میزان دانش، مهارت و نگر

آموزش در فراگیران ایجاد شااده اساات دانساات. براالف    

سانی و رشریانی        کارایی، اثربخشی بیشرر کیفی است )ارا

ضمن ادمت    در مطالعه (.1991 شد آموزش  شخص    ای م

های بسیاری که در اجرا و برگزاری با وجود سخری کارکنان

آورد،  های زیادی را برای ساااازمان به بار می      دارد و هزینه 

ضایرمندی،      این نوع آموزش ست تا میزان ر شده ا سبب  ها 

سازگاری و عملکرد شغلی کارکنان افزایش یافره و در عین    

ر تر از دبع به انجام امو   تر و مرعهدانه  حال، آنها مسااائوالنه   

 (.4411سازمانی بپردازند )جاورسکی 

  آموزش عنوان تحت  آموزش ضااامن ادمت،   فرآیند 

سی  مورد نیز مند نظام ست  گرفره درار برر   باید آموزش .ا

 منظور به اار، ای شیوه  به که طوری به باشد،  مند نظام

 ریزی برنامه طراحی، شده،  تعیین پیش نیازهای از تحقق

سط  امر این شود،  اجرا و سلط  افراد تو   انجام به آموزش م

  می درار ارزشاایابی مورد ددت به آن از مرعادباً شااود ومی

 (.4415گیرد )آرمسررانگ 

ضانی  ش ( در 1991اردی و زارعی زوارکی )رم  ی بهپژوه

طراحی الگوی آموزش الکررونیکی ضاامن ادمت کارکنان  

هااای یااادگیری   منظور فراهم آوردن محیط         دولاات بااه

  های یادگیری  و تدارش فرصااات  الکررونیکی برای کارکنان  

سازمانی و اعرباریابی          شغلی و  شرایط فردی،  سب با  مرنا

تلفیقی )کمی و  از نوع . روش تحقیق اناادپرداارااه  الگو  

الگوی پیشاانهادی آموزش بوده اساات. طبق نرایج، کیفی( 

شد    ضمن ادمت طراحی و اعرباریابی  ست الکررونیکی  . ه ا

ست   این الگو مبرنی بر مؤلفه سیا ذاری و راهبری در گهای 

آموزش الکررونیکی، طراحی آموزشاای بر اساااس اصااول   

پااداگوژیکی و آنااداراگوژیکی آموزش الکررونیکی، اجرا و  

 پشریبانی در آموزش الکررونیکی است. 

( در پژوهشاای که با حمایت یونیسااف و 4419ازترش )

سانده،   شی ترکیه به انجام ر به ارزیابی اثربخشی   نظام آموز

من ادمت برگزار شااده برای مدرسااان   دوره آموزش ضاا

برای  4411ای که در طی سااپرامبر تا نوامبر سااال  ترکیه

ست. نرایج        شده بود، پردااره ا شت هزار مدرس برگزار  ه

ست که پس       شان داده ا صع از تجزیه و تحلیع داده ها ن حا

از طی دوره آموزشااای، تغییرات دابع توجهی در ادراکات،     

 سان رخ داده است. آگاهی و شیوه های تدریس مدر

 و موسااسااات  و ها سااازمان بنابراین باید گفت اغلب

  هایدوره به را اود توجه پیش از بیش پیشرو دانشگاههای

شی  شره  معطوف تخصصی   آموز ساس . اند دا  سال  آمار برا

شگاه  1991 سالمی  آزاد دان شجو،  میلیون 11 با ا  91 دان

 بزرگررین کارمند نفر هزار 95 و علمی هیات عضااو هزار

  دانشگاه  نقش میان این در و است  جهان حضوری  دانشگاه 

 همینین و دانش اشاااعه و انرقال تولید، در اسااالمی آزاد

 برای باید   پس. اسااات انکار  غیردابع   اجرماعی  ادمات  

  مدل و راهبرد و برنامه کارکنان توانمندسااازی و آموزش

  مطالعات مرور که اصااور به. گرفت نظر در مناساابی

 در انسااانی منابع آموزش وضااعیت که اساات آن از حاکی

 محروا، نظر از کشااور هایاانهوزارت سااایر و هادانشااگاه

  سازمانی  فرهنگ فناوری، بودجه، دوانین، ساارار،  تدریس،

سط  حد در... و ست  آن از کمرر و مرو در نریجه با توجه  .ا

ضرورت      ضر از اهمیت و  شده پژوهش حا به مباحو مطرح 

  مدل ارائه در صدد  حاضر  پژوهش لذا باالیی براوردار بوده

  ادمت ضااامن اثربخش آموزش ارتقاء برای ساااااراری

 .اسالمی بود آزاد دانشگاه اداری کارکنان
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 مواد و روش ها

ه کاکرشافی مروالی بود  پژوهش در بخش کیفی،  روش

طی فرآیند کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شاااد.         

)افراد  اعضااای هیات علمی با تجربه شااامع ماریآجامعه 

ضمن ادمت کارکنان  شد می ابره( در حوزه آموزش  و   با

تعداد نمونه را در این  با اساارفاده از شااااص اشااباع نظری

نفر تشاااکیع دادند. ابزار مورد اسااارفاده جهت       14بخش 

ارتقاء آموزش اثربخش ضااامن عاد موثر در شاااناساااایی اب

«  مصاااحبه» یدانشااگاه آزاد اسااالم یادار ادمت کارکنان

مثلو »از روش  مصااااحبه برای تعیین رواییبوده اسااات. 

شد.   )ترکیب روش« سازی  سرفاده    یپایایتعیین برای  ها( ا

و ضااریب  اساارفاده شااد کاپای کوهن از ضااریبمصاااحبه 

تجزیه و  به دساات آمد. برای  311/4توافق بین دو ارزیاب 

از ضاااریب کاپای کوهن و کدگذاری باز و         ها  تحلیع داده 

سرفاده  ست    محوری ا در بخش کمّی، از نظر هدف،   .شده ا

کاربردی اساااات. از نظر شااایوه     یآورجمعاین پژوهش 

  -، این پژوهش با رویکرد آمیخره اکرشافی )کیفی  اطالعات

مع کلیه کارکنان  شا ماریآجامعه است. کمّی( انجام گرفره 

رساامی و دراردادی غیرعضااو هیات علمی دانشااگاه آزاد    

بود   91-1991اسااالمی اسااران تهران در سااال تحصاایلی 

(0394=N.)     مونااه ن یری از   برای  مونااه   روش گ یری   ن گ

اسرفاده شده    برحسب واحد دانشگاهی   ایطبقهای و اوشه 

واحد دانشاااگاه آزاد    43از بین  اسااات. برای این منظور،

سالمی  ساس     ا سران تهران، حجم نمونه مورد نظر بر ا در ا

نفر مشخص شد. ابزار مورد اسرفاده   950« کوکران»فرمول 

شنامه بر مبنای مقیاس     س ای لیکرت )ایلی کم  درجه 5پر

با نمره  1با نمره   با نمره   4، کم  ندارم  با    9، نظری  یاد  ، ز

( اسااات. برای تعیین روایی  5و ایلی زیاد با نمره    0نمره 

شن   س صوری و محروایی و روایی  پر صی   امه از روایی  شخی ت

شنامه از        )همگرا و واگرا( س شد. پایایی پر سرفاده و تایید  ا

افزار آماری طریق محاساابه آلفای کرونباخ به واسااطه نرم 

SPSS  سبه گردیده   114/4برابر با ست.  محا تجزیه  برایا

یع داده  عاملی اکرشاااافی،   های  ها از آزمون و تحل یع    تحل

 اسرفاده شده است.املی تاییدی تحلیع ع

  رضااایت ااذ شااامع ااالدی موازین پژوهش این در

ضمین  آگاهانه، صی    حریم ت صو .  شد  رعایت رازداری و ا

 به تأکید ضاامن ها پرسااشاانامه  تکمیع زمان همینین

 از اروج مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمیع

  و بودند مخرار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش

  و می ماند محرمانه اطالعات که شد  داده اطمینان آنها به

 .  شد رعایت کامالً نیز امر این

 

 یافته ها

های کیفی:       الف(    ره  ردا   یاف فه   اب عاد و مول های  اب

ضمن ادمت   آموزش شگاه   اثربخش  کارکنان اداری در دان

 آزاد اسالمی بررسی شد.

نشااان داده شااده    1طور که در جدول شااماره همان

سرخراج      صع از کدگذاری باز و محوری به ا ست، نرایج حا ا

 است.منجر شده مفهوم  49از بُعد سااراری 

 KMOها، مقدار   ب( یافره های کمی: با توجه به داده      

اساات و سااطح معناداری آزمون بارتلت نیز  945/4برابر با 

شان می   45/4)کوچکرر از  441/4برابر با  ست که ن دهد  ( ا

ها برای اجرای تحلیع عاملی در ساااطح بسااایار عالی  داده

 باشند.  می

نشااان داده شااده    4طور که در جدول شااماره همان

های مؤلفه به عنوان مولفه 9اساات، پس از چراش، تعداد 

کارکنان اداری اثربخش ضاامن ادمت  آموزشسااااراری 

اند که نامگذاری هر  ه آزاد اسالمی شناسایی شده    در دانشگا 

شااص     یک از مؤلفه شده از  سرخراج  ها و میزان اثر های ا

صااورت  9)درصااد واریانس( آنها به شاارح جدول شااماره  

گرفره است.
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 . نتایج کدگذاری باز و محوری1جدول 

Table 1. Open and axial coding results  

 کدگذاری باز مقوله
کدگذاری 

 محوری

اجرای طرح نیاز آموزشی  یازهای آموزشی کارکنان باید شناسایی شود.ن

 کارکنان

بعد 

 ساختاری

 کارکنان پرسیده و از هم تفکیک شود. فوری و غیرفوری آموزشی نیازهای

های آموزشی تناسب برنامه نگاه راهبردی باشد. ریزی آموزشی باید همراه بابرنامه

با نیازهای سازمان و 

 کارکنان
 باشد. کارکنان شغل با رابطه در باید تاکید دوره های آموزشی

 دادن اهداف و چشم انداز های سازمانی با توجه به خالء های سازمانی  قرار اولویت

ریزی معطوف به برنامه

 اهداف سازمان

 آموزشی به محتوا و هدف آموزش بستگی دارد. اصل برنامه

 ها انجام شود، به روز باشد، عملیاتی شده باشد.محتواهای آموزشی بر اساس آسیب شناسی

باید از اساتیدی که به صورت نظری و کاربردی مهارت دارند برای تدوین محتوای برنامه درسی دوره های آموزشی 

 بهره برد.

 بازنگری و سپس انتخاب شوند. کارکنان باید خدمت ضمن دوره های آموزش های سرفصل کلیه

طراحی و انتخاب محتوای 

 کاربردیروز و آموزشی به

 حال در و دارد دانشگاه که کاری سیاست به توجه با و بداند را هامهارت یکسری شغلش باید به توجه با کارمندی هر

 جدید استخدام شده اند، که کارمندانی برای مخصوصا است، ضروری دوره های آموزشی چنین است، تغییر و تحول

 واجب است. ها به روز بودن دوره پس آزمونی ندارد، چون دانشگاه آزاد برای جذب نیرو، گزینش و

 دهیم.ارزشیابی از دوره آموزشی را انجام می
ارزشیابی از اثربخشی 

 های برگزار شدهدوره
 پیگیری شوند.آموزش های داده شده، 

 اثربخشی دوره ها را باید با ابزارهای موثر سنجید.

خدمت  منض آموزش برای باید هستند که چیزهایی ترینابتدایی انسانی نیروی مناسب و سالن کنفرانس، فضای

در اختیار داشتن فضای  باشیم. داشته کارکنان

 ایجاد کند. فضای آموزشی باید حس امنیت برای فراگیر آموزشی مناسب

 شاپ، رستوران و... باید در محیط آموزشی مهیا باشد.امکانات رفاهی همچون کافی

وجود تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی )صندلی، میز، وایت برد نور صدا، تجهیزات سمعی و بصری( در دوره 

 آموزشی الزامی است.
ای و تجهیزات کتابخانه

 کارگاهی
 نوع سنتی و الکترونیکی ضروری است.از تابخانه وجود ک

 های اساسی دوره آموزشی است.افزاری کامپیوتر از ضعفهای سخت افزاری و نرمنبود زیرساخت
های مهیا بودن زیرساخت

 ایرایانه

 فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از ابزارهای 
ایجاد آموزش همراه با 

 های نوین و پیشرفتهفناوری
 است. ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنانعوامل تکنولوژیکی از عوامل موثر بر 

 های آموزشی، باید از آموزشهای مجازی کمک گرفت.حل مشکالت حضور در دوره رایب

 داشتهن آموزش به اعتقادی واحدی، رئیس که وقتی تا است، من اول صحبت همان تاکید کنم خواهممی من که چیزی

اعتقاد مدیریت به آموزش و  شود.نمی برگزار دوره های آموزشی باشد،

بتوانند با آموزش کارکنان مسایل و مشکالت  که داریم هم اکنون ما در بحث آموزش ضمن خدمت به مدیرانی نیاز تعالی منابع انسانی

 دانشگاه را برطرف نمایند.

 الکترونیکی هایآموزشجدا سازی ساعت آموزش از ساعت اداری به ویژه در 
 انعطاف در زمان آموزش

 ها باید از لحاظ زمانی، استمرار و پیوستگی داشته باشند.آموزش
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 ها پس از چرخشها و شاخص. بارهای عاملی مولفه2جدول

Table 2. Factor loads of components and indicators after rotation 

 شاخص
 عامل

1 2 3 4 5 6 7 8 
Q10 .817        

Q11 .791        

Q9 .717        

Q8 .696        

Q6 .681        

Q12 .673        

Q15 .664        

Q7 .592        

Q4 .405        

Q5 .405        

Q3 .402        

Q14 .401        

Q1 .400        

Q2 .400        

Q9 .400        

Q13 .400        

Q19  .729       

Q17  .724       

Q18  .681       

Q23   .601      

Q20   .728      

Q21   .587      

Q22   .422      

 
 

 هاهای شناسایی شده بر اساس شاخصگذاری مولفه. نام3جدول

Table 3. Naming the identified components based on the indicators 
 شاخص )درصد واریانس( میزان اثر مؤلفه ردیف

 16-15-14-13-12-11-10-1-8-7-6-5-4-3-2-1 010/11 فرآیندها 1

 11-18-17 217/10 تجهیزات فنی و فناوری 2

 23-22-21-20 220/8 قوانین و مقررات 3
 

 

 های برازش مدل. شاخص4جدول

Table 4. Model fit indicators 
 برازش نتیجه قابل قبول سطح شده مقدار شاخص محاسبه نام شاخص

 عالی <072/0 08/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 عالی <832/2 5 (X2 / dfاسکوئر به درجه آزادی )نسبت کای

 عالی >11/0 10/0 (GFIنیکویی برازش )

 عالی >86/0 80/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته )

 عالی >16/0 10/0 (NFIبرازش هنجار یافته )

 عالی >15/0 10/0 (NNFIبرازش هنجار نیافته )

 عالی >12/0 10/0 (CFIبرازش تطبیقی )

 عالی >12/0 10/0 (IFIبرازش افزایش )

 عالی <031/0 05/0 (SRMRمانده استاندارد شده )ریشه میانگین مربعات باقی
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ست، مقدار      0همانطور که در جدول  شده ا شان داده  ن

کای    جذور  جه آزادی  ب  م   مدل برای این  df= 141ا در

39/4411 =2X 444/4 داری آنو ساااطح معنی =Sig  

دار اساات. نساابت معنی 45/4برآورد شااده که در سااطح 

با           طه برابر  جه آزادی مربو به در کای  جذور  به   194/4م

ست که   دست آمده  منطبق با سطح دابع دبول  این مقدار ا

شد می 5که کمرر از  شان دهنده برازش دابع       ،با ست و ن ا

شااااص ریشااه میانگین مربعات    دبولی برای مدل اساات.

طای برآورد )  مدل RMSEAا  45/4های اوب  ( برای 

باشد، برازش دابع    41/4تا  45/4صورتی که بین   است. در 

سط ا    1/4تا  41/4دبول، اگر بین  شد، برازش مرو ست و   با

بیشاارر باشااد، برازش  1/4مدلی که در آن این شااااص از 

 450/4ضعیفی دارد. این شااص در مدل ارائه شده برابر با 

شان می       ست که ن شده ا سبه  دهد مدل از برازش دابع  محا

شااااص ریشااه میانگین مربعات    دبولی براوردار اساات.

  ( برای این مدل SRMRمانده اساااراندارد شاااده )      بادی 

 45/4کوچکرر از  مقدارشااده اساات که   محاساابه 499/4

  سااایر ها دارد.مناسااب کوواریانس نشااان از تبیین نساابراً

(، برازش هنجار GFIهمیون نیکویی برازش )ها شاااااص

ره )    ره )     NFIیاف یاف جار ن ( برازش NNFI(، برازش هن

  بایساااری نیز می( IFI( و برازش افزایش )CFIتطبیقی )

یی برازش تعدیع  و در مورد شااااص نیکو 94/4از  بیشاارر

شند   14/4( بیشرر از  AGFIیافره ) که در مدل پژوهش  با

نیز رعایت شااده اساات و میزان آنها به ترتیب  طواین شاار

،  =91/4GFI= ،93/4NFI= ،95/4NNFIبااراباار بااا  

94/4CFI= ،94/4IFI= ،13/4AGFI=    ست و بنابراین ا

مده در           می به دساااات آ قادیر  که م فت  جه گر توان نری

ها  ها و شااص های برازش مدل در کع ابعاد، مولفهشااص 

توان با   مطابق با اسااارانداردهای دابع دبول اسااات و می         

اطمینان اظهار نمود که مدل پژوهش از برازش مناسااابی       

ست   صطالحاً و دادهبراوردار ا ا آن به اوبی ب های تجربی ا

   باشند.منطبق می

 

 و نتیجه گیری بحث

 ارتقاء برای سااااراری مدل ارائه هدف با پژوهش این

 آزاد دانشگاه  اداری کارکنان ادمت ضمن  اثربخش آموزش

سالمی  سران  مطالعه مورد) ا های  یافره .شد  انجام( تهران ا

مده از پژوهش    یع کیفی و    به دسااات آ در دو بخش تحل

شااااص در  04و  مؤلفه 1بُعد و  9 ، به شااناسااایی کمّی

کارکنان   های اثربخش ضااامن ادمت    ارتقاء آموزش جهت  

سالمی نریجه داد    شگاه آزاد ا ساس یافره  .اداری دان   ها،بر ا

« سااااراری» که در بعد  مؤلفه و دومین و سااومین اولین

ره  ند، درار گرف حت عنوان   ا فه  ت ها    »مؤل ند   13با   «فرآی

و   شااص  9با « و فناوری تجهیزات فنی » ، مولفه شااص 

شد    شااص   0با « دوانین و مقررات » مؤلفه  سایی    ندشنا

صد،   9/0هر کدام به ترتیب  2Rکه مقدار  صد و    9/0در در

 درصد است.  5/5

های نظری مطرح شااده نرایج به دساات آمده با دیدگاه

سوتای آمریکا )     شگاه مینی سط تجارب موفق دان (،  4419تو

(، فداییان    1993(، عزتی )1991مطالعات واعظی و رزادی )  

  گردینگ و هوف، (4411دلفان )(، 4419ازترش )(، 1999)

و  « ساااااراری » که به ضااارورت توجه به بعد      ( 4413)

فه  فه     مول عاد و مول به عنوان اب تاثیرگذار بر    های آن را  های 

اند،   کارکنان تأکید نموده    اثربخش ضااامن ادمت    آموزش

دساات آمده باید ايعان  همسااویی دارد. در تبیین یافره به 

سااراری در برگیرنده مجموعه روابط منظم    داشت که بُعد 

سااازند   حاکم بر اجزای داالی سااازمان که بدنه آن را می

است. برای داشرن مانند ساارار سازمانی، دوانین و مقرارت 

ضمن ادمت اثربخش همانطور که   پاتریک نیز در آموزش 

شره، تنظیم اهداف آ  موزشی و مشخص   مدل اود ايعان دا

ی اجرا ی و طراح   یبرا مهم    هااایگااام کردن محروا از     

ش  هایبرنامه شیدن     آموز سازمان برای تحقق بخ ست و  ی ا

های آموزش ضاامن ادمت اود به رسااالت اصاالی برنامه 

بایست بعد سااراری را دوی نموده و فرایند درسری در    می

 ریزی داشره باشد.  برنامه

اساات:  توجه به های پژوهش به شاارح مقابع پیشاانهاد

اجرای طرح نیازساانجی از تمام کارکنان دانشااگاه در مورد 
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ضبط دوره    دوره شی که مورد نیاز؛ شی  های آموز های آموز

سرفاده افراد غایب؛ تجهیز کرابخانه       سازمان جهت ا سط  تو

به صورت الکررونیکی؛ فراهم کردن امکان اسرفاده کارکنان  

نهااادهااا و  هااای الکررونیکی و دیجیرااالی از دانشاااگاااه

های معربر جهان؛ اهدای تشااویقی به کارکنان در دانشااگاه

 های آموزشی؛صورت شرکت در دوره

از جمله نقاط دوت پژوهش حاضااار می توان به جامع،  

بروز و کاربردی بودن عنوان پژوهش اشاااره کرد. همینین 

ماری           عه آ جام به محدود بودن  قاط ضاااعف می توان  از ن

راسرا پیشنهاد می شود که     پژوهش اشاره کرد و در همین 

این پژوهش با این عنوان در جوامع دیگر نیز مورد بررساای 

 درار بگیرد.    
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