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چکیده
Abstract
 پژوهش حاضر با هددف شناسدای مولفد هدا ارزیداب:هدف
Objective: The present study was conducted to
identify the components of evaluating the اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کارکندا باند رفداه
effectiveness of in - service training courses for
 بنیاد، روش پژوهش برحسب هدف: روش.کارگرا انجام شد
employees of the Refah Bank. Methods: The
 جامع د آمددار. کیف د بددود، کدداربرد ؛ برحسددب نددود دادهresearch method was qualitative - purpose - based
and was qualitative as the data type. The statistical  متخصصدین و افدراد آگداه بد امدر در، پژوهش شامل خبرگا
population of the study consisted of experts, زمیند ارزیدداب اثربخش د دورههددا آمددوزش ضددمن خدددمت
specialists, and knowledgeable persons in
 از روش نمون گیر غیرتصدادف هدفمندد بدرا.کارکنا بود
evaluating the effectiveness of in - service training
شددامل
 ابددرار پددژوهش.تعیددین حجددو نموندد اسددتفاده شددد
courses. The research tools included semi structured interviews whose validity and reliability مصاحب ها نیم ساختاریافت بود ک روای و پایای آنها مورد
was confirmed. The method of data analysis was
 کدگددرار نظددر، روش تحلیددل دادههددا.تاییددد اددرار گرفددت
theoretical coding derived from the method of data
:هددا
 یافتدد.برگرفتدد از روش نظریدد پددرداز داده بنیدداد بددود
fundamental theory. Results: The findings of the
یافت ها حاصل از پژوهش نشا دادند ک معیارها ارزیداب
study showed that the criteria for evaluating the
effectiveness of in - service training courses for اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کارکندا باند رفداه
employees of the Refah Bank include individual,
 سدازمان و اجتمداع،  گروهد، کارگرا شامل عوامدل فدرد
group, organizational, and social factors. And the
affecting factors the effectiveness of in - service است و عوامل اثرگرار بدر اثربخشد دورههدا آمدوزش ضدمن
training
courses
include
demographic ،  برنامد آموزشد،  ویژگد جمعیدت شدناخت،خدمت شدامل
characteristics, training programs, support of
 هدفگرار آموزش باند و حرفد ا گدر، حمایت مدیرا
managers, educational goal setting on the bank, and
professionalism. Conclusion: Based on the findings ، بر اساس یافت هدا حاصدل از پدژوهش:  نتیج گیر.م باشد
of the research, the results indicated that to evaluate
نتایج پژوهش حاک از آ است ک ب منظور ارزیاب اثربخشد
the effectiveness of in - service courses for - دوره ها ضمن خدمت کارکنا در بان رفاه باید بد مولفد
employees of the Refah Bank, special attention
. گروه و سازمان توج ویژه داشت، ها مختلف فرد
should be paid to various individual, group, and
organizational components.
Keywords: Effectiveness Assessment, In - Service
Training Courses, Employees of the Refah Bank

 دوره هدا آمدوزش ضدمن،  ارزیداب اثربخشد:کلیدواژه هاا
رفاه کارگرا
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مقدمه
سازما ها امروز از ارکا مهم از ابیل سرمای  ،منابع انسان  ،فناور و مددیریت تشدکیل
یافت اند ک ب زعو بسیار از صاحبنظرا  ،منابع انسان مهمترین رکن در این بین است .زیرا
کارآی سازما ها منوط ب انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صف و سدتاد
است .از آنجای ک هفتاد درصد از منابع و سرمای سازما ها را منابع انسان تشکیل م دهند،
لرا تأمین این سرمای انسان مستلرم انجام فعالیدتهدا آموزشد مدنظو در تمدام سدوو
سازمان است (آسترک .)1352 ،
اما جها در حال تغییر ،شرایط کشورها ،تحوالت ک در علو آموزش رخ داده است و تغییر
انتظارات و خواست ها کارکنا و مشتریا از سازما ها؛ لروم بهره گیر از فرایند آموزش با
چشوانداز علم را موجب شده است(گولسن و گورر.)2119 1 ،
اساساً سازمان م تواند ب مریت راابت دست یابد ک دارا منابع انسان شایسدت باشدد.
چنانچ در رأس سازما ها مدیران کارآمد ،شایست  ،ماهر ،با تجرب و کامالً آگداه بد اصدول و
فنو مدیریت ارار داشت باشند ،موفقیت سازما در رسید ب اهداف خود ،تضمین م شدود.
توفیق در ایفا نقشها مدیریت بدیش از هدر چیدر بد توانمندد و اثربخشد کارکندا و
سرپرستا در ابعاد مهارت  ،دانش و نگرش مربوط است (رعنای و همکارا .)1351 ،
تردید نیست ک تنها آموزش م تواند دانش و مهارتها مورد نیاز برا ایجاد و توسع
افراد و محصول را بهبود بخشد (شاوو  ،یوزباش و نسل سراج .)1352 ،
در این میا آموزش ضمن خدمت یک از مهوترین آموزشها سازمان برا کارکنا بد
شمار م رود ،زیرا ک نیازهدا شدغل و شدرایط محیود داردو در حدال تغییدر اسدت و ایدن
آموزش ها م تواند ب افراد برا سازگار با تغییرات محیو کم کند .در وااع هدف اصدل
آموزش ضمن خدمت هماهنگ کرد نیازها و اهداف سازما م باشد ،تا از طریق کسب مداوم
دانش ،مهارتها و نگرشها مولوب ،بهبود عملکرد کارکنا و مدیرا را فراهو سازد (ارنجد
و التاش.)2112 ،2
آموزش ضمن خدمت ،در حقیقت دانش جدید را در سبد آموزشها ابلد فدرد ادرار
م دهد و آنها را ب همراه پیشرفت علوم و فنو پیش م برد .آموزش ضدمن خددمت چیدر
نیست جر تالشهای ک در جهت ارتقا دانش و آگاه و مهارتها فن  ،حرف ا و شغل
و نیر استقرار رفتار مولوب در کارکنا ی مؤسس یا سازما صورت م گیرد و آنا را برا
انجام بهین وظایف و مسئولیتها شغل آماده م کند (چایچ .)1351 ،
1. Gulsen, Ates and Gurer Bahadir
2. Orangi & Gholtash
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ارزیاب اثربخش آموزش ،1ب عنوا یک از روشها اساس تضمین کیفیت 2در آمدوزش،
این امکا را فراهو م آورد تا با شناسای نقاط ضعف سیستو آموزش و زمیند سداز بدرا
رفع آنها ،با جلب رضایت فراگیرا  ،ب تضمین کیفیت آموزش پرداخت (نورشاه .)1352 ،
آموزش ها رسم و آموزش ها ضمن خدمت مکمل یکدیگرند ،ول زیربنا آموزش ها
رسم نیاز ب هر نود آموزش ضمن خدمت است .اگر سدازمان بدرا آمدوزش کارکندا خدود
سرمای گرار کند ب این معناست ک ب ارزش کار آنها احترام گراشت اسدت .آمدوزشهدا
ضمن خدمت نوع سرمای گرار هستند ،هر چ این آموزشها طوالن تدر شدوند و دورههدا
متعدد داشت باشند ،تاثیر بیشتر بر نیرو کار خواهند داشت ،بووریک در کشورها توسع
یافت آموزش های ک افراد دریافت م کنند حدود ی دهدو از سدالها خددمت او مد باشدد
(عمادزاده.)1335 ،
عمده ترین هدف هر برنام آموزش سازمان آ است ک در کارمندا  ،مجموع جدید از
دانشها ،مهارتها و نگرشها را ایجاد نماید .بنابراین از آنجا ک آموزشها ضمن خدمت شدامل
تشریح ماموریتها ،اهداف و عملکرد بهین در سازما است ،آگاه یافتن از موارد مرکور باعد
توج بیشتر کارکنا نسبت ب مسایل سازمان شده و هر ی از آنهدا زمیند و انگیدره الزم در
رشد و توسع مسایل سازمان خواهد شد (مناجات و همکارا .)1352 ،
حاتم  )2111( 3در پژوهش خویش با عنوا ارزیاب و سدنجش اثربخشد آمدوزشهدا
ضمن خدمت ب این نتایج دست یافت ک آموزش ضمن خدمت در افرایش مهارتها شدغل
نیرو انسان اعو از مدیرا و کارکنا مؤثر است .شرکتکنندگا در این دورهها بر این بداور
بودند ک چنانچ شرکت در دورهها با ی سر امکانات و مرایا رفاه همراه باشدد ،نتدایج
بهتر در پ خواهد داشت.
در بنیاد آموزشها ضمن خدمت این باور وجود دارد ک این نود آموزشها م تواند دانش
و مهارت مشارکت کنندگا را افرایش دهد و نگرش آنها را مثبت گرداند .این نود آمدوزشهدا
هنگام مفید خواهد بود ک اعضدا بخواهندد یداد بگیرندد و سرپرسدتا بخواهندد یداد بدهندد
(اسلومن.)2113 ،2

1. Evaluating the effectiveness of education
2. Quality guarantee
3. Hatami
4. Sloman
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کارکنا سازما  ،از طریق این آموزش توانمند الزم را کسب کرده و اابلیتها خود را
توسع م دهند و مهارتها مورد نیاز مؤسسدات را فدرا مد گیرندد (اسدماعیل و همکدارا ،
.)1359
اکتو و گولد  )2113( 1آموزش ضمن خدمت را مبنای مناسب در توسع شایستگ ها
سازما م دانند و معتقدند این نود آموزشها با ایجاد شایستگ در س سوح دانش  ،مهدارت
و کاربرد در کارکنا  ،آموزشها حرف ا را گسترش م دهند .مت نور و مهدداود)2111( 2
نیر معتقدند ک باید از آموزش ضمن خددمت درو سدازمان و بیدرو از سدازما بد عندوا
فعالیت اساس جهت تسهیل و ب کارگیر دانش کم گرفت.
ب اعتقاد «برادفورد» ،3آموزش ضمن خدمت بایست هو در تشخیص نارساییها سازما و
هو در درما آنها و هو بهبود اثربخش فرد و هو در تحول کل سازما مؤثر باشد .آموزشد
ک بدو در نظر گرفتن اهداف فدو و خصوصداً بددو توجد بد مشدکالت کلد سدازما و
کمبودها نیرو انسان اجرا شود ،از لحاظ کارای سازما  ،چندا تأثیر ندارد .امدروزه بدا
وجود ک سازما ها برنام ها آموزش متنوع برا کارکنا برگرار م کنند ،ول بسیار
از این برنام ها مؤثر نیستند و هدف اصل برنام ها آموزش را ک ایجاد ارتباط بین کارکنا
و مدیریت و همچنین مشارکت در برنام ها سازمان برا باالبرد انگیرههدا کدار اسدت،
برآورده نم سازند و برنام ها انگیرش نیرو انسان اغلب ی حس کوتاه مدت (زودگرر) از
هیجا و شعف ،بین کارکنا ایجاد مد کندد .بدر اسداس گدرارش انجمدن آمدوزش و بهسداز
آمریکا ،2هرین آموزش بدرا هدر فدرد از  1253دالر در سدال  2113بد  1232دالر در سدال
 2119و میانگین تعداد ساعات آموزش هر ی از کارکنا نیر از  22ساعت در سال  2112بد
 29ساعت در سال  2119افرایش یافت است (عباس پور و احمدیا .)1351 ،
از طرف مؤسس آموزش و توسع اجتماع امریکا در سدال ( )2119از بدین  911شدرکت
 13سازما را ب عنوا نمون انتخاب کرد و سوو ارزشیاب ک آنها برا اثربخش برنام ها
آموزش بکار م بردند را شناسای کرد .در نهایت مشخص شد ک این سدازما هدا  51درصدد
سوح واکنش 92 ،درصد سوح یادگیر  23 ،درصد سوح تغییر رفتار و فقط 19درصد سدوح
نتایج را برا ارزشیاب برنام ها آموزش خود بکار م بردند (ریسر و دمپس .)2119 9 ،

1. Acton & Golden
2. Mat Nor & Mohd Daud
3. Bradford
4. American Society for Training & Development
5. Reiser & Dempsey
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بنابراین علیرغو اهداف این آموزشها ،پدارها از مسدارل گریبدانگیر آمدوزش کارکندا در
سازما هاست ک ضرورت دارد ،در پرتو تحقیقات آینده کالبد شدکاف شدود و بدرا برطدرف
ساختن آنها و در نتیج بهبود کیف آموزش کارکنا ب مرحل عمدل درآیدد .مهمتدرین ایدن
مسارل ک در اغلب سازما ها مشاهده م شود عبارتند از ناهماهنگ میا انواد آمدوزشهدا
ضمن خدمت ،ناپیوستگ آموزشها ضمن خدمت ،عددم تربیدت پرسدنل متخصدص در امدر
آموزش کارکنا  ،نداشتن نگرش نظام گرا نسبت ب طراح  ،اجرا و ارزشیاب برنام ها آموزش
ضمن خدمت.
از سوی  ،وجود تفاوت بین عملکرد فعل و عملکرد بهین افراد کد تحدت آمدوزش ادرار
م گیرند ،همواره موضوع بوده است ک سازما ها جهت رفع آ ؛ هرین ها هنگفت را صرف
نمودهاند .شرکتها بررگ آمریکدا جندوب و اروپدا بیشدتر از  2تدا  3درصدد از صدورتهدا
پرداخت حقواشا ب کارکنا خود را ک معادل میلیونها دالر مد شدود ،را بدر رو آمدوزش
سرمای گرار کردهاند .کارکنا آمریکدای در بخشدها خصوصد  399بیلیدو دالر سداالن
هرین آموزش دارند (ونگ و وو.)2115 ،1
شواهد دیگر نشا م دهد ک در این زمین مشکالت وجود دارد .از جملد در دسدترس
نبود دوره ها آموزش مورد نیاز ،اثربخش نبود دوره ها آموزش موجدود (براسداس نظدر
سنج ها داخل سازمان ) ،مشکالت ناش از حضدور کارکندا برخد از واحددها و مراکدر در
کالسها حضور و غیبت ناش از آ در محدل کدار (براسداس بدازخورد ارارد شدده توسدط
مدیرا مرکور) ،هرین شرکت کارکنا در دورههدا موسسدات آموزشد خصوصد و ضدعیف
بود زیرساخت ها نرم افرار الزم برا بکارگیر دوره ها آموزش ضمن خدمت ،شرایط را
برا استفاده از این شیوه آموزش ،نامساعد نموده است (محمود و همکارا .)1352 ،
از طرف دیگر تمرکر موالعات بیشتر بر نشا داد کاهش هرین ها توسط این شدیوه بدوده
است .ب عالوه ب کارگیر روش نوین آموزش ضمن خدمت در بان رفداه کد دارا کارکندا
ردهها گوناگو هستند ،تاکنو ب ندرت ارزیاب شده است و الزم ب ذکر است ک در کشدور
ما نیر با توج ب نوپا بود آموزش ها نوین در ح وزه آموزش ضمن خددمت ،موالعد منتشدر
شده در این زمین ب ندرت پیدا م شود (علو و شریعت .)1352 ،
با این حال ،علیرغو افرایش سرمای گرار و توجد روزافدرو بد ایدن حدوزه ،نسدبت بد
برنام ها آموزش و بهساز منابع انسان  ،نوع تردید در میا تصمیو گیرا سازما هدا در

1. Wang & Wu
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خصوص اثربخش برنام ها آموزش و نیر تمایل آنها برا افرایش سدرمای گدرار آموزشد ،
وجود دارد (فرانسیس ب و رونالد ب .)2113 ،1
پژوهشها متعدد در راستا موضود پروهش حاضر انجام پریرفت ک بد ذکدر چندد
اشاره م گردد ،جوان لیاول و همکارا ( )1359در پژوهش تحت عنوا "ارار الگو توسع
حرف ا مدیرا گروهها آموزش بالین  :مورد دانشگاهها علوم پرشک دولت شدهر تهدرا "
ب این نتیج رسیدند ک ابعاد اصل توسع هدایت آموزش (برنام ریدر و توسدع دورههدا
آموزش  ،توسع کیفیت آموزش  ،تسلط علم و نظری هدا ،توسدع آمدوزش مجداز ) ،توسدع
هدایت پژوهش (مهارت ها پژوهشگر  ،توسع پژوهش ها کاربرد  ،توسع کیف پدژوهش
ها) ،توسع هدایت بالین (الگو نقش بالین  ،برنام ریدر آمدوزش بدالین  ،ارزیداب آمدوزش
بالین  ،توسع کیفیت آموزش بالین ) ،توسع مهارتهدا مددیریت (مددیریت مندابع انسدان
مهارت تصمیو گیر و حل مسئل  ،مدیریت مال و توسع کارآفرین  ،توسع مهارت سازمان )،
توسع مهارت ها رهبر (مهارت مراکره و حل تعارض ،رهبر تغییدر ،مددیریت کدارگروه ،
مدیریت انگیرش  ،مهارت ارتباط  ،توسع راهبرد گروه) و خود توسع فدرد (مددیریت بدر
خود ،توسع مهارتها فرد  ،نوآور  ،اخال حرف ا  ،توسع مهارتها ذهن ) بودند .ابعاد
شش گان توسع حرف ا در این پژوهش ب عنوا الگوی بدرا برنامد هدا توسدع حرفد ا
مدیرا گروهها بالین در دانشگاهها علوم پرشک  ،مد تواندد پیامددها مثبتد در جهدت
ارتقاء کیفیت آموزش پرشک داشت باشد .بیشدترین کددها اشداره شدده مربدوط بد توسدع
مهارتها رهبر بود ،این نشا م دهد ک برگرار دورهها توسع حرف ا کد بتواندد در
ارتقاء مهارتها رهبر مدیر گدروه مدؤثر باشدد ،اهمیدت بیشدتر خواهدد داشدت .شدجاد و
همکارا  .)1359( .پژوهش تحتعنوا "ارزشیاب اثربخش برنام ها آموزش ضمن خدمت
کارکنا دانشگاه فردوس مشهد" .انجام دادند .روش تحقیق ،پژوهش ارزشدیاب اسدت کد از
رویکرد ارزشیاب هدف مدار و از مدل کرک پاتری جهت انجام این مهو استفاده شدده اسدت.
جامع آمار این پژوهش شامل کلی کارکنا دانشگاه فردوس مشهد ک تعداد آنها  221نفر
م باشند .برا ارزشیاب سوح واکنش فراگیرا از پرسشنام کرم ( ،)1339بدرا ارزشدیاب
میرا یادگیر از پیش آزمو و پس آزمو و برا ارزشیاب میرا تغییر رفتدار فراگیدرا از
پرسشنام محقق ساخت استفاده گردید .نتایج ب دستآمده نشا داد کد فراگیدرا واکدنش
مولوب ب دورهها عموم و تخصص از خود نشدا دادهاندد .سدوح یدادگیر در دورههدا
تخصص و عموم اثربخش بود و فراگیرا دانش الزم را کسب کردند .از نظر تغییدرات ایجداد
1. Frances Bee and Roland Bee
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شده در رفتار فراگیرا نتایج نشا داد ک دورهها تخصص در سوح اثربخش معنادار ارار
نداشتند .در خصوص میرا تفاوت در تغییر رفتار فراگیدرا براسداس نظدر سد گدروه (خدود
فراگیرا  ،مافو و همکارا شا ) نتایج نشا داد ک ب جر در ی مورد بین ایدن سد گدروه
تفاوت معنادار وجود نداشت.
برشا و همکارا ( )1359در پژوهش تحت عنوا " شناسای عوامل موثر بر شدکل گیدر
انتقال یادگیر ب محیط کار در آموزش ها ضمن خدمت صنایع مس کرما " ب این نتیجد
رسیدند ک عوامل موثر بر شکل گیر انتقال یادگیر ب محیط کار در س طبق عوامل فرد
(شامل زیرطبق خودکارآمد  ،انگیره ،آمادگ یادگیرندده و نگدرش) و عوامدل سازمان (شدامل
ابعاد جو انتقال و عدالت سازمان ) و عوامل آموزش (استراتژیها آموزش ) ارار م گیرند.
جایانا آنا .)2113( 1در پژوهش تحت عنوا " بررس میرا آگداه مربیدا کودکسدتا از
برنام ها آموزش دوره ضمن خدمت و تأثیر آ بر فرایند رشدد حرفد ا و عملکدرد کالسد
معلما " ب این نتیج رسید کد اخدتالف معند دار بدین آگداه مربیدان کد بد تدازگ
صالحیت الزم را کسب کرده و مربیان ک بیش از ده سال سابق کار دارند ،وجود دارد .ازاین
نظر ک گروه اول بیشتر بر مواعیتها اجتماع حرف معلم و گروه دوم بر تخصص شد
تدریس متمرکر بودند .کواک و همکارا  .)2119( 2در پژوهشد تحدتعندوا ارزیداب نظدرات
معلما ابتدای و متوسو درباره آموزش ضمن خدمت معلمدا بد ایدن نتیجد رسدیدند کد
معلما تمایل ب یادگیر از راه دور را ندارند ،گر چ هم آنها امکا دسترس بد کدامپیوتر
در منرل دارند .اما طبق نظر معلما طراح و اجرا برنام ها آموزش ضمن خدمت بایدد در
مدارس خود معلما در ساعات کار و توسط اساتید متخصص دانشدگاه برگدرار شدود .ندوه
ابراهیو و همکارا  ،)2119( 3در پژوهش با عنوا «ارزشیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن
خدمت در ارتقا عملکرد شغل کارکنا پلیس» ب این نتیج رسیدند ک دورههدا آمدوزش
ضمن خدمت کارکنا نقش مثبت در ارتقا عملکرد حرف ا کارکنا و بهبدود رفتدار شدغل
آنا داشت است .ناظو ،)2119( 2در پژوهش با عنوا « ارزشیاب میدرا اثربخشد دورههدا
فن تخصص شرکت پاالیش نفت اصفها ب روش الگو سدی » بد منظدور تددوین آمدوزش
ضمن خدمت ب این نتیج دست یافت ک هم شرکتکنندگا ب دورهها آموزش و اهمیت
آ اعتقاد کامل دارند ول شرکتکنندگا در دورهها آموزش محتوا ،مدرس ،فرآیند تدریس
1. Gianina- Ana
2. Kavak&others
3. Navehebrahim & et al
4. Nazem
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و برونداد دوره را باالتر از متوسط و در سوح مولوب و فضا و امکانات آموزش دوره را متوسط
و در سوح نسبتا مولدوب و مددیریت و پشدتیبان را پدایین تدر از متوسدط و نسدبتا ندامولوب
دانست اند.
با توج ب پیشین پژوهش مبن بر الرامات ی دوره آموزش بررس نقاط اوت و ضدعف
دورهها برگرار شده و ب طور کل ارزشیاب دوره است ،تا با استفاده از نقاط اوت و فرصتها،
اثربخش و بازده دورهها بیشتر شدود و بدا مشدخص شدد نقداط ضدعف و تهدیددها ،عددم
اثربخش و کارای دورهها کاهش پیدا کند .بندابراین بدا توجد بد مسدتندات فدو مبند بدر
چالشها فراوا در حیو آموزش ضمن خدمت کارکنا در حوزه بان رفداه از جملد صدرف
هرین ها فراوا در این حیو و عدم آگاه از اثربخش این آموزشها و کمبود تحقیقدات در
این زمین و نبود مدل ک بتوا میرا اثربخش آموزش هدا ضدمن خددمت ارارد شدده بد
کارکنا بان رفاه را ارزشیاب کرد و همچنین تجرب پژوهشگر ب عنوا یک از مددیرا باند
رفاه و همچنین تأثیر اندک این آموزشها بر عملکرد کارکنا و استفاده از اساتید کدو تجربد ،
پژوهشگر در صدد برآمد با انجام پژوهش حاضر ب این سوال ب شدیوه علمد پاسده دهدد؛ در
راستا ارزیاب اثربخش دوره ها آموزش ضمن خددمت کارکندا باند رفداه کدارگرا چد
معیارها و مولف ها اثرگرار بر ارزیاب اثربخش دوره ها آموزش ضمن خدمت کارکنا بان
رفاه کارگرا م توا شناسای کرد؟
روش پژوهش
روش پژوهش :ازآنجاک پژوهش حاضر ب دنبال شناسای معیارها و مولف ها اثرگرار بر ارزیاب
اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کارکنا بان رفاه کارگرا م باشد ،روش پژوهش بر
مبنا ماهیت داده ها کیف  ،از حی بعد محیط ،از نود کتابخان ا  -میددان و از نظدر هددف
کاربرد بود.
جامعهآماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامع آمار بخش کیف پژوهش شامل خبرگا  ،متخصصین و افراد آگداه بد امدر در زمیند
ارزیاب اثربخش دوره ها آموزش ضمن خدمت کارکنا بود .ویژگ ها خبرگا پژوهش ک
ب تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده بود ،افراد بودند ک ازنظر آگاه و اطالعات در زمیند
آموزش ضمن خدمت کارکنا برجست بوده و این ک بتوانند با ارار اطالعات دایدق نمداد از
جامع باشند .برا تعیین نمون ها ا ین پژوهش و تعیین این گروه از خبرگا از روش نموند -
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گیر غیرتصادف هدفمند 1استفاده شد .درصورت ک هددف از مصداحب  ،اکتشداف و توصدیف
عقایدد و نگدرشهدا مصداحب شددوندگا باشدد ،در ایدن صدورت بددا توجد بد زمدا و منددابع
اابل دسترس م توا از تعداد  11 - 29نمون برا انجام مصاح ب اسدتفاده نمدود کد در ایدن
پژوهش تعداد  21نفر ب عنوا مصاحب شونده با توج ب اصل اشباد در نظر گرفت شد .الزم ب
ذکر است ک از معیارها انتخاب مصاحب شوندگا بخش کیف این بود ک  - 1کسدان کد
درخصوص آموزش ها ضمن خدمت کتاب یا مقال داشت باشند؛  - 2حدد اادل مددرک فدو
لیسانس؛  - 3حداال س سال سابق کار مرتبط داشت باشند.
ابزار گرداوری داده ها و پایایی و روایی
برا جمع آور اطالعات از دو روش زیر استفاده شده است:
 - 1روش اسناد (کتابخان ا ) :در این روش ،اطالعات از طریق موالع کتب ،نشریات ،مندابع
اینترنت و پایگداه هدا اطالعدات جمدع آور و پدس از انتخداب مندابع نسدبت بد تهید ،
فیش بردار و ترجم متو مورد نظر اادام شده است .حاصل این بخدش مشدخص کدرد
معیارها و مؤلف ها اولی و شاخصها ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضدمن خددمت
بر اساس مبان نظر و پیشین پژوهش م باشد.
 - 2روش میدان  :این بخش ب دو شیوه انجام شده است :ابتدا برا انجام مصاحب هدا نیمد
ساختاریافت ب صورت هدفمند تعداد از خبرگا دانشگاه و سازمان انتخاب شده و پس
از اعمال هماهنگ ها الزم در محل کار آ ها حضور یافت و با آ ها مصاحب ب عمل آمد.
در مصاحب ها انفراد با مصاحب شوندگا  ،برا بررس مقددمات پدنج سدؤال مصداحب
استفاده شد.
روایی
روای  :برا حصول اطمینا از روای ابرار در بخش کیف پژوهش و ب منظور اطمینا خاطر از
دایق بود یافت هدا از دیددگاه پژوهشدگر ،ازنظدرات ارزشدمند اسداتید آشدنا بدا ایدن حدوزه و
متخصصا دانشگاه ک در این حوزه خبره و مولع بودند استفاده شد .هوچنین ب طدور هدو-
زما از مشارکت کنندگا در تحلیل و تفسیر دادهها کم گرفت شد.

1. Goal orinted
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پایای  :پایای ب سازگار  1یافت ها تحقیدق اطدال مد گدردد .پایدای در مصداحب  ،در
مراحل چو مواعیت مصاحب  ،نسخ برد ار و تحلیل مور م گدردد .هدوچندین در پایدای
مصاحب شونده ،ب چگونگ هدایت سؤاالت اشاره م شود .در پایای نسخ بردار نیر بایدد بد
پایای درو موضوع نسخ نویس ها انجام شده حین تای متو توسط دو فرد توج نمدود.
در طول طبق بند مصاحب ها نیر توج ب درصدها گرارش داده شده توسط دو نفر کدگرار،
روش برا تعیین پایای است .میرا (درصد) توافق درو موضوع دو کدگرار (کد بایدد 91
درصد یا بیشتر باشد) در مورد ی مصاحب (کنترل تحلیل) نیدر روشد بدرا پایدای تحلیدل
است .در پژوهش کنون از پایای بازآزمو و روش توافق درو موضوع برا محاسب پایدای
مصاحب ها انجام گرفت استفاده شد.
برا محاسب پایای بازآزمو از میا مصاحب ها انجام گرفتد چندد مصداحب بد عندوا
نمون انتخاب شده و هر کدام از آ ها در ی فاصل زمان کوتاه و مشدخص دوبداره کگدگدرار
شد .سپس کگدها مشخص شده در دو فاصل زمان برا هر کدام از مصاحب ها با هو مقایسد
شدند .روش بازآزمای برا ارزیاب ثبات کدگرار پژوهشگر ب کدار مد رود .در هدر کددام از
مصاحب ها ،کدهای ک در دو فاصل زمان با هو مشاب هستند بدا عندوا "توافدق" و کددها
غیرمشاب با عنوا "عدم توافق" مشخص م شوند .رو ش محاسب پایای بدین کدگدرار هدا
انجام گرفت توسط محقق در دو فاصل زمان بدین ترتیب بوده است:
)تعدادتوافقات(
درصد پایای

تعداد کل کدها
در این پژوهش ضریب پایای بین کدگرار ها انجام شده  95درصد بد دسدت آمدد کد
بیانگر اابل ابول بود آ است.
محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
برا محاسب پایای مصاحب با روش توافدق درو موضدوع دو کدگدرار ،2از یکد از اسداتید
مدیریت آموزش آشنا ب کدگرار درخواست شدد تدا بد عندوا کدگدرار ثانوید در پدژوهش
مشارکت کند در ادام محقق ب همراه این همکار پژوهش ،تعدداد سد مصداحب را کدگدرار
کرده و درصد توافق درو موضوع ک ب عنوا شاخص پایای تحلیل ب کار م رود با استفاده
از فرمول زیر محاسب شده است:
1. consistency
)2. Inter coder reliability (ICR
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)تعدادتوافقات(
تعداد کل کدها

درصدتوافق درون

در این فرمول تعداد توافقات اشاره ب تعداد کدها مشترک و یکسا بین محقق و کدگرار
همکار اشاره دارد .تعداد کل کدها نیر مجمود کدها استخراج بین محقق و کدگرار همکدار
م باشد .ب این ترتیب پایای حاصل از دو کدگرار با توج ب محاسبات زیر  99 .99درصد بد -
دست آمد:
) (
درصدتوافق درون
روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش تحلیل دادهها در بخش کیف کدگرار نظر برگرفت از روش نظری پرداز داده بنیداد
بود .کدگرار نظر عبارت است از عملیات ک ط آ داده ها تجری  ،مفهوم ساز و ب شکل
تازه ا در کنار یکدیگر ارار داده م شوند و فرایند اصل است کد طد آ نظرید بدر اسداس
داده ها تدوین م شود .در این روش س رکن اصل "مفاهیو" "مقول هدا" و اضدی هدا" وجدود
دارند .در این شیوه نظری بر اساس "داده ها خام" شکل م گیرند (دالور و کوشدک ،1352 ،
.)195
تحلیل دادهها ،محور اصل نظری برخاست از دادهها است .در هر موالع ب عنوا ی کل،
جمع آور دادهها ،تنظیو دادهها و تحلیل دادهها ب هو وابستگ متقابل دارندد .بدرا تحلیدل
دادهها ب دست آمده از مصاحب و نیر مبان نظر از س نود کدگرار استفاده شده است ک
عبارتاند از:
کدگرار باز
کدگرار محور
کدگرار انتخاب
یافتههای پژوهش
در این بخش داده ها پژوهش با استفاده از روشها علم مورد ت حلیل و ارزیاب ادرار مد -
گیرد.
معیارها ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کدامند؟
سوال دوم پژوهش :عوامل اثرگرار بر اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کدامند؟
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برا پاسه ب سوال فو  ،پس از مرور مبان نظر با خبرگا امر مصاحب نیمد سداختاریافت
انجام شد .بدین منظور بدا  29نفدر از خبرگدا دانشدگاه و بدانگ مصداحب انجدام گرفدت و
مولف ها شناسای شده ،کدگرار گردید .در جدول زیر ،نتایج نهای کدگرار اابل مشاهده
م باشد .در این جدول ،کدگرار انتخاب  ،باز و محور ب طور جداگان شناسای و بررس شدده
است .همچنین منابع مو رد استفاده در ستو چهارم بیدا شدده و کدد مصداحب شدوندنگا و
متو مصاحب مورد سنجش ارار گرفت است.
جدول  :8نتایج کدگذاری نهایی پژوهش
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)

معیارها ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت

از

119

عوامل فرد /
احساسات

عوامل فرد /
آگاه و
شناخت

رضددایت کارکنددا بان د
دورهها تقریبا باال است.
دورههددا آموزش د باعدد
ایجاد انگیرش در کارکندا
بان م شود.
دورههددا آموزش د باعدد
خودکارامدددد کارکندددا
م شود
دورههددا آموزش د باعدد
تغییددر در نگددرش کارکنددا
بان م شود
دورههددا آموزش د باعدد
واکدددنش ذهنددد مثبدددت
کارکنا بان م شود
دورهها آموزش منجر بد
توسع دانش کارکنا بان
م شود
دورههددا آموزش د باعدد
ارار دانش کاربرد توسدط
کارکنا بان م شود
بر اساس دوره هدا آموزشد ،
یادگیر در بین کارکنا بان
اتفا م افتد.
داندددش ارارددد شدددده در
دوره ها ضمن خددمت بدا
ویژگ شغل کارکنا بان
متناسب است.

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

همددد کارکنددددا
رضایت دارند.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

آمدددوزش انگیدددره
ایجاد کرده است.

ضیای ()1352

I13, I14,
I15

خودکارآمددد بدداال
رفت است.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

ضیای ()1352

I10, I9, I1,
I13, I11

بیرد ()2111

I6, I8, I10,
I17, I4

داندددش کارکندددا
توسع م یابد.

بیرد ()2111

I6, I8, I10,
I17, I4

آمددوزشهددا ،باع د
م شود دانش خود
را ب طور عمل بد
کار بندند.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

یدددادگیر بسدددیار
مهو است.

مصاحب

I13, I14,
I15

دانددش بددا شددغل و
حرف بان و بانک
تناسب دارد.

تغییددر در نگددرش
کارکنددا را باعدد
شده است.
آمددوزش بددر ذهددن
کارکندددا تددداثیر
مثبت م گرارد.
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شناسای معیارها و مولف ها اثرگرار بر ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت ...
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)

عوامل فرد /
رفتار

دوره ها آموزش در تغییر
کیفیددت رفتددار کارکنددا
موثر است.
دوره ها آموزش در بهبود
عملکددرد شددغل کارکنددا
موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
توسددع مهددارتهددا فن د
کارکنا موثر است.

عوامل فرد /
تغییرات
فیریک

عوامل فرد /
سودمند

عوامل
گروه /
احساست در

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

رفتدددار کارکندددا
تحت تاثیر دورههدا
تغییر کرده است.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

عملکددرد شددغل را
توسع م دهد.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

دوره ها آموزش در حفظ
سالمت کارکنا موثر است.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

دوره ها آموزش در حفظ
ایمن در کار برا کارکنا
موثر است.

مصاحب

I12, I5

دورههددددا آموزشدد د در
کداهش آسدیبها و صددمات
شغل کارکنا موثر است.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

مصاحب

I10, I8, I1,
I3, I4

باع د ارتقددا شددغل
م شوند.

مصاحب

I2, I6, I10,
I20

آمددوزش در حقددو
هو ب تاثیر نیست.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

مصاحب

I13, I14,
I15

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

ویلسو ()2119

I10, I9, I1,
I13, I11

دورههددددا آموزشدد د در
ارتقددا مواعیددت شددغل
کارکنا موثر است.
دورهها آموزش در دریدافت
(حقددو و دسددتمرد)کارکنا
موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
شدکلگیددر روابدط کددار
جدید کارکنا موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
تواندددای ارتبددداط مدددوثر
کارکنا تاثیرگرار است.
دورههددددا آموزشدد د در
تشددویق و تقدددیر کارکنددا
موثر است.
دوره ها آموزش در ایجاد
اعتماد بین کارکنا در ی
گروه موثر است.

آموزش باع بهبود
مهددددارت فندددد
م گردد.
سدددالمت کارکندددا
اموزش دیدده بیشدتر
است.
ب لحداظ مسدایل
کدد بدددرا جدددا
شخص اهمیت داره
آمددددوزش نقددددش
آفرین میکند.
آموزش باعد کدو
شدددد آسدددیبها
شدددددغل مثدددددل
فرسددودگ و تددرک
کار و .. .م گردد.

ارتباطات کدار بدا
آموزش بهتر انجدام
م گیرد.
ارتبدداط مددوثر بددین
کارکندددا ایجددداد
م شود.
آمددددوزش باعدد د
تشویق کارکنا بد
عما مثبت م شود.
اعتماد سداز یکد
از پیامدددددددددها
آموزش است.

119

محمد طرز  ،کورش پارسامعین و صغر افکان
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)
گروه

عوامل
گروه /
آگاه و
شناخت در
گروه

عوامل
گروه  /رفتار
در گروه

عوامل
گروه /
سودمند در
گروه

113

کد گذاری باز (شاخص)
دوره ها آموزش در ایجاد
هویت و شخصدیت در بدین
کارکنا موثر است.
دورههددا آموزش د در ایجدداد
نگرش مثبدت کارکندا مدوثر
است.
دوره ها آموزش در ایجاد
انگیددرش شددغل در بددین
کارکنا موثر است.
دوره ها آموزش در ایجاد
روحیدد تسددهیو دانددش در
بین کارکنا موثر است.
دوره ها آموزشد موجدب
همکددار و تعامددل بیشددتر
کارکنددا در بخددش دانددش
تخصص م شود.
دورههددددا آموزشدد د در
افددرایش دانددش کدداربرد
کارکنا موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
عملکدددرد کدددار گروهددد
کارکنا موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
همکاریهددا درو گروه د
کارکنا بان موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
ارتباطدددات انسدددا درو
گروه کارکنا بان موثر
است.
دورههددددا آموزشدد د در
تشددویق گروههددا کددار
کارکنا موثر است.
دوره ها آموزش در ایجاد
روابط بهتر بدین گروههدا
کار در بان موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
افرایش اختیارات گروهها
کار در بان موثر است.

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

آمدددددوزش بددددد
کارمندددا هویددت
م دهد.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

نگرش مثبت ایجاد
م کند.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

انگیدددرش شدددغل
پدیدار م گردد.

مصاحب

I13, I14,
I15

آمددوزش درایجدداد
روحی مثبدت بدین
کارمنددددا مدددوثر
است.
آموزش در تعامالت
و روابط بین فدرد
بین کارمندا موثر
است.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

کارتیم بهبود پیدا
م کند.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

همکددددار بددددین
گروهددد بسدددیار
آموزش تاثیر دارد.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

ارتباطدددددات درو
گروهدد را تقویددت
م کند.

ویلسو ()2119

I10, I6, I5,
I1, I7

مصاحب

I13, I14,
I15

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

داندددش کددداربرد
افرایش م یابد.

کارمندددا بدد بدد
ایجدداد گروههدددا
کددددار تشددددویق
م کنند.
ارتباط بهتر بدین
گروههددا کددار
ایجاد م شود.
استقالل گروههدا
کددار را آمددوزش
بیشتر م کند.
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شناسای معیارها و مولف ها اثرگرار بر ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت ...
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

گروهها کار بدا
آمدددوزش معتبدددر
م شوند.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

انسددجام گروه د را
سبب م شوند.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

گردش مال باند
بهبود م یابد.

دوره ها آموزش در میرا
درآمد بان موثر است.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

دوره ها آموزش در تغییر
میرا نسبت خسارت بانک
موثر است.

مصاحب

I13, I14,
I15

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

دوره ها آموزش در ارارد
خدددمات متنددود و جدیددد
بان موثر است.

بیرد )2111(1

I6, I8, I10,
I17, I4

دوره ها آموزش در جلب
رضددایت مشددتریا مددوثر
است.

بیرد ()2111

I6, I8, I10,
I17, I4

کافمن ()2111

I10, I6, I5,
I1, I7

مصاحب

I13, I14,
I15

کد گذاری باز (شاخص)
دورههددددا آموزشدد د در
افددرایش اعتبددار گروههددا
کار موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
تقویت انسجام و یکپارچگ
گروهها کار بان مدوثر
است.
دوره ها آموزش در بهبود
گددردش مددال بان د مددوثر
است.

عوامل
سازمان  /مال

دورههددددا آموزشدد د در
سودآور بان موثر است.
دوره ها آموزش در میرا
پرداخت غرامت بان مدوثر
است.

عوامل
سازمان /
بازده

دورهها آموزشد در کمیدت
ارار خدمات بانک موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
ارتقا کیفیت خدمات موثر
است.

درامدددزای بددرا
باندد د از دیگددددر
ویژگیها آمدوزش
است.
کددداهش خسدددارت
بدددانک ناشددد از
ناآگاه در بانکها
آمددددوزش دیددددده
مشاهده م شود.
سددودآور اتفددا
م افتد.
آموزش در پرداخت
غرامددت هددو مددوثر
است.
آمددددوزش باعدد د
مدد شدددود باند د
خددددمات جددددد
ارار دهد.
آمددددوزش باعدد د
م شدود باند بد
جلددددب رضددددایت
مشددتریا بیشددتر
فکر کند.
میرا ارار خدمات
بیشتر م شود.
کیفیت خدمات بدا
آموزش باال م رود.

1. Birdi
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کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)

عوامل
سازمان /
فرایندها

دورههددددا آموزشدد د در
سرعت ارار خدمات بدانک
موثر است.
دوره ها آموزش در بهبود
کارآی نظام ارتباط باند
موثر است.
دورهها آموزشد در رفدع
مواندع اجراید باند مددوثر
است.
دوره ها آموزش در بهبود
فرایندددهددا بددانک مددوثر
است.

عوامل
سازمان /
منابع

عوامل
اجتماع /
مشتر

111

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

کافمن ()2111

I12, I5,
I14, I2,
I11

اراردددد خدددددمات
چاب تر م گردد.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

نظدددددام بانکدددددب
اثربخشتر م گردد.

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

مواندددع اجراید د را
پشت سر م گرارد.

شجاد و همکارا .
(.)1359

I6, I8, I10,
I17, I4

دورههددددا آموزشدد د در
رضددایت شددغل کارکنددا
موثر است.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

دورههددددا آموزشدد د در
کاهش اتالف منابع مدال و
ماد موثر است.

مصاحب

I13, I14,
I15

دورههددددا آموزشدد د در
کدداهش میددرا واف د هددا
کار موثر است.

مصاحب

I13, I14,
I15

دورهها آموزش در تحقق
اهداف سازمان موثر است.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

انتظدارات ذینفعدا
تحت تاثیر هستند.

مصاحب

I13, I14,
I15

نیدددداز مشددددتریا
برطرف م گردد.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مشدددتریا وفدددادار
ایجاد م شوند.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

دورههددددا آموزشدد د در
برآورده سداختن انتظدارات
ذینفعا موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
بدددرآورده سددداختن نیددداز
مشتریا با موثر است.
دوره ها آموزش در ایجاد
رغبت کارکنا در مشتریا
برا تبدیل شدد آنهدا بد
مشتریا وفادار موثر است.
دوره ها آموزش کارکنا
در اعتماد مشتریا ب بان
موثر است.

فرایندددها بددانک
بوور کدل متحدول
م گردد.
رضدددایت شدددغل
کارمندددا یکدد از
پیامدها آمدوزش
بانک است.
کددو شددد اتددالف
مال از نکات مهدو
است.
از واف هدا کدار
در بان جلدوگیر
ب عمل م آید بد
دلیل برنامد ریدر
آگاهان
اهداف سدازمان بدا
آمدددوزش محقدددق
م شوند.

مشتریا بد باند
اعتمددداد بیشدددتر
م کنند.
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شناسای معیارها و مولف ها اثرگرار بر ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت ...
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

عوامل
اجتماع /
توسع جامع

عوامل اثرگرار بر اثربخش دورهها آموزش
ضمن خدمت

ویژگ جمعیت شناخت

عوامل
اجتماع /
اخال کسب
و کار

کد گذاری باز (شاخص)

منبع

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

دوره ها آموزش کارکنا
بان در حمایت از تولید در
کشور موثر است.

مهدو و فیاض،
1353

I13, I14,
I15

آمددوزش بددانک در
حمیات از تولید در
باندد نیددر مددوثر
است.

خراسان و همکارا .
(.)1359

I12, I5,
I14, I2,
I11

حمایتها صادرات
دوچندا م شود.

مهدو و فیاض،
1353
خراسان و همکارا .
(.)1359

I12, I5,
I14, I2,
I11

کمدد بدد ایجدداد
زیرسددددددداختها
شهر م شود.

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

از شرکتها داندش
بنیددا حمایددت بد
عمل م آید.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

شجاد و همکارا .
(.)1359

I10, I8, I1,
I3, I4

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مهدو و فیاض،
( )1353و خراسان و
همکارا )1359( .

I10, I6, I5,
I1, I7

جنسددیت در آمددوزشهددا
ضمن خدمت تاثیر دارد.

برشا و
همکارا ()1359

I13, I14,
I15

سن کارکنا برا آمدوزش
در نظر گرفت م شود.

مهدو و فیاض،
1353

I12, I5,
I14, I2,
I11

دورههددددا آموزشدد د در
حمایددت بان د از صددادرات
کشور موثر است.
دوره ها آموزش در ایجاد
زیرسدددددددددداختها الزم
شهر (فضددا سددبر ،راه و
جاده ،بیمارستا  ،مدرس و.
 ) ..موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
حمایت بان از شدرکتها
دانش بنیا در جامع موثر
است.
دورهها آموزش در باند
از پددول شددوی جلددوگیر
م کند.
دورهها آموزش در باند
بدد سددازوکارها اجرایدد
جلوگیر از رشدوه خدوار
کم م کند.
دورههددا آموزش د بددانک در
ایجدداد رویدد هددا عملیددات
منصفان در جامع موثر است.
دورههددددا آموزشدد د در
رعایت و تبعیت از اوانین و
مقررات جامع موثر است.
آموزش ها بر اسداس سدابق
خدمت کارکنا در بان ب
ایشا ارار م شود.

کاهش پول شدوی
را شدداهد خددواهیو
بود.
از رشدددوه خدددوار
دسددتگاهها و خددود
باند د جلدددوگیر
م شود.
فرایندها عادالند
در جامعدد و شددهر
اجرا م شود.
باع مد شدود تدا
آحاد جامع تحدت
اانو رفتار کنند.
میرا سابق کدار
بددرا آمددوزشهددا
مهو است.
برا زندا و مدردا ،
کالسددها آموزشدد
جدا برگرار م گردد.
کارکنا بدا سدنین
کدددوچکتر بیشدددتر
نیازمندددد آمدددوزش
ضددددمن خدددددمت
هستند.
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برنام آموزش

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)

منبع

کد مصاحبه
شونده

میرا تحصدیالت کارکندا
بدد عنددوا عددامل تعیددین
کننده برا دریافت آموزش
ضدددمن خددددمت تددداثیر
م گرارد.

مهدو و فیاض،
1353
خراسان و همکارا .
(.)1359

I12, I5,
I14, I2,
I11

طر درس در هما ابتدا
آموزشها مهیا است.

خراسان و همکارا .
(.)1359

I10, I9, I1,
I13, I11

تدریس ب صورت مشارکت
انجام م گیرد.

شجاد و همکارا .
(.)1359

I6, I8, I10,
I17, I4

ارزشیاب ب صورت تکدوین
و بر اساس عملکرد کارکنا
انجام م گیرد.

مهدو و فیاض،
1353

I10, I8, I1,
I3, I4

محیط آموزش  ،صرفا برا
آمدددوزش و پدددژوهش و در
مکان آرام م باشد.

مصاحب

I2, I6, I10,
I20

زمددا بنددد آمددوزش بددر
اسدداس نیدداز کارکنددا و بددا
مشدددورت ایشدددا ارارددد
م شود.

مصاحب

I11, I9,
I10, I14,
I5

طول دوره ها توسط اسداتید
مربوط تعیین و ب سدمع و
نظر کارکنا م رسد.

مصاحب

I6, I1, I14

از فنددداور اطالعدددات در
آمددوزشهددا ارار د شددده،
استفاده م شود.

شجاد و همکارا .
(.)1359

I10, I8, I1,
I3, I4

برشا و

I10, I8, I1,
I3, I4

شبک ها اجتماع مجاز
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متن مصاحبه
تحصیالنت کارکنا
مهددو اسددت چددو
یدد د نفددددر بددددا
تحصددیالت بدداالتر
نمیتوانددد در کنددار
کارمنددددد بددددا
تحصددیالت پددایین
آموزش ببیند.
طددر درس اراردد
م شود و مشدخص
است.
تددددریس اسددداتید
آمدددوزش ضدددمن
خدددمت بددر پایدد
فعالیددددتهددددا
مشددارکت و گددروه
تیم است.
ارزشیاب فرایندد
و دورها است.
محدددیط آموزشد د
بانکدارا  .در مکان
جددددددا ازبانددد د
انجامم گیرد تا از
هیدددداهو بدد د دور
باشند.
زما بند دوره ها
بسیار حساس است
چراکدد نبایددد بدد
کارها اصل خلل
وارد کند.
طدددول دورههدددا را
کارکنا  ،مدیرا و
اسدددداتید بدددداهو
مشخص م کنند.
از فناوریها ندوین
برا ارتباط بیشدتر
و آمددددوزش نیددددر
استفاده م شود.
از کانالهدددددددددا
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هدفگراریآموزش بان

حمایت مدیرا

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)

منبع

داخلدد در باندد  ،مکددان
بددددرا آمددددوزش تلقدد د
م شوند.
ارتباطات آموزشد در بدین
کارکنددا همددواره حفددظ
م شود.
مدیر بان از آمدوزش هدا
ضدددمن خددددمت حمایدددت
م کند.
مددددیریت بودجددد الزم را
جهت ارارد آمدوزش هدا در
اختیار بان ارار م دهد.

همکارا ()1359

مدددیریت ،از نددوآور هددا
حاصل از آموزشها ضمن
خدمت پشتیبان م کند.
مدیریت ،آمدوزش کارکندا
راندددوع سدددرمای گدددرار
م داند ن هرین
مدیریت دورهها آموزشد
را در تمام سوو سدازمان
اعمال م کند.
مدیریت بد توسدع مندابع
انسددان از طریددق آمددوزش
وااف است.
مدیریت بد بعدد تخصصد
آموزش تسلط دارد.
ارتقا سوح امادگ مندابع
انسان با توجد بد افدق 9
سال بان انجام م یگیرد.
بدددرا تسدددریع در امدددور
بهساز آموزشد  ،وحددت
روی شکل م گیرد.
توسع سیاستها و راهبردها
مناسب آموزش بدر اسداس
پدددژوهشهدددا کددداربرد
صورت م پریرد..
برنام کار گدروه آمدوزش
در هر سال مشخص است

کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه
آموزشدد اسددتفاده
م شود.
کارکنا  ،ارتباطات
آموزشدد مناسددب
دارند.
مدددیریت طرفدددار
آمدددوزش ضدددمن
خدمت است.
بودج مدال بدرا
آمددوزش دراختیددار
مدیرا هست.
پشتیبان مددیریت
از ندددوآور هدددا
کارکنددا سددتودن
است.
آمددددوزش نددددوع
سرمای گرار برا
آینده بان است.
تمددام کارکنددا از
دورههدددا اسدددتفاده
م کنند.
مدیریت ،کار ویدژه
باندددگ را توسدددع
انسان م داند.
مدیریت بر آموزش
مسلط است.
تمام آموزش هدا بدر
اسداس چشدوانددداز
بان ارار م شود.
وحددددت روید د در
کارکندددا وجدددود
دارد.

جوان لیاول و
همکارا ()1359

I6, I8, I10,
I17, I4

شجاد و همکارا .
(.)1359

I10, I6, I5,
I1, I7

پوراسماعیل و
همکارا ()1359

I13, I14,
I15

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

مصاحب

I6, I8, I10,
I17, I4

پوراسماعیل و
همکارا ()1359

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

نصر و
همکارا (.)1359

I10, I8, I1,
I3, I4

برشا و
همکارا ()1359

I2, I6, I10,
I20

برشا و
همکارا ()1359

I10, I6, I5,
I1, I7

اسددددددددتراتژیها
آموزش همواره در
اولویت است.

پوراسماعیل و
همکارا ()1359

I13, I14,
I15

در ابتدا سال جدید
برنام اموزش تدوین
م شود.
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کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

کد گذاری باز (شاخص)
دستورالعملها و بدر نامد هدا
الزم آموزشدد سددریعا بدد
شعبات بانک ابالغ م شود.
نیازسنج ب عندوا اولدین
گام هدف گرار هر سال و
با توج ب شرایط محیود
صورت م پریرد.

حرف ا گر

توانای کارکنا برا ارارد
آموزش هدا در نظدر گرفتد
م شود.
چگونگ پیشرفت آموزشد
بدد ذینفعددا اطددالد داده
م شود.
دانش و مهدارت الزم بدرا
کارکنا در خالل آموزشها
مهیا م شود.
تولید و سازمانده داندش
شغل پدید م آید.
مهددارتهددا ارتبدداط در
آمددوزشهددا مدددنظر اددرار
م گیرد.
از پیش زمین ها و پیشین
دانش ،در حین آمدوزش هدا
استفاده م شود.

منبع

کد مصاحبه
شونده

باخراچ و مولین
(،)2115

I12, I5,
I14, I2,
I11

آیددین نامدد هددا
آموزش د در بان د
وجود دارند.

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

نیازسنج اموزش
صورت م پریرد.

مصاحب

I10, I6, I5,
I1, I7

میددرا اابلیتهددا
کارکندددا بدددرا
دریافدددت امدددوزش
حتمددددا ارزیدددداب
م شود.

مصاحب

I13, I14,
I15

مصاحب

I12, I5,
I14, I2,
I11

مصاحب

I10, I9, I1,
I13, I11

نصر و
همکارا (.)1359

I6, I8, I10,
I17, I4

نصر و
همکارا (.)1359

I10, I8, I1,
I3, I4

متن مصاحبه

عملکددرد اموزشدد
رصد م شود.
آموزش های بدرا
افددرایش مهددارت و
دانش داده م شود.
هم چیر بر اساس
دانش حرف و شغل
است.
مهدددرات ارتبددداط
بسددیار مهددو تلق د
م شود.
از سددرمای دانشدد
کارکنددا اسددتفاده
م شود

پس از کدگرار ها انجام شده ،نتایج حاصل در جدول زیر اابل مشاهده م باشد:
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جدول  :1مولفههای حاصل از مصاحبه و کدگذاری
سازه

مؤلفه

بعد

احساسات
آگاه و شناخت
عوامل فرد

معیارها ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت

رفتار
تغییرات فیریک
سودمند
احساسات در گروه
شناخت و آگاه در گروه

عوامل گروه

رفتار در گروه
سودمند در گروه
مال
بازده

عوامل سازمان

فرایندها
منابع
مشتر
توسع جامع

عوامل اجتماع
عوامل اثرگرار بر اثربخش

ویژگ جمعیت شناخت
برنام آموزش
خدمت

دورهها آموزش ضمن

اخال کسب و کار

حمایت مدیرا
هدفگرار آموزش بان
حرف ا گر

سوال سوم پژوهش :سازوکارها ،بسترها و موانع اثربخشد دورههدا آمدوزش ضدمن خددمت
کدامند؟
برا پاسه ب سوال فو از نظر خبرگا دانشگاه و سازمان کم گرفت شد .بر اساس نظر
خبرگا سازوکارها ،موانع و بسترها اثربخش دورهها آموزش ضدمن خددمت کارکندا باند
رفاه ب شر زیر م باشند:
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موانع

تسهیلگرها

سازو کارها

جدول  :9سازوکارها ،بسترها و موانع اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت
تدوین برنامه عملیاتی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان
بانک رفاه
تعیین اولویتها برنام ب منظور بهبود کیفیت آموزشها ضمن خدمت
ارزیاب مستمر میرا کیفیت آموزشها ضمن خدمت و اثربخش آنها
تشکیل مرکر تخصص شامل مدیریت و رهبرا و کارکنا برتر بدرا
نیازسنج آموزش
هدفگرار درست برا توسع سرمای انسان بر مبنا آموزش
تصویب اوانین آموزش برا موظف کرد تمام بانکها ب اجرا
تغییر سیاستگراریها سازمان از جانب باند مرکدر در ارتبداط بدا
آموزش کارکنا تازه وارد.
تغییر راهبردها سازمان ب منظور حفظ افراد برتر بانک
بهساز شایستگیها حرف ا کارکنا
حمایت مال و معنو مدیرا از آموزشها
توج ب نیازها کارکنا در سوو مختلف سازمان برا آموزشهدا
بهتر
ارزشیاب مداوم از فعالیتها کارکنا توسط مدیرا در جهت رصدد
میرا رضایت ایشا از آموزشها داده شده
عدم وجود سازو کارها نظارت در ارار دورهها ضمن خدمت
نبود سیاست مشخص از سو سازما ب منظور ارتقدا دورههدا
ضمن خدمت بانک
عدم توج ب نیاز کارکنا بانک در خصوص آموزشها دریافت
برو سپار آموزشها ب مراکر ک از امور بانک ب اطالد هستند.
عدم وجود جو سازمان مناسب در بان
عدم توج ب ارزشیاب مداوم کارکنا توسط مدیرا بان
عدم صالحیت الزم مدیرا بانک از لحاظ دانش و علم
عدم استفاده از اساتید ب روز و مجرب برا تدریس

یک برنامه ویژه راهبردی باید داشته باشد.
برنام ها اموزش اولویت بند م شوند.
ارزیاب مداوم انجام گیرد.
مرکر تخصص آموزش برپا شود.
هدفگرار آموزش باید انجام گیرد.
اوانین الزم االجرا برا آموزش باید تصویب گردد.
بان مرکر سیاست اموزش را تغییر دهد.
تغییر کند .افراد خبره را با

راهبرد سازمان بان
آموزش نگ دارد.
صالحیت حرف ا ارتقا داده شود.
حمایت هم جانب از آموزش انجام گیرد
ب نیازها کارکنا توج ویژه شود.
ارزیاب رضایت کارکنا انجام گیرد.
سازوکار نظارت الزم وجود ندارد.
سیاست واحد وجود ندارد.

ب نیاز شغل توجه نم شود.
برو سپار م شود بدو تحقیق.
جو سازمان خوب در بانکها برا اموزش وجود
ندارد.
ارزشیاب مستمر عمال انجانو نم گیرد.
مدیرا بان صالحیت الزم را ندارندو بیشتر بدا
رانت و پارت انتخاب م شوند.
از ایاتید خبره برا دورهها استفاده نم شود.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،معیارها ارزیاب دورهها آموزش و عوامل مدوثر بدر آ مدورد بررسد ادرار
گرفت و نتایج حاصل نشا داد ک عوامل فرد  ،گروه  ،سدازمان و اجتمداع  ،جدرء معیارهدا
ارزیاب اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت شناسای شد و عوامل موثر بر ارزیاب اثربخشد
دورهها آموزش ضمن خدمت شامل مولفد هدا ویژگد جمعیدت شدناخت  ،برنامد آموزشد ،
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حمایت مدیرا  ،هدفگرار آموزش بان و حرف ا گر معرف شد .بدر ایدن اسداس بایدد بد
تبیین آموزش ضمن خدمت و مولف ها آ پرداخت.
الزم ب ذکر است ک سازما ها رسم ب منرل تدابیر و وسایل هسدتند کد بدرا ر فدع
نیازها اساس جامع ب وجود م آیند و با سدیر تحدوالت اجتمداع  ،روزبد روز گسدتردهتدر و
پیچیدهتر م شوند .آ ها هدفها گوناگو و متفاوت دارند و برا رسید ب اهداف خود ،طبق
برنام فعالیت م کنند و فعالیت آنها مستلرم استفاده از منابع انسدان اسدت .پدس داراید هدا
انسان  ،مهو ترین ثروت ی سازما محسوب م شوند ،در صورت ک ب انددازه کداف آمدوزش
دیده باشند و توانای هایشا ب طور مدؤثر افدرایش یافتد باشدد .بد عبدارت دیگدر ،کدارای و
اثربخش هر سازمان تا حدود زیاد بد اسدتفاده بهیند از نیدرو انسدان آ سدازما مربدوط
م شود .لرا برا استفاده بهین از نیرو انسان باید آنها را آموزش داد .در این راستا خواه ناخواه
مسارل چو کیفیت آموزش ،انگیره کارکنا و رضایت شغل آنا  ،کارای و اثربخش نیروهدا
انسان و از این ابیل موارد توج مدیرا سازما ارار م گیرد .از میا انواد آموزشها ،آمدوزش
ضمن خدمت یک از مناسبترین و سهل الوصولترین وسایل است ک م توا بدرا بهبدود و
تجهیر نیرو انسان ب دانش و مهارتها الزم توسع بکار گرفت .کارکندا از طریدق آمدوزش
ضمن خدمت ،مهارتها ،توانای ها ،دانشها و نگرشهای کسب م کنند کد بد آنهدا در انجدام
اثربخش شغلشا  ،چ در زما حال و چ در زما آینده ،کم م کند .آموزش همچنین سبب
برانگیختن و رضایت شغل افراد و در نتیجد بهدره ور آندا و سدازما مد گدردد و بدا ایجداد
زمین ها شناخت بهتر از شغل و سازما و نگرش مثبت ب آ  ،ب بهسداز فدرد و سدازمان
کم م کند .ب نظر م رسد یک از عوامل اصل ناکارآمد آموزشهدا ضدمن خددمت ،عددم
اتخاذ رویکرد نظام مند و ب توجه یا کو توجه نسبت ب هر ی از گدامهدا فرایندد آمدوزش
م باشد .برا کیفیت بخش ب آموزشها ضمن خدمت رعایت گام ب گام ایدن فرآیندد بدرا
تکمیل آموزش و یادگیر ضرور است .ارزشیاب دورهها آموزشد ید ابدرار الزم و ضدرور
برا مدیر آموزش محسوب م شود .ارزشیاب جدرء الینفد نگدرش سیسدتماتی بد آمدوزش
محسوب م شود .از ارزیاب آموزش تعابیر مختلفد شدده اسدت .هددف ارزیداب  ،مانندد نظدارت،
گردآور اطالعات برا بهبود فرآیند برنام ریر است .باید توج داشت ک ارزیاب فقط ی بدار
پس از اجرا برنام آموزش انجام نم پریرد بلک در تمام طول اجرا برنامد بد طدور مسدتمر
ارزیاب باید انجام گیرد تا توبیق عملکرد را با هدف برنام میسدر سدازد .توجد بیشدتر بد انددازه
گیر اثربخش آموزش و توسع  ،ب عنوا ویژگ خداص پیشدرفت تدرین نگدرش" متمرکدر " بد
آموزش ضمن خدمت و توسع صورت گرفت است .کسان ک مد خواهندد فعایدتهدا آنهدا در
طر ها دولت انگلیس دارا مرتب و درج ا باشد ،باید ثابت کنند کد در برنامد آنهدا بخدش
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ارزشیاب نیر وجود دارد .با توج ب نظام برنام ریر در بان رفداه کدارگرا  ،ضدرورت ارزشدیاب
اثربخش دورهها آموزش ضمن خدمت کارکنا بان رفاه کارگرا  ،از طریق بکدارگیر روش و
الگوی فراگیر و جامع ،مشخص م گدردد .یافتد هدا حاصدل از پدژوهش حاضدر بدا یافتد هدا
پژوهشها جوان لیاول و همکارا ( )1359شدجاد و همکدارا  ،)1359( .برشدا و همکدارا
( ،)1359جایانا آنا ( .)2113و کواک و همکارا  )2119( 1همسو م باشد.
پژوهش حاضر با محدودیتهای مواج بود ،محدود بود جامع آمار ب خبرگا دانشگاه
و بانک و ابرار پژوهش ک صرفا ب صورت کیف از مصاحب ها نیم ساختاریافت استفاده شدد ،از
آ جمل بودند .بر اساس محدودیتها ذکر شدده ،پیشدنهاد مد شدود کد در تحقیقدات آتد ،
مؤلف ها کلید ارزیاب دورهها آموزش ضمن خدمت کارکنا ب صورت طرحدا امیختد در
جواد آمار دیگر نیر انجام پریر و نتایج آ با نتایج پژوه شحاضر مقایس گردد.
منابع
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