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ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

زهرا یوسفی1، محمدنقی ایمانی*2، حسینعلی جاهد3

چکیده

 زمینه و هدف: اساسی ترین مشکالت در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت را می توان در 
مواردی نظیر بهره وری آموزش، ارتقای عملکرد کارکنان به واسطه آموزش، برنامه ریزی دوره های آموزشی و عدم همراهی محتوای 
آموزش ضمن خدمت  دوره های  اثربخشی  ارتقای  مدل  ارائه  حاضر،  پژوهش  دانست. هدف  کارکنان  آموزشی  نیازهای  با  دوره ها 

کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
  روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. از نظر هدف، در حیطه تحقیق کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها، 
در گروه »تحقیق آمیخته اکتشافی« قرار می گیرد. داده های کیفی و کمی از طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شدند. جامعه آماری 
در بخش کیفی 10 نفر از صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش 
مصاحبه های نیمه  ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری متن 
بود. بعد از استخراج ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، در بخش کمی پرسشنامه ای طراحی و 351 پرسشنامه بین کارکنان ستاد مرکزی وزارت 
بهداشت به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. از مدل سازی معادالت ساختاری روش الگویابی معادالت ساختاریSEM(1(  با 

کمك نرم افزارهای SmartPLS2 و SPSS24 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها: در راستای ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت،   در مجموع 5 بُعد، 16 مولفه و 80 شاخص 

استخراج گردید.
  نتیجه گیری: یافته های تحقیق اینکه از بین ابعاد و مولفه های استخراج شده، به بُعد مسئولیت پذیری به جای احساس وظیفه و به 

مولفه جلوگیری از انزوای شغلی بیشترین توجه وجود داشت.

   كلمات كلیدی: ارائه مدل، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی آموزش 

  yousefi_58@yahoo.com  1. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب، تهران، ایران
imani1348mn@gmail.com  2*. نویسنده مسئول. استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تهران، ایران

jahediau@gmail.com   3. استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب، تهران، ایران

پاییز ۱۴۰۱، دوره ۳۱، شماره ۳، صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۵

Structural Equation Modeling   
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زهرا یوسفی و همکاران ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی

مقدمه
در سیستم های سازمانی، انسان اغلب مهم ترین عامل در رسیدن 

به  سازمان،  به  وارده  منابع  سایر  زیرا  می باشد،  سازمانی  اهداف  به 

یك  در  بخشند.  تحقق  را  سازمانی  هدف های  نمی توانند  تنهایی 

برنامه هایی  ارائه  جهت  در  انسانی،  منابع  مدیران  تولیدی  سیستم 

و  انسانی  نیروی  نیازهای  و  اهداف  میان  هماهنگی  ایجاد  برای 

شیوه تأمین اهداف سازمانی در تالش می باشند)1(. مدیریت منابع 

تأمین  و  کارکنان  رضایت  برای  که  است  ویژه ای  تخصص  انسانی 

برنامه ریزی و کوشش می کند. در عصر حاضر،  هدف های سازمانی، 

صورت  در  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  سازمان  باالی  رده  مدیران 

فقدان مدیر منابع انسانی مؤثر و کارآمد، در سازمان امکان رسیدن 

انجام شده  تحقیقات  اینکه،  ضمن  است؛  مشکل  سازمانی  اهداف  به 

انجام  بین  قوی  بسیار  رابطه ای  که  است  واقعیت  این  نشان دهنده 

و  طرف  یك  از  سازمان،  یك  اجتماعی  مسئولیت های  و  وظایف 

عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی آن از طرف دیگر، وجود دارد)2(. 

سازمان های  مدیریت  در  نوین  و  اساسی  مشخصه های  از  یکی 

منابع  مدیریت  و  سنجش  برای  الزم  زیرساخت های  وجود  امروزی 

انسانی و تحلیل نتایج و دستاوردهای آن است. به واسطه بروز و ظهور 

فناوری های جدید، کشورهای توسعه یافته با سرعت فراوانی در حال 

پیشرفت و فاصله گرفتن از کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای 

درحال توسعه در پی راهکارهایی برای کاهش این فاصله هستند)3(. 

منابع  کارایی  افزایش  گرو  در  سازمان ها  کارآیی  افزایش  بنابراین 

انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه 

انجام موفقیت آمیز  برای  رفتارهای مطلوب  ایجاد  و  و مهارت  دانش 

افزایش  و  ایجاد  باعث  می توانند  آموزش هایی  البته  است.  مشاغل 

کارآیی شوند که هدف دار، مداوم و پرمحتوا و به وسیله کارشناسان، 

اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی، برنامه ریزی و اجرا شوند؛ 

لذا این آموزش ها می توانند نیروهای انسانی یك سازمان را همگام با 

پیشرفت های علم و تکنولوژی به حرکت درآورده و در ارتقای کیفیت 

و کمیت کارهای آنان مؤثر باشند)4(. بنابراین، تجربه گذشته گوشزد 

کار  انجام  و روش های  تغییر در مسیر حرفه ای مشاغل  می کند که 

اجتناب ناپذیر است و توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی در مسیر 

از دنیای  را  تنها پلی است که می تواند ما  این تغییرات و تحوالت، 

امروز به دنیای پر تغییر و تحول فردا رهنمون باشد. به عبارت دیگر، 

می توان گفت امکان آموختن فن و حرفه ای برای جوانان امروزی و 

تضمین عدم تغییر و یا منتفی شدن آن حرفه و فن در حدود چهل سال 

بنابراین، لزوم آموزش های مداوم،  آینده غیرممکن به نظر می رسد. 

هدف دار، برنامه ریزی شده و همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی 

باید به طور جدی در فرآیند مدیریت موردتوجه خاص قرار گیرد)5(. 

توجه  با  که  است  انسانی  منابع  مدیران  کلیدی  وظایف  از  آموزش 

به تغییرات سریع در محیط و تکنولوژی های مورد استفاده ضروری 

می نماید)6(. توفیق هر برنامه آموزشی در درجه اول به نیازسنجی 

درست آموزشی مرتبط است. در شرکت های کوچك به علت تعداد 

کم نیروی انسانی و ارتباط مستقیم بین مدیران و کارکنان، مدیران 

منابع انسانی از نیاز کارکنان راحت تر اطالع پیدا کرده و به منظور 

رفع آن درست برنامه ریزی می کنند و به سبب دریافت بازخورهای 

به موقع نسبت به ادامه یا تغییر روند برنامه های آموزشی به سرعت 

اقدام می کنند. باید درنظر داشت، هرگونه تغییری در شرکت بدون 

تغییر در رفتار و نگرش کارکنان امری غیرممکن است؛ چون سازمان 

متشکل از افراد شاغل در آن بوده و آموزش شیوه ای برای تغییر در 

نگرش و کردار کارکنان است)7(. اوناالن و گراسای )2020( تحقیق 

انتقال، شرایطی  نقش شرایط  بررسی  با  را  آموزش  کیفیت  روی  بر 

چون موقعیت ها و فناوری ها و نتایجی که هر یك از موانع و امکانات 

شده  گرفته  یاد  آموزش  از  آنچه  انتقال  تسهیل  برای  حمایت ها  و 

است، توسعه دادند. آن ها درباره ی چهار عامل موقعیتی بحث کردند: 

این  خودکنترلی.  عامل  و  وظیفه  عامل  اجتماع،  عامل  هدف،  عامل 

موارد آنچه که کارآموزان یاد گرفته اند را یادآوری می کند یا حداقل 

یاد گرفته اند، مهیا می کند)8(.  آنچه آن ها  از  استفاده  برای  فرصتی 

بررسی مسیر شکل گیري و تحول سازمان های بشري نشان می دهد 

که در گذشته به علت عدم پیچیدگی جوامع و تکنولوژي محدود، 
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ساختار سازمان ها و کارکرد های آنان نیز عموماً ساده و ابتدایی بوده 

از طریق  به همین دلیل فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی  است 

کارآموزي و یا آموزش های استاد شاگردي براي مشاغل خاص آماده 

ابعاد  در  تحول  و  تغییر  تدریجی  ظهور  علت  به  همه  این  با  شود. 

چهره  که  صنعتی  انقالب  از  پس  خصوصاً  بشري  زندگی  مختلف 

ویژه اي به مشاغل و حرفه ها بخشید، آموزش استاد شاگردي توانایی 

خود را براي آماده سازي افراد جهت مشاغل مختلف از دست داد)9(. 

گسترش و تغییرات سریع و روزافزون علم و فناوري باعث شکل گیري 

سازمانی  هر  و  به گذشته شد  نسبت  متفاوت  سازمانی  ساختارهاي 

به رشد، کانال های  تغییرات سریع و رو  این  با  براي هماهنگ شدن 

ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحوالت تغییر داد. در 

پیشرفته  روزافزون  دانش  که  است  موفق  سازمانی  شرایطی،  چنین 

خود را به سوي ترقی و پیشرفت هدایت کند. این امر مستلزم انجام 

سازمانی  سطوح  تمامی  در  مستمر  و  منظم  آموزشی  فعالیت های 

می باشد)10(. گرگیوس و همکاران1 )2020( در تحقیقی به"ارزیابی 

تأثیر آموزش ضمن خدمت از طریق گروه فیس بوک )شبکه مشارکتی 

یك  ارزیابی  مطالعه  این  از  هدف  پرداختند؛  تربیت بدنی("  معلمان 

برنامه آموزش ضمن خدمت معلم، به نام ”.PE.T.Co.N“ در یك 

جامعه آنالین تمرین از طریق گروه های فیس بوک بود. یافته های آنها 

نشان می دهد که .PE.T.Co.N یك رویکرد نوآورانه و امیدوارکننده 

برای تربیت معلم است)2(. اسفیجانی و زمانی )2020( در پژوهشی 

و  اطالعات  فناوری  از  معلمان  استفاده  بر  موثر  عوامل  "بررسی  به 

دسترسی"  و  خدمت  ضمن  آموزشی  دوره های  نقش  ارتباطات: 

پرداختند. نتایج آنها حاکی از آن است که اگرچه تمایل به دستیابی 

از  استفاده  اما همچنان  دارد،  وجود  اینترنت  از  استفاده  و  رایانه  به 

است)3(.  باقی مانده  نشده  مشکل حل  یك  مختلف  مناطق  در  آنها 

برنامه  "ارزیابی  به  خود  تحقیق  در  نیز   )2020( همکاران  و  لگس 

آموزش ضمن خدمت متخصصان آزمایشگاهی در مؤسسه بهداشت 

از  و  پرداختند  اتیوپی"  شرقی  شمال  دسی،  شعبه  آمهارا  عمومی 

1 Gorozidis et al

از  93/1 درصد  که  آزمایشگاه مصاحبه صورت گرفت  پرسنل   107

مهارت  و  دانش  ارتقای  آموزش،  در  از حضور  پس  شرکت کنندگان 

گاسکویگنه2  و  التوچه  پاسکال  همچنین  کردند)7(.  اعالم  را  خود 

برای  خدمت  "آموزش ضمن  ارزیابی  به  خود  پژوهش  در   )2019(

فعالی3  بیش  توجه  کمبود  اختالل  خودکارآمدی  و  دانش  افزایش 

معلمان" پرداختند. نتایج آنها نشان می دهد که یك کارگاه آموزشی 

بیش  توجه  کمبود  خودکارآمدی اختالل  و  دانش  می تواند  مختصر 

فعالی معلمان مدارس ابتدایی را افزایش دهد)11(. وولف4 )2018( 

به "بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کیفیت مهدکودک و نتایج 

یادگیری دانش آموزان در کشور غنا" پرداختند و نشان داد که این 

برنامه دانش و اجرای برنامه درسی ملی را برای افراد هم  زمانی که 

دانش آموز معلم بودند و هم در سال بعد، زمانی که معلمان تازه کار 

در  نیز   )1399( حمیدی  و  طاهرخانی  بخشید)12(.  بهبود  شدند، 

پژوهش خود به "ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت 

در افزایش توانمندی کارکنان" پرداختند و نتایج آنها نشان داد که 

توانمندسازی  بر  واکنش،  سطح  در  خدمت  ضمن  آموزش  اجرای 

کارکنان اداره ثبت اسناد استان قزوین موثر نبوده، ولی در سطوح 

یادگیری )0/42( و رفتار )0/33( موثر بوده و میزان این اثرگذاری در 

سطح یادگیری بیشتر بوده است)13(. درینی و نیك پور )1398( نیز 

در تحقیقی به "بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و استفاده 

از فناوری اطالعات با وفاداری سازمانی کارکنان درمانی" پرداخته و 

دریافتند که بین آموزش ضمن خدمت و استفاده از فناوری اطالعات 

با وفاداری سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد)14(. سازمان ها براي 

بقا و پیشرفت در جهان پرتغییر و تحول امروزي سخت به آموزش های 

ضمن خدمت نیازمندند. با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل 

نمی تواند  آموزشی  دوره های  اجراي  و  آموزش  که صرفاً  است  تأمل 

که  چرا  کند،  کمك  خویش  اهداف  به  رسیدن  راه  در  سازمان  به 

آموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شوند تا 

2 Latouche & Gascoigne
3 Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
4 Wolf
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نتیجه به دست آمده نیازهاي موجود را برطرف سازد. درخصوص وضع 

موجود آموزش ضمن خدمت در میان کارمندان ستاد مرکزي وزارت 

بهداشت باید گفت که آموزش های موجود در این وزارتخانه مبتنی 

و  جدید  موضوعات  تعدد  به  توجه  با  و  می باشد  سنتی  الگوهای  بر 

همچنین شیوه های جدید و کارآمدتر آموزش ضمن خدمت ضروری 

است که بازنگری هایی چند در این ساختار رخ دهد)15(. از جمله این 

مشکالت می توان به ناکارآمدی دوره های آموزشی، غیبت بسیاری از 

کارمندان، جدی نگرفتن موضوع آموزش، عدم شرکت همراه با توجه 

و دقت در دوره ها، بی تأثیری دوره و یادگیری مبانی نظری در ارزیابی 

کارمندان، آزمون دادن کارمندان به جای یکدیگر اشاره کرد که باعث 

می شود این دوره ها نتوانند به مقصود خود برسند؛ لذا به نظر می رسد 

امری  بهداشت  وزارت  کارکنان  برای  خدمت  ضمن  آموزش  مساله 

ضروری و مهم است که نیاز به بررسی بیشتر و دقیق  تری دارد)16(. 

نارسایی ها در  و  اساسی ترین مشکالت  از جمله  در حال حاضر 

حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت را 

می توان در مواردی نظیر بهره وری آموزش، ارتقای عملکرد کارکنان 

و  آموزشی  دوره های  برنامه ریزی  خدمت،  ضمن  آموزش  واسطه  به 

همچنین مشکالت ناشی از همسویی و همراهی محتوای دوره های 

آموزشی با نیازهای آموزشی کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت 

عملیاتی  نیازهای  با  آموزشی  محتوای  که  زمانی  واقع  در  دانست. 

کارکنان همسو نباشد شاهد آن خواهیم بود که نه کارمندان محتوای 

آموزشی را جدی می گیرند و نه آنچه در این دوره ها تدریس می شود 

به کار کارمندان می آید. با توجه به آنچه گفته شد هدف از این پژوهش 

ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان 

می باشد. پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مرکزی  ستاد 

روش پژوهش

از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل ارتقای اثربخشی 

وزارت  مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است در حیطه تحقیقات کاربردی 

طبقه بندی می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی 

گروه  در  موردنیاز،  داده های  گردآوری  چگونگی  نظر  از  می باشد. 

و  می گیرد  قرار  اکتشافی«  ترکیبی(  یا  )تلفیقی  آمیخته  »تحقیق 

برحسب نوع داده ها کیفی-کمی می باشد. داده های موردنیاز از طریق 

کیفی  بخش  آماری  میدانی جمع آوری شدند. جامعه  و  کتابخانه ای 

صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی که دارای شناخت کافی از موضوع 

هستند می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس و ابزار مصاحبه 

نیمه ساختاریافته برای بدست آوردن داده ها استفاده شد. جمع آوری 

 اطالعات تا زمان به اشباع رسیدن داده ها ادامه پیدا کرد که در این 

پژوهش بعد از انجام 10 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. جهت تحلیل 

گرفته شد.  از روش کدگذاري) باز، محوري و انتخابي( بهره  داده ها 

تالش  سپس  و  شده  آغاز  کلی  سؤاالت  از  مصاحبه  سؤاالت 

در  مثال  برای  کنیم.  پیشروی  پیشرفته تر  سؤاالت  طرح  با  تا  شده 

شروع مصاحبه ضمن توضیح درخصوص موضوع و هدف پژوهش، از 

صاحب نظران سؤال شد که چه موضوعاتی را آموزش می دهند و از 

چه روشهای آموزشی استفاده می کنند. درخواست شد که اطالعات 

خودشان را درخصوص دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد 

مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نمایند. به طور 

غیرمستقیم از عوامل تأثیرگذار بر واکنش کارکنان در این دوره ها، 

سؤال شد. در نهایت، از صاحب نظران درخواست شد با توجه به تجربه 

و سابقه ای که در امر آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت دارند، 

نمایند.  ذکر  تحقیق  موضوع  درخصوص  را  خودشان  مدنظر  عوامل 

سؤاالت اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است 

به شرح زیر است:

اثربخشی  ارتقای  شاخص های  و  مولفه ها  ابعاد،   -

مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 

است؟ کدام  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

و  مولفه ها  ابعاد،  به  توجه  با  بهداشت  وزارت  وضعیت   -

ضمن  آموزش  دوره  های  اثربخشی  ارتقای  شاخص های 

است؟ چگونه  بهداشت  وزارت  مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت 
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زهرا یوسفی و همکاران ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی

اثربخشی  ارتقای  شاخص های  و  مولفه ها  ابعاد،  اولویت   -

مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 

است؟ چگونه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

جهت کدگذاری، بعد از پیاده سازی بحث ها روی کاغذ، کدگذاری 

باز )خواندن خط به خط داده ها، استخراج مفاهیم و جمالت اصلی، 

)طبقه بندی  محوری  کدگذاری  اولیه(،  طبقات  و  مقوالت  تشکیل 

داده ها، مشخص نمودن زیرمقوله ها، تشکیل طبقات نهایی(، کدگذاری 

انتخابی )پیوند زیرمقوله ها به یکدیگر( مقوله ها استخراج شد. که در 

نهایت ابعاد، مؤلفه ها و شاخص  های مدل ارتقای اثربخشی دوره های 

بهداشت،  وزارت  مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش 

شد.  ارائه  مفهومی  الگوی  و  شناسایی  پزشکی  آموزش  و  درمان 

از روایي و پایایي پژوهش، پرسش هاي مصاحبه  براي اطمینان 

موارد،  این  به  دستیابي  براي  شد.  رسانده  متخصص  چند  تأیید  به 

اقدامات زیر انجام شد: پیاده سازی  مصاحبه ها و تحلیل مداوم و همراه 

با گردآوري داده در طول انجام مصاحبه ها، بررسي نحوه کدگذاري 

درستي  از  اطمینان  براي  دیگر  متخصصي  توسط  مصاحبه ها 

مصاحبه ها. مضمون  از  محقق  درک  نبودن  سلیقه اي  و  کدگذاري 

شاخص های  و  مولفه ها  ابعاد،  استخراج  از  بعد  پژوهش  این  در 

مربوط به ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان 

بخش  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مرکزی  ستاد 

کمی پرسشنامه ای طراحی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان 

ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حدود 4500 

نفر( است که در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 

انتخاب  نفر   351 برابر  نمونه  حجم  مورگان،  جدول  طبق  و  ساده 

داده های حاصل  توزیع شد.  انتخاب شده  کارکنان  بین  پرسشنامه  و 

 Smartو  SPSS24  نرم افزار از  استفاده  با  پرسشنامه ها،  این  از 

 PLS2 تحت تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم قرار گرفتند. 

و  بررسی  مرتبط  متخصصان  از  گروهی  را  پرسش ها  صوري  روایی 

تأیید کردند و پایایی پرسش ها نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ، 

)AVE( محاسبه شد. روایی همگرا  و   )CR( ترکیبی  پایائی  معیار 

با توجه به نتایج )جدول1( و اینکه حداقل مقدار قابل قبول برای 

روایی  اگر شاخص  و  است   1/2 با   محتوایي1  برابر  روایي  شاخص 

بایستی حذف شود.  آن سؤال  باشد   1/2 از  محتوایی سؤالی، کمتر 

همچنین برای سنجش نسبت روایي محتوایي2 سؤاالت از لحاظ روایی 

از 1/5 باشد، قابل قبول می شود. می توان  باالتر  صوری، نمره آن ها 

می باشد. خبرگان  تایید  مورد  پرسشنامه  روایی  که  گرفت  نتیجه 

از  اندازه گیری،  مدل های  برازش  بررسی  برای  تحقیق  این  در 

روایی همگرا استفاده شد که به بررسی میزان همبستگی هر سازه 

همبستگی  این  هرچه  که  می پردازد  خود  )شاخص ها(  سؤاالت  با 

بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. منظور از شاخص روایی همگرا، 

مشاهده پذیر  متغیرهای  توسط  پنهان  متغیر  تبیین  میزان  سنجش 

نظر  از  مختلف  شاخص هاي  مي دهد  نشان  همگرا  روایي  است.  آن 

دروني  ارتباط  از  همپوش  سازه هاي  یا  هستند  مشابه  مفهومي 

این  نیز  شاخص  این  از  استفاده  علت  هستند.  برخوردار  باالیي 

است که در واقع این معیار نشان می دهد چقدر گویه های سنجش 

هستند. برخوردار  باالیی  و  کافی  همبستگی  از  هم  با  مقوله  هر 

)n= ۱۰( تحقیق از نظر خبرگان  CVI و CVR .۱ جدول

2 Content Validity Ratio (CVR) 1 Content Validity Index (CVI)

 CVR CVI ابعاد 

2/ 5 شغلی  بیگانگی  از  پرهیز   2 /1  
1/ 4 4 وظیفه  احساس  جای به پذیری مسئولیت  
2/ 9 داری معنی  احساس   9 /1  

2/ 7 کار  به عشق  7 /1  
2/ 6 سازمانی  اجتماعی هایمسئولیت  5 /1  
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زهرا یوسفی و همکاران ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی

ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  )جدول2(  به  توجه  با 

بیشتر   0/7 از  استخراج شده(  مولفه های  و  پژوهش)ابعاد  متغیرهای 

می باشد،  پژوهش  متغیرهای  مناسب  پایایی  نشان دهنده  که  است، 

متغیرهای   AVE ضرایب  که  می دهد  نشان  نتایج  همچنین 

می باشد   0/5 از  بیشتر  استخراج شده(  مولفه های  و  پژوهش)ابعاد 

است.  پژوهش  متغیرهای  مناسب  همگرا  روایی  از  حاکی  که 

یافته های پژوهش

تحلیل محتوا

تالش  سپس  و  شده  آغاز  کلی  سؤاالت  از  مصاحبه  سؤاالت 

در  مثال  برای  کنیم.  پیشروی  پیشرفته تر  سؤاالت  طرح  با  تا  شده 

پژوهش،  هدف  و  موضوع  درخصوص  توضیح  مصاحبه ضمن  شروع 

می دهند  آموزش  را  موضوعاتی  چه  که  شد  سؤال  صاحب نظران  از 

که  شد  درخواست  می کنند.  استفاده  آموزشی  روشهای  چه  از  و 

خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  درخصوص  را  خودشان  اطالعات 

کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 

کارکنان  واکنش  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  غیرمستقیم  به طور  نمایند. 

در این دوره ها، سؤال شد. در نهایت، از صاحب نظران درخواست شد 

آموزش  ویژه  به  آموزش  امر  در  که  سابقه ای  و  تجربه  به  توجه  با 

موضوع  درخصوص  را  مدنظر خودشان  عوامل  دارند،  ضمن خدمت 

رویکرد  اساس  بر  مصاحبه ها  اتمام  از  نمایند.   پس  ذکر  تحقیق 

جدول ۲. پایایی و روایی متغیرهای پژوهش )ابعاد و مولفه های استخراج شده(

  AVE ( CRپایایی ترکیبی )  آلفای کرونباخ   متغیرها
 0/ 608 0/ 961 0/ 960 خدمت  ضمن آموزش  هایدوره  اثربخشی

 0/ 673 0/ 906 0/ 905 شغلی  بیگانگی  از  پرهیز 
 0/ 626 0/ 956 0/ 955 شغلی  استاندارهای و  هنجارها رعایت

 0/ 619 0/ 930 0/ 929 دانش  سازیبروز 
 0/ 685 0/ 959 0/ 954 وظیفه  احساس  جای به پذیری مسئولیت
 0/ 618 0/ 780 0/ 779 کار با خویشاوندی  احساس 

 0/ 600 0/ 947 0/ 945 محیط با عاطفی پیوندهای ایجاد
 0/ 608 0/ 707 0/ 704 محوله  امورات  به نسبت دادن نشان  حساسیت

 0/ 664 0/ 908 0/ 906 داری معنی  احساس 
 0/ 661 0/ 835 0/ 833 شغلی  انزوای از جلوگیری

 0/ 623 0/ 820 0/ 818 جویی مشارکت و سازیدخیل 
 0/ 609 0/ 924 0/ 922 ای خودتوسعه  و پیشرفت احساس 
 0/ 628 0/ 918 0/ 916 کار محتوای  بودنمعقول 

 0/ 674 0/ 778 0/ 776 هامشیخط  اجرای در توانمندی احساس 
 0/ 610 0/ 725 0/ 723 هاتوانایی ارتقای برای تالش و  کار پذیرش 
 0/ 598 0/ 783 0/ 780 بودن مهم  احساس 

 0/ 601 0/ 860 0/ 859 کار  به عشق
 0/ 667 0/ 792 0/ 790 کار ترک به تمایل  عدم
 0/ 619 0/ 817 0/ 814 وظیفه بر  مازاد خدمات ارائه

 0/ 612 0/ 906 0/ 904 سازمانی  اجتماعی هایمسئولیت
 0/ 590 0/ 800 0/ 798 محیطی زیست هایحساسیت 

 0/ 667 0/ 885 0/ 883 پایداری  و آوریتاب
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زهرا یوسفی و همکاران ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی

کدگذاري متن، ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي مدل استخراج گردید. 

مصاحبه ها،  اولیه  کدگذاری  از  پس  که  ترتیب  این  به 

مرحله  این  پایان  که   در  انجام شد  مختلف  کدهای  دسته بندی 

گردید. استخراج  شاخص   80 و  مولفه   16 بُعد،   5 مجموع  در 

هاشاخص  هامولفه      ابعاد   
کردن، توجه به نیازهای آموزش  کاری، پرهیز از غیبت و الزامات  توجه به ساعات

های کاری، همکاری با سایر بخش همکاری با سایر همکارانکاری،   
رعایت هنجارها و استاندارهای  

 شغلی 
پرهیز از بیگانگی  

 شغلی 
آشنایی با دانش نوین در حوزه کاری، یادگیری الزامات علمی، مطالعه مقاالت  

تالش برای یادگیری، شرکت در  ، های درون سازمانیشرکت در بحثعلمی، 
های علمی، ارائه تولیدات علمی، شرکت در برنامه ها و برنامه همایش  ا و هپژوهش

ای در سازمان نظرات علمی، پرهیز از خواب گهواره پیشنهادات و ارائه نقطه  

 بروزسازی دانش 

نیاز، انجام کارهای سازمان در    صورت مرخصی در داشتن محیط کار، استفاده از  دوست 
کردن از شرایط کاری در بیرون از محیط کار، پیوند کاری  خارج از ساعت کاری، صحبت 

روابط کاری در جهت منافع سازمان این  استفاده از  و    ها با سایر نهادها و ارگان   
 احساس خویشاوندی با کار

پذیری به  مسئولیت
رسانی به ورزیدن به محیط کار، تزئین فضای داخلی کاری، تالش برای آگاهی عشق  جای احساس وظیفه 

ای برای یادگیریسایرین، تبدیل محیط کار به عرصه   
ایجاد پیوندهای عاطفی با 

 محیط
تالش برای انجام کارها به نحو احسن، تالش برای نوآوری و خالقیت در محیط  

فرصتی برای آموزش های روزانه به کار، تبدیل گفت و گو  
دادن نسبت به حساسیت نشان 

 امورات محوله 
برقراری ارتباط شایسته با سایر همکاران، ارتباط شایسته با ارباب رجوع، تالش  

هاشدن برای پذیرش مسئولیت برای بهبود رابطه کاری با سایرین، داوطلب  جلوگیری از انزوای شغلی  

داری احساس معنی   

ها، تمایل  گیری ساختن نظرات کارشناسی در تصمیم جویی در امور محوله، دخیل مشارکت 
ساالری در امور، انگیزه برای حضور در مجامع علمی ها، شایسته برای حضور در پروژه  جویی سازی و مشارکتدخیل    

توجه به توسعه فردی در پیشرفت، احساس همزادپنداری با محیط کار، سنجش  
های زمانی مشخص، نگاه به بهبود عملکرد فردی عملکرد فردی در دوره  

احساس پیشرفت و  
ای خودتوسعه   

بودن نتیجه کارها، مقایسه با بودن محتوای کارهای واگذارشده، محسوس منطقی
های مشابه، امکان پیشرفت در محیط کارها در سازمانسایر فعالیت  بودن محتوای کارمعقول    

های  های فردی، درنظر گرفتن مشغله های واگذارشده با توانایی تناسب میان مسئولیت 
های ضمن  های ضمن خدمت، برگزاری دوره فردی شخصی کارمندان در برگزاری دوره 

های ضمن خدمت به صورت آنالین، ایجاد  های اداری، برگزاری دوره خدمت در تایم 
ایجاد ارتباط و  وه و پاداش،  های ضمن خدمت از طریق گر جذابیت در دوره 

محتوای کاری کارمندان های ضمن خدمت با  سازی محتوای آموزشی دوره همسان   

احساس توانمندی در اجرای  
هامشیخط   

ارتباط میان  و تقویت  گسترش  توسعه فردی شغلی از طریق آموزش ضمن خدمت،  
های  نها در دوره های ضمن خدمت، پذیرش نواقص فردی و رفع آ همکاران در آموزش 

های آموزش ضمن  های پژوهشی در دوره گسترش مهارت آموزش ضمن خدمت،  
های آموزش ضمن خدمت انگیزگی با حضور در دوره رفع نواقص و بی خدمت،    

پذیرش کار و تالش برای  
ها ارتقای توانایی   

های آموزش ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت به  ایجاد ارتقای شغلی به واسطه دوره 
های آموزش ضمن خدمت مثابه پیشرفت کاری، توجیه کارمندان نسبت به اهمیت دوره   احساس مهم بودن  

مندی های آموزش ضمن خدمت، افزایش عالقهایجاد تمایل به کار از طریق دوره 
به محتوای کار، جلوگیری از ترک کار، استفاده بهینه از  )عشق ورزیدن( 

های آموزش ضمن خدمت،  پروری در دوره جانشینهای ساعتی، تمرین  مرخصی 
های آموزش ضمن خدمت افزایش اعتماد به نفس کاری از طریق دوره   

 عدم تمایل به ترک کار

 عشق به کار 
تشویق کارمندان به داشتن احساس مسئولیت فراسازمانی، پرداختن به وظایف  

های واگذارشده، از  پروژه دادن به  ای، تاکید بر پایان محوله به طریق حرفه
 خودگذشتگی سازمانی، انجام وظایف سازمانی به عنوانی بخشی از وظیفه انسانی 

 ارائه خدمات مازاد بر وظیفه

های آموزش ضمن خدمت، تحول  های زیست محیطی در دوره یادگیری حساسیت 
های پذیرش مسئولیت رفتار زیست محیطی از طریق آموزش ضمن خدمت، 

پرورش احساس خویشاوندی در  های ضمن خدمت، اجتماعی سازمان در کالس
پذیری در  های آموزش ضمن خدمت، گسترش فرهنگ پایداری و مسئولیت دوره 
ای برای  آموزش ضمن خدمت، تبدیل آموزش ضمن خدمت به عرصه  هایدوره 

های انسانی و  های فردی اجتماعی، گسترش مهارت ها و دلواپسی بروزسازی دغدغه 
محیط زیستی افراد در طول آموزش ضمن خدمت، تبدیل آموزش ضمن خدمت به 

پذیری در خانواده های انسانی و نقش ای برای تقویت مهارت عرصه   

ای زیست محیطیهحساسیت  های  مسئولیت 
 اجتماعی سازمانی 

پذیری،  کمک به حفظ یکپارچکی سازمانی، کمک به سازمان در راستای حفظ رقابت 
آوری پایداری و تاب  جلوگیری از فروپاشی سازمانی از طریق از خودگذشتگی، وفاداری به سازمان   

 

جدول۳. ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي هر مولفه
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بخش كمی

ویژگي هاي  ابتدا  اطالعات،  توصیفي  تحلیل  و  تجزیه  در 

تحصیالت  سن،  جنسیت،  شامل  پاسخ دهندگان  جمعیت شناختي 

مورد  گروه  در  آمده  به دست  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

 46/2 و  زن  نفر(   189( درصد   53/8 که  می دهد  نشان  بررسی 

بررسی  مورد  گروه  در  همچنین  هستند.  مرد  نفر(   162( درصد 

آزمودنی ها  درصد   23/9 سال،   25 از  کمتر  آزمودنی ها  درصد   9/1

40 سال  تا   30 بین  آزمودنی ها  37/3 درصد  30 سال،  تا   25 بین 

حداقل  داشتند؛  سن  بیشتر  و  سال   40 آزمودنی ها  درصد   29/6 و 

و  سال   40 سن  حداکثر  و  سال   25 از  شرکت کنندگان کمتر  سن 

بیشتر، میانگین و انحراف معیار سن به ترتیب 2/8746 و 0/9418 

می باشد. در نهایت در گروه مورد بررسی 46/4 درصد لیسانس، 34/8 

بودند.  دکتری  مدرک  دارای  درصد   18/8 و  لیسانس  فوق  درصد 

بررسی برازش مدل پژوهش

مدل  برازش  بررسی  برای  پژوهش  این  در 

شد استفاده  معیار  چندین  از  پژوهش  ساختاری 

اساسی  ترین معیار، ضرایب معناداری t است. برازش مدل ساختاری 

با استفاده از ضرایب t به این صورت است که این ضرایب باید از 1/96 

بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان 95% معناداربودن آن  ها را 

تأیید کرد؛ نتایج معناداری ضرایب براساس مقدار آماره t در )نمودار1( 

است. قبول  مورد   0/4 از  باالتر  استاندارد  اعداد  است.  گزارش شده 

یك  تاثیر  میزان  که   : )R2( تعیین  ضریب  معیار 

می کند. مشخص  را  درون  زا  متغیر  یك  بر  برون  زا  متغیر 

سازه  های  برای  تنها   R2 مقدار  که  است  این  ضروری  نکته 

سازه  های  مورد  در  و  می  گردد  محاسبه  مدل  )درون  زا(  وابسته 

مربوط   R2 مقدار  چه  هر  است.  صفر  معیار  این  مقدار  برون  زا، 

برازش  از  نشان  باشد،  بیشتر  مدل  یك  درون  زای  سازه  های  به 

مقدار  به   عنوان   0/67 و   0/33  ،0/19 مقدار  سه  است.  مدل  بهتر 

بخش  برازش  قوی بودن  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  برای  مالک 

می شود. گرفته  نظر  در   R2 معیار  به  وسیله  مدل  ساختاری 

معیار کیفیت پیش بینی کنندگی)Q2( : که قدرت پیش  بینی مدل 

را مشخص می  سازد. مدل  هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل 

قبول هستند، باید قابلیت پیش  بینی شاخص  های مربوط به سازه  های 

را   0/35 0/15 و   ،0/02 باشند. سه مقدار  را داشته  درون  زای مدل 

یا  سازه  قوی  و  متوسط  ضعیف،  پیش  بینی  قدرت  نشان دادن  برای 

نکته  این  ذکر  کرده  اند.  تعریف  آن  به  مربوط  برون  زای  سازه های 

مدل  درون  زای  سازه  های  برای  تنها  مقدار  این  که  است  ضروری 

می  گردد. محاسبه  می  باشد،  انعکاسی  نوع  از  آن  ها  شاخص  های  که 

 0/25  ،0/01 مقدار  سه  که   :)GOF( کلی  مدل  برازش  و 

معیار  این  برای  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  عنوان  به     0/36 و 

 0/48 برابر  کلي  مدل  برازش  پژوهش  این  در  شده   است.  معرفی 

می باشد. مدل  قوي  برازش  نشان دهنده  که  است  شده  محاسبه 

هاشاخص  هامولفه    ابعاد  
های آموزش ضمن خدمت، تحول  های زیست محیطی در دوره یادگیری حساسیت 

های پذیرش مسئولیت رفتار زیست محیطی از طریق آموزش ضمن خدمت، 
پرورش احساس خویشاوندی در  های ضمن خدمت، اجتماعی سازمان در کالس

پذیری در  های آموزش ضمن خدمت، گسترش فرهنگ پایداری و مسئولیت دوره 
ای برای  آموزش ضمن خدمت، تبدیل آموزش ضمن خدمت به عرصه  هایدوره 

های انسانی و  های فردی اجتماعی، گسترش مهارت ها و دلواپسی بروزسازی دغدغه 
محیط زیستی افراد در طول آموزش ضمن خدمت، تبدیل آموزش ضمن خدمت به 

پذیری در خانواده های انسانی و نقش ای برای تقویت مهارت عرصه   

ای زیست محیطیهحساسیت  های  مسئولیت 
 اجتماعی سازمانی 

پذیری،  کمک به حفظ یکپارچکی سازمانی، کمک به سازمان در راستای حفظ رقابت 
آوری پایداری و تاب  جلوگیری از فروپاشی سازمانی از طریق از خودگذشتگی، وفاداری به سازمان   
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نمودار ۱. ضرایب معناداری t- value برای مدل مفهومی پژوهش
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معیار دیگری نیز برای آزمون برازش مدل وجود دارد که شاخص های 

برازش مدل معادالت ساختاری است و شامل: کای اسکوئر به هنجار 

تطبیقي5،  توکر-لوئیس4،  افزاینده3،  برازش2، برازش  نیکویی  شده1، 

خطاي  مربعات  میانگین  دوم  ریشه  نسبی7 و  برازش  بنتلر-بونت6، 

برآورد8 می باشد. مقادیر محاسبه شده در جدول زیر آورده شده است.

و  شاخص  هر  مناسب  سطح  مقدار  که  )جدول5(  به  توجه  با 

است،  شده  آورده  مدل  برای  آمده  بدست  مقادیر  همچنین 

برای  موردنظر  شاخص های  که  می شود  حاصل  نتیجه  این 

می باشد. قبول  قابل  مدل  برازش  و  مناسب  تحقیق  مدل 

مولفه های  و  )ابعاد  تحقیق  متغیرهای  میانگین  بررسی 

دیدگاه خبرگان  از   استخراج  شده( 

بهداشت  وزارت  وضعیت  اینکه  برای تعیین  تحقیق  این  در 

1  Normed Chi-Square (CMIN/DF)
2  Goodness of fit index (GFI)
3  Incremental Fit Index (IFI)
4  Tucker-Lewis index (TLI)
5  Comparative Fit Index (CFI)
6  Normed Fit Index (NFI)
7  Relative Fit Index (RFI)
8  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

اثربخشی  ارتقای  شاخص های  و  مولفه ها  ابعاد،  به  توجه  با 

مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  دوره  های 

تحقیق  متغیرهای  میانگین  است،  چگونه  بهداشت  وزارت 

شد. بررسی  و  محاسبه  استخراج شده(  مولفه های  )ابعاد، 

میانگین  گفت  می توان  )جدول6(  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 

استخراج شده(  مولفه های  و  )ابعاد  پژوهش  متغیرهای  تمام 

به  )p>0/05 -مقدار(.  گرفته اند  قرار  مطلوب  در سطح 

سنجش  مورد   3/0 از  باالتر  عوامل  این  میانگین  عبارتی، 

وضعیت  که  است  این  نشان دهنده  و  است  گرفته   قرار 

و  پژوهش)ابعاد  متغیرهای  به  توجه  با  بهداشت  وزارت 

دارد. قرار  مطلوب  سطح  در  استخراج شده(   مولفه های 

ابعاد  اولویت بندی  برای  فریدمن  آزمون  از  پژوهش  این  در 

می شود.  مشاهده  زیر  جداول  در  که  شد  استفاده  مولفه ها  و 

با توجه به )جدول7( هر چقدر میانگین رتبه ها بزرگتر باشد، اهمیت 

آن متغیر)بُعد( بیشتر است که در اینجا مسئولیت پذیری به جای 

احساس وظیفه دارای رتبه بهتری است و مسئولیت های اجتماعی 

می باشد.  اهمیت  کمترین  دارای  فریدمن  جدول  در  سازمانی 

جدول ۴. ضریب تعیین و كیفیت پیش بینی كنندگی

جدول ۵. شاخص های برازش برای آزمون مدل )منبع : نگارنده(

 P CMIN/DF GFI IFI TLI CFI NFI RFI RMSEA 

0/ 476 مدل تحقیق   511 /3  929 /0  937 /0  912 /0  908 /0  920 /0  916 /0  086 /0  
>0/ 05 سطح مناسب   5>  90 /0<  90 /0<  90 /0<  90 /0<  90 /0<  90 /0<  1 /0>  

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه
 

 شدت  Q2 شدت  R2 متغیر وابسته 
0/ 834 شغلی  بیگانگی  از  پرهیز  0/ 409 قوی   قوی 

0/ 649 وظیفه  احساس  جای به پذیری مسئولیت 0/ 438 قوی   قوی 
0/ 812 داری معنی  احساس  0/ 400 قوی   قوی 

0/ 519 کار  به عشق 0/ 339 قوی   قوی 
0/ 499 سازمانی  اجتماعی هایمسئولیت 0/ 328 قوی   قوی 
0/ 622 میانگین 0/ 382 قوی    قوی  
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باشد،  بزرگتر  رتبه ها  میانگین  هرچقدر  )جدول8(  به  توجه  با 

جلوگیری از  اینجا  در  که  است  بیشتر  متغیر)مولفه(  آن  اهمیت 

حساسیت های زیست  و  است  باالتری  رتبه  دارای  انزوای شغلی 

می باشد.  اهمیت  کمترین  دارای  فریدمن  جدول  در  محیطی 

)n=۱۰( از دیدگاه خبرگان )جدول 6. بررسی میانگین متغیرهای تحقیق)ابعاد و مولفه های استخراج شده

جدول 7. اولویت بندی ابعاد با استفاده از تحلیل فریدمن

ها ابعاد و مولفه P آماره  t انحراف معيار  ميانگين  مقدار     نتيجه 
4/ 29 پرهیز از بیگانگی شغلی   65 /0  12 /123  000 /0  تایید  

4/ 30 رعایت هنجارها و استاندارهای شغلی   64 /0  41 /126  000 /0  تایید  
4/ 27 سازی دانش بروز   71 /0  93 /111  000 /0  تایید  

4/ 33 وظیفه پذیری به جای احساس مسئولیت  68 /0  07 /120  000 /0  تایید  
4/ 28 احساس خویشاوندی با کار  68 /0  55 /118  000 /0  تایید  

4/ 28 ایجاد پیوندهای عاطفی با محیط  72 /0  67 /111  000 /0  تایید  
4/ 27 دادن نسبت به امورات محوله حساسیت نشان   72 /0  48 /111  000 /0  تایید  
4/ 30 داری احساس معنی   66 /0  31 /122  000 /0  تایید  

4/ 32 جلوگیری از انزوای شغلی   72 /0  95 /112  000 /0  تایید  
4/ 30 جویی سازی و مشارکتدخیل   70 /0  10 /115  000 /0  تایید  

4/ 22 ای احساس پیشرفت و خودتوسعه   47 /0  74 /169  000 /0  تایید  
4/ 22 بودن محتوای کارمعقول   62 /0  71 /126  000 /0  تایید  

4/ 21 هامشیاجرای خط احساس توانمندی در   76 /0  32 /104  000 /0  تایید  
4/ 20 هاپذیرش کار و تالش برای ارتقای توانایی  67 /0  86 /117  000 /0  تایید  

4/ 24 بودن احساس مهم   71 /0  68 /111  000 /0  تایید  
4/ 24 عشق به کار   66 /0  45 /120  000 /0  تایید  

4/ 15 عدم تمایل به ترک کار  81 /0  96 /95  000 /0  تایید  
4/ 23 ارائه خدمات مازاد بر وظیفه  80 /0  71 /98  000 /0  تایید  

4/ 17 های اجتماعی سازمانی مسئولیت  83 /0  27 /94  000 /0  تایید  
4/ 11 های زیست محیطیحساسیت   80 /0  85 /95  000 /0  تایید  

4/ 18 آوری و پایداری تاب  65 /0  98 /119  000 /0  تایید  
 

 میانگین رتبه  ابعاد  اولویت 
4/ 2940 شغلی  بیگانگی  از  پرهیز  3  
4/ 3269 وظیفه  احساس  جای به پذیری مسئولیت 1  
4/ 3048 داری معنی  احساس  2  
4/ 2441 کار  به عشق 4  
4/ 1738 سازمانی  اجتماعی هایمسئولیت 5  
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بحث

دوره های  اثربخشی  ارتقای  مدل  ارائه  پژوهش،  این  اصلی  هدف 

آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی بوده است و یافته های این تحقیق نشان دهنده آن 

نیازمند کاربست مجموعه ای  اثربخشی این دوره ها  ارتقای  است که 

از ویژگی ها و تالش ها است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. 

پرهیز از بیگانگی شغلی نخستین مقوله ای بود که در این پژوهش  ـ

یافت شد. در واقع این مولفه نشان می دهد که همه تالش ها در 

دوره های آموزش ضمن خدمت باید در راستای کاهش بیگانگی 

شغلی باشد. بحث مهم و بسیار ضروری در سازمان های امروزی 

این است که کارمندان پس از طی یك دوره کوتاه دچار احساس 

بیگانگی از کار می شوند)17(. این مساله می تواند علل و زمینه های 

مختلفی داشته باشد از جمله اینکه ممکن است محتوای شغل با 

توانایی ها همخوانی نداشته باشد. از سوی دیگر مساله ای که ممکن 

فرد در محیط کار احساس  این است که  باشد  آزاردهنده  است 

ارزشمندی نکند. یکی از مشکالت سازمان ها خواب گهواره ای است 

که در این پژوهش نیز به آن اشاره شد. خواب گهواره ای در واقع 

همان وضعیتی است که اکثر سازمان ها پس از مدتی دچار آن 

می شوند و رشد و خود توسعه ای در سطح فردی و سازمانی از بین 

می رود. معنای این امر این است که درصورتی که سازمان نتواند 

روند کسل کننده و خواب آور محیط کار را بر هم بزند سازمان دچار 

خواب گهواره ای می شود و عملکرد فردی و سازمانی تحت تأثیر 

قرار می گیرد. در نتیجه آموزش های ضمن خدمت مهمل مناسبی 

برای ایجاد بستری است که در آن افراد بتوانند این یکنواختی را 

بر هم بزنند و محیط کار را به عرصه ای برای یادگیری و آموزش 

تبدیل کنند. 

مسئولیت پذیری به جای احساس وظیفه دومین رکنی است که  ـ

باید در حوزه سازمانی رخ دهد و این مساله نیز باید در ارتقای 

جدول 8. اولویت بندی مولفه ها با استفاده از تحلیل فریدمن

هامولفه  اولویت   میانگین رتبه  
4/ 3016 شغلی  استاندارهای و  هنجارها رعایت 2  
4/ 2678 دانش  سازیبروز  7  
4/ 2755 کار با خویشاوندی  احساس  5  
4/ 2821 محیط با عاطفی پیوندهای ایجاد 4  
4/ 2707 محوله  امورات  به نسبت دادن نشان  حساسیت 6  
4/ 3153 شغلی  انزوای از جلوگیری 1  
4/ 2970 جویی مشارکت و سازیدخیل  3  
4/ 2180 ای خودتوسعه  و پیشرفت احساس  10  
4/ 2175 کار محتوای  بودنمعقول  11  
4/ 2127 هامشیخط  اجرای در توانمندی احساس  12  
4/ 1956 هاتوانایی ارتقای برای تالش و  کار پذیرش  13  
4/ 2441 بودن مهم  احساس  8  
4/ 1460 کار ترک به تمایل  عدم 15  
4/ 2260 وظیفه بر  مازاد خدمات ارائه 9  
4/ 1111 محیطی زیست هایحساسیت  16  
4/ 1763 پایداری  و آوریتاب 14  
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اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت موردتوجه قرارگیرد. در 

واقع مساله این است که آموزش ضمن خدمت باید بتواند احساس 

مسئولیت پذیری را در وجود کارمندان ستاد مرکزی نهادینه سازی 

طریق  از  سازمان  که  می شود  محقق  زمانی  مساله  این  و  کند 

دوره های ضمن خدمت احساس مسئولیت که امری درونی است 

ایجاد کند. درونی سازی مسئولیت ها در واقع تالشی  افراد  را در 

است برای ارتقای سطح مهارتی و همچنین درگیرساختن ذهنی 

به نظر می رسد  بنابراین  با محتوای کار)18(.  و کاری کارمندان 

که اصلی ترین مساله ای که در حوزه آموزش ضمن خدمت باید 

درنظر گرفته شود این است که این دوره ها تبدیل به عرصه ای برای 

درونی سازی مسئولیت ها و همچنین ارزش های فرهنگی سازمان 

شود. پس اگر قرار است اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت 

افزایش یابد مهم ترین مساله تنظیم سرفصل ها و محتوای آموزشی 

دوره ها متناسب با نیازهای کاری و شغلی افراد است. 

دوره های  ـ به  باید  که  است  رکنی  سومین  معنی داری  احساس 

معنی داری  احساس  واقع  در  اضافه شود.  آموزش ضمن خدمت 

مساله ای است که باید در دوره های آموزش ضمن خدمت وجود 

داشته باشد. برای بسیاری از کارمندان حضور در دوره های آموزش 

واقع  در  است.  بی فایده  که  چرا  است  بی معنی  خدمت  ضمن 

احساس بسیاری از کارمندان این است که حضور در این دوره ها 

اگر در  است)19(. پس  تکلیف  رفع  برای  و صرفاً  ندارد  فایده ای 

باید  یابد  افزایش  دوره ها  این  اثربخشی  است  قرار  مرکزی  ستاد 

معنی داری به این دوره ها اضافه شود؛ این افزودن معنی داری را 

می توان از طریق راهکارهای مختلفی اعمال کرد)20(. از جمله 

اینکه این دوره ها باید در ارتقای شغلی و مزیت های مالی اثرگذار 

این  به  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  معنی داری  پس  باشد. 

در  مستقیم  صورت  به  را  آن  تأثیر  باید  کارمندان  که  معناست 

شغلشان حس کنند. 

عشق به کار چهارمین مولفه ای است که در این پژوهش به آن  ـ

برای  فرصت  بهترین  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  رسیدیم. 

ایجاد احساسی هستند که در سازمان های دولتی و مشخصاً ستاد 

مرکزی وزارت بهداشت گم شده است و آن عشق به کار است. 

بحران های اقتصادی و اجتماعی و همچنین مشکالت مربوط به 

شاهد  اخیر  سال های  در  تا  است  باعث شده  مالی  پرداخت های 

شکل گیری وضعیتی باشیم که در آن افراد توان تامین نیازهای 

از  بسیاری  وضعیت  این  در  ندارند.  را  اول  شغل  طریق  از  خود 

با روی آوردن به شغل دوم، شغل اول را تبدیل به ستاد و  افراد 

مرکز و دفتری می کنند که پایه شغل دوم است. در این حالت 

افراد در سازمان به جای پرداختن به مسائل و دغدغه های کاری 

خود درحال رایزنی برای درآمد بیشتر در شغل دوم هستند)21(. 

همین جاست که شاهد هستیم ارتباط عاطفی با سازمان از بین 

می رود و فرد توان برقراری ارتباط عاطفی و حسی با سازمان را 

ندارد. در این حالت دوره های آموزش ضمن خدمت بهترین فرصت 

برای ارتباط مجدد حسی با سازمان و جلوگیری از پدیده بی حسی 

سازمانی است. 

مسئولیت های اجتماعی سازمانی، اکنون پس از پذیرش آنچه گفته  ـ

شد سازمان باید نگاهی به بیرون نیز داشته باشد. نگاه به بیرون 

در واقع تالش سازمان در راستای دستیابی به مولفه هایی است که 

در درون سازمان وجود ندارد اما می تواند وجه خارجی سازمان و 

کارمندان را ارتقا ببخشد. امروزه مسئولیت های اجتماعی سازمانی 

در صدر مسئولیت هایی است که به سازمان ها اتالق می شود. در 

واقع سازمان ها امروزه باید بتوانند از طریق ارتقای سطح آگاهی 

و کالِس رفتاری کارمندان خود به این مهم دست یابند و ضمن 

در  محیطی  زیست  اخالق  و  محیطی  زیست  مالحظات  رعایت 

جهت توسعه پایدار گام بردارند. 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

- با توجه به نتایج به دست آمده در گروه مورد بررسی، حداقل سن 

شرکت کنندگان کمتر از 25 سال و حداکثر سن 40 سال و بیشتر، 

میانگین و انحراف معیار سن به ترتیب 2/8746 و 0/9418 می باشد. 
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- با توجه به نتایج مربوط به پایایی و روایی متغیرهای پژوهش)ابعاد 

و مولفه های استخراج شده(، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

پایایی  نشان دهنده  که  است،  بیشتر   0/7 از  پژوهش  متغیرهای 

نشان می دهد  نتایج  پژوهش می باشد، همچنین  مناسب متغیرهای 

می باشد   0/5 از  بیشتر  پژوهش  متغیرهای   AVE ضرایب  که 

است.  پژوهش  متغیرهای  مناسب  همگرا  روایی  از  حاکی  که 

مولفه های  و  ابعاد  اولویت بندی  درخصوص  تحقیق  یافته های   -

مولفه های  و  ابعاد  بین  از  که  است  آن  نشان دهنده  استخراج شده 

و  وظیفه  احساس  جای  به  مسئولیت پذیری  بُعد  به  استخراج شده، 

داشت.  وجود  توجه  بیشترین  شغلی  انزوای  از  جلوگیری  مولفه  به 

کاری  عملکرد  که  می شود  توصیه  پژوهش  یافته های  به  توجه  با 

شغلی  ارتقای  برای  مبنایی  خدمت  ضمن  دوره های  در  کارمندان 

ضمن  آموزش  دوره های  همچنین  باشد؛  حقوقی  همچنین  و 

شود  برگزار  اداری  وقت  از  خارج  ساعات  در  اینکه  بجای  خدمت 

شود  بیشتر  حضورپذیری  میزان  تا  شود  برگزار  اداری  ساعات  در 

داشته  فعال  و  تعاملی  فضایی  خدمت  ضمن  آموزش  کالس های  و 

پرهیز  خسته کننده  و  کالسیك  فضاهای  شکل گیری  از  و  باشد 

آموزش  دوره های  در  می شود  پیشنهاد  رابطه  این  در  شود)22(. 

و  درمان  بهداشت،  وزارت  مرکزی  ستاد  کارکنان  خدمت  ضمن 

مورد  موضوعات  به  تبدیل  کاری  روزمره  مسائل  پزشکی،  آموزش 

بحث  شود و کارمندان در این دوره ها چنین حضوری داشته باشند. 

تشکر و قدردانی 

دکتری  دانشجوی  یوسفی  زهرا  خانم  رساله  از  برگرفته  مقاله  این 

غرب  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  آموزشی  مدیریت  رشته 

با عنوان: ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت 

و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کارکنان ستاد مرکزی وزارت 

از   228348025937315670018162598024 پایان نامه:  کد 

سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی)پژوهشیار( 

این  در  که  عزیزانی  و  اساتید  تمام  از  است  پایان الزم   در  می باشد. 

باشیم. داشته  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نمودند،  پژوهش همکاری 
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Providing a Model for Improving the Effectiveness of 

In-Service Training Courses for the Staff of the Central 

Headquarters of the Ministry of Health and Medical 

Education 

Abstract
Background and Objective: The most basic problems in the field of in-service training for staff of the central 

headquarters of the Ministry of Health can be seen in cases such as training productivity, improving the performance 

of staff through training, planning training courses, and not matching the content of the courses with the training 

needs of staff. The purpose of this research is to provide a model for improving the effectiveness of in-service training 

courses for staff of the central headquarters of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

Methods and Materials: The research method is a descriptive survey. In terms of purpose, it is in the field of 

applied research and in terms of how data is collected, it is placed in the group of “exploratory mixed research”. 

Qualitative and quantitative data were collected through library and field. The statistical population in the qualitative 

section was 10 university experts who were selected by available sampling. The research tool was semi-structured 

interviews, whose validity and reliability were confirmed. The method of data analysis in the qualitative part was text 

coding. After extracting the dimensions, components and indicators, a questionnaire was designed in the quantitative 

part and 351 questionnaires were distributed among the staff of the central headquarters of the Ministry of Health 

by simple random sampling method. Structural equation modeling (SEM) with the help of SmartPLS2 and SPSS24 

software was used for data analysis.

Results: In order to present a model for improving the effectiveness of in-service training courses, a total of 5 

dimensions, 16 components and 80 indicators were extracted.

Conclusion: The findings of the research show that among the extracted dimensions and components, there was 

the most attention to the dimension of responsibility instead of the sense of duty and to the component of preventing 

occupational isolation.

Keywords: Providing a model, In-service training, Training effectiveness
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