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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت (تخصصی) بر عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان
فنی – مهندسی شهرداری شیراز بود .روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری شامل
کلیه کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز بود که تعداد کل آنها برابر با  044نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده  000نفر انتخاب گردیدند .برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه عملکرد شغلی که توسط
ادبی ( )0030تهیه گردیده ،استفاده شد .برای سنجش روایی این ابزار از روایی صوری محتوا استفاده شده است و پایایی
آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان  4/464برآورد گردید .داده های حاصل با استفاده از جداول توزیع فراوانی
و آزمون مجذورخی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دوره های آموزش
ضمن خدمت ( تخصصی ) در شهرداری شیراز بر عملکرد شغلی کارکنان فنی – مهندسی در ابعاد عالقه و رضایت شغلی،
کارایی ،همکاری و مشارکت گروهی ،افزایش سطح اطالعات و استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعاتی تاثیر مثبت
داشته است.

واژگـان کلـیدی :آموزش های ضمن خدمت ،عملکرد شغلی ،شهرداری شیراز

 -0کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مرودشت( .نویسنده مسئول)
rezvanbazrgar@yahoo.com

 -2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قشم.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

امروزه اولین شرط الزم برای پویا ماندن فعالیت های موجود در اجتماع ،تحت آموزش قرار گرفتن افرادی است که قرار است
آن فعالیت را به انجام برسانند .آموزش بعنوان رکن اصلی اجرای امور در صدر نیاز های اجتماعی جای دارد .از آنجا که گذر زمان به
نوعی رکود و فراموشی تخصص ها را برای افرادی که در حال انجام فعالیت های اجتماعی هستند بوجود می آورد لذا واضح است
که ابعاد آموزش به دو دسته قبل از شروع به کار (بدو خدمت) و در حین انجام کار (ضمن خدمت) گسترش می یابد .قرن حاضر
قرن اختراعات ،اکتشافات و پیشرفت های سریع در زمینههای مختلف صنعت و تکنولوژی است .امروزه با توجه به تغییرات
تکنولوژیکی فراوانی که در جوامع بشری صورت پذیرفته است ،مشاغل موجود در سازمان ها نیز تحول یافته اند و انسان های مورد
نیاز این مشاغل افرادی نیستند که تنها در یک موضوع شغلی مهارت و دانش داشته باشند ،بلکه جوامع نوین به انسان های
متخصصی نیاز دارند که بتوانند با بینش مناسب ،مجموعه ای از مهارت های مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند .انسان هایی
که با خالقیت ،ابتکار ،دانش ،و مهارت گسترده ،ضمن انجام دادن بهینه ماموریت های شغلی ،به تحقق اهداف سازمانی خود کمک
کنند (معصومی.)0034،04 ،
زندگی در دنیای فعلی با شرایط و ویژگی های خاصی همراه است ،از جمله ویژگی ها ی دنیای امروز ،سرعت باالی افزایش یا
اصالح علوم ،دانش ها ،تخصص ها ،آگاهی ها و دستورالعمل ها ست .این امر طبعا نیاز انسان به تعلیم و تعلم مداوم را توجیه می
نماید .از طرف دیگر هر چه انجام خدمات اجتماعی در جوامع به تخصص بیشتری نیازمند باشد ،فرایند آموزش (چه در بدو خدمت و
چه در حین خدمت) در صدر مسائل قرار خواهد گرفت .چرا که ناتوانی و یا عقب ماندن از دانش و آگاهی در جایگاهی که امور به
شکل تخصصی صورت می پذیرد قطعا از با زده مفید کاری آن نهاد اجتماعی خواهد کاست و این روال پس از چندی تبدیل به
ضعف و نهایتا نابودی خواهد شد .حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهی های عمومی و تخصصی نیروی
انسانی آن دارد  .هرچه این زمینه ها به روز و بهینه باشد ،قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود  .لذا آموزش و
توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش به سزایی دارد ،بلکه باعث می شود تا افراد در ارتقاء
سطح کارآیی و اثر بخشی سازمان مشارکت بیشتری نمایند و خود را با فشارهای متغییر محیطی وفق دهند (شاهانی.)0066 ،
شهرداری شیراز هم برای تحقق اهداف خود از طریق واحد آموزش ،هر ساله در سطح وسیعی اقدام به برگزاری دوره های
آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت می نماید .این آموزشها به دو صورت دوره ها و سمینارهای آموزشی در داخل سازمان
و دوره هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مؤسسات آموزشی خصوصی و مراکز آموزشی عالی معتبر انجام می پذیرد ،برگزار میشود .
با توجه به این موضوع که برگزاری هر گونه دوره آموزشی ضمن خدمت مستلزم برنامه ریزی ،بودجه گذاری ،هدف بندی و اجرای
مناسب میباشد ،توجه و دقت نظر بر این امر ضروری بنظر میرسد که تا چه میزان این برنامه ریزی ها و بودجه گذاری ها در نهایت
به افزایش یا کاهش کارآیی و همچنین بهبود عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز منجر می گردد.
این تحقیق قصد دارد تا میزان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت را بر روی کارکنان شهرداری شیراز بررسی نماید.
روشن است چنانچه بررسیهای الزم در خصوص ارزشیابی این دوره های آموشی در شهرداری شیراز صورت نپذیرد ،این نهاد با
نوعی هدررفت منابع (فیزیکی ،مالی ،انسانی) مواجه خواهد شد که این مسئله با تحقیقاتی از این دست قابل تشخیص خواهد بود.
بطور قطع دستاوردهایی که از این پژوهش ها منتج میگردد می تواند به حل اینگونه مسائل و همچنین به بهینه سازی دوره های
آموزشی مد نظر منجر گردد.

 -2پیشینه پژوهش
مطالعات متعدد و متنوعی در رابطه با آموزش های ضمن خدمت و عملکرد نیرو های انسانی در سازمان ها صورت گرفته است
که هر یک ابعاد مختلفی از این موضوع را مورد توجه قرار داده اند .در این رابطه رضایی ( )0064در پژوهش خود با موضوع "تاثیر
آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآئی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بین سالهای  "0070-0060خاطرنشان می سازد
که آموزش ضمن خدمت عامل افزایش کارآئی ،مهارت و رضایت شغلی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بوده و این تاثیر با
 %04درجه اطمینان به تایید رسیده است .همچنین اورنگی تحقیقی را در سال ( )0067تحت عنوان "بررسی و ارزیابی تاثیر آموزش
های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان چهار محال و بختیاری" انجام داده است .نتایج حاصله مبین
این است که :آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان در سازمان جهاد سازندگی در سال های  60-60موجب افزایش
مهارت فنی در شغل و حرفه آنان ،تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ایجاد انگیزه در کارکنان شده است .درتایید نتایج
حاصل از پژوهش های انجام شده کازاماکی و مالتدر ( )0000در پژوهشی با عنوان "تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر روی
شرکت های سوئدی" خاطر نشان میسازند که این دوره ها هزینه های تولید و حوادث کاری را به طور قابل توجهی کاهش داده
اند .تاثیر مثبت دوره های آموزش ضمن خدمت را می توان در پژوهش های (بورقانی فراهانی )0030،نیز مشاهده نمود .بر مبنای
نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت موجب افزایش مهارت شغلی کارکنان ،افزایش نظم و
دقت ،تقویت روحیه همکاری در بین کارکنان ،ایجاد جاذبه و عالقه مندی کارکنان نسبت به مشاغل خود ،رفع مشکالت کاری
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 -3روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان فنی-مهندسی
شهرداری شیراز بوده اند که تعداد آنها برابر با  044نفر بوده است.

 -1-3حجم نمونه و روش نمونه گیری

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

کارکنان در مشاغل خود می شود .ظهرابی ( )0033در پژوهش خود با عنوان "بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد
کارکنان اداره راه وترابری استان هرمزگان" پس از تجزیه وتحلیل داده ها به این نتیجه رسید که بین آموزش ضمن خدمت و بهبود
عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و همچین تفاوت معنی داری بین کارکنانی که آموزش ضمن خدمت را گذرانده اند و کارکنانی که
آموزش ندیده اند مشاهده شد .ضمن اینکه کارکنانی که آموزش ضمن خدمت را گذرانده بودند در مولفه های عملکرد (کارائی،
همکاری ،آشنایی با دستاوردهای علمی و تکنولوژی) از عملکرد بهتری برخوردار بودند .رضایی ( )0030در پژوهشی با
عنوان"ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران" پس از بررسی این موضوع بر روی
کارکنان مرکز آموزش بیمه ایران به این نتیجه رسید که دوره های آموزشی کارکنان ،در رسیدن به اهداف مورد نظر مرکز آموزش
بیمه ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقاء سطح دانش و مهارت ها و نگرش های شغلی کارکنان و همچنین
ارتقاء و بهبود عملکرد افراد شاغل در شرکت تا حدود زیادی موفق بوده است .در تحقیقی توسط استیون اشمیت ( ،)0446رابطه بین
آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی سنجیده شد .ارتباط بین رضایت شغلی و آموزش ضمن خدمت به صورت کلی بود.
آموزشهای شغلی ،از جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش ،و محتوی تاثیر بیشتری بر این رضایت داشتند.
حسینیان و طبا طبایی ( )0033از زوایای دیگر موضوع را مورد بررسی قرار داده و اظهار داشته اند ،آموزشهای ضمن خدمت بر
خشنودی از شغل؛ ارتقای شغل ،مدیریت و سرپرستی ،همکاران ،اطالعات و توانایی های حرفه ای دبیران و مربیان فنی و حرفه ای
مدارس استثنائی تأثیر مثبت داشته است.
البته نتایج معکوسی نیز از تاثیر آموزش های ضمن خدمت گزارش شده است  .به عنوان مثال اورنگی و دیگران ( )0004در
پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه ای معلمان شهر شیراز" به این نتیجه رسیدند که دوره
های آموزش ضمن خدمت ،روشها و فنون تدریس ،مدیریت کالس ،سنجش و اندازه گیری ،تاثیری بر عملکرد حرفه ای معلمان در
تدریس کالسی ،کالس داری ،ارزشیابی کالسی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان ندارد .همچنین مشیرطالش ( )0066در تحقیق
خود با عنوان "بررسی کیفیت آموزشهای تخصصی ضمن خدمت کارکنان سازمان کشاورزی گیالن از دیدگاه کارکنان شرکت
کننده در دوره های سال  " 0064نتیجه می گیرد که دوره های تخصصی باعث افزایش آگاهیهای کارکنان شده است ،ولی
مجموعه نیازهای شرکت کنندگان را مرتفع نساخته است.

تعداد حجم نمونه آماری در تحقیق حاضر برابر با  000نفر از پرسنل فنی-مهندسی بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری
کاکران برای پرسنل فنی – مهندسی شهرداری شیراز به شرح زیر محاسبه شده:
برآورد نمونه پرسنل:
N= 044
p=q =4/4
z=0/07
d= 4044
روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه بر اساس گزینش آنها بصورت تصادفی
از روی لیست کامل پرسنل فنی-مهندسی که در دوره های آموزشی شرکت کرده بودند انتخاب شده است.

 -2-3ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی بوده است که توسط ادبی ( )0030تهیه گردیده است .سئواالت این
پرسشنامه دارای  4گزینه (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) بر اساس طیف لیکرت میباشد و دارای  4مولفه است که
سئواالت  0،0،0،0بعد سطح عالقه و رضایت شغلی ،سئواالت  3،6،7،4بعد کارایی ،سئواالت  00،00،04،0بعد همکاری و مشارکت
گروهی ،سئواالت  00،00،04،07بعد سطح اطالعات و سئواالت  06،03،00،04بعد آشنایی با دستاورد های علمی و تکنولوژی های
جدید را می سنجد.
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 -3-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی ،درصدگیری و ...و
همچنین آمار استنباطی نظیر آزمون مجذور خی دو استفاده شده است .برای قبول و تایید فرضیه های مدنظر ،سطح معنی داری
برای داده ها در نظر گرفته شده است که میزان قابل قبول آن  %4می باشد.

 -4یافته های تحقیق
در این بخش به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود .بدین منظور یافته های تحقیق را در بخش استنباطی مورد تحلیل
قرار می دهیم.
فرضیه اول :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی -مهندسی شهرداری شیراز نسبت به
مشاغل خود شده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است:
جدول  -1مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه ایجاد عالقه و رضایت شغلی

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-28.0
-20.0
60.0
-12.0

33.0
33.0
33.0
33.0

5
13
93
21
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

عالقه به شغل
149.333a
3
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه اول ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر (دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی-مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود نشده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش
ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
فرضیه دوم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارایی کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز شده است.
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χ2مجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :
جدول  -2مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه افزایش سطح کارایی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-25.0
33.0
-8.0

44.0
44.0
44.0

19
77
36
132

3.00
4.00
5.00

مجموع

کارایی
40.409b
2
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه دوم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر (دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارایی کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز نشده
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است ).رد میشود و فرضیه پژوهش ی پذیرفته می شود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش
کارایی کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز شده است.
فرضیه سوم :دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی شهرداری
شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر بوده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :
جدول  :3مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه ایجاد روحیه همکاری و مشارکت گروهی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-31.0
-2.0
33.0
.0

33.0
33.0
33.0
33.0

-31.0
-2.0
33.0
.0
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

روحیه همکاری
62.242a
3

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه سوم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی
شهرداری شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر نبوده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود .بنابر
این می پذیریم که دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز
برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر بوده است.
فرضیه چهارم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز
نسبت به مشاغل خود شده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :
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.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

جدول  :4مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه افزایش سطح اطالعات

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-32.0
-9.0
45.0
-4.0

33.0
33.0
33.0
33.0

1
24
78
29
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

سطح اطالعات
95.333a
3
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه چهارم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود نشده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش
ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
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فرضیه پنجم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز از تکنولوژی
های نوین اطالعاتی شده است.
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون  χ2استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر آمده
است:
جدول  :5مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه میزان استفاده ازتکنولوژی های نوین اطالعاتی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-26.0
5.0
38.0
-17.0

33.0
33.0
33.0
33.0

7
38
71
16
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

استفاده از تکنولوژیهای نوین اطالعاتی
73.758a
3
.000
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مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره ( ) 04-0برای فرضیه پنجم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از
 4044است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی–مهندسی شهرداری شیراز
از تکنولوژی های نوین اطالعاتی نشده است ).رد میشود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های
آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز از تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.

 -5بحث و نتیجه گیری
در این بخش ،سئواالت و فرضیه های پژوهشی با توجه به یافته ها ،مورد بحث قرار گرفته و نتایج بدست آمده در جهت تبیین
یافته ها با تحقیقات پیشین مقایسه میگردد.
فرضیه اول پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات شیبانی( )0060که به
"بررسی نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت و تاثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی" پرداخته و در نهایت به این نتیجه
رسیده که از محاسن دوره های آموزش ضمن خدمت ایجاد اعتقاد و احساس تازه نسبت به کار ،عالقه به آموزش و درک اهمیت
آن در افزایش توانایی شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی گردیده است همچنین با نتایج پژوهش رضایی( )0064که آموزش ضمن
خدمت را عامل افزایش مهارت و رضایت شغلی کارکنان می داند و همچنین تاثیر مثبت دوره های آموزش ضمن خدمت را می
توان در پژوهشهای (بورقانی فراهانی ) 0030،نیز مشاهده نمود که بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت
تخصصی ضمن خدمت موج ب ایجاد جاذبه و عالقه مندی کارکنان نسبت به مشاغل خود و رفع مشکالت کاری کارکنان در
مشاغل خود می شود همسویی دارد.
فرضیه دوم پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارآیی کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات رضایی ( )0064که
در پژوهش خود با موضوع " تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآئی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بین سالهای
 "0060-0070خاطرنشان میسازد ،آموزش ضمن خدمت عامل افزایش کارآئی کارکنان نسبت به مشاغل خود می باشد و همچنین
با نتایج تحقیق ناصری ( )0060که در پژوهشی به بررسی "تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران بر موفقیت کاری و
رضایت شغلی و بهره وری و کارایی کارکنان و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی فارس" پرداخته و به این نتیجه رسید که 07
درصد کارکنان بعد از گذراندن دوره های آموزشی الزم ،افزایش کارایی داشته اند و مهارت های فردی آنان افزایش یافته است
همچنین با نتیجه پژوهش ظهرابی ( )0033که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر
کارایی کارکنان نسبت به مشاغل خود تاثیر مثبت داشته است و همچنین با تحقیق ناصری ( )0034که به این نتیجه رسید که
شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت از نظر مدیران اجرایی و میانی بر عملکرد کارکنان در زمینه افزایش کارایی بطور معنی
داری تاثیر دارد همسویی دارد.
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فرضیه سوم پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان مؤثر بوده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات
(بورقانی فراهانی )0030 ،که بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت موجب
افزایش و تقویت روحیه همکاری در بین کارکنان نسبت به مشاغل خود می شود همچنین با نتایج تحقیق ظهرابی ( )0033که پس
از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر افزایش روحیه همکاری و مشارکت گروهی کارکنان
تاثیر مثبت داشته است و همچنین با نتایج تحقیق ناصری ( )0060که در پژوهشی به بررسی "تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان
و مدیران بر موفقیت کاری و رضایت شغلی و بهره وری و کارایی کارکنان و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی فارس" پرداخته و
به این نتیجه رسید که  00درصد از کارکنان معتقد بودند که آموزش های ضمن خدمت منجر به افزایش و بهبود روحیه گروهی و
نیز موجب سازگاری آنان با محیط شده است و همچنین با تحقیق باقری ( )0030تحت عنوان "بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت
بر بهره وری کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی اسالم آباد غرب" که یافته های این پژوهش نشان میدهد کارکنانی که در دوره
های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده بودند از لحاظ روحیه همکاری گروهی و مشارکت نسبت به کارکنانی که در این دوره
شرکت نکرده اند از وضعیت بهتری برخوردار بودند همسویی دارد.
فرضیه چهارم پژوهش  :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات تیغ زاده ( )0060که
با توجه به تحلیل های برآمده از تحقیقش به این نتیجه رسید که آموزش فرصت های مناسبی برای ارتقاء آگاهی و توانمندی
شخصی کارکنان ایجاد می کند و آنان را در کسب دانش و مهارت های مختلف شغلی و مدیریتی آماده می کند همچنین با نتیجه
پژوهش دمکری دیزجی ( ) 0067که در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش حین خدمت موجب پرورش دانش شغلی و
افزایش بهره وری کارکنان در سازمان می شود و با نتیجه تحقیق مشیرطالش ( )0066که در تحقیق خود با عنوان " بررسی کیفیت
آموزشهای تخصصی ضمن خدمت کارکنان سازمان کشاورزی گیالن از دیدگاه کارکنان شرکت کننده در دوره های سال " 0064
نتیجه می گیرد که دوره های تخصصی باعث افزایش آگاهیهای کارکنان شده است و همچنین با پژوهش کرمی مقدم ( )0034که
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقش آموزش ضمن خدمت را موجب افزایش اطالعات تخصصی کارکنان سازمان آب و برق
شیراز می داند همسویی دارد.
فرضیه پنجم پژوهش  :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز از
تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات ظهرابی ( )0033که
پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر افزایش آشنایی کارکنان اداره راه وترابری
استان هرمزگان با تکنولوژی های نوین اطالعاتی تاثیر مثبت داشته است همچنین با نتایج پژوهش توکلی( )0030که پس از
بررسی داده ها به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه در اجرای آموزش مجازی  ،اینترنت نقش اساسی دارد  ،یکی از مهارتهای
کلیدی که کارکنان سازمانها به ویژه کارشناسان آموزش ضمن خدمت باید داشته باشند  ،مهارت کار با اینترنت است و همچنین با
نتیجه پژوهش ویلهم ( )0440با عنوان " یادگیر مجازی در آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایاالت لوا " که نتایج تحقیقات
او نشان داد اکثر دانشجویان از کالسهای مجازی تجربه مثبت داشته و بیان کرده اند که در کالسهای مجازی بیشتر از کالسهای چهره به چهره
 ،مطالب یاد گرفته اند تقریبا همسویی دارد.

در کل نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح ذیل می باشد :
 ) 0بر اساس اطالعات بدست آمده و سطح معنی داری داده ها پنج فرضیه مدنظر این پژوهش مورد تایید واقع شدند.
 ) 0پژوهش حاضر نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت تخصصی برگزار شده در بین کارکنان فنی ،مهندسی شهرداری
شیراز باعث افزایش عملکرد شغلی آنها در ابعاد مختلفی همچون عالقه و رضایت شغلی ،کارایی ،همکاری و مشارکت گروهی،
سطح اطالعات کارکنان و استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.
 ) 0تحقیق حاضر نشان داد که ،هر چه آموزش های ارائه شده به کارکنان با نیاز های ایشان بیشتر مطابقت داشته باشد
میتواند در ایجاد تغییرات مثبت در عملکرد شغلی آنان مثمرثمر واقع شود.
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