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چکیده
آموزش ضمن خدمت یکی از موضوعات اساسی و مهم برای سازمان های پویا در محیط در حال تغییر است که در جهت رشد
منابع انسانی نقش کلیدی داشته و به عنون موتور محرک سازمان از آن یاد میشود .متأسفانه در افغانستان چه در سازمانهای
دولتی و خصوصی در این رابطه توجه نشده است .هدف این تحقیق تبیین تأثیر آموزش ضمن خدمت با ابعاد (زمینه ،درونداد،
فرایند و بیرونداد آموزش) بر عملکرد کارکنان می باشد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا توصیفی-
پیمایشی می باشد .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای مشخصات پاسخ دهندگان با  ۴سؤال
دموگرافکی(چند گزینهای) و  2۶سؤال برای متغیرهای ،زمینه ،درونداد ،فرایند ،بیرونداد و عملکرد کارکنان از نوع (طیف  1تا ۵
لکرت) ترتیب شده است .جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت تجارت افغانستان بوده که نگرش آنهان نسبت به تأثیر
آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سنجیده شده است .روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده در نظر گرفته شده است .از
پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری این پژوهش به تعداد  1۰۹پرسشنامه جمع آوری شده بعد از تنظیم ،کد
گذاری و ترتیب ،وارد برنامه Spss22گردیدن برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از دو نوع آمار استفاده شده است.
جهت تجزیه و تحلیل مشخصات دموگرافی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی توسط نرم افزار  Spss22استفاده شده و برای
تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده جهت رد یا تأید فرضیه ها به روش مدل یابی معادالت ساختاری از نرم افزار Smart
 Pls3استفاده شده است .روایی و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ ،ضریب ترکیبی ،شاخص متوسط واریانس استخراج
شده و روایی واگرایی مورد بررسی قرار گرفته ،نتایج بدست آمده روایی و پایایی ابزار را مناسب تعریف کرده است .و نتایج بیان
می دارد که متغیر های زمینه ،درونداد و فرایند بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری نداشته و این فرضیه ها رد شده است .تنها
فرضیه بیرونداد بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری داشته و مورد تأیید قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :زمینه ،درونداد ،فرایند ،برونداد ،عملکرد کارکنان
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 .1مقدمه
سرعت دانش بشری چنان زیاد است که سازمانها برای بقأ ،نیازمند به بازسازی خود جهت همراهی با تغییرات شتابان
محیطی هستند .آموزش و بهسازی ،آموزش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت جهت بهبود سطوح شایستگی عملکرد
سازمان است .کارکنان نی ز برای غلبه بر مسایل و دشواری های ناشی از تغییرات سریع از محیط سازمان باید آموزش های الزم
را بگذرانند تا بهتر بتوانند از استعدادهای خود بهره گرفته و سازمان را در راه رسیدن به اهدافش کمک نمایند یکی از راه های
انجام چنین آموزش هایی ،اجرای آموزش های ضمن خدمت میباشد .که با فراهم آوردن امکان دسترسی کارکنان به آموزش
های کوتامدت سعی در افزایش توانایی ها ،مهارتها و نگرشهای آن ها دارد(حدادنیا و همکاران.)13۸۹ ،
از آنجا که نیروی انسانی کارآمد ،با ارزشترین منبع هر سازمانی به حساب میآید قسمت اعظم سرمایه گذاریها معطوف
به نیروی انسانی گردیده است .مهمترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار میگیرد ‹آموزش› است که با هدف ارتقاء
کیفی سطح مهارت ،دانش و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان ،مورد استفاده قرار
میگیرد(خراسانی .)13۸۶ ،از این رو هر سازمان بایستی زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای
مناسبی را در این زمینه ایجاد کند .این کار در ابتدا با بر گزاری کالسها و جلسات توجیهی جهت آشنایی با فرایندهای کاری
سازمان برای کارکنان تازه استخدام آغاز میشود و در طول خدمت نیز با بر گزاری منظم دورههای بازآموزی کالس های
آموزشی ،دانش و اطالعات کارکنان روز آمد می شود .تا آنها بتوانند با ترکیب اطالعات و تجربیات کاری ،دانش و توانمندی های
خود را ارتقاء دهند .در این راستا توجه به امر آموزش در راستای افزایش توانمندیها و بهبود عملکرد کارکنان برای سازمانها
دارای اهمیت بسیارمی باشد .اهمیت این امر در سازمانها تا آنجاست که مطابق استاندارد ایزو  ۹۰۰1بایستی روشهای اجرایی
برای مدیریت تحصیالت ،آموزش و شایستگی کارکنان تعیین و مدون شده ،به اجرا در آمده و نگهداری شود تا بدین وسیله
توسعه نظام مندی در شایستگی افراد ایجاد شود(قلیچ لی.)13۸۶ ،

 .2بیان مسئله
نیاز به آموزش و یادگیری در کلیه ی مراحل زندگی انسانها ،به منظور درک بهتر و تطابق با محیط که همیشه در
حال تغییر است یک اصل انکان ناپذیر است .نه تنها موجب ارتقای توان و قابلیت های فردی انسان می گردد بلکه در محیط
کاری و سازمانی از اهمیت باالی برخوردار است .در گذشته گمان می رفت که زمان آموختن با زمان کارکردن و زندگی کردن
ازهم جدا هستند ،بنابر این پیش از آغاز به کار به افراد ،آموزش داده میشد .بر اساس این گمان انسان برای زمانی میآموخت و
سپس به کار مولد و سودمند میپرداخت و زمانی که کار آغاز می شده ،دیگر برای آموزش و پرورش جائی در خور توجه وجود
نداشت .این اندیشه اکنون کارآیی و روایی ندارد .و آموزش با زستن انسان همراست(علم شاهی.)13۹1 ،
در جهان کنونی که دامنه علم به سرعت در حال گسترش است ،توسعه و آموزش منابع انسانی ،سهم عمدهای در حفظ،
بقا و موفقیت یک سازمان دارد(نصرآبادی .)13۹1 ،منابع انسانی ،گرانبها ترین و ارزشمند ترین منبع سازمانها را تشکیل
می دهد ،استفاده مؤثر سایر منابع از جمله ،فناوری ،سرمایه و محیط در گرو داشتن منابع انسانی آموزش دیده ،با دانش ،خالق،
م تخصص و متعهد است .در واقع منابع انسانی موتور محرک و مغز سازمان است .در نتیجه توجه به آن ،توسعه یادگیری و
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آموزش آنها در راستای رسیدن به یک سازمان پویا و یادگیرنده اهمیت فراوانی دارد(منوریان و همکاران .)13۹۰ ،سازمانها ،به
مثابه موجوداتی زنده ،متحرک و پویا ،همزمان با رشد و تحول جوامع ،تغییر و تکامل مییابند و از طریق فرایند جذب و انطباق
با محیط و بافت اجتماعی خویش سازگار میشود .از نظر را بینز سازمانها نیز همانند انسانها میآموزند(رسته مقدم.)13۸۴ ،
رسیدن به اهداف سازمانی بستگی به توانایی و عملکرد کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد.
اجرای آموزش و بهسازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی ،به طور مؤثر
فعالیت های شان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند .بنابر این آموزش و بهسازی ،کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به
وسیله مدیران برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است .آموزش و بهسازی میتواند به عنوان بستری در
جهت توسعۀ سازمانی ،با اهمیت جلوه نماید .در تمامی سازمانها دو نکته اساسی مورد توجه است :حفظ بقا و حیات ،افزایش
کارایی و اثربخشی ،حیات سازمانی تا حدود زیادی بستگی به مهارتهای مختلف منابع انسانی دارد .هرچند اگر زمینه ها به
هنگام و بهینه باشند ،قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر میشود .لذا آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام
مدیریت منابع انسانی ،نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزای دارد ،بلکه باعث میشود که افراد در
ارتقای سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشار های محیطی وفق دهند(فتحی و همکاران.)13۸3 ،
یکی از بزرگترین مشکالت سازمانهای امروز ناشی از مسئله آموزش است .آموزش ،آموزش عامل اساسی تعالی انسانها
است و این تعالی می تواند در تلطیف روابط کارکنان و مدیران اثر بخش باشد(میرسپاسی .)13۸1 ،آموزش ضمن خدمت بی
شک از مهم ترین و مؤثر ترین عوامل بهبود امور سازمانی و افزایش کارایی است .دوره آموزش ضمن خدمت منجر به بینش و
بصیرت عمیق تر ،دانش باال تر ،توانای و مهارت بیشتر در منابع انسانی خواهد شد .آموزش میتواند دستآوردهای متفاوتی
داشته باشد که یکی از آنها ایجاد توانمندی در مخاطبین است تا آنان بتوانند به عنوان کارکنانی فعال و مستقل در جهت
اهداف سازمانی تالش کنند(آقایار .)13۸2 ،آموزش همواره به عنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل
مشکالت کارکنان مد نظر بوده و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد سازمانی را تشکیل میدهد .البته آموزش ،مشکل
گشای همۀ نابسامانی های سازمان نیست ولیکن بدون شک از مهم ترین و مؤثر ترین تدابیر و عومل برای بهبود عملکرد و
توانمندی کارکنان هر سازمانی به شمار میرود(فتحی.)13۸3 ،

 .۳مبانی نظری تحقیق
 .1-۳مفهوم آموزش:
آموزش تجروبه ای مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد است تا او را قادر به انجام کار و
بهبود بخشی از توانایها ،مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار می سازد .آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش ،و تعامل

است(دسلر1،

ترجمه پارسائیان و همکاران.)13۹7 ،
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منظور از آموزش ،کلیه مساعی و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارت های فنی ،حرفهای
و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آمادۀ انجام وظایف و مسئولیت های
شغلی خود می نماید(ابطحی .)13۹3 ،آموزش مجموعه کنشهای هدف مند ،از پیش اندیشیده شده و طرح ریزی شدهای است
که با هدف افزایش رفاه و اثر بخشی فرد و سازمان به طور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقای سطح دانش ،مهارتها و نگرش-
های معطوف به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می پردازند (سیف.)13۹۸ ،
آموزش ،فراهم کردن شرایط یادگیری برای افراد در جهت ایجاد و تشکل جهان بینی منظم در آنها ،متناسب با فعالیت
حرفهای که دنبال می کنند ،است (ابراموا .)2۰1۹ 2،آموزش به ویژه از نوع آموزش منابع انسانی در سازمانها ،تسهیل کننده
فراگیری دانش و علوم جدید ،مهارتها و توانایی هایی است که مستلزم بهبود در اجرای شغل است (سانگ.)2۰1۴ 3،
در تعریفی کلی ،می توان گفت آموزش کارکنان فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه
انطباق سازمانی با محیط بیرونی ،اگر برنامه ریزی دقیق حساب شده و منطقی انجام نشود ،چنین امری محقق نخواهد شد.
برنامه ریزی آموزشی عمدتاً اهدافی از قبیل افزایش میزان اطالعات ،دانش و مهارت ها و قابلیتهای کارکنان را در سازمان
بیش از بیش آماده تر و مجهز تر می سازد .به عبارت دیگر ،فهرست برنامه آموزشی باید به نحوی تدوین شود که نیاز های
حرفه ای کارکنان و مشکالت در محیط کار را بر طرف سازد به طوری که خود آنان این موضوع را درک کنند (دلفان

آذری۴،

.)2۰1۸
 .2-۳آموزش ضمن خدمت
منظور از آموزش ضمن خدمت ،آن دسته از آموزش هایی است که بعد از استخدام افراد در سازمان ،با هدف آماده سازی
کارکنان در جهت انجام بهتر وظایف محوله و بهبود بخشیدن به مهارت و قابلیتهای آنان ،از سوی سازمان برگزار
میگردد(دمیرل.)2۰1۸ ۵،
هدف آموزش دوران مدرسه و دانشگاه ،آموزش دانش و معلوماتی است که افراد را برای خدمت در سازمانها آماده سازد.
ولی کارکنان عالوه بر این معلومات به آموزش حرفهای نیز نیاز دارند تا مهارتهای الزم را برای انجام شایسته و ظایف کسب
کنند آموزش های دوران خدمت به کارکنان کمک می کند تا نقش خود را در نیل به اهداف سازمان به صورت کاراتر و مؤثرتر
انجام دهند(شریفی و همکاران.)13۹1،
اگرچه در اکثر سازمانها ،افراد قبل از تصدی مشاغل ،آموزشهای کالسیک را پشت سر می گذارند ولی معموالٌ به علت
اینکه این آموزشها جنبه عمومی و کلی دارد ،افراد نیازمند آموزشهای تخصصی و کاربردی دیگری می باشند و به عبارت
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دیگر همگام با استخدام کارمند در سازمان ،شرایط و ویژگیهای کاری ،مسائل و مشکالت شغلی کارمند را محتاج به
آموزشهای مستمر در ارتباط با شغل مورد تصدی می سازد .عالوتاٌ اینکه تحوالت سریع در شیوهها و تکنیکهای ویژه ،ضرورت
آموزش های ضمن خدمت را توجیه می کنند .مهمترین مواردی که به عنوان مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظامهای
مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است .به شرح زیر می باشد.

 .1هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان
این امر از یک سو برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاستها و خط مشیهای تعیین شده برای موئسسه دارای
اهمیت است و از سوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفه ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات مافوق و نحوه
انجام تکالیف و مسئولیتهای شغلی است.
 .2افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان
مسئله برانگیختن کارکنان برای انجام وظایف شغلی یکی از مهمترین دل مشغولیهای مدیران سازمانهامیباشد .برای
آنکه روحیه کارکنان تقویت شود و رضایت آنان از حرفه شان افزایش یابد ،نظرات گوناگونی ارائه شده است .از جمله این
نظریات ،نظریه هرم سلسله مراتب نیاز های مازلو۶است .از نقطه نظر وی ،برطرف کردن نیازهای سطوح باال نقش بسیار مهمی
در انگیزش و فزونی زضایت شغلی افراد در جهت انجام وظایف شغلی دارد.
 .۳کاهش حوادث و ضایعات کاری
در بسیار از مؤسسات ،حوادث کاری عمدت ًا به واسطه عدم آگاهی و مهارت کافی کارکنان رخ میدهد .این موضوع خصوصاً
در مورد کسانی که با ابزارها و ت جهزات حساس و توام با خطر در کارخانجات سروکار دارند ،مصداق بیشتری دارد .عالوه بر
حوادث مختلف که به واسطه فقدان مهارت و دانش افراد به وجود میآید ،ضایعات کاری و افزایش هزینههای سازمان نیز از
جمله نتایج نقصان دانش و توان نیروی انسانی در سازمانها میباشد .بنابراین ضرورت دارد با توجه به مسائل مطرح شده و
همچنین عواقب آنها نظیر تنبیه ،توبیخ ،اخراج و  ...که عمدتاً به واسطه عدم آگاهی افراد از سیاستها ،انتظارات و توقعات
سازمان و نیز عدم آشنایی با انجام بهینه وظایف و تکالیف شغلی است ،آموزش ضمن خدمت بطور جدی مورد توجه سازمانها
قرارگیرد(رجایینیا.)13۹2 ،
 .4تقلیل کارایی در انجام کار
این مسئله باعث می شود که فرد به دالیل مختلف از لحاظ حرفه ای فرسوده شود و قادر به انجام و ظایف و تکالیف
سازمانی نباشد .اگرچه تمامی عوامل ایجاد کننده نابهنگامی در حرفه را نمیتوان از طریق آموزش بر طرف ساخت ،اما بدون
شک آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق بهسازی دانش و توانایی افراد ،نقش مهمی در بهنگام سازی آنان دارد.
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 .۵کمک به تغییر و تحوالت سازمانی
تغییر و تحوالتی که در محیط سازمان به وقوع می پیوندد ،عمدت ًا مستلزم آمادهسازی پرسنل و نیروی انسانی است .نکته
اساسی در ار تباط با تغیرات سازمانی ،مقاومت کارکنان در مقابل آن است .کارکنان سازمانها ممکن است به دالیل مختلفی
نظیر دل مشغولی اطالعاتی ،نگرانی در باره موفقیت ،مقام و وضعیت مالی خود در وضعیت جدید ،نگرانی در باره ناتوانی در
انجام وظایف ،و دالیل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت کنند .به این دلیل به غیر از تدابیر دیگر نظیر مشارکت کارکنان
در برنامه ریزی تغییر و ...آموزش و توجیه پرسنل نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفاء می نماید .بنابراین از جمله
مهمترین و ظایف آموزش ضمن خدمت در سازمانها ،کمک به تغییرات سازمانی است.
 .۶انطباق با شرایط ،اوضاع و احوال اجتماعی
تمامی سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت میکنند که از لحاظ فرهنگی دارای ارزشها و ایدئولوژی ویژهای هستند.
موفقیت بسیاری از آنها در گرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است .محیط اجتماعی سازمانها که می
توان آن را فراسیستم اجتماعی در عین حال حوزه عمل و میدان فعالیت سازمانها را تا حدود زیادی تعیین می نماید ،بنابراین
شناخت این فراسیستم و درک عمیق آن برای تمامی کارکنان سازمانها خصوصاً مدیران و تصمیم گیرندگان سطوح عالی
سازمان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
 .۷تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان
در حقیقت توفیق سازمان ها در دست یابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع فضای اعتماد و تفاهم متقابل در
محیط کار ،افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر ،افزایش می زان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهم تر از همه
ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در واحدهای مختلف میباشد .به نظر میرسد یکی از راههای ایجاد هماهنگی و
همدلی ،استفاده از آموزشهای ضمن خدمت می باشد که از یک سو زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط آموزشی
را فراهم می ساد و از سوی دیگر و از طریق افزایش دانش و اطالعات شغلی ،برداشتهاو عالیق حرفهای تقریب ًا یکسانی را در آنها
ایجاد می کنند .تاکید بر هریک از اهداف نامبرده بر حسب شرایط و ویژگی های زمانی متفاوت خواهد بود .به این معنی که در
شرای ط خاص ممکن است به برخی از این اهداف نسبت به سایر اهداف اهمیت بیشتری قایل شد(یارندی.)13۹2 ،
 .4مدل مفهومی تحقیق
شکل  1مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد که در این مدل آموزش ضمن خدمت با ابعاد چون( :زمینه درونداد،
برونداد و فرایند) ،به عنوان متغیر مستقل و عملکرد کارکنان متغیر وابسته میباشد .مدل تحقیق برگرفته ازمدل

(استوفلبیم7،

 )2۰۰2و مقاله گل پرور و همکارانش( )13۹1می باشد
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زمینه
درونداد

عملکرد کارکنان

آموزش ضمن خدمت

فرایند
بیرونداد

شکل  1مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.

 .۵فرضیههای تحقیق
فرضیههای این پژوهش قرار زیر است.
 :H1کیفیت درونداد آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان تأثیر دارد.
 :H2کیفیت فرایند آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان تأثیر دارد.
 :H3کیفیت بیرونداد آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان تأثیر دارد.
 :H4کیفیت زمینۀ آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان تأثیر دارد.

 .۶تعریف متغیرهای تحقیق
 .1-۶تعاریف مفهومی متغیرها
زمینه آموزش :تعیین نیاز های آموزشی ،تعیین اهداف آموزش ،بررسی محتوای کاری شرکت کنندگان در برنامه
آموزشی ،تعیین وظایف و مسئولیت های شرکت کننده گان می باشند(مطهری نژاد.)13۸2 ،
درونداد آموزش :عوامل درونی نظام آموزشی شامل منابع انسانی ،منابع مالی و کالبدی اطالق می گردد(حسینی نصب،
.)1372
فرایند آموزش :مجموعهای از اطالعات کیفی در مورد جنبههای تدریس و کیفیت یادگیری ،سیاستها و شیوه های
مربوط به آموزش و یادگیری ،مدیریت عملکرد و توسعه حرفهای کارکنان ،کیفیت برنامه درسی و ارزیابی یادگیری دانش
آموزان ،کیفیت امکانات و فناوری است(کوه پیس و همکاران)2۰۰2 ۸،
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برونداد آموزش  :نشاندهنده کمیتی از نتایج تولید ،از جمله نتایج قابل اندازه گیری فوری و پیامد های مستقیم فعلیت
های اجرا شده برای چنین نتایجی است(بورکی.)1۹۹۸ ۹،
عملکرد کارکنان :عملکرد شغلی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده منابع انسانی
گذاشده شده است(کاسیاو.)1۹۹۸1۰،
 .۷روش شناسی تحقیق
روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه اجرای آن توصیفی -پیمایشی بوده است .برای جمع آوری دادهها
از پرسشنامه از نوع پرسشنامه بسته استفاده شده است .پرسشنامه ای که در این پژوهش استفاده شده است دارای پنج
متغیر(زمینه ،درونداد ،فرایند ،برونداد و عملکرد) بوده است .که متغیر زمینه دارای  ۵گویه از  1تا  ،۵درونداد دارای ۵گویه از ۶
تا  ،1۰فرایند دارای ۵گویه از  11تا  ،1۵برونداد دارای  ۵گویه از  1۶تا  ،2۰و عملکرد دارای  ۶گویه از  21تا  2۶میباشند .برای
ال مخالف استفاده شده است .جامعه آماری این
ال موافق ،موافق ،نظر ندارم ،مخالفم و کام ً
ارزیابی گویهها از طیف  ۵لکریت(کام ً
پژوهش کارکنان وزارت تجارت افغانستان بوده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات  1۰۹پرسشنامه جمع آوری و مورد استفاده قرار
گرفته است.

 .8روش تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نوع آمار استفاده شده است .آمار توصیفی و استنباطی ،از طریق آمار توصیفی ویژگی های
جمعیت شناختی و دموگرافی پاسخ دهندگان مانند(جنسیت ،سن ،تحصیالت و تجربه کاری) تجزیه و تحلیل شده است .و در
جهت اندازه گیری روایی و پایایی ،تائید و رد فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای
پاسخ دهندگان که مربوط آمار توصیفی است از برنامه  Spss22استفاده گردیده است و برای تعیین روایی و پایایی ،تائید و رد
فرضیه ها که مربوط به آمار استباطی بوده از برنامه  Smart PLs3استفاده شده است.
 .۹نتایج توصیفی
در جدول  1آمار توصیفی(کارکنان وزارت تجارت افغانستان) درج گردیده است .نتایج نشان میهد که بیشتری اعضای
پاسخ دهنده را مردان تشکیل میدهند( .)۸3.۵٪اکثریت افراد که در این پژوهش اشتراک کرده اند دارای مدرک کارشناسی
هستند .)7۴.3٪( .بزرگترین بخش جامعه آماری ،افراد بین سنین ( 3۹ -3۰و  )۴۹ -۴۰میباشند که  ٪۶7را تشکیل میدهند
که بیانگر نیروی کار اکثراً جوان در این وزارت میباشند .و همچنین  ٪ 32.1از کارکنان دارای سابقه خدمت  1تا ٪ 31.2 ، ۵
 ۶تا  1۰و  11 ٪ 3۶.7تا  1۵سال می باشند.
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جدول  :1آمار توصیفی نمونه آماری

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

مرد۹1 :

بین  2۰تا 27 :2۹

دیپلم۴ :

بین  1تا  ۵سال3۵ :

زن1۸ :

بین  3۰تا 3۸ :3۹

فوق دیپلم11 :

 ۶تا 1۰سال3۴ :

بین ۴۹ :تا 3۵ :۴۹

کارشناسی۸1 :

 11تا 1۵سال۴۰ :

بین  ۵۰تا ۹ :۶۰

کارشناسی ارشد13 :

 .10آمار استنباطی
جهت آزمون فرضیه ها ،پایایی و روایی ابزار گرد آوری اطالعات ،یک پارچگی و همسوی گویه ها و قدرت پاسخ گویی آنها
در شرایط یکسان ،و تعیین روابط بین متغیر ها از آمار استنباطی استفاده صورت میگیرد جهت تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار
(اسمارت پی ال اس .)3در این پژوهش استفاده صورت گرفته است .در جدول  2و شکل های ( 2و  )3مقادر ضرایب مسیر و
آماره پی ولیو و تی ولیو ارائه شده که اثرات متغیر های متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته را نشان میدهد.
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شکل  2ضریب همبستگی ،ضریب مسیر و بارهای عاملی را نشان می دهد.

شکل ۳مقادیر تی ولیو را نشان می دهد.

جدول  :2مقادیر ضریب مسیر ،تی ولیو و پی ولیو را نشان میدهد.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اثر مستقیم
Β

T-Value

P-Value

زمینه آموزش

عملکرد کارکنان

۰.۰۴۹

۰.۵۵۶

۰.۰۵۹

درونداد آموزش

عملکرد کارکنان

۰.۰7۴

1.۰۴۵

۰.۰33

فرایند آموزش

عملکرد کارکنان

۰.1۰3

1.۸۶۹

۰.۰۵1

بیروندادآموزش

عملکرد کارکنان

۰.7۶7

11.۸۶۴

۰.۰۰۰

2۴۰
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 .11بارهای عاملی سؤاالت پژوهش

بار عاملی نشان دهنده ضریب همبستگی بین متغیرهای مکنون و آشکار است .اگر بارعاملی هر یک از سوالها کمتر از ۰.۴
باشده از کفایت الزم بر خوردار نبوده و باید حذف شود با توجه به جدول  3بارهای عاملی تمام سؤاالت پرسشنامه از  ۰.۴باال تر
بوده که بیان کننده مناسب بودن متغیر های آشکار است.
جدول  :۳بارهای عاملی سؤاالت تحقیق

سواالت

بار عاملی

سؤاالت

بار عاملی

سؤوالت

بار عاملی

سؤاالت

بار عاملی

1

۰.۹23

۸

۰.۸۸3

1۵

۰.۹۴2

22

۰.۹13

2

۰.۹۴2

۹

۰.۸۸۵

1۶

۰.۹22

23

۰.۹2۹

3

۰.۹۵7

1۰

۰77۹.

17

۰.۹22

2۴

۰.۹13

۴

۰.۸۹۵

11

۰.۹۴۰

1۸

۰۹11.

2۵

۰.۹23

۵

۰.۹۰۹

12

۰.۹۵۵

1۹

۰.۹1۶

2۶

۰.۸۵۸

۶

۰.۹۰۰

13

۰.۹2۸

2۰

۰.۸۸۰

7

۰.۸۹۰

1۴

۰.۹1۶

21

۰.۹1۹

 .12پایایی ترکیبی و الفای کرونباخ
پایایی ترکیبی ( ) CRمعیار بهتری نسبت به آلفای کرونباخ برای ارزیابی برازش درونی مدل و سنجش بهتر پایایی است.
در روش پی ال اس ،هردوی این معیار ها به کار برده می شود .در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالتر ۰.7
باشد .نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه گیری دارد .در جدول  ۴مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نمایش
داده شده است.
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جدول  :4پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ را نشان میدهد

پایایی ترکیبی ()CR

آلفای کرون باخ ()C-α

زمینه

۰.۹۶۸

۰.۹۵۸

درونداد

۰.۹3۴

۰.۹12

فرایند

۰.۹73

۰.۹۶۵

برونداد

۰.۹۶۰

۰.۹۴۸

عملکرد

۰.۹۶۶

۰.۹۵۸

متغیر

 .1۳ارزیابی روایی سازههای تحقیق
 .1-1۳روایی همگرا
روایی همگرا ،یک سنجه کمی است .که میزان همبستگی درونی و همسویی گویه ها سنجش یگ مقوله را بیان میدارد.
هرگاه یک ساز ه (متغیر پنهان) بر اساس چند گویه (متغیر مشاهده پذیر) اندازه گیری شود همبستگی بین گویه های آن
بوسیله روایی همگرا قابل بررسی است .اگر همبستگی بین بارهای عاملی گویه ها باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی همگرا
میباشد .برای روایی همگرا ،باید میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمحاسبه شود AVE .میزان همبستگی یک سازه با
شاخصهای خود را نشان میدهد که روایی همگرا زمانی و جود دارد که  AVEبزرگتر از  ۰.۵باشد.
جدول  :۵مقادیر  AVEسازههای تحقیق را نشان میدهد.

متوسط واریانس استخراج شده ()AVE

سازه ها
زمینه

۰.۸۵۶

درونداد

۰.7۴1

فرایند

۰.۸7۶

برونداد

۰.۸2۸

عملکرد

۰.۸27
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 .2-1۳روایی واگرا ( تشخیصی)
روایی تشخیصی این مفهوم را بیان می کند ،که سؤاالت اندازه گیری کننده یک متغیر از سؤاالت اندازه گیری کننده
متغیر دیگر تفاوت داشته یا قابل تمیز باشند ،که این هم در تعامل کامل با ادبیات نظری و اثبات آن است .روایی تشخیصی را
می توان به روشهای زیر برای مدلهای اندازه گیری در تحقیق بررسی کرد.
 .1-2-1۳معیار فورنل -الرکر
معیار فورنل الرکر بیان کننده این مورد است .که ریشه دوم مقادیر واریانس استخراج شده ( )AVEهر سازه ،بزرگتر از
مقادیر همبستگ ی آن سازه با سازه های دیگر باشد .مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،باید از کلیه مقادیر موجود در
ستون مربوطه بزرگتر باشد .جدول  ۶معیار فرونل الرکر را در این پژوهش نشان میدهد.

جدول :۶معیار فورنل -الرکر و جذر متوسط واریانس استخراج شده ()AVE

فرایند آموزش

۰.۹3۶

عملکرد کار کنان

درونداد آموزش

زمینه آموزش

برونداد آموزش
۰.۹1۰

برنداد آموزش

۰.۸۶1

۰.7۰۹

درونداد آموزش

۰.۹2۵

۰.۸۵۶

۰.۸۰3

زمینه آموزش

۰.۹۰۹

۰.۸۰۶

۰.7۴۵

۰.۸31

عملکرد کارکنان

۰.73۸

۰.7۵۰

۰.۸31

۰.۶۹۹

فرایند آموزش

با در نظرداشت جدول  ۶مقدار متوسط واریانس استخراج شده در تمام سازه ها بزرگ تر از  ۰.۵بوده و هم چنان بر اساس معیار
فورنل الرکر ریشه دوم مقادیر واریانس استخراج شده روی قطر اصلی ماتریس ،بزرگتر از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه
می باشند .سازههای پژوهش دارای روایی می باشند.

 .2-2-1۳روایی واگرایی یگانه  -دوگانه HTMT
روایی واگرایی یگانه دوگانه ( ) HTMTشاخص دیگری برای ارزیابی روایی واگرا است .حد مجاز این شاخص میزان ۰.۸۵
تا  ۰.۹میباشد اگر مقادیر کمتر از  ۰.۹باشد روایی واگرا قابل قبول است .در جدول  7معیار  HTMTنمایش داده شده است.
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جدول :۷معیار  HTMTبرای ارزیابی روایی تشخیصی متغیر ها

فرایند آموزش

عملکرد آموزش

درونداد آموزش

برنداد آموزش

زمینه آموزش

۰.۸1۵

۰.7۵۹

درنداد آموزش

۰.۸1۵

۰.۸7۶

زمینه آموزش

۰.۸3۸

۰.7۹۶

۰.۸7۶

عملکرد آموزش

۰.77۹

۰.۸۸7

۰.72۸

فرایندآموزش

برون داد آموزش

۰.7۶۵

.14ضریب تعیین یا ضریب تشخیص ()R2

ضریب تشخیص یکی از معیارهای اصلی برای بررسی برازش مدل در روش حد اقل مربعات جزئی است .ضریب تعیین
( )R2نشان می دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین میشود .به عبارت دیگر ،این شاخص
بی انگر میزان تغییرات هریک از متغیرهای وابسته به وسیله متغیرهای مستقل است .ضریب تعیین همیشه بین  ٪۰و ٪1۰۰
است که  ٪۰نشان می دهد که مدل هیچ یک از تغییر پذیری داده های پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین نمی کند و ٪1۰۰
نشان می دهد که مدل همه تغییر پذیری داده های پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین میکند .جدول  ۸ضریب تعیین یا
تشخیص را نشان میدهد.

متغیر

ضریب تعیین یا تشخیض()R2

عملکرد

۰.۸۸۵
جدول  :8ضریب تعیین نشان میدهد

با توجه به جدول  ۸مقدار  R2برای متغیر درون زا مدل نزدیک به  ٪1۰۰است که نشان دهنده مناسب بودن  R2است.
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.1۵آزمون فرضیه ها
در این بخش باتوجه به نتیجه ،به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و محاسبه آماره  Tکه مقدار آن در
جدول  7-۴درج شده است .در صورتی که مقدار آماره  Tاز  1.۹۶بیشتر شود .بیانگر صحت رابطه بین متغیرها بوده و در نتیجه
فرضیه ها در سطح اطمنان  ٪۹۵مورد تأید قرار می گیرد .و همچنین با استفاده از ضرایب استاندارد مسیر که میزان تغیرات
متغیر وابسته از متغیر های مستقل را نشان میدهد .و مقادیر آن در شکل  3بیان شده است .جهت تأید و یا رد فرضیه ها
استفاده میشود .با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ،نتایج فرضیات تحقیق در جدول
 ۹آمده است .الزم به یاد آوری است که متغیر های که در آن مقدار آماره  Tآن بیشتر از  1.۹۶باشد ،تأید میشود .و متغیر های
که مقدار آماره  Tآن ها کمتر از  1.۹۶با شد مورد تأید واقع نمی شوند.
جدول  :۹نتیجه فرضیههای تحقیق

فرضیههای تحقیق
کیفیت درونداد آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان
تأثیر دارد.
کیفیت فرایند آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان
تأثیر دارد.
کیفیت زمینه ،آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان
تأثیر دارد.
کیفیت بیروندادآموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان وزارت تجارت افغانستان
تأثیر دارد.

ضریب مسیر

معناداری

رد یا تأید

۰.۰7۴

1.۰۴۵

رد

۰.1۰3

1.۸۶۹

رد

۰.۰۴۹

۰.۵۵۶

رد

۰.7۶7

11.۸۶۴

تأید

.1۶نتایج تحقیق
باتوجه به تجزیه و تحلیل داده ها و مقادیر آماره تی ولیو و ضرایب مسیر که در جدول  1ارائه گردیده است .فرضیه های( زمینه،
درونداد ،فرایند به دلیل پایین بودن آماره تی از  1.۹۶و سطح اطمنان  ٪۹۵رد گردید و فرضیه برونداد مورد تائید قرار گرفت به
دید معنی که برونداد آموزش بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری دارد .با در نظرداشت نتایج این پژوهش می توان گفت! تأثیر
آموزش بر عملکرد کارکنان نتیجه محور بوده آموزش بر عملکرد کارکنان موثریت دارد که برونداد داشته باشد نه هر آموزشی.
 .1۷پیشنهادات کاربردی
با توجه به یافته های این پژوهش ،مطالعات پیشین و تئوری های مطرح شده در این موضوع می توان موارد زیر را به
عنوان پیشنهادات کاربردی برای مدیران مطرح کرد:
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 -1مطالب آموزشی متناسب با نیاز های شغلی کار کنان و سطح توانایی آنها ارائه گردد .تا هم مفید و هم قابل درک باشد.
 -2به برنامه آموزشی به عنوان یک موضوع مهم و اساسی توجه گردد و مثل سایر بخش های توسعهای سازمان ،بودجه
مشخص در جهت آموزش کارکنان اختصاص یابد.
 -3نظرات کارکنان در تهیه برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
 -۴افرادی که جهت آموزش انتخاب می شوند ،همگن و هم سطح باشند هم از نوع انجام وظایف شغلی و هم از نظر سطح
تحصیالت آکادمیک.
 -۵ویژگی ها و تفاوت های افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی باید دید که فرد معموالً از چه راهی بهتر یاد میگیرد و روش
آموزش ،مطابق آن طراحی گردد.
 -۶برای افراد کم تجربه فرصت بیشتری برای اشتراک در دوره های آموزشی داده شود.
 -7دوره های آموزش ضمن خدمت باید استمرار داشته ،مقطعی نباشد و مطالب آموزشی ،جهت تغییرات سریع محیطی و
تکنولوژی ،در هر دورۀ آموزشی به روز گردد.
 -۸سعی شود در پایان دوره آموزشی ،ارزیابی صورت گیرد .و از نتایج بدست آمده در دوره های بعدی استفاده شود.

 .18پیشنهادات برای تحقیقات آینده
 -1بررسی عوامل دیگر در کنار آموزش ضمن خدمت مانند ،امنیت شغلی و سطح دست مزد در جهت بهبود عملکرد کارکنان.
 -2بررسی تطبیقی سیستم های آموزش در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ،بخصوص سازمانهای پیش قدم
در این راستا.
 -3بررسی تطبیقی آموزشهای ضمن خدمت بین سازمانهای دولتی و خصوصی در افغانستان.
.1۹محدودیتهای پژوهش
وجود محدودیت و مشکالت ،در همه پژوهشها امری انکار ناپذیر است .این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده و
محدودیت های زیر ازجمله مهمترین آنها بوده است:
 -1باتوجه به این که ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و به شکل حضوری توزیع و جمع آوری شده است .به دلیل فراگیر
شدن ویروس کرونا تعطیل و نیمه تعطیل شدن سازمانهای دولتی به خصوص وزارت تجارت افغانستان یکی از این محدودیت
ها ،بوده است.
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 -2بخشی از این تحقیق در افغانستان صورت گرفته ،کمبود وجود منابع علمی ،فارسی ،انگلیسی و پژوهش های انجام شده در
افغانستان فرایند انجام این تحقیق را طوالنی تر نمود.
 -3با توجه به این که این تحقیق در بازه زمانی محدودی انجام شده ،بنابر این تأثیر متغیر های بر یکدیگر نیز در همان بازۀ
زمانی محدود است .الزم بود این تحقیق در بازه زمانی مختلف انجام میشد.
 -۴همکاری و دقت نکردن در پاسخ دهی پرسشنامه از طرف جامعه آماری ،دلیل بر ناهمگنی داده ها بوده و در نتیجه تحلیل
داده ها را با مشکل مواجه نمود.
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