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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير راهبرد آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان در صنايع
دانش بنيان دريايي از طريق توانمند سازی منابع انساني مي باشد .رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان
در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد .اجرای آموزش و بهسازی نيروی انساني سبب ميشود تا افراد
بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط ،بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند .تحقيق
حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر شيوه اجرا توصيفي مي باشد.جامعه اماری تحقيق كليه مديران حوزه نگهداری و
تعميرات در نيروی دريايي راهبردی ارتش بوده و به منظور نمونه گيری با استفاده از رابطه كوكران  01نفر از اين
متخصصين به روش طبقه ای انتخاب گرديده اند.پس از جمع آوری اطالعات فرضيات تحقيق بر اساس آزمون
رگرسيون مورد آزمون قرار گرفت و نتايج نشان داد آموزش با تاثير بر توانمند سازی كاركنان بر ارتقاء قابليت اطمينان
سيستم در صنايع دانش بنيان دريايي موثر مي باشد.
واژگان کلیدی :آموزش ضمن خدمت ،قابلیت اطمینان ،توانمند سازی کارکنان

تاريخ دريافت مقاله69/10/12 :
تاريخ پذيرش مقاله69/10/10 :

 -0دكتری مديريت صنعتي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
 -2دانشيار مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز (نويسنده مسئول)Iranzadeh@iaut.ac.ir :
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مقدمه

توانمند سازی كاركنان ،عبارت است از مجموعه سيستمها ،روشها و اقداماتي كه از راه توسعه قابليت و شايستگي افراد
درجهت بهبود و افزايش بهره وری  ،بالندگي و رشد و شكوفايي سازمان و نيروی انساني با توجه به هدفهای سازمان به
كار گرفته ميشوند (آقايار.)0061،مي توان گفت توماس و ولتوس ( )0661تعريف كاملي از توانمندسازی ارائه كردهاند
و اصطالح روان شناختي را به آن افزوده اند .به زعم آنان ،توانمندسازی روان شناختي به عنوان مجموعهای از حوزههای
شناختي انگيزشي است كه عالوه بر خود كارآمدی سه حوزه ی ديگر شناختي را شامل ميشود .اين سه حوزه عبارتند
از :احساس خود مختاری (حق انتخاب) ،احساس معني داری و احساس مؤثر بودن (عبدالهي .)0060،بي شک توجه
ويژه به عوامل موثر بر توانمند سازی كاركنان (علي الخصوص كاركنان و مربيان شاغل در حوزه آموزش های مهارتي)
مي تواند به عنوان مهمترين فاكتور پويايي و اثربخشي هرچه بيشتر آموزش ها به متقاضيان و جوانان جويای كار مورد
توجه قرار گيرد .توانمند سازى احساس تملک كارمند را نسبت به كارش افزايش مى دهد به نحوی كه او نسبت به
كارش احساس غرور مى كند و انجام وظايف را با ميل و رغبت بر عهده مى گيرد ،در غير اين صورت يک نگاه خالي از
احساس نسبت به كارش خواهد داشت .كاركناني كه توانمند تر هستند تعهد و رضايت بيشتر و فشار هاى شغلي
كمتری دارند ،همچنين همكاری و مشاركتكاری بيشتری دارند (مشبكي.)0060،توانمندسازی كاركنان يكي از
ابزارهای موثر برای افزايش بهره وری كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي های فردی و گروهي آنها در
راستای اه داف سازماني است .توانمندسازی فرآيندی است كه در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و
تيم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملكرد كمک مي شود .به عبارت ديگر توانمندسازی يک راهبرد توسعه و شكوفايي
سازماني است .پس از سال ها تجربه ،دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و امور كاری
خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند بايد از نيروی انساني متخصص ،خالق و باانگيزه باال برخوردار باشد.
منابع انساني اساس ثروت واقعي يک سازمان را تشكيل مي دهند(نادری.)0060،
از دغدغه های مهم سازمانهای فعال در رقابت دانشي  ،گردآوری سرمايه انساني فرهيخته و خردورزی است كه قادر به
ايجاد تحول در سازماني كه به آن متعلق هستند ،مي باشد .از نظر فوكس ( )0660توانمندسازی كاركنان يک فرايند
است و از طريق آن يک فرهنگ توانمند سازی توسعه مييابد كه در آن آرمان ها ،اهداف ،مرزهای تصميمگيری و نتايج
تأثيرات وتالش های آنان در كل سازمان به اشتراك گذاشته ميشود .در چنين فرهنگي منابع و رقابت برای كسب
منابع مورد نياز جهت اثربخشي فعاليت هايشان فراهم و حمايت ميشود (رجايي پور.)0001،
توانمند سازی را يكي از نويد بخش ترين مفاهيم دنيای كسب و كاردانسته كه كمتر به آن توجه شده ولي اكنون به
موضوع روز بدل گشته است .اما عليرغم بحث های فراوان درباره ی فوائد توانمند سازی ،بهره برداری از آن اندك و
ناچيز است و هرچند توانمند سازی به مديران اين امكان را مي دهد كه از دانش ،مهارت و تجربه ی همه ی افراد
سازمان استفاده كنند ،اما متاسفانه تعداد مديران و گروههايي كه راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمند سازی را بدانند اندك
است (بس.)2109،
محققين توانمند سازی را بر اساس باورها و جهت گيری های شخصي به نقش كاركنان در سازمان تعريف كرده اند.
برای مثال توانمند سازی را فرايند اف زايش احساس خود كارآمدی در افراد از طريق شناسايي و حذف شرايطي كه
موجب ناتواني كاركنان شده است ،مي دانند .بر اساس اين نگرش توانمند سازی عبارت است از فرايند افزايش احساس
خودكارآمدی در ميان كاركنان از طريق شناسايي و حذف شرايطي كه موجب ناتواني آنان شده است (كاندن.)2101،
توماس و ولتهوس ( )2111در مقاله خود با عنوان "عناصر شناختي توانمند سازی يک الگوی تحليلي از انگيزش دروني
شغل"  ،توانمند سازی روانشناختي را مفهومي چند بعدی مي دانند و آن را بعنوان فرايند افزايش انگيزش دروني انجام
وظيفه تعريف كرده اند .آنان با تكميل الگوی انگيزشي كانگرو و كانگو( ،)2110مفهوم توانمند سازی را فقط افزايش
انگيزش نمي دانند بلكه آن را افزايش انگيزش دروني شغل مي دانند و تعريف كامل تری از توانمند سازی روانشناختي
به عنوان مجموعه ای از حوزه های شناختي انگيزش ارائه مي دهند كه عالوه بر خودكارآمدی ،سه حوزه ديگر شناختي،
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حق انتخاب(خود مختاری) ،معني دار بودن و موثر بودن را نيز شامل مي شود و نهايتا آنان در الگوی خود به فرايندهای
شناختي توجه دارند (كاندن )2101،از سويي ديگر يكي از اصلي ترين عوامل موثر بر ارتقاء قابليت اطمينان در صنايع
مختلف نگهداری و تعميرات ناب مي باشد .نت ناب كاربرد اصول ناب در محيط نت ميباشد .به عبارت بهتر نت ناب،
عمليات نت كنش گرايانه است كه توسط فعاليتهای برنامه ريزی و زمانبندی شده نت برای رسيدن به منافع چون
افزايش قابليت اطمينان ،بهره وری ،كارايي ،كيفيت و سودآوری تالش ميكند (معبوديان)0001،از اين رو نت ناب يک
حلقه گمشده در بسياری از شركتها و كارخانجاتي مي باشد كه از مفاهيم توليد ناب و سيستم توليد تويوتا استفاده
ميكنند (شيپارد.)2111،
اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سوال مي باشد كه آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت
اطمينان در صنايع دانش بنيان دريايي از طريق توانمند سازی منابع انساني تاثير دارد؟
مرور ادبیات تحقیق
از دهه  0661به بعد ،نظريه پردازان و صاحبنظران روانشناسي سازماني ،توانمند سازی را مفهومي پيچيده و چند
بعدی مي دانند و بين ويژگي های موقعيتي و ادراك كاركنان نسبت به اين ويژگي ها تفاوت قائل شده اند (توماس و
ولتهوس ) 0661،اين نوع نگاه به توانمند سازی را رويكرد ارگانيكي ناميده اند.بر اساس رويكرد ارگانيكي ،توانمند سازی
كاری نيست كه بايد مديران برای كاركنان انجام دهند ،بلكه طرز تلقي و ادراك كاركنان درباره نقش خويش در شغل و
سازمان است .درعين حال ،مديران مي توانند بستر و فرصتهای الزم را برای توانمند تر شدن كاركنان فراهم كنند .به
نظر كانگر و كانانگو(  )0600توانمند سازی ريشه در نيازهای انگيزشي افراد دارد(داهلستروم.)2101،
توماس و ولتهوس(  )0661توانمند سازی روانشناختي را فرايند افزايش انگيزش دروني شغلي مي دانند كه شامل چهار
حوزه شناختي؛ يعني احساس تاثير گذاری ،شايستگي ،احساس معني دار بودن و حق انتخاب مي شود.
اسپريتزر(  ) 0661،0669با توجه به الگوی توماس و ولتهوس ،توانمند سازی روانشناختي را به عنوان يک مفهوم
انگيزشي متشكل از چهار بعد شايستگي ،خودمختاری(حق انتخاب) ،معني دار بودن و تاثير گذاری تعريف كرده
است(داهلستروم.)2101،
وتن و كمرون(  ) 0660توانمند سازی را به معني قدرت بخشيدن به كاركنان مي دانند ،بدين معنا كه به آنان كمک
كنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را تقويت كنند ،بر احساس ناتواني يا درماندگي غلبه كنند و برای انجام دادن
فعاليتها به آنها نيرو و انگيزه دروني بدهيم .آنان ضمن تاييد چهار بعد توانمند سازی توماس و ولتهوس(  )0661و
اسپريتزر(  ) 0661،0669بعد اعتماد را به آن اضافه كرده اند .بنابراين ابعاد توانمند سازی روانشناختي شامل شايستگي،
خودمختاری ،تاثير گذاری ،معني دار بودن و اعتماد مي شود(فلورس.)2110،
شايستگي  :به درجه ای كه يک فرد مي تواند وظايف شغلي را با مهارت و به طور موفقيت آميز انجام دهد ،اشاره دارد
(توماس و ولتهوس .)0661 ،خودكارآمدی يا شايستگي يک باور شخصي است كه فرد احساس مي كند ميتواند وظايف
محول شده را به طور موفقيت آميز انجام دهد(فلورس.)2110،
خودمختاری :خود مختاری يا داشتن احساس حق انتخاب به معني آزادی عمل و استقالل فرد در تعيين فعاليتهای
الزم برای انجام دادن وظايف شغلي اشاره دارد (توماس و ولتهوس .)0661 ،احساس خود مختاری به معني تجربه
احساس انتخاب در آغاز فعاليتها و نظام بخشيدن به فعاليتهای شخصي است(فلورس.)2110،
تاثيرگذاری :تاثيرگذاری يا پذيرش پيامد شخصي ،درجه ای است كه فرد مي تواند بر نتايج راهبردی ،اداری و عملياتي
شغل اثر بگذارد .تاثير گذاری عكس ناتواني در تاثير گذاری است (فلورس.)2110،
اين بعد به درجه ای اشاره دارد كه رفتار فرد در اجرای اهداف شغلي متفاوت ديده شود ،بدين معنا كه نتايج مورد
انتظار در محيط شغلي به دست آمده است (فلورس.)2110،
معني دار بودن :فرصتي است كه افراد احساس كنند اهداف شغلي مهم و با ارزشي را دنبال مي كنند؛
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آنان احساس مي كنند در جاده ای حركت مي كنند كه وقت و نيروی آنان با ارزش است .معني دار بودن يعني با ارزش
بودن اهداف شغلي و عالقه دروني شخص به شغل(فلورس.)2110،
اعتماد :اعتماد به روابط بين فرادستان و زيردستان ( اعتماد مدير به كارمند و بالعكس) اشاره دارد .اعتماد به عالقه
مندی ،شايستگي ،گشودگي و اطمينان به ديگران مربوط مي شود .افراد توانمند دارای احساس اعتماد هستند و
مطمئن اند كه با آنان منصفانه و صادقانه رفتار خواهد شد؛ آنها اطمينان دارند كه صاحبان قدرت و اختيار با آنان بي
طرفانه رفتار خواهند كرد؛ به عبارت ديگر ،اعتماد به معني داشتن احساس امنيت شخصي است(فلورس.)2110،
اهداف تحقیق
اين تحقيق به دنبال ارائه سازكاری جهت ارتقاء قابليت اطمينان سيستم های دانش بنيان دريايي مي باشد بدين منظور
اهداف تحقيق در دو بخش هدف كلي و اهداف جزئي به شرح زير ارائه مي گردد:
هدف کلی
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق توانمند سازی منابع انساني .
اهداف جزئی
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق شايستگي منابع انساني.
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق خود مختاری منابع انساني.
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق تاثير گذاری منابع انساني.
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق معني دار بودن منابع
انساني.
بررسي چگونگي تاثير آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق اعتماد منابع انساني.
سواالت تحقیق
سوال اصلی
آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق توانمند سازی منابع انساني تاثير دارد؟
سواالت فرعی
آيا آمو زش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق شايستگي منابع انساني تاثير دارد؟
آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق خود مختاری منابع انساني تاثير دارد؟
آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق تاثير گذاری منابع انساني تاثير دارد؟
آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق معني دار بودن منابع انساني تاثير دارد؟
آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق اعتماد منابع انساني تاثير دارد؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
آموز ش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق توانمند سازی منابع انساني تاثير دارد.
فرضیه های فرعی
آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق شايستگي منابع انساني تاثير دارد.
آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق خود مختاری منابع انساني تاثير دارد.
آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق تاثير گذاری منابع انساني تاثير دارد.
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آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق معني دار بودن منابع انساني تاثير دارد.
آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق اعتماد منابع انساني تاثير دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی مي باشد .تحقيق كاربردی تالشي برای پاسخ دادن به يک معضل و مشكل عملي
است كه در دنيای واقعي وجود دارد (خاكي )0060،اين تحقيق به دنبال يافتن چگونگي ارتقاء قابليت اطمينان سيستم
های دريايي از طريق ارتقاء آموزش های مهارتي ضمن خدمت مي باشد .درطبقهبندی انواع تحقيقات بر اساس روش
گردآوری اطالعات ،اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي ميباشد .پيمايشي از اين رو كه پژوهشگر به بررسي رفتار
نمونه ا ی همگن مي پردازد و برآيند اطالعات گردآوری شده امكان قضاوت در مورد جامعه پژوهش را فراهم مي سازد.
در اين پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روشهای ميداني و از ابزار پرسشنامه استفاده ميشود .پرسشنامه تحقيق از
دو پرسشنامه استاندارد وان(،)2110كمرون( )2111استفاده شده است.قبل از توزيع پرسشنامه بين افراد نمونه به
منظور رفع اشكالهای احتمالي آن ،پرسشنامه اوليه بين  01واحد از واحدهای جامعه آماری توزيع شد و سپس نظرات
آنها در پرسشنامه نهايي اعمال شد .بنابراين ميتوان گفت كه پرسشنامه حاضر حداقل از اعتبار ظاهری الزم
برخوردار ميباشد يا به عبارتي روا ميباشد.همچنين برای محاسبه پايايي از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است.
برای پژوهش حاضر ،آلفای كرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSS21محاسبه گرديد .بدين منظور يک نمونه اوليه شامل
 01نسخه از پرسشنامه پيشآزمون گرديد و سپس با استفاده از دادههای به دستآمده از اين پرسشنامهها و به كمک
نرمافزار آماری  SPSS21ميزان ضريب پايايي با روش آلفای كرونباخ برای تک تک متغيرها و بصورت كلي محاسبه شد.
ميزان اين ضريب برای كليه متغيرها بيشتر از  1/7بدست آمده است و بر اين اساس پايايي ابزار جمع آوری اطالعات
تائيد مي گردد.
جدول ( )2ضریب آلفای کرونباخ

متغير

خودمختاری

شايستگي

تاثيرگذاری

معني دار
بودن

اعتماد

آموزش ضمن
خدمت

قابليت
اطمينان

مقدار
ضريب α

1/706

1/ 016

1/702

1/779

1/762

1/000

1/090

كل
1/066

به منظور تائيد روائي سازه در اين پژوهش از ت حليل عاملي تائيدی استفاده شده است.شكل زير خروجي نرم افزار ليزرل
را در دو حالت تخمين استاندارد و معني داری نشان ميدهد كه نشان دهنده تائيد روائي اطالعات است:

00

پاييز ،69شماره 01

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

شکل ( )1خروجی نرمافزار لیزرل را در حالت تخمین استاندارد
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شکل ( )2خروجی نرمافزار لیزرل را در حالت معنی داری

جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری اين پژوهش سه سطح از مديريت عالي ،مياني و سرپرستي مراكز تعميرات واحد های شناور در نيروی
دريايي ارتش ميباشد .با بررسي به عمل آمده تعداد اين مديران با در نظر گرفتن ضريب از قبل مشخص  011نفر
ميباشد.
حجم نمونه
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در پژوهش حاضر ،برای نمونهگيری از روش نمونهگيری طبقه ای استفاده شدهاست .با توجه به اينكه واحد های مختلف
مرتبط با بخش های تعميرات حجم های مختلفي از مديران را به خود اختصاص داده اند  ،ابتدا از فرمول كوكران حجم
كل نمونه محاسبه شده و سپس به نسبت تعداد مديران هر بخش  ،سهم هر بخش از تعداد نمونه ها مشخص شده
است.انتخاب نمونه ها در هر بخش از روش تصادفي ساده مي باشد.حجم كل نمونه نيز بر مبنای فرمول زير (كوكران)
محاسبه شدهاست
رابطه ()0

)100  (1.96) 2  0.5  (1  0.5
 80
2
)(0.05)  (100  1)  (1.96) 2  0.5  (1  0.5



)NZ (2 ) p(1  p
2

) 2 ( N  1)  Z (2 ) p(1  p

n

2

مدل مفهومی تحقیق
شكل شماره  0مدل مفهومي تحقيق مي باشد كه با بهره گيری از الگوی توانمند سازی روانشناختي توماس و
ولتهوس( )0661تدوين شده است.
توانمند سازی

قابليت اطمينان

آموزش مهارتي ضمن

خود مختاری

سيستم

خدمت

شايستگي
تاثير گذاری

مفهومي تحقيق
شكل -0مدل
معني دار بودن
اعتماد
شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

یافتههای تحقیق
در اين پژوهش برای توصيف داده ها از آمار توصيفي و به منظور تحليل داده ها و آزمون فرضيه های تحقيق از آمار
استنباطي و رگرسيون چندگانه استفاده شدهاست .جدول 0آمار توصيفي متغير های استفاده شده را نشان ميدهد
جدول ( )3آمار توصیفی متغیر های استفاده شده
سابقه

تحصيالت

سن

متغير
1-1

01-1

01-01

باالی 01

01-21

01-01

11-01

باالتر از
11

كارشناسي

ارشد

دكتری

فراواني

9

22

26

20

02

20

09

0

06

26

2

درصد
فراواني

7/1

27/1

09/21

20/71

01

01

01

1

90/21

09/21

2/1
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آزمون فرضیات تحقیق(آزمون رگرسیون چند گانه)

نتايج آزمون رگرسيون چندگانه تائيد فرضيات تحقيق را نشان داد.جداول زير شدت اثر متغير مستقل و متغير ميانجي
را بر ارتقاء قابليت سيستم نشان ميدهد
فرضيه( :)0آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق شايستگي منابع انساني تاثير دارد.
جدول ( )0آزمون فرضيه اول
اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر كل

مسير
آموزش های ضمن خدمت

قابليت اطمينان سيستم

1/020

1/200× 1/016

(1/020 +)1/200× 1/016

آموزش های ضمن خدمت

شايستگي منابع انساني

1/016

-

1/016

قابليت اطمينان سيستم

1/200

-

1/200

شايستگي منابع انساني

فرضيه( :)2آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق خود مختاری منابع انساني تاثير دارد.
جدول ( )5آزمون فرضیه دوم

اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر كل

مسير
قابليت اطمينان سيستم

1/116

1/000× 1/020

(1/116 +)1/000× 1/020

آموزش های ضمن خدمت

خود مختاری منابع انساني

1/020

-

1/020

خود مختاری منابع انساني

قابليت اطمينان سيستم

1/000

-

1/000

آموزش های ضمن خدمت

فرضيه ( :)0آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق تاثير گذاری منابع انساني تاثير دارد.
جدول ( )6آزمون فرضیه سوم

اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر كل

مسير
آموزش های ضمن خدمت

قابليت اطمينان سيستم

1/010

1/060× 1/210

(1/010 +)1/060× 1/210

آموزش های ضمن خدمت

تاثير گذاری منابع انساني

1/210

-

1/210

تاثير گذاری منابع انساني

قابليت اطمينان سيستم

1/060

-

1/060

فرضيه( :)0آيا آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق معني دار بودن منابع انساني تاثير
دارد.
جدول ( )7آزمون فرضیه چهارم

مسير
آموزش های ضمن خدمت
آموزش های ضمن خدمت
معني دار بودن منابع انساني

اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر كل

قابليت اطمينان سيستم

1/117

1/079× 1/000

(1/117 +)1/079× 1/000

معني دار بودن منابع انساني

1/079

-

1/016

قابليت اطمينان سيستم

1/000

-

1/200

فرضيه ( :)1آموزش های مهارتي ضمن خدمت درارتقاء قابليت اطمينان از طريق اعتماد منابع انساني تاثير دارد.
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جدول ( )0آزمون فرضيه پنجم
مسير
آموزش های ضمن خدمت
آموزش های ضمن خدمت
اعتماد منابع انساني

اثر مستقيم

اثرغير مستقيم

اثر كل

قابليت اطمينان سيستم

1/911

1/200× 1/002

(1/911 +)1/200× 1/002

اعتماد منابع انساني

1/200

-

1/200

قابليت اطمينان سيستم

1/002

-

1/002

بحث و نتیجه گیری
يافته ها نشان مي دهد آموزش ضمن خدمت در سازمانهای مختلف اعم از خصوصي و دولتي يكي از وظايف اصلي و
انكارناپذير مديران به شمار ميرود .سازمان های موفق و رقابتي زماني در مسير توسعه و پيشرفت گام بر مي دارند كه
دارای نيروهای كارآمد و ماهر ومديران اليق و آينده نگر باشند .بها دادن به نيروی كار در سازمانها ،ارتقای سطح مهارت
و بهبود رفتار آنها را به دنبال خواهد داشت .از اين رو هر سازماني بايستي زمينه رشد و توسعه دانش كاركنان خويش را
فراهم كرده و بسترهای مناسبي را در اين زمينه ايجاد كند .امروزه مساله آموزش ضمن خدمت از مهمترين مسايل
حياتي در تربيت نيروی انساني كارآمد در سازمانهاست .آموزش ضمن خدمت مفيد و موثر يكي از شاخصهای اساسي
پيشرفت هر سازمان است .از سويي ديگر نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش های ضمن در توانمند سازی كاركنان
سازمان مورد مطالعه موثر است .القا شدن اين احساس به كاركنان كه به عنوان عنصری مهم برای سازمان در نظر
گرفته ميشوند و اختياراتي به آنان واگذار شده است ،باعث ميشود تا ميزان اخالق ،بهرهوری و اعتماد به نفس در آنان
ارتقا يابد .توانمندساز شدن كاركنان منجر به تغيير در رابطه ميان مافوق و زيردست ميشود .بر اين اساس در حاليكه
كارمند برای مدير كار ميكند ،مدير نيز بايد پاسخگوی نيازهای كارمند باشد .مدير بايد اطمينان داشته باشد كه منابع
مناسب و كافي برای اتخاذ تصميم های مرتبط با شغل در اختيار كارمند قرار گرفته است .البته الزمه موفقيت در
توانمندسازی كاركنان اين است كه كاركنان آموزشهای الزم را در اين زمينه دريافت كنند و برای تصميمگيری ،به
اطالعات متناسب با آن دسترسي داشته باشند .نتايج تحقيق نشان داد كه توانمندسازی كاركنان در ارتباط با آموزش
های ضمن خدمت با رويكردی مهارتي و ارتقاء قابليت سيستم ها در صنايع دانش بنيان دريای ،نقش ميانجي ايفا
مينمايد .بر اين اساس پيشنهاد ميگردد سازمان مورد مطالعه با برنامه ريزی دقيق در خصوص اجرا ،طراحي و نيز
بازنگری دوره های آموزشي،زمينه را برای ارتقاء آموزش های مبتني بر مهارت فراهم آورد تا شاهد ارتقاء قابليت
اطمنيان در كليه بخش های ساز ماني باشد.در مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقات پيشين ميتواند همراستايي اين
پژوهش ها را مشاهده نمود.همچنين جمع آوری اطالعات از مديران سازمان به عنوان اصلي ترين محدوديت محقق در
انجام اين تحقيق بوده است.
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