
 (1384)بهشتی ؛ پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان  35شامل  آموزش ضمن خدمت کارکنان یدوره ها یپرسشنامه اثربخش

اثربخشی آموزش ضمن خدمت برروی کارکنان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف 

 درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است. 5لیکرت 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان . پدیده  :آموزش ضمن خدمت یدوره ها یاثربخش

ون اطالعات و پیچیده تر شدن مشاغل . بر زای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است . امروزه با رشد روزاف

ویی با تحوالت عظیم در زندگی آینده را تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویار اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است .

برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمك می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در 

ر شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کا

 .خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه ها و نظریات مفید تری برای بهبود کار می پردازند

 متغییر پرسشنامه : عملیاتیتعریف 

 گویه ای پرسشنامة 35ای است که کارکنان به سواالت نمره آموزش ضمن خدمت یدوره ها یاثربخشدر این پژوهش منظور 

 دهند.می آموزش ضمن خدمت یدوره ها یاثربخش
 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تك مولفه ای می باشد

 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 کر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تش

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید



 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت
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 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 
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 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 سواالت پرسشنامه:

خیلی  سواالت

 زیاد

 تا زیاد

 حدودی

 خیلی کم

 کم

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضریب خطا و  .1

 اشتباهات در شغلتان شده است

     

تا چه اندازه کارهایتان رابراساس نظم و با گذراندن دوره آموزشی  .2

 ترتیب بیشتر انجام می دهید

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه تمرکز شما برروی کارتان  .3

 افزایش یافته است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در انجام به موقع کارها و  .4

 وظایف شغلی شما تاثیر داشته است

     

آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضایعات  گذراندن دوره .5

 تجهیزات و ملزومات اداری در کارتان شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب درک روشن تر و  .6

واضح تر از مسئولیت های سازمانی محول شده به شما گردیده 

 است.

     

شما گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی  .7

در انجام وظایف سازمانی به طور دقیق تر و موشکافانه تر شده 

 است

     



گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش یا حذف  .8

 فعالیتهای زائد و تکراری شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب شناخت شما از  .9

 شده استامکانات تخصصی الزم برای برنامه ریزی و نوآوری 

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب استفاده شما از  .10

روشهای نوین که در پی ان کاهش هزینه و زمان را دربر داشته 

 است شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب اتخاذ شیوه های  .11

کاری بهتر و راه حل های موثرتر در محیط عمل و انجام وظایف 

 شما شده استشغلی 

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تشخیص صحیح  .12

 مشکالت مربوط به شغلتان شده است

     

با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه توانایی شما در ارائه راه  .13

حل های دقیق و منطقی در جهت حل مسائل مربوط به شغلتان 

 افزایش یافته است

     

آموزشی تا چه اندازه دانش مرتبط با شغل مورد با گذراندن دوره  .14

 تصدی شما افزایش یافته است

     

با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه با نوآوری های جدید در  .15

 حیطه کاری خود آشنا شده اید

     

با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه با روشهای نوین انجام کار  .16

 اشنا شده اید

     

دوره آموزشی تا چه اندازه آگاهی های عمومی شما  با گذراندن .17

 افزایش یافته است

     

با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب به هنگام  .18

نگهداشتن دانش و اطالعات شما با تغییر و تحوالت جدید علمی 

 و فنی گردیده است

     



گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش قدرت تجزیه  .19

 تحلیل مسائل در شما گردیده استو 

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه توانسته است باعث بروز  .20

 استعداد و توان بالقوه شما گردد

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب بررسی مطالعات و  .21

 تحقیقات علمی و فنی در حیطه شغلی شما گردیده است

     

تا چه اندازه موجب استفاده کردن بیشتر گذراندن دوره آموزشی  .22

 از منابع علمی در حیطه شغلی شما می شود

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب آشنایی با منابع و  .23

 مراکز علمی مرتبط در شما می شود

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه افزایش عالقه به یادگیری و  .24

 دانش افزایی شما می شود

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در افزایش سطح مهارتهای  .25

 شغلی شما موثر بوده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب گردیده که شما  .26

توانایی کارهایی که قبال نمی توانستید انجام دهید را به دست 

 آورید

     

گردیده تا از وسایل و گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب  .27

 امکانات موجود به طور صحیح استفاده نمایید.

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش مشکالت  .28

حرفه ای و مهارتی در زمینه شغل مورد تصدی شما گردیده 

 است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب غلبه برمسائل و  .29

 مشکالت محیط کار شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تغییر روش کارتان از  .30

 روش سنتی به روش های علمی نوین شده است

     



گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت عمل  .31

 شما در انجام کارها شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما  .32

برای اجرای دستورالعمل های صادره از سوی سرپرست شده 

 است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان  .33

 مراجعات شما به سرپرست در رابطه با مشکالت کاری شده است

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانمندی  .34

 شغلی شده استشما در راستای انجام وظایف مختلف 

     

گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش اشتباهات  .35

 شما در شغل مورد تصدی تان گردیده است

     

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجودمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یك  متغیر دیگر  

 بگیرید.

 اری پرسشنامه:نمره گذ

 بندی سوالهای پرسشنامه مقیاس درجه



 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

پرسشنامه داشته  10داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یك پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

35 105 175 

 

  خواهد بود. 175و حداکثر  35عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  35امتیازات خود را از 

   اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت کم است.  70تا  35نمره بین : 

  اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت متوسط است.:  105تا  70نمره بین 

  اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت  زیاد است .  105نمره باالتر از : 

 روایی و پایایی:

ذکر شده 86روایی سازه پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است . همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

 است.

 منبع:

 



 و مدیریت سازمان( شغلی مدت کوتاه) خدمت ضمن های آموزش بخشی اثر میزان بررسی .،ناهید بهشتی  -

 سال در ها دوره این در کنندگان شرکت دیدگاه از تهران استان پژوهش و آموزش مدیرست ریزی برنامه

 .ص164 .1384، تهران بهشتی شهید دانشگاه - ارشد کارشناسیپایان نامه  .1382
 

 


