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Introduction 
Human resources development theories emphasized on the importance of 

training and it is effects on the powerment of human resources of 

organizations. The training goal is the some important functions such as 

socialization, learning skills, succession planning, employment capability 

and helping to job career success. The most general use of job career success 

is the advancement path in job. Mental career of job success is the criteria of 

individual assessment of his/her job success that reffered to individual 

attitudes to his/her job and it is determined by psychological terms such as 

professional commitment. Job success, between individual success, 

hierarchical success and financial success are 4 parameters of job career. 

Although some researcher add life satisfaction as fifth parameter of job 

career. 

 

Method 
This applied study aimed to investigate the relationship between In-

service training programs efficiency with staff career success in one of 

power ministry organizations, which conducted by confirmatory mixed 

method (quan.+ qual.). In quantitative section, data were collected with 

Homayounia (2005) and Gattiker and Larwood (1986) questionnaires, and in 

qualitative section, documentary analysis and interview were used for data 

collecting. Qualitative data derived from semi-structured interviews with 10 

experts of that organization in Ahvaz Power & Water Organization. 

Stratified random sampling method was used in quantitative part, 290 

persons were selected based on Morgan table, and to determine the sample 
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size in qualitative section, and the desirable cases choice method was used. 

Pearson correlation, regression and repeat measure ANOVA used for 

quantitative data analysis and interview inductive content analysis method 

was used for qualitative part.  

 

Results 
The results showed that in-service training programs efficiency except of 

interpersonal success, have positive relationship with job success, financial 

success, hierarchical success but trainings programs efficiency can not 

improve individual performance in their career. Analysis of interviews 

showed that personnel believed that the courses had the some effects on job 

success, financial success and hierarchical success. This qualitative result is 

the same as quantitative results about the relationship between training 

courses and job career success. Also in both Qual. and Quan. Results, there 

is not found the relation between job some of career success’ parameters 

such as:friendly relationships, formal communications, team moral, and 

fitness of courses with needs. 

 

Disscution 
In this organization, the training courses are being conducted with the 

purpose to become familiar personnel with their jobs and their work 

environment. Therefore it can be comprehend that the results of both 

sections of research are confirmed each other. 

 

Keywords: job success, interpersonal success, hierarchical success, 

financial success. 
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 نسانی موفقیت در کارراهه شغلی با آموزش نیروی ا
 

 طاهره نجاتی
 عبداهلل پارسا

 حمید فرهادی راد
 چکیده

های آموزش ضمن خدمت با  بين اثربخشی دوره یهدف از انجام اين پژوهش کاربردی، بررسی رابطه
 های وابسته به وزارت نيرو است که با روش تحقيق آميخته موفقيت کارراهه شخصی در يکی از سازمان

 Gattikerو پرسشنامه  Homayoonia (2006)رديد. در بخش کمی، از پرسشنامه کيفی( بررسی گ -کمی )

& Larwood (1986) استفاده گرديد.  ها آوری داده و در بخش کيفی از تحليل اسناد و مصاحبه برای جمع
رسمی و  نفر از کارکنان 921ای،  گيری تصادفی طبقه برای بخش کمی تحقيق با استفاده از روش نمونه

گيری هدفمند که با شيوه  عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کيفی نيز از روش نمونه به شرکت پيمانی
 91نفر از کارکنان که دارای سابقه خدمت بيشتر از  01شده بودند، استفاده شد و با  موارد مطلوب انتخاب

های آمار  کمی از روش های وتحليل داده منظور تجزيه به سال بودند مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام شد.
های کيفی از روش تحليل محتوا استفاده گرديد. بعد از  وتحليل داده توصيفی و آمار استنباطی و برای تجزيه

جز با موفقيت بين فردی، با موفقيت شغلی،  های آموزشی به تحليل نتايج مشخص شد که اثربخشی دوره
ها و  و مثبتی داشته است؛ ولی بين اثربخشی دوره دار معنی موفقيت مالی و موفقيت سلسله مراتبی رابطه

های برگزارشده  توان چنين ادعا کرد که دوره مشاهده نشد. میداری  معنی بهبود عملکرد افراد، رابطه
های ديگری در سازمان رشد  اند در جهت رشد کارکنان مؤثر باشند ولی افرادی که از کانال توانسته

اند. شايد افراد در فرايند کارراهه ذهنی، زمانی که در سازمان جايگاه  م شدهاند، دچار افت شديد مداو داشته
دانند، ديگر ميل به رشد و  می بينند و خود را بر تمام جوانب کاری خود مسلط می خود را تثبيت شده

 دهد. ها قرار نمی های الزم را برای رشد و شکوفايی افراد در اختيار آن شکوفايی ندارند و يا سازمان مشوق
 

 : کارراهه شخصی، موفقيت شغلی، موفقيت بين فردی، موفقيت سلسله مراتبی، موفقيت مالیی کلیدیها واژه

                                                      
 باشد. می ازمان آب و برق خوزستان انجام شد،که در س اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسی ارشد دانشجو -

 اهواز، ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز ،انسانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع ، 
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 مسئلهمقدمه و بیان 
 ها در نگاهی به رويکردهای توسعه منابع انسانی نشانگر آن است که اولين رويکردی که سازمان

 ,Neo, Hollen Beck)، آموزش است کنند زمينه بهبود و توانمندسازی منابع انسانی دنبال می

Gerhart & Wright, 2009, 249.) ها، دانش)های اشتغال  يکی از اهداف آموزش، ايجاد قابليت 

 و درک تيمی، کار توانايی فنی، دانش و مهارت مانند شغل با مرتبط های نگرش و ها مهارت

و کمک به موفقيت  ...( و زیپردا ايده تغييرپذيری، ظرفيت سازمان، اهداف به تعهد و باورمندی

 سمت ارتقاء شغل، تغيير آموزشی؛ های دوره به شاغالن اعزام از است. هدف افرادمسير شغلی 

 رفتار تغيير فنی و همچنين های مهارت و دانش کسب شغل، احراز شرايط با فرد سازگاری سازمانی،

 هايی سازمان به نسبت افراد .تی الزم برای ارتقاء شغلی و سازمانی اسها یستگيشاکارکنان و کسب 

وفادارتر و متعهدترند، بنابراين توجه به  دهند می ارائه شغلی مسير ی زمينه در هايی راهنمايی که

 خشنودی با موفقيت کارراهه موفقيت کارراهه شغلی نيروی انسانی دارای اهميت فراوان است. حس

 است سازمانی موفقيت با نيز منطبق زيادی حدود تا و است ارتباط در افراد روان سالمت و زندگی از

(Hall, 1976, 2002, cited in Pachulicz, Schmitt & Kuljanin, 2008.) Scroggins (2008)  معتقد

 برايشان را درونی رضايت و خشنودی موفقيت، احساس که هستند مشاغلی دنبال ها به است انسان

 سازمان از بااستعداد نيروهای ادراک و گر ارزيابیا Gunz and Heslin (2005)کند و به تصور  فراهم

 خواهند شد. مفيد واقع نيز سازمان برای باشد، مطلوب و مثبت خويش شغلی زندگی

 از فرد ارزيابی ی دهنده نشان ذهنی کارراهه موفقيت Gattiker and Larwood (1986)نظر  از

 با و دارد اشاره خود لشغ به افراد واکنش و احساسات به که اوست موفقيت يا و خود

 ذهنی موفقيت آنها. شود می تعيين شغلی موفقيت و ای حرفه تعهد مثل شناختی روان اصطالحات

 سلسله موفقيت فردی، بين موفقيت شغلی، موفقيت شامل سازمانی مؤلفه چهار شامل را کارراهه

 مالی موفقيتاند.  هدانست زندگی، از رضايت شامل غيرسازمانی مؤلفه يک و مالی موفقيت مراتبی،

 ذهنی، نوع که درحالی دارد؛ تأکيد موفقيت ملموس های مؤلفه بر بيشتر مراتبی سلسله موفقيت و

 & Arizi samani, Zakerfard)دارد  تأکيد کارراهه از خشنودی مانند موفقيت از فرد ادراک بر

Nouri, 2009) شود می ندگیز از رضايت و شده ادراک شغلی موفقيت شغلی، رضايت شامل و 

(Golparvar & Ghazavi, 2010)و ها نگرش از فردی ادراک توالی بيانگر شغلی کارراهه . مفهوم 
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 ,Erdogmus)است  شخصی زندگی طی در کاری و تجربيات ها فعاليت به مربوط رفتارهای

 عينی بعد دو دارای شغلی کارراهه مفهوم که دارند ديتأک نکته اين بر محققان .(155 ,2004

 فرد که است وظايفی و مشاغل از ای مجموعه بيانگر عينی بعد. است( درونی) ذهنی و( بيرونی)

 از فرد ادراک همچنين و درونی های انگيزه و تمايالت ها، ارزش به ذهنی بعد و گيرد می عهده بر

سرمايه انسانی و های  نظريه (.Ituma & Simpson, 2007, 972) دارد اشاره اش کاری زندگی

 Liangtie ديد موفقيت کارراهه ذهنی هستند. ازهای  ها از پشتوانه يه اجتماعی در سازمانسرما

and Fuhui (2016) فردیهای  مهارت و دانش. است نانآهای  توانايی در افراد تفاوت اولين 

 موفقيت کسب توانايی و ذهنی کارراهه موفقيت رویداری  معنی اثر خدمت، ضمن شده آموخته

 شغلی،های  صالحيت که معتقدند Zhou, Xie, Xin, Bai and Mao (2015) .دارد بيشتر لذت و

 سرمايه و اجتماعی سرمايه انسانی، سرمايه. کند می ايفا ذهنی کارراهه موفقيت درداری  معنی نقش

 سرمايه. کنند می تعيين را شغل يک برای افراد کيفيت که هستند اصلی توانايی سه کارکنان، روانی

 سازد.  می افزايش داده و غنی را سازمان کل مهارت و دانش اجتماعی، و انسانی

 ترک تمايالت با منفیطور  به کارراهه، موفقيت ادراک و خشنودی دهند می نشان ها پژوهش

 موفقيت ادراک که کارکنانی (.Abraham, 1999; Michaels & Spector, 1982) اند ارتباط در شغل

 کارراهه که کارکنانی تا ننديب یم سازمان با ماندن در بيشتری را مزايای ،دارند شان کارراهه از بيشتری

همچنين بسياری از مطالعات ديگر خشنودی شغلی را نمادی  .دارند یا ارضاکننده و موفق کمتر

 ,Reitzle, Korner & Vondracek, 2009; Boudreau)اند برای موفقيت کارراهه ذهنی دانسته

Boswell & Judge, 2001; Murrell, Frieze & Olson, 1996; Tsui & Gutek, 1984). سطوح 

 از کارکنان اگر (Mclagan, 1989). دهد می افزايش را سازمانی تعهد کارراهه، موفقيت ادراک باالتر

 و بخشند می بهبود را خود های مهارت و دانش باشند، خشنود خود کارراهه مديريت نظام طراحی

 مختلف های مهارت با افراد از درستی ترکيب که يابد می اطمينان نيز مانساز کرده و موفقيت احساس

 استراتژيک اهميت وجود با سازمان، اين در. (Greenhaus & Callanan, 1994) دارد اختيار در را

 و سطوح همه در تخصص و ساالری شايسته رعايت بر حياتی ضرورت و منطقه و کشور برای

 حد چه تا باالتر مراتب سلسله به افراد ارتقاء که نيست مشخص ريتی،مدي و اداری و فنیهای  حوزه

 اظهارات و مشاهدات .است آنان شده کسبهای  توانمندی و افراد شده ديدههای  آموزش بر مبتنی

 سياسیهای  وابستگی و افراد کار سابقه عامل دو آنها که است آن مؤيد چيز، همه از بيش کارکنان،
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 & Hoseinian) تحقيق بينند. تر می پررنگ سازمانی، مناصب به افراد ارتقاء در همه از بيشتر را

Tabatabaiee, 2009)  حاکی از تأثير مستقيم آموزش ضمن خدمت بر خشنودی از شغل؛ ارتقاء

 مديران، با مصاحبه که است بيان داشته Kord zangeneh (2010) شغل، مديريت و سرپرستی است.

 و مالی منابع صرف به توجه با که دهد می نشان سازمان اين آموزش یها بخش کارکنان و مدرسان

 سازمان، آموزشی فرايندهای در انسانی نيروی از توجهی قابل تعداد درگيری و زمان اختصاص

 .داردتری  جانبه همه وتر  علمی بررسی به نياز آموزشی های دوره ارزيابی مسأله

 های مهارت شغلی، موفقيت سازمانی، سمت ارتقاء در ها دوره تأثير از اطالع برای راستا اين در

 اين دادهای برون بودن پاسخگو و ها دوره اهداف تحقق ميزان کارکنان، حقوق سطح فردی، بين

از  يکی در ها دوره اين اثربخشی کشيدن تصوير به طورکلی به و کار محيط نيازهای به ها آموزش

های آموزشی )عمومی و اختصاصی( در  اثربخشی دوره ی وابسته به وزارت نيرو، ابتداها سازمان

ها و  ی ميان اثربخشی دورهسه سطح، واکنش، يادگيری و رفتار، سنجيده شده و سپس رابطه

 .اند قرارگرفتهموفقيت کارراهه ذهنی موردبررسی 

 

 پیشینهای  پژوهش مروری بر
Dehghani, Daghighi Asl and Pourvali (2015) ای به اين  بيمه رکتش يک در با پژوهش

و  توانمندی بر داد( برون و فرايند داد، درون )زمينه، خدمت ضمن های نتيجه رسيدند که ابعاد آموزش

در  Rezaeeian, Hatami and Dastiar (2011)دارد. نتايج تحقيق  مثبتی تأثير کارکنان یعملکرد شغل

شغلی شامل ارزيابی، توسعه يک واحد نظامی نشان داد که کارکردهای مديريت مسير پيشرفت 

 و آموزش، تأثير قوی و مثبتی بر رضايت از مسير پيشرفت شغلی داشته است.

 مبنای بر تهران نفت ملی شرکت کارکنان آموزشیهای  رهدو از Motalebinejad (2010) ارزيابی

 و نانکارک قبول قابل يادگيری و بمطلو واکنش عالوه بر که بود اين از حاکی "پاتريک کرک مدل

های  يافته نيز چهارم سطح دراوليه،  گانه سهدر سطوح  کننده شرکت کارکنان رفتار در مثبت تغييرات

های آموزشی  بررسی اثربخشی دورهاست.  بوده سازمان برای دوره مثبت نتايج بيانگر آمده دست به

نشان  Zamani (2009) توسط ی نفت و گاز کارون در پرتو نظريه سازمان يادگيرندهبردار شرکت بهره

های شرکت و افرايش  ها بر رشد ذهنی و دانش، نگرش و مهارت کارکنان، کاهش هزينه دورهدهد  می

 ;Hoseinian and Tabatabaiee (2009)محققانی مانند داری داشته است.  بازدهی کار افراد تأثير معنی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505391
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505391
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Rezaeeian, Hatami and Dastiar (2011); Rezaiee (2003)، های ضمن  در اين نکته که آموزش

ای، عملکرد بهتر، عالقه بيشتر نسبت به شغل و افزايش  های حرفه خدمت بر ارتقاء شغلی، توانايی

 دارند.  نظر اتفاقمثبت داشته است، های دانش و مهارت، اثر

Guo, Niu and Yang (2009) شغلی موفقيت کارراهه با مثبت رابطه استخدام، ابليتق معتقدند 

 Kahyarara and Teal (2008) کند. بينی می پيش مثبت صورت به کارراهه را موفقيت همچنين و دارد

اند از موفقيت مالی بيشتری  افرادی که آموزش بيشتری ديده دريافتند تانزانيا درای  مطالعه در

 از با حمايتها  سازمان دارند می بيان Armstrong-Stassen and Cameron (2005) برخوردارند.

 بين در ادراک اين آوردن وجود به با غيره و و عملکرد ارزيابی آموزش، مانند شغلی پيشرفت مسير

بر اساس  برند. می باال را ها آن شغلی پيشرفت مسير از رضايت شود، می حمايت ها آن از که افراد

متغيرهای حمايت سازمانی مانند حمايت  Ng, Eby, Sorensen and Feldman (2005)مطالعات 

 در شغلی مسير با موفقيت های منابع انسانی ی مهارت ای، پشتيبانی سرپرست، آموزش و توسعه حرفه

برخالف بسياری از تحقيقات که اثربخشی آموزش ضمن خدمت را مورد تأييد  هستند. مثبت ارتباط

ی جهش  مؤلفه 3انگيزش کارراهه، شامل  (Day and Allen, 2004)ی  در مطالعه. اند قرار داده

آور است(،  کارراهه )توانايی تطبيق يافتن با شرايط متغير، حتی زمانی که شرايط نااميدکننده و يأس

بين بودن نسبت به کارراهه خويش که شامل ايجاد اهداف کارراهه  بينش کارراهه )توانايی واقع

ن شناخت نقاط قوت و ضعف خويش است( و هويت کارراهه روشن و قابل حصول و همچني

بستگی شغلی و سازمانی، نياز به  کند که با دل )ميزانی که شخص خود را با شغلش تعريف می

های موفقيت  داری با شاخص شده است رابطه معنی پيشرفت و بازشناسی مرتبط است( تشکيل

 .هه ذهنی داردعينی )حقوق فعلی و اثربخشی عملکرد( و موفقيت کاررا

Abele and Spurk (2009) و شغلی اثربخشی خود) فردی تفاوت متغير دو طولی تأثير 

 کارراهه ذهنی موفقيت و( مراتبی سلسله جايگاه و حقوق) عينی موفقيت بر را( شخصی اهداف

التحصيلی )بدو ورود به  کردند و دريافتند کارکنانی که در زمان فارغ بررسی( کارراهه خشنودی)

کارراهه( خود اثربخشی شغلی بااليی داشتند، از جايگاه شغلی باالتر و خشنودی کارراهه بيشتری 

نشان داده است  Kong, Cheung and Song (2012) سال بعد برخوردار بودند. نتايج تحقيق 7در 

ای در تأثير يه متغير ارزيابی شغلی، توسعه شغلی و آموزش  که شايستگی شغلی، نقش واسطه

کند.  می ها را تأييد نيز اين يافته Dehghani (2014)روی رضايت شغلی دارد. نتايج تحقيق  شغلی
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 اين اکثر تأکيد و تأييد يکسو، از مختلف، تحقيقهای  جامعه در تحقيقات متناقض بعضاً نتايج

 اين غالب بودن محدود البته و ذهنی، کارراهه موفقيت و آموزشدار  معنی رابطه بر تحقيقات

 ابعاد گرفتن نظر در با را لهأمس به پرداختن ضرورت صرف، ای پرسشنامه و کمی روش به قاتتحقي

 فرايند بررسی از استفاده با است داده رخ عمل در چه آن بررسی و شغلی کارراهه موفقيت مختلف

 .دهد می جلوه بيشتر را نظر مورد جامعه از ای نمونه موفقيت نيمرخ ترسيم و کارکنان شغلی ارتقاء

های آموزش ضمن خدمت و ابعاد  آگاهی از رابطه بين اثربخشی دوره باهدفتحقيق حاضر 

موفقيت شغلی، موفقيت بين فردی، موفقيت  ی آن مانندها مؤلفهآن با موفقيت کارراهه ذهنی و 

به سؤاالت  کوشد یمو  شده انجام مالی، موفقيت سلسله مراتبی و همچنين رفتار شغلی کارکنان

 هد.زير پاسخ د

 

 سؤاالت پژوهش
ی آن با موفقيت کارراهه ها مؤلفههای آموزشی و  کارکنان بين اثربخشی دوره نظر ازآيا   -0

موفقيت شغلی، موفقيت بين فردی، موفقيت مالی، موفقيت سلسله مراتبی( ) ی آنها مؤلفهذهنی و 

 رابطه وجود دارد؟

بهبود رفتار شغلی کارکنان  های آموزش ضمن خدمت، باعث تغيير و آيا شرکت در دوره -9

 شده است؟

های آموزش  اثربخشی دوره آيا بين ديدگاه کارکنان دارای سنوات خدمت متفاوت نسبت به -3

 وجود دارد؟داری  معنی ضمن خدمت و موفقيت کارراهه ذهنی تفاوت

 

 پژوهش شناسی روش
کاربردی است.  ی( و از منظر هدف،فيک –کمی ) اين پژوهش از نوع آميخته از نوع تأييدی

در بخش کمی، پرسشنامه، و در بخش کيفی، تحليل اسناد و مصاحبه است.  ها دادهابزار گردآوری 

حاضر جامعه آماری را تمام کارمندان رسمی و پيمانی دارای تحصيالت ليسانس و  تحقيق در

استخدام  (%59) نفر 519نفر( است و از اين تعداد  299دهند ) مزبور، تشکيل می سازمان باالتر

 نفر 921%( استخدام پيمانی هستند. در بخش کمی، بر طبق فرمول کوکران 34) نفر 391 رسمی و

نفر  011نفر کارمندان رسمی و  021نمونه تعيين شد که متناسب با حجم از اين تعداد  عنوان به
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ستان، نفر از سرپر 01معاونت سازمان، انتخاب شدند. در بخش کيفی با  2کارمندان پيمانی در 

راهه ذهنی از  در پژوهش حاضر جهت سنجش موفقيت کار مصاحبه نيمه ساختمند به عمل آمد.

استفاده شد. اين  Gattiker and Larwood (1986)ای ادراک موفقيت کارراهه  ماده 02مقياس 

پرسشنامه، ادراک موفقيت کارراهه را بر روی ابعاد ويژه مربوط به شغل، روابط بين فردی، مالی و 

سنجد و پايايی آن به روش آلفای  ای ليکرت می درجه 9سلسله مراتبی و بر روی مقياس 

 و استادان از نفر 01 نظر اظهار با پرسشنامه محتوايی محاسبه گرديد. روايی 735/1کرونباخ، 

از پرسشنامه  .گرفت قرار تأييد مورد انسانی منابع مديريت و آموزشی مديريت متخصصان

(Homayoonia, 2006)  ها با اهداف سازمان و  مقياس فرعی مختلف شامل تناسب دوره 9نيز که

های آموزش، تأثير دوره در رشد  های کارکنان و مديران، مديريت دوره نيازهای شغلی و مهارت

فردی کارکنان و توانمندی سازی آنان، تأثير دوره بر نگرش، مهارت و دانش کارکنان و مديران، و 

گويه است،  55دارای  و درمجموعها دارد  رای عملياتی کردن آموزشهای سازمان ب حمايت

 بندی دسته برای محاسبه گرديد. نهايتاً 249/1شده و پايايی آن به روش آلفای کرونباخ،  ستفادها

شد و از اسناد آموزشی، جمع  گرفته بهره محتوا تحليل روش از ها مصاحبه از حاصله اطالعات

گذرانده بودند، بيرون  0324افراد از بدو ورود به سازمان تا سال  ی آموزشی کهها دورهساعات 

تا  0329ارزيابی عملکرد هريک از افراد طی سه سال متوالی های  نمره ه شد و همچنينکشيد

 مورد تحليل قرار گرفت. 0324

انحراف استاندارد،  ميانگين،)توصيفی  آمارهای  روش از کمیهای  داده وتحليل تجزيه برای

رگرسيون خطی و  پيرسون،)استنباطی  آمارهای  روش و( انی و درصد انحراف از ميانگينفراو

 محتوا تحليل روش از ی کيفیها داده ليوتحل هيتجزشد. برای  استفاده( راهه تحليل واريانس يک

 داری معنی سطح مقدار دهد می نشان اسميرونوف – کولموگروف آزمون نتايج. است شده استفاده

 نرمال غير بر مبنی صفر فرض بنابراين ؛(178/1) است 19/1 خطای مقدار از بيشتر اه مؤلفه در

 یبررس ینرمال بودن، برا ييدبا تأ و هستند نرمال پژوهش های مؤلفه يعنی شود می رد ها داده بودن

 .شود یاستفاده م یاز آزمون پارامتر يرهامتغ ينب ی رابطه

 

 ی پژوهشها افتهی
 ها پرداخته خواهد شد.ؤاالت تحقيق، به گزارش يافتهدر اين بخش بر اساس س
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ی آن با موفقيت کارراهه ها مؤلفههای آموزشی و  آيا از نظر کارکنان بين اثربخشی دوره -0

ی آن )موفقيت شغلی، موفقيت بين فردی، موفقيت مالی، موفقيت سلسله مراتبی( ها مؤلفهذهنی و 

 رابطه وجود دارد؟

ی ها مؤلفهنخست تحقيق ابتدا رابطه ساده و چندگانه دو متغير اصلی و برای پاسخگويی به سؤال 

 ی تحقيق است.ها مؤلفهحاوی ضرايب همبستگی بين  0بررسی قرار گرفت. جدول  وردمآنها 

( و ضريب p> 1110/1آمده )  دست بهداری  معنی حسطوبا توجه به  0مطابق با جدول 

 یها دوره یاثربخش ستثنای بعد موفقيت بين فردی،به ا توان گفت(؛ می903/1همبستگی پيرسون )

. داردداری  معنی رابطه مثبت وبا ساير ابعاد موفقيت کارراهه ذهنی  ی آنها مؤلفهی و اکثر آموزش

است و ساير دار  معنی تنها مؤلفه حمايت سازمانی با موفقيت بين فردی، دارای رابطه منفی

برای تعيين ميزان تأثير و ندارند. داری  معنی ی، رابطهی اثربخشی با بعد موفقيت بين فردها مؤلفه

 زمان هم صورت بهها و مؤلفهشده است  استفاده متغيره از رگرسيون چند ینيب شيسنجش ميزان پ

 که نتايج آن در جداول زير آورده شده است. وارد مدل رگرسيونی شدند 

 

 یارراهه ذهنت کيموفق ابعاد و یاثربخش یها همبستگی بين مؤلفه .0جدول 
Table 1.  Relationship bitween efficacy parameters anddimensions of mental job 

career success success  

 

 موفقیت
 شغلی
Job 

Success 

 موفقیت
 بین فردی

Interpersonal 
success 

 موفقیت
 مالی

fainancial  
success 

 موفقیت
 سلسله مراتبی

heirarchical  
success 

 سب آموزشتنا
Training fitness 

0.34 
P<0.0001 

-0.114 
P<0.0001 

0.265 
P<0.0001 

0.335 
P<0.0001 

 مديريت دوره
course manageent 

0.408 
P<0.0001 

-0.099 
P<0.0001 

0.304 
P<0.0001 

0.369 
P<0.0001 

 تأثير در رشد
Effect on development 

0.50 
P<0.0001 

0.052 
P= 0.4 

0.364 
P<0.0001 

0.388 
P<0.0001 

 تأثير بر نگرش
Effect on attitude 

0.462 
P<0.0001 

0.026 
P= 0.666 

0.305 
P<0.0001 

0.371 
P<0.0001 

 حمايت سازمانی
Organizational support 

0.383 
P<0.0001 

-0.12 
P<0.0001 

0.291 
P<0.0001 

0.341 
P<0.0001 

 ها دورهاثربخشی 
Courses efficecy 

0.513 
P<0.0001 

-0.031 
P=0.61 

0.357 
P<0.0001 

0.422 
P<0.0001 

 

 
 ت يو موفق یاثربخش یهابين مؤلفه همبستگی ضريب مقدار دهد،یم نشان 9 جدول نتايج
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 که است مفهوم بدان اين شده است. 305/1و ضريب تعيين آن برابر  959/1برابر  یکارراهه ذهن

 تبيين و ینيب شيکارراهه ذهنی را پدرصد از اثرات موفقيت  30های آموزشی اثربخشی دوره

. تأثير دارد یت کارراهه ذهنيبر موفق یاثربخش یهاکه مؤلفه گفت توانیمنتايج  به توجه کند. با یم

 کنيد. های اثربخشی را مالحظه میضرايب استاندارد مربوط به مؤلفه 3در جدول 

 

 یکارراهه ذهن تيو موفق یاثربخش یها زمان مؤلفه هم مدل رگرسيونی  .9جدول 
Table 2.  Regression model of efficacy parameters and mental job career success  
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 923.82 5 4619.130 رگرسيون

24.314 0.0001 <p 0.562 0.316 0.303 6.164 263 9992.99 باقيمانده 
37.99 

 268 14612.12 کل

 
 یت کارراهه ذهنيو موفق یاثربخش یهاتعيين ميزان تأثير مؤلفهرگرسيون  .3جدول 

Table 3. Regression model for determining efficacy parameters’ effects on mental job 
career success  

 کارراهه ذهنی
Mental job 
career 

 

 اثربخشی دوره  
Course efficacy 

 راستانداردیضرایب غ
Non-Standard 

coefficint 

 ضرایب
 استاندارد

Standard 
coefficient 

 مقدار
t 

 سطح معناداری
Significance 

level 
B خطای استاندارد 

SD 
Beta 

 تناسب آموزش
Training fitness 0.049 0.103 0.033 0.472 0.638 =p 

 مديريت دوره
course manageent 0.032 0.77 0.032 0.410 0.682 =p 

 تأثير در رشد
Effect on development 

0.434 0.091 0.357 4.79 0.05 <p 
 تأثير بر نگرش

Effect on attitude 
0.098 0.041 0.141 0.166 0.097 =p 

 حمايت سازمانی
Organizational 

support 
0.131 0.103 0.086 1.27 0.205 =p 
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است؛ دار  معنی (>19/1p) ضريب رگرسيونی استانداردشده فقط در مؤلفه تأثير در رشد

ر رشد، تأثير بر ت دوره، تأثير ديريهای تناسب آموزش، مدتوان گفت از بين مؤلفهبنابراين می

 .؛ مؤلفه تأثير در رشد بر کارراهه ذهنی تأثير داردیت سازمانينگرش و حما
 

آموزش ضمن خدمت، باعث تغییر و بهبود رفتار شغلی کارکنان  یها آیا شرکت در دوره  -3

 شده است؟

 های ، عملکرد )رفتار شغلی( کارکنان طی سه سال متوالی بر اساس فرممنظور اين  به

ی رسمی عملکرد کارکنان که از سوی سازمان طراحی شده و هر ساله از سوی سرپرستان ارزياب

ی و بررس موردشوند،  می سازمانی افراد نگهداریهای  مستقيم آنها تکميل شده و در پرونده

 .مقايسه قرار گرفت
 

 کارکنان در سه سال متوالی رفتار شغلی() عملکرد . 4 دولج
Table 4. Personnel performance in continuous 3 years 

 
 میانگین
Mean 

 دانحراف استاندار
SD 

 فراوانی
frequency 

 29عملکرد 
2014 performance 

28.30 1.16 269 

 23عملکرد 
2014 performance 

28.50 1.55 269 

 24عملکرد 
2014 performance 

28.37 1.20 269 

 

 

 ملکرد کارکنان در سه سال متوالیتحليل واريانس مکرر برای سنجش تفاوت ع . 9جدول 
Table 5.  repeated variance analesis for personnel performance differences in continuous 

3 years 

 اثر
effect 

 ارزش
Value 

F 

 درجه 

 آزادی

 فرضیه 
Df 

 درجه 

 آزادی خطا
SD df 

 سطح

 معناداری
Significance 

level 

اندازه 
 اثر
es 

 p 0.012=0.203  267 2 1.606 0.012 اثر پيالپی

 1.606 0.988 المبدای ويلکز
2 267 

 0.203=p 0.012 

 1.606 0.012 اثر هتلينگ
2 267 

 0.203=p 0.012 

 1.606 0.012 ريشه روی نيتر بزرگ
2 267 

 0.203=p 0.012 
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 Table 6. Mouchli - test                                      آزمون کرويت موچلی یها آماره . 5 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو تقریبی W موچلی
 اپسیلن

 فلنت -هینه گرین هاوس گیزر

0.978 5.914 2 0.052=p 0.979 0.986 

 

آزمون آماری  یها فرض شيآزمون آماری موچلی برای آزمودن فرض کرويّت است که از پ

 19/1داری آن بيشتر از سطح معنی که ی. درصورتهای مکرر استگيریتحليل واريانس با اندازه

 تصحيح صورت بايد نياما در غير ا ؛مربوطه برآورده شده و مشکلی نيست فرض شيباشد، پ

ستفاده کرد. با توجه به اصورت گيرد که از ضرايب تصحيح )اپسيلون( برای اصالح درجه آزادی 

آمده از تحليل  دست به نتايج به توان ینتايج جدول موچلی چون فرض کرويت برآورده شده است؛ م

اثر داری  معنی شود سطحمشاهده می 9مکرر استناد کرد. با نگاه به جدول  یريگ واريانس اندازه

ساله کارکنان است و همچنين با  بين عملکرد سهدار  معنی ( نشانگر عدم تفاوت<1110/1pپيالپی )

نبودن تفاوت بين سه  دار یتوانيم معن( می<1110/1pفلت )-هينه یدار یسطح معن 7توجه به جدول 

های گفت شرکت در دوره توان یآمده، م دست سال مختلف را مشاهده کنيم. بنابراين بر طبق نتايج به

 .نشده است رکنانآموزش ضمن خدمت، باعث تغيير و بهبود کارراهه شغلی کا
 

 ال مختلفتفاوت بين سه س یفلت برای سنجش معنی دار -آزمون هينه .7 جدول
Table 7. Heinneh – flatt test 

 
 مجموع

 مجذورات
SS 

 درجه آزادی
df 

 ميانگين

 مجذورات
MS 

 مقدار
F 

 سطح معناداری
Significance level 

 2.99 1.97 5.91 سه سال مختلف
1.77 P=0.172 1.69 528.32 894.251 خطا 

 

 یها اثربخشی دوره بهآیا بین دیدگاه کارکنان دارای سنوات خدمت متفاوت نسبت  -7

 وجود دارد؟داری  معنی آموزش ضمن خدمت و موفقیت کارراهه ذهنی تفاوت

برای هر يک از متغيرها بيشتر داری  معنی از آزمون باکس نشان داد که سطح آمده دست بهنتايج 

در جداول ها رعايت شده است.  يانسوارفرض يکسانی  يشپاست اين بدان معنی است که  19/1از 

آموزش  یها نتايج مربوط به تحليل واريانس چند راهه برای سنجش تفاوت بين اثربخشی دوره زير

 ضمن خدمت و موفقيت کارراهه ذهنی ازلحاظ سنوات خدمتی کارکنان آورده شده است.
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آموزش ضمن خدمت  یها دوره ین اثربخشيبرای سنجش تفاوت ب چند راههتحليل واريانس  .8 جدول
 کارکنان یلحاظ سنوات خدمت ی ازهنت کارراهه ذيو موفق

Table 8. Multiple analysis of variance for differences between senior and junior 
personnells in mental job career success and in-job training courses 

 نام آزمون
test 

 شاخص
Critics 

 نسبت مقدار
F 

 فرضیه

H –df 

 خطا

SD df 

 ریدا یمعن سطح
Significance 

level 

 سنوات

 خدمت
years 

 P=0.179 532 4 1.579 0.980 يیاثر پيال

 P=0.180 530 4 1.575 0.020 المبدای ويلکز

 P=0.181 528 4 1.571 49.542 اثر هتلينگ

 P=0.096 266 2 2.364 42.542 روی ريشه نيتر بزرگ

 

آموزش ضمن خدمت و  یها هدور ین اثربخشيدهد که بمندرجات جدول فوق نشان می

وجود ندارد. بنابراين داری  معنی تفاوت ،کارکنان یازلحاظ سنوات خدمت یت کارراهه ذهنيموفق

ها بر اساس سابقه خدمت در  تفاوت بين گروه( MANOVA) 0با توجه به نتايج آزمون مانوا

 نبود. دار  معنی متغير اثربخشی و موفقيت کارراهه ذهنی
 

 های کیفیادهد لیتحل و  هیتجز
ها های اين مرحله محقق برای اجتناب از قضاوت در مورد محتوای مصاحبهدر تحليل داده

به های کيفی  های خود را کنار گذاشته و به تحليل دادهنظر شخصی خود؛ تمام دانسته و اعمال

 از ربيشت اطمينان تحليل، اين از . هدفاست هرداختپ ها مصاحبهروش تحليل محتوای استنتاجی 

بخش کمی های  پاسخ تکميل و تأييد یبوده است و به نوع کمی بخشهای  يافته تأييد و اعتبار

 شرکتکارکنان پس از  یبهبود رفتار شغل ييرتغ از اطالع منظور به که است تحقيق دوم سؤال به

 روش از استفاده با منظور اين به .است شده طرح خدمت، ضمن آموزش های دوره در

شد.  انتخابی و آزاد باز، کدهای بندی مقوله و استخراج به اقدام کوربين، و روساشت کدگذاری

-که برگزاری دورهند شوندگان بر اين باور گفت مصاحبه توان یها مبا توجه به تحليل مصاحبه

و  است رگذاريبر موفقيت شغلی و موفقيت مالی و موفقيت سلسله مراتبی تأث های اثربخش

چون عدم وجود  يیها یژگينتايج کمی پژوهش است. ولی در بعد موفقيت بين فردی و تأييد

 ايجاد روحيه  ینهيزم ها درروابط دوستانه، ارتباطات رسمی و خشک، اثربخش نبودن آموزش
 

                                                      
1-  MANOVA 
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 Table 9.  Analysis of qualitative data                                   های کيفیتحليل داده . 2جدول 

 مضمون                   ابعاد موفقیت کارراهه
Parameter                 Job career success 

                                                              dimensions 

 کد مصاحبه
Interview code 

ت شغلی
موفقي

 
Jo

b
 su

ccess 

  یکارشناس ريصورت غ اعالم نيازهای آموزشی به
 مناسببار علمی ی با ها دوره بودن اثربخش

 مناسب بر موفقيت  یبند تأثير زياد زمان
 های مؤثردورهدر سايه بهبود عملکرد کارکنان 

تخصصی  یها دورهی دوره ها تيمزاستفاده از 
 کارکنان در امور روزمره 

 سخت بودن کار عدم دلسردی از 
 اغلب افراد از ترفيعاتراضی بودن 

 8، م7، م4، م2، م7م ،9م 0، م9م
 01، م9، م3، م0م
 2، م5، م9، م3، م9، م0م
 5، م4، م9، م3م
 
 01، م8، م4، م9م
 7، م3، م4م
 01، م2، م8، م7، م9، م9م

ت مالی
موفقي

 
F

ain
an

cial su
ccess 

 اثربخش بودن ی ها برگزاری دورهاز طريق موفقيت مالی کمک به 
 پرداختی یها فيدر ردی گذرانده شده ها دورهبه سازمان  توجه
 ارتقاءاز طريق مالی  یها تيموفق

نسبت به کارکنان از ميزان دريافتی خود رضايت 
 ی گذرانده شدهها دوره

 آموزشی مؤثر  یها کسب دانش تخصصی از دوره
 و کسب درآمد یا کارهای مشاوره همشاورانجام 

 2، م 4، م 0م 8، م 5، م 4، م 3م
 2، م 7، م 9م 0، م 9م
 8، م 5، م 9، م 0م
 
 2، م 5، م 4، م 3م
 01، م 7، م 9، م 3، م 0م
 8، م 9، م 3م

ت
موفقي

 
سلسله مراتبی

 
H

ierarch
ical 

su
ccess 

 برگزارشده  یها دورهاز طريق ارتقاء شغلی 
 ی مناسبها دوره از طريق برگزاریافزايش ميل به رشد 

 اند خاص را گذرانده یها دورهحمايت از افرادی که 
 ی برای کارکنان مزيت رقابت ايجاد
 به دليل مسطح بودنافقی  یها کارکنان در ردهرشد 

 هرم سازمانی 
 نعنوان فرد متخصص در سازما به به رشد افرادکمک 

 01، م 5، م 3، م 9م 2، م4، م 0م
 4، م 01، م 9، م 9، م 0م
 01، م 8، م 5، م 9م
 2، م 7، م 9، م 4م
 
 01، م 8، م 5، م 9، م 0م
 8، م2م ، 5، م 4م، 7، م 9م

ت بين فردی
موفقي

 
In

terp
erso

n
al 

su
ccess

 

 بين کارکنان عدم وجود روابط دوستانه
 ارتباطات رسمی

 ايجاد روحيه تيمی ینهيها درزماثربخش نبودن آموزش
 عدم تناسب دوره با نيازها

 افراد یابي تيعدم کمک به رشد شخصی و هو
های شغلی و عدم آشنايی با روحيه کارکنان در حوزه

 ها رگزاری دورهب

 2، م7، م9، م3، م4م
 5، م9م ،9، م9، م3م
 01، م8، م7، م5، م9، م4، م9م
 7، م9، م4م ،01، م8، م0م
 01، م2، م5، م9م
 
 01، م8، م5، م9، م0م

 

 نيز،تيمی، عدم تناسب دوره با نيازها و ... نشانگر عدم تأثير بر اين مؤلفه است که نتايج کمی 

ها و موفقيت بين فردی حکايت داشت. بنابراين نتايج  دوره یثربخشاز عدم وجود رابطه بين ا

است. با تحليل مصاحبه ها مضامين زير  نتايج کمی مؤيدپژوهش کيفی در اين پژوهش، 

ها و مضامين به اختصار بيان شده است. بررسی مسير  مقوله 2استخراج شد که در جدول 

 دهد  سال سابقه خدمت هستند، نشان می 91 مک دستشغلی ده نفر از کارکنان سازمان که دارای 
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 . اند جستهی آموزشی بيشتری شرکت ها دورهبا ارتقاء شغلی در  زمان همکه افراد 

بر موفقيت شغلی و  اند توانسته های اثربخششوندگان بر اين باورند که دوره مصاحبه

 آموزشیهای  هشند. مشارکت در دوربا رگذاريموفقيت مالی و موفقيت سلسله مراتبی تأث

 هايی در ابعاد مختلف کارراهه شخصی برای کارکنان به همراه داشته است و اين نتيجه موفقيت

چون  يیها یژگيو ،. ولی در بعد موفقيت بين فردیتواند مؤيد نتايج بخش کمی اين پژوهش باشد می

ايجاد  ینهيها درزمعدم وجود روابط دوستانه، ارتباطات رسمی و خشک، اثربخش نبودن آموزش

بر اين مؤلفه است که نتايج  ها روحيه تيمی، عدم تناسب دوره با نيازها و ... نشانگر عدم تأثير دوره

 ها و موفقيت بين فردی حکايت داشت.  دوره یاز عدم وجود رابطه بين اثربخش نيز،کمی 
 

 بررسی نیمرخ مسیر شغلی کارکنان

ی به بررسی مسير شغلی ده نفر از اهه ذهنت کارريموفق بر یاثربخش ريتأثبرای روشن شدن 

است که با توجه به  شده پرداختهسال سابقه خدمت هستند،  91 کم دستکارکنان سازمان که دارای 

اين  کارراهه. مسير اند شده دادهدر نمودارها نمايش  ها آنمحدوديت حجم مقاله، نتايج تعدادی از 

ی سازمان ها پست. در محور عمودی نمودار اند شده ميستر تاکنونافراد از زمان بدو ورود به سازمان 

و  اند داشتهيی که افراد تغيير پست ها سالاست و در محور افقی  شده مرتببه ترتيب از پايين به باال 

است الزم به ذکر  شده مشخص اند گذراندهی تخصصی که افراد در اين سال ها دورهفراوانی تجمعی 

 .اند گذراندهی عمومی را نيز ها دورهی تخصصی، ها ورهداست که اين افراد عالوه بر 

 
 Diagram 1. Job career development (no.1)       (0مسير ارتقاء شغلی کارکنان )فرد شماره  .0 نمودار

مسير شغلی آن سير  0379وارد سازمان شده و تا سال  0350فرد شماره يک در سال 

ی آموزشی مسير ارتقاء ها دورهم افزايش شرکت در صعودی داشته است و از آن به بعد عليرغ

 شده است. زيوخ افتوی دچار 
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 Diagram 2. Job career development (no.2)           (9مسير ارتقاء شغلی کارکنان )فرد شماره  .9نمودار 

 

مسير شغلی آن سير  0383وارد سازمان شده است و تا سال  0379فرد شماره دو در سال 
  يی شده است.ها افتی آموزشی دچار ها دورهعليرغم شرکت در  بعدازآنداشته و صعودی 

 

 
 Diagram 3. Job career development (no.3)       (3مسير ارتقاء شغلی کارکنان )فرد شماره  . 3نمودار

 

مسير شغلی وی سير  0389وارد سازمان شده است و تا سال  0390فرد شماره سه در سال 

  مجدداً خيز داشته است. 0329سال  و درافت  0387ته است و در سال صعودی داش
مسير شغلی آن سير  0387وارد سازمان شده است و تا سال  0374در سال  4فرد شماره 

ی آموزشی در مسير شغلی ها دورهعليرغم شرکت در  0382صعودی داشته است و در سال 

مسير شغلی آن سير  مجدداً 0329و  0320ی شده است و در سال توجه قابلخود دچار افت 

 است. داکردهيپصعودی 

 مسير شغلی آن بدون هيچ 0320وارد شرکت شده است و تا سال  0379در سال  9فرد شماره 
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 Diagram 4.  Job career development (no.4)     (4مسير ارتقاء شغلی کارکنان )فرد شماره   .4 نمودار

 

 
 Diagram 5.  Job career development (no.5)      (9لی کارکنان )فرد شماره مسير ارتقاء شغ . 9نمودار

 

است.از مشاهده  جاشده جابهافقی  صورت به 0329تا  0320افتی سير صعودی داشته است و از 

ی آموزشی بيشتری ها دورهبا ارتقاء شغلی در  زمان همچنين استنباط کرد که افراد  توان یمنمودارها 

 برای افراد تربيت هدف با و انتصاب بر مقدم آموزش موارد، اکثر در واقع اند. درشرکت کرده 

بر  يد،بلکه غالباً افراد پس از انتصاب به سمت جد است؛ نبوده سمت يک تصدی صالحيت کسب

فرض هم دارد که  يشپ يک يریگ يجهنت يندر دوره ها شرکت کرده اند. ا یاساس الزامات سازمان

 ها اعتماد کرد. در دوره يرانمد -یونه صور – یسازمان دال بر حضور واقع های به داده يدبا
 

 یریگ جهینتبحث و 
وجود داری  معنی ها رابطه مثبت و آن یت شغليو موفق یآموزش یها دوره ین اثربخشيب

 یت شغلي؛ موفقیآموزش یها توان ادعا کرد که با افزايش اثربخشی دورهدارد و همچنين می

 Dehghani, Dghighiهای  با نتايج پژوهش آمده دست به. نتايج هبود خواهد يافتکارکنان نيز ب
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Asli, and Pourvali (2015), Mousavifar (2008), Armstrong-Stassen and Cameron 

 های شغل و ضرورت برحسبآموزش  موردپژوهشهمسو و هماهنگ است. در سازمان  (2005)

يی کلی کارمند با کار و محيط کار که گاهی حالت آن، در شروع خدمت کارمند، برای آشنا

ی آموزشی ها دوره، شوندگان مصاحبهشود. با توجه به اظهارات  های توجيهی را دارد، انجام می دوره

و افراد بازخورد مثبتی از  آورد یمی جديد را برای کارکنان به وجود ها مهارتی يادگيری ها فرصت

ی بااليی دارند. نتايج ريپذ تيمسئولنجام وظايف محوله حس و در ا کنند یمعملکرد خود دريافت 

ی آموزشی مناسبی ها دورهتحت تأثير  تواند یمگويای اين مطلب است که موفقيت شغلی افراد 

ت يو موفق یآموزش یها دوره ین اثربخشيبو  شود یمباشد که از طرف سازمان مربوطه برگزار 

 Raoufiنتايج پژوهش  برخالفنتايج اين پژوهش رد. وجود نداداری  معنی آنها رابطه ین فرديب

and Tarikhi ghouchani dorus (2004) .در ايجاد روابط دوستانه  ها دورهعدم توانمندی  است

اين علل اين است که کارکنان  ازجملهتواند علل مختلفی داشته باشد  می موردپژوهشدر سازمان 

در يک رقابت ناسالم به دنبال پيشی گرفتن از  به دنبال کار تيمی و همکاری گروهی نيستند و

 ین اثربخشيب د.دانن یميکديگر هستند و تمام تالش خود را در جهت رسيدن به موفقيت فردی 

توان وجود دارد و همچنين میداری  معنی آنها رابطه مثبت و یت ماليو موفق یآموزش یها دوره

کارکنان نيز بهبود خواهد يافت.  یت ماليموفق ؛یآموزش یها ادعا کرد که با افزايش اثربخشی دوره

تواند کارکنان را به يادگيری بهتر  می موردپژوهشی مالی در سازمان ها مشوقافزايش دريافتی و 

تواند بخش  ی موفقيت مالی کارکنان تابع عوامل مختلفی است که آموزش میطورکل بهتشويق کند 

آنها  یت سلسله مراتبيو موفق یآموزش یها ورهد ین اثربخشيب مهم و تأثيرگذار آن تلقی شود.

توان ادعا کرد که با افزايش اثربخشی وجود دارد و همچنين میداری  معنی رابطه مثبت و

 کارکنان نيز بهبود خواهد يافت. یت سلسله مراتبي؛ موفقیآموزش یها دوره

ی انجام درست به، يک سازمان خدماتی و دولتی است که اگر آموزش موردپژوهشسازمان 

های سياسی و قومی تأثير نپذيرد و مسير وابستگی شود از فاکتورهای ديگر غير مرتبط مانند

کارراهه روشنی برای هر فرد وجود داشته باشد، کارکنان به موفقيت سلسله مراتبی دست 

و مطالعه  موردپژوهشبر روی ده کارمند سازمان  گرفته انجامخواهند يافت. با توجه به بررسی 

توان چنين گفت که در سازمان  طی شده می مراتب سلسلهها و  کاوش مسير شغلی آنو 

و  اند جستهی آموزشی بيشتری شرکت ها دورهبا ارتقاء شغلی در  زمان هم، افراد موردپژوهش

آموزش تا يک سطح خاصی )رئيس و مدير( در مسير شغلی کارکنان نقش داشته است، اما از 
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که  اند داشتهعوامل ديگری در ارتقاء افراد در سازمان مذکور نقش  سطح مدير و رئيس به باال،

بر  ها دورهاثر  رو نيازايی شوند. زهايوخ افتموجب شده افراد در مسير ارتقاء خود دارای 

 که یدرصورتسازمانی کارکنان مثبت است، ولی بايد توجه داشت که اين موفقيت  مراتب سلسله

ی و و شخص. زمانی که افراد بر اساس روابط سياسی ار داردبر اساس آموزش باشد، حالت پايد

 شود. ها ديده می ی فراوانی در کارراهه شغلی آنزهايوخ افتيابند،  ی ديگر ارتقاء میها یوابستگ

جز در مؤلفه  ها بهدر تمامی مؤلفهها،  داده ليوتحل هيتجز ازآمده  دست به نتايج به توجه با

داری  معنی ت دوره، تأثير در رشد و تأثير بر نگرش رابطهيريمد موفقيت فردی با تناسب آموزش،

قرار گرفتن افراد در سازمان موجب برانگيخته  تيموردحماشايد به اين دليل که  وجود دارد.

افراد روابط بين فردی مناسبی با  شود یمو باعث  شود یمشدن حس حسادت بقيه همکاران 

ت يبر موفق یاثربخش یهامؤلفه ونی برای سنجش اثررگرسيضريب تعيين يکديگر نداشته باشند 

درصد از  30های آموزشی اثربخشی دوره که است مفهوم بدان و شده 305/1برابر  یکارراهه ذهن

بين  نتايج تحليل رگرسيون نشان داد .کندیم تبيين و بينی يشاثرات موفقيت کارراهه ذهنی را پ

؛ یت سازمانيير در رشد، تأثير بر نگرش و حمات دوره، تأثيريهای تناسب آموزش، مدمؤلفه

 Mousavifarهای  نتايج اين تحقيق با پژوهش مؤلفه تأثير در رشد بر کارراهه ذهنی تأثير دارد.

(2008); Hoseinian and Tabatabaiee (2009); Raoufi and Tarikhi ghouchani dorus 

ها و با استناد به نتايج اين  ی دورهاثربخشهمسو و هماهنگ است. با يک نگاه کلی به  (2004)

اند در جهت رشد کارکنان مؤثر  توانسته برگزارشدههای  توان چنين ادعا کرد که دوره پژوهش می

آمده  به وجوددر اثر آموزش  پژوهش موردباشند ولی بايد توجه داشت رشد پايدار در سازمان 

 .اند شدهاند مدام دچار افت شديد  تههای ديگری در سازمان رشد داش است و افرادی که از کانال

 تواند در موفقيت کارراهه شغلی افراد مؤثر باشد. نتايج بنابراين آموزش در اين سازمان می

( نشانگر عدم <1110/1pی )ياثر پيالداری  معنی سطح و ها داده ليوتحل هيتجز ازآمده  دست به

توان گفت  آمده، می دست ق نتايج بهبر طب .بين عملکرد سه ساله کارکنان استدار  معنی تفاوت

کارراهه شغلی ی در ا های آموزش ضمن خدمت، باعث تغيير و بهبود عمدهشرکت در دوره

 Dehghani, Daghighi یها افتهبا ي آمده دست بهنتايج  موردپژوهش نشده است.سازمان کارکنان 

Asl and Pourvali (2015); Rezaiee (2003)  .های  دوره ین اثربخشيبهماهنگ و همسو نيست

 کارکنان در سطح یازلحاظ سنوات خدمت یت کارراهه ذهنيآموزش ضمن خدمت و موفق

(1110< p) با توجه به نتايج آزمون مانوا تفاوت بين وجود ندارد؛ بنابراين داری  معنی تفاوت
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نتايج  نبود.دار  معنی ها بر اساس سابقه خدمت در متغير اثربخشی و موفقيت کارراهه ذهنی گروه

مؤيد  آمده دست بههمسو و هماهنگ است. نتايج  Kirchmeyer (1995)اين يافته با نتايج پژوهش

رسمی يا  صورت بهاين نکته است که شايد افراد در فرايند کارراهه ذهنی، زمانی که در سازمان 

گر ، ميل به رشد و شکوفايی ندارند و از طرف ديکنند یمحتی پيمانی جايگاه خود را تثبيت 

و  دهد ینمقرار  ها آنی الزم را برای رشد و شکوفايی افراد در اختيار ها مشوقسازمان نيز 

با افزايش سنوات خدمتی با اين تصور که به تمام جوانب کاری  کنند یمافراد تصور  همچنين

ته . البدهند ینمی آموزشی بها ها دورهخود اشراف کامل دارند و فرايند کاری يکنواختی دارند، به 

 نيز بايد متناسب با سنوات خدمتی کارکنان طراحی و برگزار شود.  ها دورهخود  نيب نيدرا

تقريباً همه افراد در همه مشاغل و  که يیازآنجاتوان گفت  با توجه به نتايج اين پژوهش می

آموزند، بنابراين هر فرد در حقيقت يک مسير شغلی  ی را میفرد منحصربههای  ، تجربهها پست

های ضمن خدمت  بيند. آموزش ای می های ويژه کند و مجموعه آموزش ی را دنبال میفرد ربهمنحص

بسياری از  نيب نيدرای در موفقيت کارراهه شغلی )ذهنی و عينی( افراد دارند. ولی ا کننده نييتعنقش 

ی ها حلقه مثال عنوان بههستند.  رگذاريتأثعوامل مزاحم نيز وجود دارد که بر روند اين موفقيت 

در موفقيت  موردپژوهشای عمل کردن مديران و سياست زدگی سازمان  يقهسلقدرت در سازمان و 

به  ی فراوانی است.زهايوخ افتها دارای  يتموفقاين  هرچنديرگذار است تأثکارراهه شغلی افراد 

تواند به برقراری يک ثبات نسبی در  يی برای اين مشکالت میجو چارههمين منظور شناخت و 

 پيشنهاد پژوهش از آمده دست به نتايج به موزش و کارراهه شغلی کارکنان کمک کند. با توجهآ

 کارکنان نياز بر مبتنی نيازسنجی شغلی موفقيت بر آموزشی های دوره بهتر اثربخشی جهت شود می

 ای سليقه تشخيص جای به و شود طراحی کارکنان استعداديابی اساس بر ها آموزش و شده انجام

 شود می پيشنهاد همچنين. باشد فرد کاری محيط نيازهای اساس بر آموزش بر مديران تأکيد ان،مدير

 تغييرات وجود از اطمينان کسب منظور به مناسب زمانی در ارزشيابی موردپژوهش، سازمان در

 مستمر پايش سيستم و شده لحاظ ها دوره زمانی تناسب و شود تکرار هميشگی و دائمی رفتاری

 فقدان مسير شغلی روشن در سازمان .گردد تهيه منظور اين به نيز هايی ليست چک و اندازی راه ها دوره

مربوطه به تفکيک افراد و دخيل بودن عوامل غير آموزشی در ارزيابی عملکرد کارکنان، از 

 .وندش یم ها سازمانی اين تحقيق به ساير ها افتهي ميتعمی مهمی هستند که باعث محدوديت در ها تيمحدود
 

 



 331 (3ی  شماره، 3199ستان ، بهار و تاب72سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

ها و  ها، گرداوری داده ها، انجام مصاحبه طاهره نجاتی، مسئوليت توزيع پرسشنامه سهم مشارکت نویسندگان:
، طراحی چارچوب کلی تحقيق، ويرايش ادبيات تحقيق و تايپ متن را به عهده داشت. دکتر عبداله پارسا

دار بوده و دکتر حميد  ه را عهدهگيری نهايی، ثبت و تصحيح مقال و تحليل محتوا، تکميل بحث و نتيجه
 گيری مشارکت داشته است. در تحليل محتوا، تحليل آماری و بحث و نتيجه راد، فرهادی
به ما در اين تحقيق کمک  همکاران و اساتيدی کهنويسندگان مراتب تشکر خود را از همه  سپاسگزاری:

 دارند. ن اعالم میکردند و نيز از همه مديران و کارکنان سازمان آب و برق خوزستا
اين مقاله از  .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هيچ مقاله اين در که کنند می اذعان نويسندگان تضاد منافع:

راد  نامه کارشناسی ارشد طاهره نجاتی به راهنمايی دکتر عبداله پارسا و مشاوره دکتر حميد فرهادی پايان
 استخراج شده است.

 مايت دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شده است.حاين پژوهش با  منابع مالی:
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