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 بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با توانمندسازي وتعهد سازمانی

  )(مطالعه موردي
  

  2 مجتبی منوري، 1 ابراهیم نظري
  گلستان هاي نفتی منطقهفرآوردهملی پخش  شرکت رئیس اموراداري 1

  هاي نفتی منطقه گلستانکارشناس ارشد مدیریت دولتی و شاغل در شرکت ملی پخش فرآورده 2
  کاربردينوع مقاله: 

  19/5/1398پذیرش:          15/9/1397دریافت: 
  

  چکیده
هاي مختلف منابع تخصصها، دانش و ها، آگاهیمهارت ها،حیات و بقاي هر سازمان تا حد زیادي به توانایی
توانمندي و تعهدسازمانی بیشتري  و و هرچه افراد آمادگی انسانی، به ویژه کارکنان آن سازمان بستگی دارد

زیربنا و نقطه شروع همه این تغییر و . داشته باشند بهتر در ارتقاي سطح کارایی سازمان سهیم خواهند بود
هاي ضمن آموزشبین  دارباط معنین تحقیق بررسی ارت. هدف از ایاستهاي ضمن خدمت آموزش تحوالت،

اشد. بمیهاي نفتی منطقه گلستان خدمت با توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنان شرکت پخش فرآورده
نمونه  نفري 100 آماري جامعه باشد. ازمی همبستگی نوع از پیمایشی توصیفی، استفاده مورد تحقیق روش

 ادهاستف مورد ابزاراز جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نفر با استفاده  88آماري 
 وردم محتوایی روش با ابزار روایی و کرونباخآلفاي  روش از استفاده با هاپرسشنامه پایاییاست.  نامهشپرس

کرونباخ  ضریب آلفايهاي توزیع شده بین کارکنان با . براي اطمینان از پایایی پرسشنامهاندگرفته قرار تأیید
روایی  .جداگانه محاسبه گردید طورها بههر یک از پرسشنامه 19SPSS براي استفاده از نرم افزارآماري

 مستقل و آموزش ضمن خدمت متغیر در این تحقیق، پرسشنامه به روش محتوایی انجام گرفته است
 منظور اطمینان از نرمال بودن به حاضر تحقیقدر  باشند.توانمندسازي و تعهد سازمانی متغیرهاي وابسته می
هاي فرضیهبراي آزمون . شده استاسمیرنوف استفاده -توزیع متغیرهاي مورد آزمون از آزمون کولموگروف

. نتایج این پژوهش نشان داد شده استهاي پارامتري پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده تحقیق از آزمون
کارکنان (احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق  ا توانمندسازيهاي ضمن خدمت ببین آموزش

احساس معناداربودن شغل کارکنان) و با تعهد سازمانی کارکنان (تعهد  و انتخاب کارکنان، احساس موثربودن
 دارد. داري وجودرابطه معنیعاطفی تعهد مستمر و تعهد هنجاري کارکنان) 

  د سازمانی، توانمندسازيهآموزش ضمن خدمت، تعکلیدي:  کلمات

                                                        
 enazari1357@gmail.com 
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  مقدمه
هاي مختلف اعم از خصوصی و دولتی یکی از وظایف اصلی و انکارناپذیر آموزش ضمن خدمت در سازمان

ها و جلسات توجیهی آشنایی با فرایندهاي کاري رود. این کار ابتدا با برگزاري کالسمدیران به شمار می
هاي بازآموزي و د و در طول خدمت نیز با برگزاري منظم دورهشوسازمان براي کارکنان تازه استخدام آغاز می

شود تا آنها بتوانند با کسب اطالعات و تجربیات کاري می هاي آموزشی دانش و اطالعات کارکنان روزآمدکالس
توانمندسازي یکی از طرفی  از )1392:28، (دماوندي و الزامی. هاي خود را ارتقاء دهنددانش و توانمندي

 هايرغم بحثترین مفاهیم دنیاي کسب و کار است که اکنون به موضوع روز بدل شده است. بهنویدبخش
برداري از آن اندك و ناچیز بوده است. هر چند توانمندسازي به فراوان درباره فواید توانمندسازي، تاکنون بهره

استفاده کنند، اما تعداد مدیران و دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه افراد سازمان مدیران امکان می
: 1386 (زارعی متین و همکاران، سازي را بدانند، اندك استهایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندگروه
شود باشد که درتعریف آن بیان میدر این زمینه، تعهد سازمانی کارکنان می دیگریکی از مفاهیم مطرح  ).36

وفاداري کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضاي تعهد سازمانی یک نگرش دربارة 
: 1389 همکاران، (شریفی و دهندسازمان عالقۀ خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می

89.(  
 افزایشتعهد سازمانی، متغیري مهم در درك رفتار کارکنان است که با تأثیر بر عملکرد کارکنان، باعث 

سازد که احساس شود. احساس توانمندسازي کارکنان را قادر میتوانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنان می
هاي توانمندي، کارکنان را قادر توانند کارشان را به صورت شایسته انجام دهند. به عالوه، مداخلهکنند می

 ینفت يهاپخش فرآورده شرکت جام دهندتوانند کارشان را به طور کامل انسازد که احساس کنند میمی
خود  باشد تا بتواند به اهدافباتعهد می توانمند و یکارکنان ازمندیها نسازمان ریهمانند سا زیمنطقه گلستان ن

شرکت باشد و از آنجا که  نیا يبرا يتواند کمک موثرضمن خدمت می يهاآموزش يلذا برگزار. ابدیدست 
سوال  نیرابناب تواند راهگشا باشد.انجام این تحقیق می انجام نشده است کتشر نیدر ا یقیتحق نیتاکنون چن

کت کارکنان شر یتعهد سازمان و يضمن خدمت با توانمندساز يهاآموزش نیب ایآ عبارت است از: قیتحق یاصل
  وجود دارد؟ يدارمنطقه گلستان رابطه معنی ینفت يهاپخش فرآورده

هاي آموزشی متعددي را در مراکز آموزشی خود یا مراکز نطقه گلستان، دورههاي نفتی مشرکت پخش فرآورده
هاي آموزشی و میزان وقتی که ی که براي برگزاري دورهیهاهزینه به کند. اگرآموزشی موجود برگزار می

 کنند توجهها صرف میهاي نفتی منطقه گلستان براي شرکت در این دورهکارکنان شرکت پخش فرآورده
 شوند حائز اهمیت خواهند بود. زیرا اگرها میباشیم، تعیین کیفیت و نوع محصولی که ناشی از این دوره داشته

انرژي منابع  شوند نرسد، پیداست که چه اندازه وقت،ها به اهدافی که براي نیل به آنها برگزار میاین دوره
ها به کردن میزان دستیابی این دورهبودجه سازمان به هدر رفته است. لذا براي مشخص  انسانی و زمان و

  مانی انجام این تحقیق ضروري است.اهداف مصوب و تعیین شده و افزایش توانمندسازي و تعهد ساز
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  مبانی نظري تحقیق
 خدمات و کاال تولید در کلیدي نقش عامل، تریناساسی عنوان به انسانی نیروي شکبی تولید، عوامل میان از

 موجب که فرایندي هر رو این از .دانست سازمان یک سرمایه ترینمهم توانمی را کارآمد انسانی دارد. نیروي
 نتیجه که باشدمی افزا سرمایه فرایندي گردد، فعالیت و کار نوع با متناسب انسانی نیروي توانمندي ارتقاي

 را محوري نقش این که است آموزش فرایندي. شودمی ظاهر تولید کمیت و کیفیت در مستقیم طور به آن
 است. شده تاکید کتمان ناپذیر حقیقتی بر است، توسعه کلید آموزش شود گفته اگر بنابراین دارد عهده بر

بهبود و توسعه رفتارکارکنان  کاري، مهارت سطح دانش، ارتقاي منظور به سازمان، هر در مختلف هايآموزش
در  نیز را هادانشگاه و گسترده دستاوردها این شمول برخورداراست، زیادي اهمیت از سازمان بیشتر کارایی و
  ).102: 1389گیرد (میرسپاسی، می بر

  تعریف توانمندسازي
بتواند  فرد کند تاتوانمندسازي روانشناختی مفهومی است که بین قوت فردي و مهارت فرد پیوندي برقرار می

 ،1همکاران (آمیچاي و آوردوجود میهبه نفس بو در فرد اعتماد  اي در سیستم خود داشته باشدرفتار فعاالنه
2008 :112.(  

  داند:توانمندسازي را داراي چهار بعد زیر می) 109: 1997(2اسپریتزر
دار بودن احساس معنی -4 -ن بود مؤثر احساس -3 -احساس داشتن حق انتخاب -2 -احساس شایستگی -1

  شغل

  مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس

) در مدل مفهومی خود از توانمندسازي کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه 124: 1990(3توماس و ولتهاوس 
ور از اند. به اعتقادشان منظ(استقالل)، شایستگی و معنادار بودن پرداخته توانمندسازي، یعنی تاثیر، انتخاب

ن منظور از انتخاب و تعیی به وجود آید.تاثیر این است که با انجام دادن یک وظیفه خاص تغییري در کل کار 
هایی است که براي حرکت به شخصی خود فرد است و شایستگی، داشتن مهارت، تجربه و توانمندي رفتار

فرد و کار ارتباط مستقیم دارد.  سمت جلو الزم است و سرانجام این که معنادار بودن با سازگاري نظام ارزشی
هر چه قدر درجه اعتقاد فرد به تاثیر کار، فرصت انتخاب، شایستگی الزم همچنین از دیگاه این دو پژوهشگر 

دون تر است و بتر باشد، میزان احساس توانمندسازي کارکنان نیز به تبع آن بیشو درجه معنادار بودن بیش
 وجود ندارد. به اعتقاد توماس و ولتهاوس توانمندسازي احساس معنادار بودن، توانمندسازي به خودي خود

هاي وجود دارند هاي مختلف آشکار شود؛ ولی شناختیک ویژگی شخصیتی درازمدت نیست که در موقعیت
 کننده آگاهی و شناخت هر کارمند از خودش است. توانمندسازي منعکس اند.که در محیط و متن کار نهفته

                                                        
1 Amichai 
2 Spreitzer 
3 Tomass & Volthass 
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مانند  ايبه عوامل زمینه دارند که توانمندسازي فقط ارزیابی وظایف کاري کارکنان نیست، بلکه آنها اعتقاد
  ).131:  2006 ،4و زیردستانشان وابسته است (مویی و هنکین رابطه متقابل کارمندان با ناظران، دوستان،

 
  )1990مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس( ):1(شکل

  تعاریف تعهد سازمانی
مطرح گردید. فردي که » سازمانیانسان «) در مقالۀ 21:  1956( 5مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط وایت

ها متعهد باشد. تعهد سازمانی کند باید خود را متعلق به سازمان دانسته و به تمام بخشبراي سازمان کار می
 نژاد و(سبحانی توان، اعتقاد قوي به اهداف سازمانی و تمایل قوي به تداوم عضویت در آن تعریف کردرا می

توان ناشی از عوامل مشخصی مانند سن، سابقۀ خدمت و ستیرز تعهد را میبه نظر ا ).124: 1388همکاران، 
گیري و احساس امنیت شغلی هاي سازمان، میزان آزادي کارکنان در تصمیمعوامل سازمانی مانند ویژگی

 .دانست

  6مدل می یر و آلن
بعدي تعهد  مفاهیم یکهایی که در ها و تفاوتبعدي را مبتنی بر مشاهده شباهت می یر و آلن مدل سه

، دهد و این پیوندسازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می
شوند. تعهد عاطفی، که اشاره احتمال ترك شغل را کاهش خواهد داد. آنها بین سه نوع تعهد، تمایز قایل می

سازمان به خاطر  که به تمایل به باقی ماندن در تعهد مستمر به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد.
سرانجام تعهد هنجاري، که  شود وسازمان مربوط می ماندن در هاي ناشی ازپاداش هاي ترك سازمان یاهزینه

  ).109: 1388(خنیفر و همکاران،  .کنداحساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می
  تحقیقاهداف 

  هاي ضمن خدمت با توانمندسازي کارکنان هدف اصلی اول: بررسی رابطه بین آموزش
  هاي فرعی:هدف

  هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی کارکنان ) بررسی رابطه بین آموزش1
  هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاب کارکنان ) بررسی رابطه بین آموزش2
  بودن کارکنان  ي ضمن خدمت با احساس موثرها) بررسی رابطه بین آموزش3

                                                        
4 Moee& Hangin 
5 White 
6 Allen & Meyer 
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  بودن شغل کارکنان  دارهاي ضمن خدمت با احساس معنی) بررسی رابطه بین آموزش4
  هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی کارکنان بررسی رابطه بین آموزش هدف اصلی دوم:

  هاي فرعی:هدف
  هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفی کارکنان ) بررسی رابطه بین آموزش5
  هاي ضمن خدمت با تعهد مستمرکارکنان ) بررسی رابطه بین آموزش6
  من خدمت با تعهد هنجاري کارکنان هاي ض) بررسی رابطه بین آموزش7

  پیشینه تحقیق
  شود:شینه تحقیقات دراین مقاله اشاره میپیتنها به بخشی از 

  تحقیقات داخلی
هاي ضمن خدمت پرسنل پرستاري با ) پژوهشی با عنوان رابطه آموزش124: 1393( همکاران مناجاتی و-1

نتایج حاصل  اند وانجام داده خشنودي شغلی و رفتار شهروندي سازمانی، تعهد سازمانی، هاي شغلی:پیامد
نی و رضایت شغلی معنادار است. اما رابطه نشان داد رابطه آموزش ضمن خدمت پرسنل پرستاري با تعهد سازما

  آموزش ضمن خدمت با رفتار شهروندي معنادار نبوده و بین آنها ارتباطی وجود نداشت.
هاي ضمن خدمت، سابقه خدمت ) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه آموزش106: 1392( دماوندي و الزامی -2

اند و نتایج تحقیق نشان داد که از میان سه عامل انجام داده و تحصیالت با توانمندي شغلی معلمان زن،
هاي ضمن خدمت، سابقه و تحصیالت، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معناداري با توانمندي شغلی آموزش

هاي توانمندي شغلی، رابطه معناداري وجود ارتباط دارد. همچنین بین آموزش ضمن خدمت و هر یک از مولفه
هاي ضمن خدمت معلمان بر توانمندي شغلی قیق حاکی از این است که آموزشارد. به طور کلی نتایج تحد

   .آنان تاثیر دارد
هاي آموزش ضمن خدمت و توانمندسازي ) پژوهشی با عنوان رابطه دوره78: 1391( پور و تیرگرکرمیشاه-3

دمت و توانمندسازي هاي آموزش ضمن خنتایج نشان داد بین چگونگی اجراي دوره اند وانجام داده کارکنان،
  دار مستقیم وجود داشت.هاي آن رابطه معنیو همچنین مولفه

هاي ضمن خدمت بر میزان ) پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش81:  1390( همکاران اسالمی و -4
من هاي ضآموزشاند و نتایج نشان داد، از نظر کارکنان، انجام داده توانمندسازي کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی،

  خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازي کارکنان نقش دارد.
هاي ضمن خدمت و ) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین آموزش86:  1386( متین و همکارانزارعی-5

که  دهندنتایج تحقیق نشان می اند وانجام داده توانمندسازي کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزي استان قم)،
توانمندي کارکنان مورد بررسی در این سازمان، در تمامی ابعاد باالتر از میانگین است؛ اما بین سطح سطح 

  توانمندي آنان و ساعات آموزشی ضمن خدمت طی شده، همبستگی مشاهده نشد.
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  تحقیقات خارجی :
ام هارستر انج المللی) پژوهشی درباره تأثیر آموزش سرپرستی در شرکت بین94: 2003و همکاران (  7فلن -1

  تر مدیران بود.اتر و کاري این آموزش رفتار مطلوبدادند. در این پژوهش، به مدیران آموزش داده شد و نتیجه
تا  1986هاي ي سال) در پژوهشی در فرانسه نشان دادند که در فاصله76: 2001و همکاران (  8بالوت -2

وري افزایش یافته است، یعنی با افزایش ي صنعت، بهرهحوزه به دلیل افزایش کارکنان آموزش دیده در 1992
  وري دو درصد افزایش یافته است.هیک درصدي کارکنان آموزش دیده، بهر

  چارچوب مفهومی تحقیق
مستقل  ) به عنوان متغیر88: 1386در این پژوهش آموزش ضمن خدمت براساس مدل زارعی متین و همکاران(

) 101:  2000( ) و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و مایر89: 1997( اسپریتزرو توانمندسازي براساس مدل 
در چارچوب نظري زیر با توجه به مطالعات مبانی تئوریک در پیشینه  باشند.هاي وابسته میبه عنوان متغیر

ان شکل زیرنش درتحقیقات انجام شده و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور محقق چارچوب مفهومی تحقیق 
   داده شده است:

  
  مدل مفهومی تحقیق): 2(شکل 

 
 
  
  

                                                        
7 Fellen 
8 Ballot 
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  شناسی تحقیقروش
جامعه  د.باشیم پیمایشی و از نظر نوع، همبستگی -این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی

باشد. می نفر 100هاي نفتی منطقه گلستان به تعداد آماري این تحقیق، کلیه کارکنان شرکت پخش فرآورده
روش  گیري ازجامعه آماري، ازباشد و براي نمونهنفر می 80حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 

و  ايآوري اطالعات به دو صورت یعنی کتابخانههاي گردروش گیري تصادفی ساده استفاده شده است.نمونه
) 145: 1386( زارعی متین و همکارانگردآوري اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد آموزش ضمن خدمت  ابزار

 ) و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر142:  1997( توانمندسازي اسپریتزرد پرسشنامه استاندار و
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه منظم یا بسته (طیف  باشند.ط میتبمقاالت مر کتب و ) و125: 2000(

پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه  آوري اطالعات استفاده شده است.جمعاي جهت لیکرت) پنج گزینه
 24سوال توانمندسازي و  16سوال آموزش ضمن خدمت،  18 باشد که هر پرسشنامه به ترتیب مشتمل برمی

   .ها به آن اشاره شده است)(درپیوست سوال تعهد سازمانی است
 باشند.مندسازي و تعهد سازمانی متغیرهاي وابسته میتوان مستقل و در این تحقیق، آموزش ضمن خدمت متغیر

در این تحقیق روایی پرسشنامه به روش محتوایی انجام گرفته است. بدین صورت که سواالت پرسشنامه به 
  رویت اساتید راهنما و مشاور رسید و مورد تایید قرار گرفت.

 . بر اساس این فرمول زمانی کهشداستفاده  ها از روش آلفاي کرونباخبراي بررسی و برآورد پایایی پرسشنامه
دست آمده از هاي بهتوان به این نتیجه رسید که دادهدست بیاید میبه 70% محاسبه شده بیشتر از αضریب 

اخ هاي توزیع شده بین کارکنان با ضریب آلفاي کرونبپایایی الزم برخوردارند. براي اطمینان از پایایی پرسشنامه
  :طورجداگانه محاسبه گردید کهها بههر یک از پرسشنامه 19SPSS نرم افزار آماري براي استفاده از

  شد. 874/0و تعهد سازمانی  781/0توانمند سازي  803/0آموزش ضمن خدمت 
آزمون نرمالیته جهت بررسی نرمال بودن یا نبودن  -1: هايدر تحقیق حاضر در سطح آمار استنباطی از آزمون

گردد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل هاي همبستگی مناسب ارائه میروش 1اساس بند بر  -2ها، داده
  .طرفه استفاده خواهد شد واریانس یک

هاي در این تحقیق از فنون آماري توصیفی شامل جدول و نمودار فراوانی براي تجزیه و تحلیل داده
(دموگرافیک) جامعه و نمونه آماري  ناختیهاي جمعیت ششناختی استفاده شده است. شناخت ویژگیجمعیت

 تواند با افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی، مبنایی را برايمورد بررسی در تحقیق، می
ن آزمو ها ازدر این تحقیق جهت تشخیص نرمال یا غیرنرمال بودن داده هاي آینده در اختیار او قرار دهد.تحلیل

بررسی صحت و سقم فرضیات ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس و براي  نرمالیته و
  رگرسیون استفاده شده است.
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  تجزیه و تحلیل اطالعات 
  باشند.) زن می% 75/13نفر ( 11) مرد و % 25/86نفر ( 69تعداد نفر افراد مورد مطالعه،  80از بین 

 75/18نفر( 15) لیسانس، % 75/53نفر( 43 ) فوق دیپلم،% 25/21نفر ( 17) دیپلم، % 25/6نفر ( 5از این تعداد 
تا  1) % 25/31نفر ( 25نفر)،  80از کل پرسش شوندگان ( باشند.) داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر می%

  سال، سابقه کار دارند. 21تر از ) بیش% 75/23( نفر 19سال و  20تا  11) %45نفر( 36سال،  10
  رهاي تحقیقتوصیف متغی-

  ): نتایج حاصل از توصیف متغیرها1جدول (
  انحراف معیار  واریانس  میانگین  ماکسیمم  مینیمم  متغیر

 7.57050 57.313 62.4375 77.00 44.00 هاي ضمن خدمتآموزش
 2.16411 4.683 15.1125 19.00 9.00 احساس شایستگی

 2.37924 5.661 14.6000 20.00 8.00 احساس داشتن حق انتخاب
 2.29253 5.256 12.1000 19.00 8.00 احساس موثربودن

 2.71351 7.363 13.5625 19.00 5.00  داربودن شغلاحساس معنی
 6.82396 46.566 55.3750 72.00 37.00 توانمندسازي
 3.87266 14.997 30.2000 38.00 19.00 تعهد عاطفی
 4.44586 19.766 28.1375 37.00 16.00 تعهدمستمر
 3.55159 12.614 30.7625 38.00 19.00 تعهدهنجاري
 10.40399 108.243 89.1000 113.00 54.00  تعهد سازمانی

ین را ترین میانگبودن، کم ترین میانگین و متغیر احساس موثرشود، متغیر تعهد سازمانی بیشمالحظه می
 متغیر احساس شایستگی قرار آن در ترینترین پراکندگی در متغیر تعهد سازمانی و کمهمچنین بیش دارد.
  .دارد

  آزمون کولموگروف، اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق-
اسمیرنوف استفاده  -به منظور اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهاي مورد آزمون از آزمون کولموگروف

  کنیم.می
H0: باشند.ها داراي توزیع نرمال میداده    H1: باشند.یها داراي توزیع نرمال نمداده  

ا ب هاي ضمن خدمتآموزش نشان داد که متغیر متغیرهاي تحقیقاسمیرنوف  –نتایج آزمون کولموگروف 
احساس داشتن حق انتخاب با سطح  051/0) احساس شایستگی با سطح معناداري 345/0سطح معناداري (

با سطح معناداري  شغلبودن  داراحساس معنی 290/0احساس موثربودن با سطح معناداري  058/0معناداري 
با سطح  مستمر تعهد 433/0با سطح معناداري  تعهد عاطفی 106/0با سطح معناداري  توانمندسازي 091/0

باشد. می 309/0با سطح معناداري  تعهد سازمانی 275/0با سطح معناداري  هنجاري تعهد 398/0معناداري 
بنابراین فرضیه  .است 05/0اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق بزرگتر از  –آزمون کولموگروف اینکه در با توجه به 

H0 هايها در این نمونه آماري نرمال است، به همین علت براي آزمون فرضیهشود یعنی توزیع دادهتایید می 
  شود.فاده میهاي پارامتري پیرسون و رگرسیون و واریانس استتحقیق از آزمون
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  آزمون فرضیات
 فرضیه اصلی اول

0Hهاي ضمن خدمت با توانمندسازي رابطه معناداري وجود ندارد.: بین آموزش  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با توانمندسازي رابطه معناداري وجود بین آموزش  

  هاي ضمن خدمت با توانمندسازي): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش2جدول (
  توانمندسازي  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 706.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  توانمندسازي
 1 706.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 2( آزمون همبستگی پیرسون درجدول دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب همبستگی)  < 0هاي ضمن خدمت با توانمندسازي رابطه مثبت (بین آموزش توان گفت:معناداري) می

= ضریب همبستگی). بنابراین فرضیه اصلی اول  706/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی و
  .گرددتأیید می

 ها را آزمونهاي ضمن خدمت با توانمندسازي، خطی بودن رابطه بین متغیرآزمون واریانس بین آموزشنتایج 
دار معنی 000/0در سطح  1این مقدار با درجه آزادي  .باشدمی 465/77برابر با که  Fبا توجه به مقدار کند.می

دمت در توانمندسازي کارکنان شرکت هاي ضمن خسطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0گردیده است (
  .باشد و رابطه خطی بین آنها وجود داردهاي نفتی منطقه گلستان موثر میپخش فرآورده

  هاي ضمن خدمت با توانمندسازينتایج آزمون رگرسیون بین آموزش :)3(جدول
  واتسون -دوربینآماره  انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده R)2(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل

1 a.706 .498 .492 4.86446 2.102 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -): آماره دوربین3براساس جدول (
از تغییرات  % 2/49دست آمده است، یعنی به 492/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

ل هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقشرکت پخش فرآورده (توانمندسازي) کارکنان درمتغیر وابسته 
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش
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  هاي ضمن خدمت با توانمندسازيمعادله خط رگرسیون بین  آموزش: )4جدول (

و سطر  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی ،)4در جدول (
) و Xهاي ضمن خدمت متغیر مستقل (آموزشباشد. در این جا می 1βدوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

 =647/15a=  ،636/0bومقادیر  Y=a+bxباشد که با توجه به فرمول ) میYمولفه توانمندسازي متغیر وابسته (
  شود: است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می

  = توانمندسازي 647/15+  636/0هاي ضمن خدمت) (آموزش
 فرضیه فرعی اول: 

0H :هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی رابطه معناداري وجود ندارد.بین آموزش  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی رابطه معناداري وجود بین آموزش  

  هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش5جدول (
  احساس شایستگی  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 345.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 002.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  احساس شایستگی
 1 345.*  ضریب همبستگی پیرسون

  002.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 5( ازآزمون همبستگی پیرسون درجدولدست آمده براساس نتایج به
ضریب  < 0هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی رابطه مثبت (بین آموزش توان گفت:معناداري) می

= ضریب همبستگی). بنابراین فرضیه  345/0= سطح معناداري و 002/0داري وجود دارد (همبستگی) و معنی
  ردد.گفرعی اول تأیید می

ها را هاي ضمن خدمت با احساس شایستگی، خطی بودن رابطه بین متغیرنتایج آزمون واریانس بین آموزش
دار معنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 513/10برابر با   Fمقدار .کندآزمون می

ر احساس شایستگی کارکنان هاي ضمن خدمت دسطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0گردیده است (
  .باشد و رابطه خطی بین آنها وجود داردهاي نفتی منطقه گلستان موثر میشرکت پخش فرآورده

  
  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل

  B   استانداردخطاي  Beta  .  .  
(Constant) 15.647 4.546  3.442 .001 

 000. 8.801 706. 072. 636.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  هاي ضمن خدمت با احساس شایستگینتایج آزمون رگرسیون بین آموزش ):6جدول (
  واتسون -دوربینآماره  انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده R)2(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.345 .119 .107 2.04451 1.966 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -آماره دوربین ،)6براساس جدول (
از تغییرات متغیر  %7/10دست آمده است، یعنی به 107/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

 هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقلشرکت پخش فرآورده شایستگی) کارکنان دروابسته (احساس 
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش

  هاي ضمن خدمت با احساس شایستگیمعادله خط رگرسیون بین آموزش ):7جدول (

و سطر  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی )7در جدول (
ضمن خدمت متغیر مستقل هاي باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βدوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

)X) و مولفه احساس شایستگی متغیر وابسته (Yباشد که با توجه به فرمول ) میY=a+bx 961/8مقادیر  و 
a=  ،099/0b= شود: است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = احساس شایستگی 961/8+  099/0هاي ضمن خدمت) آموزش(
 فرضیه فرعی دوم: 

0H هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاب رابطه معناداري وجود ندارد.آموزش: بین  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاب رابطه معناداري وجود بین آموزش  

  هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاب): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش8جدول (
  احساس داشتن حق انتخاب  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 614.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  احساس داشتن حق انتخاب
 1 614.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 9( جدول آزمون همبستگی پیرسون در دست آمده ازاساس نتایج به بر
 < 0هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاب رابطه مثبت (توان گفت: بین آموزشمی معناداري)

= ضریب همبستگی). بنابراین  614/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی ضریب همبستگی) و

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل

  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  
(Constant) 8.961 1.911  4.690 .000 

 002. 3.242 345. 030. 099.  هاي ضمن خدمتآموزش
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هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق نتایج آزمون واریانس بین آموزش. گرددفرضیه فرعی دوم تأیید می
ن مقدار با باشد که ایمی 254/47برابر با  F کند. مقدارها را آزمون میانتخاب، خطی بودن رابطه بین متغیر

هاي ضمن سطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0دار گردیده است (معنی 000/0در سطح  1درجه آزادي 
باشد هاي نفتی منطقه گلستان موثر میخدمت در احساس داشتن حق انتخاب کارکنان شرکت پخش فرآورده

  و رابطه خطی بین آنها وجود دارد .
  هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخاببین آموزش): نتایج آزمون رگرسیون 9جدول (

  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده )2R(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.614 .377 .369 1.88954 1.824 

توانیم از آزمون میقرار دارد بنابراین  5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -): آماره دوربین9براساس جدول (
از تغییرات متغیر  %9/36دست آمده است، یعنی به 369/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

 هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیرشرکت پخش فرآورده وابسته (احساس داشتن حق انتخاب) کارکنان در
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین میمستقل (آموزش

  هاي ضمن خدمت با احساس داشتن حق انتخابمعادله خط رگرسیون بین آموزش ):10جدول (

و  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی ،)10در جدول (
هاي ضمن خدمت متغیر باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βسطر دوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

 Y=a+bxباشد که با توجه به فرمول ) میY) و مولفه احساس داشتن حق انتخاب متغیر وابسته (Xمستقل (
  شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می =547/8a=  ،193/0bمقادیر  و

  = احساس داشتن حق انتخاب 547/8+  193/0هاي ضمن خدمت) (آموزش
  هاي ضمن خدمت با احساس موثربودن): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش11جدول (

  احساس موثربودن  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 460.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  احساس موثربودن
 1 460.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل

  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  

(Constant) 8.547 1.766  5.442 .000 
 000. 6.874 614. 028. 193.  هاي ضمن خدمتآموزش
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 فرضیه فرعی سوم: 
0Hبودن رابطه معناداري وجود ندارد. هاي ضمن خدمت با احساس موثرآموزش : بین  
1H: دارد.بودن رابطه معناداري وجود  هاي ضمن خدمت با احساس موثربین آموزش  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 13( جدول آزمون همبستگی پیرسون در دست آمده از براساس نتایج به
ضریب  < 0هاي ضمن خدمت با احساس موثربودن رابطه مثبت (آموزشبین  توان گفت:معناداري) می
= ضریب همبستگی). بنابراین فرضیه  460/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی همبستگی) و

 F قدارکند. مها را آزمون میگردد. آنالیز واریانس رگرسیون، خطی بودن رابطه بین متغیرفرعی سوم تأیید می
سطح > 05/0( دار گردیده استمعنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 917/20با  برابر

هاي نفتی هاي ضمن خدمت در احساس موثربودن کارکنان شرکت پخش فرآوردهمعناداري). بنابراین آموزش
  .باشد و رابطه خطی بین آنها وجود داردمنطقه گلستان موثر می

  هاي ضمن خدمت با احساس موثربودنج آزمون رگرسیون بین آموزش: نتای)12جدول (
  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده R)2(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل

1 a.460 .211 .201 2.04876 1.869 

توانیم از آزمون می قرار دارد بنابراین 5/2تا  5/1واتسون در محدوده -: آماره دوربین)12براساس جدول (
از تغییرات متغیر  %1/20دست آمده است، یعنی به 201/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقل وابسته (احساس موثربودن) کارکنان درشرکت پخش فرآورده
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش

  هاي ضمن خدمت با احساس موثربودنمعادله خط رگرسیون بین آموزش): 13جدول (

و  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی ،)13در جدول (
هاي ضمن خدمت متغیر باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βسطر دوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

دیر مقا و Y=a+bxباشد که با توجه به فرمول ) میY) و مولفه احساس موثربودن متغیر وابسته (Xمستقل (
405/5a=  ،139/0b= شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = احساس موثربودن 405/5+  139/0هاي ضمن خدمت) (آموزش
 :یه فرعی چهارمفرض

0Hبودن شغل رابطه معناداري وجود ندارد. دارهاي ضمن خدمت با احساس معنی: بین آموزش  
1H: دارد.بودن شغل رابطه معناداري وجود  دارهاي ضمن خدمت با احساس معنیبین آموزش  
  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل
  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  

(Constant) 5.405 1.915  3.778 .000 
 000. 4.574 460. 030. 139.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  بودن شغل دارهاي ضمن خدمت با احساس معنی): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش14جدول (
  داربودن شغلاحساس معنی  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 573.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  داربودن شغلاحساس معنی
 1 573.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 17( جدول آزمون همبستگی پیرسون در دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب < 0( داربودن شغل رابطه مثبتهاي ضمن خدمت با احساس معنیتوان گفت: بین آموزشمعناداري) می
= ضریب همبستگی). بنابراین فرضیه  573/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی همبستگی) و

ا توجه ب کند.ها را آزمون میرسیون، خطی بودن رابطه بین متغیرگردد. آنالیز واریانس رگفرعی چهارم تأیید می
دار گردیده است معنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 178/38برابر با  F به مقدار

بودن شغل کارکنان شرکت  دارهاي ضمن خدمت در احساس معنیسطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0(
  باشد و رابطه خطی بین آنها وجود دارد.هاي نفتی منطقه گلستان موثر میدهپخش فرآور

  بودن شغل دارهاي ضمن خدمت با احساس معنی): نتایج آزمون رگرسیون بین آموزش15جدول (
  واتسون-آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده R)2(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.573 .329 .320 2.23760 2.089 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -: آماره دوربین)15براساس جدول (
از تغییرات  % 0/32دست آمده است، یعنی به 320/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

ط هاي نفتی منطقه گلستان توسشرکت پخش فرآورده داربودن شغل) کارکنان درمتغیر وابسته (احساس معنی
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین میمتغیر مستقل (آموزش

  بودن شغل دارهاي ضمن خدمت با احساس معنی): معادله خط رگرسیون بین آموزش16جدول (

و سطر  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) ) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی16در جدول (
هاي ضمن خدمت متغیر مستقل باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βدوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

)Xداربودن شغل متغیر وابسته () و مولفه احساس معنیYباشد که با توجه به فرمول ) میY=a+bx مقادیر  و
733/6a=  ،205/0b= شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل
  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  

(Constant) 6.733 2.091  2.351 .017 
 000. 6.179 573. 033. 205.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  داربودن شغلاحساس معنی=  733/6+  205/0هاي ضمن خدمت) (آموزش
  فرضیه اصلی دوم:

0Hهاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود ندارد.: بین آموزش  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود بین آموزش  

  هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی): نتایج آزمون پیرسون بین آموزش17(جدول
  تعهد سازمانی  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 725.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  تعهد سازمانی
 1 725.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 21( آزمون همبستگی پیرسون درجدول دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب همبستگی)  < 0هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی رابطه مثبت (بین آموزش توان گفت:معناداري) می

همبستگی). بنابراین فرضیه اصلی دوم = ضریب  725/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی و
  گردد.تأیید می

 ها را آزمونهاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی، خطی بودن رابطه بین متغیرنتایج آزمون واریانس بین آموزش
دار معنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 372/86برابر با   F با توجه به مقدار کند.می

هاي ضمن خدمت در تعهد سازمانی کارکنان شرکت سطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0( استگردیده 
  باشد و رابطه خطی بین آنها وجود دارد.هاي نفتی منطقه گلستان موثر میپخش فرآورده

  هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانی): نتایج آزمون رگرسیون بین آموزش18جدول (
  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده )2R(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.725 .525 .519 7.21272 2.129 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -: آماره دوربین)18براساس جدول (
از تغییرات متغیر  %9/51آمده است، یعنی دست به 519/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقل شرکت پخش فرآورده وابسته (تعهد سازمانی) کارکنان در
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش
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  هاي ضمن خدمت با تعهد سازمانیمعادله خط رگرسیون بین آموزش :)19جدول (

و  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی ،)19در جدول (
هاي هاي ضمن خدمت متغیرجا ابعاد آموزشباشد. در اینمی 1βسطر دوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

مقادیر  و Y=a+bxباشد که با توجه به فرمول ) میY) و مولفه تعهد سازمانی متغیر وابسته (Xمستقل (
900/26a=  ،996/0b= شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = تعهد سازمانی 900/26+  996/0هاي ضمن خدمت) وزش(آم
  فرضیه فرعی پنجم: 

0Hهاي ضمن خدمت با تعهد عاطفی رابطه معناداري وجود ندارد.: بین آموزش  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفی رابطه معناداري وجود بین آموزش  

  تعهد عاطفی هاي ضمن خدمت بانتایج آزمون پیرسون بین آموزش :)20جدول (
  تعهد عاطفی  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 734.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  تعهد عاطفی
 1 734.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 20( جدول آزمون همبستگی پیرسون در دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب همبستگی)  < 0هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفی رابطه مثبت (بین آموزش توان گفت:معناداري) می

ضریب همبستگی). بنابراین فرضیه فرعی پنجم =  734/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی و
  گردد.تأیید می

ها را آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر، هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفیآزمون واریانس بین آموزشنتایج 
دار معنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 101/91برابر با   F با توجه به مقدار کند.می
هاي ضمن خدمت در تعهد عاطفی کارکنان شرکت سطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0یده است (گرد

  باشد و رابطه خطی بین آنها وجود دارد.هاي نفتی منطقه گلستان موثر میپخش فرآورده
  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  رگرسیون ضرایب غیراستاندارد  مدل

  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  
(Constant) 26.900 6.741  3.990 .000 

 000. 9.294 725. 107. 996.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفی): نتایج آزمون رگرسیون بین آموزش21جدول (
  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده )2R(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.734 .539 .533 2.64697 1.727 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده -آماره دوربین )21( براساس جدول
از تغییرات  % 3/53دست آمده است، یعنی به 533/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

 هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقلشرکت پخش فرآورده متغیر وابسته (تعهد عاطفی) کارکنان در
  .گرددهاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش

  هاي ضمن خدمت با تعهد عاطفیمعادله خط رگرسیون بین آموزش :) 22جدول (

و سطر  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی )22ل (در جدو
هاي ضمن خدمت متغیر مستقل باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βدوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

)X) و مولفه تعهد عاطفی متغیر وابسته (Yباشد که با توجه به فرمول ) میY=a+bx 757/6مقادیر  وa=  ،
375/0b=  شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = تعهد عاطفی 757/6+  375/0ي ضمن خدمت) ها(آموزش
  فرضیه فرعی ششم:

0Hرابطه معناداري وجود ندارد. هاي ضمن خدمت با تعهد مستمر: بین آموزش  
1H: دارد.رابطه معناداري وجود  هاي ضمن خدمت با تعهد مستمربین آموزش  

  هاي ضمن خدمت با تعهد مستمرنتایج آزمون پیرسون بین آموزش :)23جدول (
  تعهد مستمر  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 667.* 1  ضریب همبستگی پیرسون

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  تعهد مستمر
 1 667.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 23( جدول آزمون همبستگی پیرسون در دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب همبستگی)  < 0رابطه مثبت ( هاي ضمن خدمت با تعهد مستمربین آموزش توان گفت:معناداري) می

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  غیراستاندارد رگرسیونضرایب   مدل

  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  
(Constant) 6.757 2.474  2.731 .008 

 000. 9.545 734. 039. 375.  هاي ضمن خدمتآموزش
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= ضریب همبستگی ). بنابراین فرضیه فرعی ششم  667/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی و
  گردد. تأیید می

ها را آزمون هاي ضمن خدمت با تعهد مستمر، خطی بودن رابطه بین متغیرنتایج آزمون واریانس بین آموزش
دار معنی 000/0در سطح  1این مقدار با درجه آزادي باشد که می 472/62برابر با  F با توجه به مقدار کند.می

هاي ضمن خدمت در تعهد مستمرکارکنان شرکت سطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0گردیده است (
  .باشد و رابطه خطی بین آنها وجود داردهاي نفتی منطقه گلستان موثر میپخش فرآورده

  اي ضمن خدمت با تعهد مستمره): نتایج آزمون رگرسیون بین آموزش24جدول (
  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده )2R(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
1 a.667 .445 .438 3.33407 1.732 

توانیم از آزمون قرار دارد بنابراین می 5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -): آماره دوربین24براساس جدول (
از تغییرات متغیر  %8/43دست آمده است، یعنی به 438/0استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده رگرسیون 

هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقل شرکت پخش فرآورده وابسته (تعهد مستمر) کارکنان در
   گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش

  ن خدمت با تعهد مستمرهاي ضممعادله خط رگرسیون بین آموزش :)25جدول (

و سطر  0βداري عرض از مبدا (مقدار ضریب رگرسیون) سطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی) 25( در جدول
هاي ضمن خدمت متغیر مستقل باشد. در این جا ابعاد آموزشمی 1βدوم مربوط به ضریب شیب رگرسیون 

)Xمتغیر وابسته ( ) و مولفه تعهد مستمرYباشد که با توجه به فرمول ) میY=a+bx 685/5مقادیر  وa= 
،392/0b= شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = تعهد مستمر 685/5+  392/0هاي ضمن خدمت) (آموزش
  هاي ضمن خدمت با تعهد هنجارينتایج آزمون پیرسون بین آموزش ):26جدول (

  تعهد هنجاري  هاي ضمن خدمتآموزش  شاخص  متغیر

  هاي ضمن خدمتآموزش
 488.* 1  پیرسونضریب همبستگی 

 000.   سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

  تعهد هنجاري
 1 488.*  ضریب همبستگی پیرسون

  000.  سطح معناداري
 80 80  حجم نمونه

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل

  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  
(Constant) 5.685 1.116  2.183 .019 

 000. 7.904 667. 050. 392.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  فرضیه فرعی هفتم: 
0Hرابطه معناداري وجود ندارد.هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاري : بین آموزش  
1H: دارد.هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاري رابطه معناداري وجود بین آموزش  

سطح  >05/0( %95)، با اطمینان 26( آزمون همبستگی پیرسون درجدول دست آمده ازبراساس نتایج به
ضریب همبستگی)  < 0(هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاري رابطه مثبت بین آموزش توان گفت:معناداري) می

= ضریب همبستگی ). بنابراین فرضیه فرعی هفتم  488/0= سطح معناداري و 000/0داري وجود دارد (معنی و
  گردد.تأیید می

ها را آزمون هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاري، خطی بودن رابطه بین متغیرنتایج آزمون واریانس بین آموزش
دار معنی 000/0در سطح  1باشد که این مقدار با درجه آزادي می 428/24با  برابر  Fبا توجه به مقدار کند.می

هاي ضمن خدمت در تعهد هنجاري کارکنان شرکت سطح معناداري). بنابراین آموزش> 05/0گردیده است (
  .و رابطه خطی بین آنها وجود دارد باشدهاي نفتی منطقه گلستان موثر میپخش فرآورده

  هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاريآزمون رگرسیون بین آموزشنتایج : )27جدول (
  واتسون -آماره دوربین انحراف استاندارد ضریب تعیین اصالح شده R)2(ضریب تعیین  (R)ضریب  مدل
- a.488 .238 .229 3.11908 2.277 

توانیم از آزمون میقرار دارد بنابراین  5/2تا  5/1واتسون در محدوده  -): آماره دوربین27براساس جدول (
از تغییرات  % 9/22دست آمده است، یعنی به 229/0رگرسیون استفاده کنیم و ضریب تعیین اصالح شده 

 هاي نفتی منطقه گلستان توسط متغیر مستقلشرکت پخش فرآورده متغیر وابسته (تعهد هنجاري) کارکنان در
  گردد.هاي ضمن خدمت) تبیین می(آموزش

 هاي ضمن خدمت با تعهد هنجاريخط رگرسیون بین آموزش معادله :)28جدول (

ــطر اول مقادیر مربوط به آزمون معنی28در جدول ( ــیون) ) س ــریب رگرس و  0βداري عرض از مبدا (مقدار ض
هاي ضمن خدمت متغیر باشـد. در این جا ابعاد آموزش می 1βسـطر دوم مربوط به ضـریب شـیب رگرسـیون     

ر مقادی و Y=a+bxباشــد که با توجه به فرمول  ) میY) و مولفه تعهد هنجاري متغیر وابســته ( Xمســتقل (
458/16a= ، 229/0b= شود:است. معادله خط رگرسیون به صورت زیر حاصل می  

  = تعهد هنجاري 458/16+  229/0هاي ضمن خدمت) (آموزش

  

  

  .t  Sig  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد رگرسیون  مدل
  B  خطاي استاندارد  Beta  .  .  

(Constant) 16.458 2.915  5.646 .000 
 000. 4.942 488. 046. 229.  هاي ضمن خدمتآموزش
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  بحث و نتیجه گیري
هاي مختلف اعم از خصوصی و دولتی یکی از وظایف اصلی و انکارناپذیر آموزش ضمن خدمت در سازمان

هاي موجود و تسهیل کسب هاي آموزش ضمن خدمت معموال تقویت قابلیتدورهرود. مدیران به شمار می
تعهد  طرفی از .شودهاي مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل میها و تواناییدانش، پرورش مهارت

عالقه بسیاري از محققان  هاي گذشته موردسازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال
هاي رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه رشته

عدي به ب ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چندگذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده
 حیطه کسب و کار ازبعدي به آن بوده است. همچنین باتوجه به تحوالت اخیر در  این مفهوم تا نگرش یک

نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند  اي از صاحبها در یکدیگر عدههاي شرکتها و ادغامسازيجمله کوچک
که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهاي مهم در حوزه مدیریت منجمله ترك شغل، غیبت و عملکرد کاهش 

اي دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و اما عدهمورد است. یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی
تحقیق قرار گیرد. در این  تواند موردسازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می معتقدند که تعهد

هاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی با استفاده از روش
هاي ضمن خدمت با توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنان شرکت پخش نشان داد بین آموزشنتایج آزمون 

) 1393( همکاران مناجاتی وکه با نتایج پژوهش داري وجود دارد.هاي نفتی منطقه گلستان رابطه معنیفرآورده
   خوانی دارد.هم غیره و )1392( دماوندي و الزامی

  پیشنهادات کاربردي
نقش آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندسازي و افزایش تعهد سازمانی کارکنان مدیران  با توجه به -1

هاي آموزشی را جدي و جهت اجراي هاي مورد نیاز و ارزیابی اثربخشی دورهسازمان بایستی نیاز سنجی دوره
  آن همت داشته باشند 

اس توانایی انجام کار و کسب توجه به اثبات رابطه اموزش ضمن خدمت و احساس شایستگی (احس با -2
هاي حل هاي موثر آموزشی و ابزارهاي مناسب توانمندسازي، مثل گروههاي الزم) مدیران باید از روشمهارت

  هاي آموزشی استفاده کنند.هاي مشارکتی در برگزاري دورهمسئله و روش
 بایستی انگیزه الزم در کارکنان با توجه رابطه آموزش با احساس حق انتخاب کارکنان (حق کنترل بر کار) -3

نفس در فرد اقدام کرد. افزایش تفویض  به براي یادگیري ایجاد و نسبت به ایجاد جو اعتماد و حس اعتماد
  اختیار و دادن مسئولیت به افراد در این راستا ضروریست.

ها اري مشاغل و پستواگذ-گیري سازمانیریزي و تصمیمهاي برنامهافزایش مشارکت کارکنان در فرایند -4
ها و عالیق فردي افراد، تا بتوانند از عهده وظایف محوله برآمده و ها، شایستگیسازمانی بر اساس توانمندي

  احساس موثر بودن داشته باشند.
تقویت ارتباطات افقی، تشویق فرهنگ مشورتی و تبادل افکار، افزایش اعتماد به نفس کارکنان و کاهش کنترل 

  اي که (مدیران) فقط بر نتایج کار کنترل داشته باشند.گونهان و واگذاري کارها به کارکنان بهاز سوي مدیر
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توجه به تناسب شغل  ،سازي نقشه راه جهت رفع ابهام کارکنانسازي شغلی و شفافهاي غنیآموزش روش -5
  کند.دار بودن شغل کمک تواند در معنیکار در سازمان می تشریح اهمیت شغل و ،و شاغل

 تعهد سازمانی به وسیله سه مولفه باور و پذیرش اهداف سازمان توسط کارمندان و تمایل و انگیزه در به -6
شود. با توجه به مدل میر و آلن که کار بستن تالش و تمایل به حفظ شدید عضویت در سازمان تعریف می

ی و تجربیات کاري بر شمرده است و هاي شغلهاي شخصیتی، ویژگیعوامل موثر در تعهد سازمانی را ویژگی
هاي هاي آموزشی مدیریتی رفتار سازمانی با کاربرد منابع انسانی (روشنتایج تحقق باید براي مدیران دوره

هاي مطالعاتی هاي فرصت) برگزار کرد. توسعه دانش و دورهغیره هاي پاداش دهی وانگیزشی کارکنان، روش
  شود.نتایج تحقیق پیشنهاد می و پژوهشی براي کارکنان در راستاي

توجه به ارتقاي کارکنان و حفظ عدالت در ارتقا. مدیریت مناسب پاداش و مزایاي سازمانی، افزایش جذابیت  -7
در افزایش تعهد مفید خواهد بود. مشارکت دادن کارکنان  راستایی اهداف سازمان و کارکنان نیز مشاغل، هم

  هم منجر به توانمندسازي و هم تعهد سازمانی آنان خواهد شد.ها گیريدر امور سازمان و تصمیم
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 منابع

 )، آموزش ضمن خدمت: آموزش و بهسازي رهبري سازمانی،1391حیدر (، تورانی؛ محرم ،آقازاده .1
  27صفحه: ، 1391 ،4ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، شماره 

طراحی مدل ارتقاي اثربخشی )، 1391( علیرضا ،یوزباشی"و"مهدي  ،نژادسبحانی؛ خدایار ،ابیلی .2
هاي آموزشی (مطالعه مروردي شرکت ملی نفت ایران)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت دوره

  34صفحه ، 1391 ،18نفت، شماره 
توانمندسازي کارکنان، کرج، انتشارات موسسه تحقیقات  )،1386سعید (، عباسی؛ سیدحسین ،ابطحی .3

  28صفحه  ،1386 آموزش مدیریت و
)، تدریس به روش حل مساله براساس نظریه 1391فرزانه نصري ( و نوروزي لرکی  ؛سجاد ،زادهاسالمی .4

  74صفحه  ،1391 ،25شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن، فصلنامه فناوري آموزش، شماره 
تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارمندان شرکت زغال سنگ ، )1374( اشرفی، بزرگ .5

  36صفحه  ،ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس تهرانالبرز شرقی، پایان نامه کارشناسی
هاي آموزش ضمن بررسی راهکارهاي کیفیت بخشی به دوره، )1392( سمیه ،نجابت ؛مریم ،خانیفضلا .6

 خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت
  48صفحه:  1392 ،15آموزشی، شماره 

  26صفحه ، هاي تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر مدیران)، روش1387( نژاد پاریزي، مهدي.ایران .7
نژادپاریزي، چاپ ترجمه مهدي ایران، تواناسازي کارکنان، )1383( جان و راندرلف ،آلن ؛کارلوسکنت،  .8
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