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The aim of this study was to investigate the role of postgraduate 

education of the staff of the Central Organization of Islamic Azad 

University in improving organizational performance. The study method 

was descriptive-survey. The study population included all employees 

working in the central organization of Islamic Azad University in 2018, 

numbering 643 individuals. The sample size was determined based on 

Krejcie and Morgan (1970) table, 242 individuals were selected by 

stratified random sampling method. Data collection tools were 

demographic information questionnaire and Hershey and Goldsmith 

(1980) organizational performance questionnaire. Findings of this study 
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showed that postgraduate education of employees is effective on 

organizational performance standards of the Central Organization of 

Islamic Azad University (P <0.05). Also, according to the staff of the 

Central Organization of Islamic Azad University, there is a significant 

difference between the current situation and the desired organizational 

performance (P <0.05). It is suggested that the educational organizations 

encourage employees to continue their education and use in-service 

training and organizational learning in order to increase the level of 

organizational performance. 

Keywords: Postgraduate Studies, Organizational Performance, 

Central Organization of Islamic Azad University. 
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ی در اسالمی دانشگاه آزاد مرکزی کارکنان سازمان لیتکم التیتحصنقش 

 بهبود عملکرد سازمانی

 1اکرم آبی
 

 چکیده
 دآزا دانشگاه یمرکز سازمان کارکنان یلیتکم التیتحص مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش

 مورد مطالعه جامعه .بود پیمایشی –توصیفی روش مطالعه، سازمانی انجام شد. عملکرد بهبود در یاسالم

نفر  643د به تعدا 1397 سال در یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان در شاغل کارکنان تمامی شامل

 گیریونهنم نفر تعیین شد که با روش 242(، 1970) مورگان و کرجسی جدول بود. حجم نمونه براساس

شناختی و  جمعیت عاتاطال ، پرسشنامههادادهی آورجمعابزار . شدند ای انتخابطبقه تصادفی

 ن داد تحصیالتی این مطالعه نشاهاافته( بود. ی1980) گلداسمیت و سازمانی هرسی عملکرد پرسشنامه

است  مؤثر یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمانی سازمان عملکرد استانداردهای بر کارمندان تکمیلی

(05/0> P). مطلوب و موجود وضع بین یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان کارکنان نظر همچنین از 

ی آموزشی، هاسازمان شودیمپیشنهاد  .(P <05/0دارد ) وجود داریمعنی سازمانی تفاوت عملکرد

 منظوربهتشویق کرده و آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی را  ادامه تحصیل را در کارکنان

 .رندیکارگبهافزایش سطح عملکرد سازمانی 

 .یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان تکمیلی، عملکرد سازمانی، تحصیالت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
صورت  ،دیجد یهایها خلق دانش و آگاهدر آن که ی مبتنی بر یادگیریهاسازمان

 شوندیمو موجب توسعه و رشد خود  دهندیم شیافزاخالق بودن را  تیظرف، ردیگیم

(2019Khodaparast,  .) و یعال آموزش، نهادهای آموزشی است. هاسازمانازجمله این 

متخصص،  انسانی یروین تیترب نهیزم در یمهم یهاتیمسئول دارعهده آن مربوطه هایدانشگاه

 در تأثیرگذاریمنظور بههستند. ...  و یکشاورز صنعت، فنون، و علوم در ییخودکفا نیتأم یبرا

 های دانشجویان،توانایی از مفید برداریبهره و توسعه برای مساعد زمینه کردن فراهم این عرصه،

 گونه مؤسسات استبر عهده این آموزش، کیفی سطح ارتقاء جهت اساتید و کارمندان

(2014Ardakani, et al., ). شوندمی محسوب سازمان آن ییدارا نیترمهم سازمان هر کارکنان 

 از ایپاره در مسئله نیا دارد. آنان مشارکت به نیاز خود، اهداف به رسیدن برای یسازمان هر که

 از یانسان منابع گرید بیان به. است برخوردار بیشتری اهمیت از یآموزش مراکز و هاسازمان

 یکشور هر یاجتماع و اقتصادی پیشرفت و توسعه عامل و سازمان هر در تولید راهبردی عوامل

 خود، یواقع نیاز با متناسب سازمان که کندیم ییخودنما یزمان یانسان منابع ارزشمندی. است

 میان و دهد پرورش و نگهداری یاستهیشا نحو به و جذب را کار به متعهد و متخصص نیروهای

 کارگیری. به( ,.2021Wang, et al) دینما جادیا یمشترک فصل کارکنان منافع و سازمان منافع

و یا تمایل به  1است که در قالب آموزش ضمن خدمت مداوم آموزش درگرو متخصص نیروی

گیرد. آموزش ضمن خدمت موجب افزایش احساس تعهد، ادامه تحصیل کارکنان صورت می

شود لکرد شغلی کارکنان میشناسی، افزایش رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عموظیفه

(2019; Hadi Pour, 2018Rubel, et al., .)  ،گذاری در آموزش و سرمایهاز سویی دیگر

مزیت  نیترت کارکنان دربردارنده مزایای فردی و سازمانی است و عمدهالارتقای سطح تحصی

 وری نیروی کار استسازمانی و اجتماعی آن افزایش عملکرد شغلی و ارتقای بهره

(2016; Bozionelos, et al., 2019Abbasnejad, et al., )کننده ت، منعکسال. سطح تحصی

                                                 
1. in-service training 

http://www.jmep.ir/article_100580_ac7b67f2f5dfdd35681fd2b729d8c29f.pdf?lang=en
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رفتن توانایی  باالت، موجب التحصی باالیهای شناختی افراد است. سطوح ها و تواناییمهارت

هاست. سطوح و تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف محرک اطالعاتافراد جهت پردازش 

 & Daneshmandi) گرددپذیرش نوآوری در سازمان نیز می ت موجبالتحصی باالی

2014Kamizi, .) ها به های افزایش عملکرد شغلی کارکنان، تمایل آنبنابراین، یکی از راه

 ادامه تحصیل است.

ات مؤسس در که شودمی گفته آموزش رسمی از نوعیبه تحصیالت ادامه تحصیل:

شود. می رسمی مدرک اخذ به منجر و شودمی انجام کارآموزی هایدوره و آموزشی

به  ی،کارمندان با تحصیالت تکمیل .شودمی گفته شخص درجه علمی به تحصیالت همچنین

 مورد مشاغل رسای به ورود برای که هستند دانشگاهی مدرک دارای شود کهافرادی اطالق می

 دستیباالقوانین  ودر اسناد  ییاهدر راستای دستیابی به توسعه پایدار، اهداف و آرمان .است نیاز

ی، جانبه در کلیه ابعاد فرهنگش همهالشده که مستلزم ت ینیبشیانداز پکشور ازجمله سند چشم

و  نمندسازیعلمی، اجتماعی و اقتصادی است. در این سند به افزایش نقش علم و فناوری در توا

و عمومی بسیار اشاره  های صنعتی و تولیدی و خدمات تخصصیوری در بخشارتقای بهره

 نیترنسانی، مهمانیست. عامل  ریپذشده است. و این مهم جز از طریق ارتقای منابع انسانی امکان

امروزی،  یهاسازمان(.  ,.2019Abbasnejad, et al) بخش تحول و توسعه جوامع انسانی است

وری افراد بهرهعنوان شاخصی از سطح مهارت یا ت کارکنان را بهالآموزش و میزان تحصی

استخدامی خود مورد  یهایریگمیدر تصم یازینشیعنوان پت را بهالمعرفی نموده و تحصی

گذاری در آموزش و ارتقای سرمایه (. ,2020Thome & Greenwald) دهندیتوجه قرار م

مزیت  نیترت کارکنان دربردارنده مزایای فردی و سازمانی است و عمدهالسطح تحصی

 وری نیروی کار استجتماعی آن افزایش عملکرد شغلی و ارتقای بهرهسازمانی و ا

(2014Daneshmandi & Kamizi, .) 

نیروی انسانی ازلحاظ اجرای  یهاتیعملکرد، یعنی حاصل فعالعملکرد سازمانی: 

وری و کارایی داشته باشد و همچنین، جنبه بهره تواندیوظایف محوله و پس از زمان معین که م
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 دهندیت از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خودشان نشان معبارت اس

(2017Ghaderabadi, et al., .) در  یانقش عمده تواندیعملکرد کارکنان در سازمان م

موفقیت هر سازمان داشته باشد. عملکرد فردی و سازمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله 

 ,.Shahhosseini, et al) تعهد سازمانی، آموزش، رهبری، باور و ارزش و فرهنگ قرار دارد

تک کارکنان درون سازمان و از طرفی عملکرد نهایی سازمان منوط به عملکرد تک (.2012

بسیاری  ستیبایوری کارکنان همواره مافزایش بهره ، به این منظور برایباشدیم محیط پیرامون

 & Ramzgouyan) داد وتحلیل قرارمؤثر بر عملکرد آنان را مورد تجزیه یهااز جنبه

2014Hasanpour, .) متفاوتی وجود دارد. به نظر  یهاعملکرد کارکنان نگرش پیرامون

 ,.Ramazanian, et al) یک فرد است یهاتیسابقه موفق نظران ازنظر فردی، عملکردصاحب

همچنین، عملکرد اشاره به اجرای وظایف محوله به فرد دارد و از سوی دیگر برای  (.2019

انجام کارها، هر سازمانی در محدوده وظایف خویش که برای آن به وجود آمده است، عمل 

شود و شخص در سازمانی محسوب میو بدیهی است که وظیفه فرد جزئی از وظایف  دینمایم

قی یا قانونی در عمل دارد. آنچه یک کارمند در کار انجام الانجام وظایف خود التزام اخ

. بنابراین، عملکرد عبارت است از نامندیوظیفه یک فرد را عملکرد م ، یا نحوه انجامدهدیم

عملکرد  توانیمو  دهندیم مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغل که افراد از خودشان بروز

 (. ,2009Khosh Bavar Rostami) دانست هاجهیرا محاسبه یا سنجش نت

 و هرسی وسیلهپیرامون عملکرد سازمانی مطرح شده که به 1اچیو مدل پژوهش، این در

 در مختلف محققان و دانشمندان یسو از ایگسترده شکل به و شدهارائه( 1980) گلداسمیت

 دیبا یسازمان عملکرد سنجش یبرا مدل، نیا براساس. است شدهگرفته به گوناگون مطالعات

 را 3طیمح و 2اعتبار ،1یابیارز ،5مشوق ،4تیحما /کمک ،3وضوح ،2ییتوانا شامل مؤلفه هفت

                                                 
1. ACHIEVE 

2. ability 

3. clarity 

4. help 

5. incentive 
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 کارکنان هایمهارت و دانش به اشاره توانایی (. ,.2015Rezaee, et al) داد قرار مورد توجه

 و سازمان در نقششان از کارکنان درک به وضوح. دارد فشانیوظا آمیزموفقیت انجام منظوربه

 به حمایت /کمک. شودمی اطالق آن انجام یچگونگ بودن روشن و کار به نسبت هاآن نگرش

 اشاره دارند ازین آن به خود کار در بودن اثربخش و لیتکم یبرا کارکنان که یسازمان کمک

. دارد اشاره اکراه هرگونه بدون فشانیوظا انجام یبرا کارکنان لیتما و زهیانگ به مشوق. دارد

 به اعتبار. شودمی گفته گاهبهگاه هایبررسی و کارکنان عملکرد روزانه بازخورد به یابیارز

. دارد اشاره سازمان مختلف مسائل خصوص در رانیمد یسو از مناسب و معتبر گیریتصمیم

 وجود ،کار طیمح یکیزیف طیشرا ،یکاف یمال منابع وجود لیقب از یطیمح عوامل به محیط

 یتمام داشتن باوجود یحت توانندمی که هااین مانند و دهیپاداش ستمیس ،التیتسه و امکانات

 شودمی گفته باشد اثرگذار عملکرد بر بازهم شغل، یبرا الزم زهیانگ و تیحما وضوح، ،ییتوانا

(2015Rezaee, et al., .) 

ه در آن مشغول تحصیالت کارمندان در افزایش عملکرد سازمانی ک انددادهنشان  هاپژوهش

 به موارد زیر اشاره کرد. توانیماست که  مؤثربه کار هستند، 

 عملکردادامه تحصیل با  بین رابطه مثبت و معنادار( دریافتند 2019عباس نژاد و همکاران )

 Abbasnejad, et) اند، وجود داردادامه تحصیل داده بارکدر کارکنانی که حداقل ی شغلی

2019al., .) 

هایی از در بخش ژهیوکه سرمایه انسانی به دادند نشان( 2014لبدینسکی و واندنبرگ )

ای از سطح مالحظهبرخوردار هستند میزان قابل باالتریت الشرکت که از کارکنانی با تحصی

ل واهد قوی مبنی بر رابطه بین ادامه تحصیش، محققین وری ثبت شده است. به عبارت دیگربهره

وری در سطح ت و بهرهالیوند قوی بین تحصیاند که ریشه در پو دستمزد فردی پیدا کرده

 (. ,2014Lebedinski & Vandenberghe) ها داردسازمان

                                                                                                                        
1. evaluation 

2. validity 

3. environment 
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 «رامو اداره برای دانش مدیریت» عنوان تحت خود پژوهش در( 2015) پتروا و همکاران

 اداره مؤثرتری طوربه تا کند کمک هادانشگاه به تواندمی دانش مدیریت راهبرد دادند نشان

شود می هاآن کیفی رشد سبب و شوند رقابتی جهان وارد تا سازدمی قادر را هاآن و شوند

(2015Petrova, et al., .) 

 آموزشی هایبرنامه اثربخشی ارزیابی» عنوان با ایمطالعه در( 2013) همکاران و زاده آصف

 از ادهاستف با دادند نشان «قزوین یپزشک علوم دانشگاه کارکنان عملکرد بر توانمندسازی

 یازسنجین و راداف یآموزش شناسنامه بر هیتک با یآموزش هایبرنامه نیتدو در یمشارکت کردیرو

 باعث کارکنان و رانیمد با آموزش یواحدها شتریب تعامل و رانیمد و کارکنان از یآموزش

 .( 2013l., aAsefzade, etشد ) خواهد کارکنان عملکرد بر یآموزش هایدوره شتریب یاثربخش

 «هاسازمان عملکرد در دانش مدیریت راهبرد» عنوان تحت پژوهشی در( 2012) تریوالس

 طریق از دانش سازیذخیره و وتحلیلتجزیه دهی،سازمان با دانشگاهی کارکنان داد نشان

 توسعه سبب دانش مدیریت روازاین. شودمی روابط تقویت و اثربخشی باعث مناسب هایرویه

 بهبود درنهایت که شودیم توسعه و تحقیق راهبرد آمیزموفقیت انجام و فردمنحصربه هایرقابت

 (. ,2012Trivellasدارد ) دنبال به را سازمانی عملکرد
 در یخدمات و تولیدی نهادهای دیگر انسانی نیروی تأمین اصلی عامل عالی آموزش نظام

 در تا است روریض جامعه، مختلف ابعاد در نظام این نقش و اهمیت به توجه با. باشدمی جامعه

 هایسرمایه رفتن هدر از و گیرد صورت اساسی فعالیت نظام این عملکرد کردن بهتر جهت

 زادآ دانشگاه یمرکز سازمان کارکنان میان حاضر در پژوهش .شود جلوگیری مادی و انسانی

 نهاد این رد تحصیل ادامه به کارکنان این تمایل میزان بررسی ضمن تا گیردمی صورت یاسالم

 در تحصیل امهاد به تمایل نقش است، دارعهده را دانش و علم نشر داعیه خود که عالی آموزش

اصلی  ؤالسبر این اساس محقق به این  .دهد قرار موردبررسی سازمانی عملکرد در را کارکنان

 در نقشی یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان کارمندان تکمیلی که آیا تحصیالت

 .پردازدیم دارد؟ سازمانی عملکرد استانداردهای
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 پژوهشروش 
 شاغل کارکنان تمامی شامل مورد مطالعه جامعه .بود پیمایشی –توصیفی نوع از مطالعه، این

 صورتبه گیرینمونه بود. روش 1397 سال در یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان در

 دانشگاه یمرکز سازمان مختلف هایبخش براساس که ترتیب بدین شد؛ انجام ایطبقه تصادفی

 تعداد تناسببه دانشجویی و اداری فرهنگی، آموزش، پژوهش، هایحوزه از اعم یاسالم آزاد

 مورگان و کرجسی جدول براساس نمونه حجم. شد انجام گیرینمونه بخش، هر کارمندان

 & Krejcieنفر تعیین شد ) 242، (N=643) آماری جامعه دقیق حجم تعیین از ( پس1970)

1970Morgan, .) 

سازمانی  لکردعم شناختی و پرسشنامه جمعیت اطالعات ، پرسشنامههادادهی آورجمعابزار 

 جنسیت، همچون شناختی جمعیت اطالعات شناختی شامل جمعیت اطالعات بود. پرسشنامه

 یتگلداسم و هرسی سازمانی که توسط عملکرد تحصیالت و پرسشنامه تأهل و میزان وضعیت

 طیف براساس سؤال 42 شامل (، ,1980Hersey & Goldsmith) است شده( ساخته1980)

 محیط و راعتبا ارزیابی، مشوق، کمک، وضوح، توانایی، مؤلفه هفت که بود لیکرت ایگزینه

 آلفای طریق از( 0152) همکاران و چناریبخش را پرسشنامه این پایایی. سنجدمی عملکرد را

 یعباس تحقیق در. ( ,.2015Bakhsh Chenari, et alکردند ) گزارش 96/0 و محاسبه کرونباخ

 163 با کرونباخ آلفای روش طریق از محقق توسط آزمون کل پایایی ( نیز2015) همکاران و

 بود فوق نامهپرسش خوب خیلی پایایی از نشان که گردید گزارش 93/0 و محاسبه آزمودنی

(2015Abbasi, et al., ). با استفاده از آزمون هاداده لیوتحلهیتجز t افزارنرم با اینمونه تک 

22SPSS شد. انجام 
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 تحقیق هاییافته

 نمونه درصد 55/73 ی افراد نمونه نشان داد کههایژگیوی توصیفی مربوط به هاافتهی

 55/4 و أهلمت مورد مطالعه، نمونه از درصد 45/95زن بودند؛  درصد 45/26 و مرد موردمطالعه،

 درصد 64/13 و ارشد کارشناسی مدرک دارای درصد 36/86بودند. همچنین،  مجرد درصد

 بودند. دکترا مدرک دارای

 .اندشدهنشان داده  1ی توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول هاافتهی

 پژوهش یرهایمتغ مشاهدات عیتوز یهاشاخص .1 جدول

 کشیدگی خطای استاندارد چولگی چولگی انحراف معیار تعداد رهایمتغ

92530/0 242 توانایی  324/0-  156/0  495/0-  

95906/0 242 وضوح  436/0-  156/0  390/0-  

89031/0 242 کمک  440/0-  156/0  042/0-  

70392/0 242 مشوق  271/0-  156/0  053/0  

72398/0 242 ارزیابی  374/0-  156/0  684/0-  

60994/0 242 اعتبار  583/0-  156/0  229/1  

52654/0 242 عملکرد محیط  044/0  156/0  709/0  

31772/0 242 سازمانی عملکرد  028/0-  156/0  587/0-  

 انحراف رینبیشت دهیگرد حاصل یپژوهش یهاافتهی صورتبه 1 جدول در که طورهمان

 هامؤلفه سایر هب نسبت مؤلفه این پراکندگی از نشان که باشدمی وضوح متغیر به مربوط معیار

باشد. ازسویی دیگر، می سازمانی عملکرد متغیر به مربوط معیار انحراف مقدار کمترین و است

 دهندهنشانی کجی و کشیدگی متغیرهای تحقیق هاشاخص، شودیمکه مشاهده  طورهمان

است. بنابراین توزیع نرمال است و  قبولقابل( 5و  -5( و کشیدگی )3 و -3دامنه چولگی )

 استفاده از آمار پارامتریک مجاز است.

 رب یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان کارمندان تکمیلی تحصیالت آیا اول: سؤال

 است؟ مؤثر سازمانی عملکرد
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 تی آزمون اول پژوهش، از سؤال بررسی متغیرهای پژوهش جهت نرمال توزیع به توجه با

 .است شدهارائه  2 جدول در آن که نتایج شداستفاده  اینمونه تک

 پژوهش سؤال جهت اینمونه تک t آزمون نتیجه .2 جدول

 tآماره  متغیرها
درجه 

 آزادی
یمعنادارسطح  باالکران  کران پایین میانگین تفاضل   

953/3 توانایی  241 0001/0  23515/0  1180/0  3523/0  

734/3 وضوح  241 0001/0  23019/0  1088/0  3516/0  

652/8 کمک  241 0001/0  49515/0  3824/0  6079/0  

631/15 مشوق  241 0001/0  70730/0  6182/0  7964/0  

355/14 ارزیابی  241 0001/0  66808/0  5764/0  7598/0  

637/16 اعتبار  241 0001/0  65230/0  5751/0  7295/0  

عملکرد محیط  782/6  241 0001/0  22955/0  1629/0  2962/0  

 بین داریمعنی فاختال گفت توانمی 05/0 از کمتر داریمعنی سطح و 2 جدول به توجه با

 سطح و عملکرد توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط یمتغیرها میانگین

 به توجه با رفیط از. است شدهمشاهده( ایگزینه 5 لیکرت طیف میانگین ،3 عدد) آزمون مورد

 3 عدد از ترباال مذکور، متغیرهای میانگین گرفت نتیجه توانیم پایین و باال کران بودن مثبت

 ازمانسعملکرد  استانداردهای بر کارمندان تکمیلی تحصیالت که گفت توانمی لذا است

 .است مؤثر یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز

 یماسال آزاد دانشگاه یمرکز سازمان عملکرد مطلوب و موجود وضع بین آیا دوم: سؤال

 دارد؟ وجود داریمعنی تفاوت
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 دآزا دانشگاه یمرکز سازمان مطلوب عملکرد و موجود وضع دو در پژوهش متغیرهای میانگین .3 جدول

 یاسالم

 وضع موجودمیانگین  میانگین وضع مطلوب تعداد ریمتغ

2351/3 242 توانایی  0657/3  

2302/3 242 وضوح  0608/3  

4951/3 242 کمک  3257/3  

7073/3 242 مشوق  5676/3  

6681/3 242 ارزیابی  415/3  

6523/3 242 اعتبار  5269/3  

2295/3 242 عملکرد محیط  1435/3  

4600/3 242 سازمانی عملکرد  3005/3  

سازمانی دانشگاه علوم  مطلوب عملکرد و موجود وضع دو در پژوهش متغیرهای میانگین مقایسه .1 نمودار 

 تحقیقات

سازمان  ، بین وضع موجود و مطلوب عملکرد1و نمودار  3جدول خروجی  با توجه به

تفاوت معناداری وجود دارد. همانطورکه  یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمان کارکنان

میانگین وضع  و 3005/3وضع موجود با  مجموع میانگین عملکرد سازمانی گرددیممشاهده 

نظرات پاسخ  وجود دارد. طبق اختالف معناداری که دهدیمنشان  4600/3که  مطلوب

0

1

2

3

4

توانایی وضوح کمک مشوق ارزیابی اعتبار محیط 
عملکرد

عملکرد 
سازمانی

میانگین وضع مطلوب میانگین وضع موجود
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 یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز تحصیالت تکمیلی کارکنان سازمان گفت که توانیمدهندگان 

به تمامی  نظرات پاسخ دهنگان نیهمچن اشته باشد.د ریتأث هاآنسازمانی  در عملکرد تواندیم

 موجودکمتر از وضع مطلوب بوده است. عملکرد سازمانی در حالت وضع متغیر یهامؤلفه

 دوم سؤال جهت t آزمون نتیجه .4 جدول

 متغیرها
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 معیار

خطای 

استاندارد 

 میانگین

کران 

 پایین

کران 

 باال
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

17/0 توانایی  16/1  07/0  02/0  32/0  27/2  241 024/0  

17/0 وضوح  27/1  08/0  008/0  33/0  07/2  241 039/0  

17/0 کمک  14/1  07/0  02/0  31/0  31/2  241 022/0  

14/0 مشوق  92/0  06/0  02/0  25/0  37/2  241 019/0  

25/0 ارزیابی  13/1  07/0  11/0  40/0  48/3  241 001/0  

13/0 اعتبار  75/0  05/0  03/0  22/0  6/2  241 010/0  

 محیط

 عملکرد
09/0  67/0  04/0  001/0  18/0  004/2  241 046/0  

 عملکرد

 سازمانی
16/0  64/0  04/0  08/0  24/0  84/3  241 0001/0  

 بین داریمعنی فاختال گفت توانمی 05/0 از کمتر داریمعنی سطح و 4 جدول به توجه با

 مثبت به هتوج با طرفی از. است شدهمشاهده سازمانی عملکرد مطلوب و موجود وضع میانگین

 میانگین از االترب( مطلوب وضع) اول متغیر میانگین گرفت نتیجه شودمی پایین و باال کران بودن

 یمرکز نکارکنان سازما نظر از گفت توانمی لذا. دارد وجود( موجود وضع) دوم متغیر

 داریمعنی تفاوت هاآنعملکردسازمانی  مطلوب و موجود وضع بین یاسالم آزاد دانشگاه

 .دارد وجود
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 یریگجهینتبحث و 
 یمرکز سازمان کارکنان یلیتکم التیتحص مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش

 تحصیالت این مطالعه نشان دادسازمانی انجام شد..  عملکرد بهبود در یاسالم آزاد دانشگاه

 همسو یافته این. است مؤثر یاسالم آزاد دانشگاه یمرکز سازمانعملکرد  بر کارمندان تکمیلی

 هایبرنامه اینکه بر مبنی است( Asefzade, S, et al.,2013) همکاران و زاده آصف مطالعه با

 با همچنین. است مؤثر قزوین یپزشک علوم دانشگاهعملکرد کارکنان  بر توانمندسازی آموزشی

 دادند نشان که دارد همخوانی (Trivellas, P.2012؛ Petrova, G. I. et al.2015مطالعه ) نتیجه

 یافته این. شوند اداره مؤثرتری طوربه تا کند کمک هاسازمان به تواندمی دانش مدیریت

 در مدل اچیو، توانایی کلیدی اجزای. کندمی تائید را سازمانی عملکرد ویاچ مدل همچنین

 این راستای در که وظایف به مربوط هایقابلیت و تجربه تخصصی، دانش از است عبارت

 این آیا که کند مطرح را سؤال این کارکنان عملکرد تحلیل در باید سازمان هر مدیر موضوع

 بدیهی. خیر یا دارد را وظایف آمیزموفقیت کردن تکمیل برای الزم هایمهارت و دانش شخص

 و تجربه تخصصی، دانش افراد که آوردمی فراهم را شرایطی تکمیلی تحصیالت است

 از کارکنان درک به وضوح، .یابد افزایش سازمانی عملکرد و دهند افزایش را خود هایقابلیت

 اطالق آن انجام چگونگی بودن روشن و کار به نسبت هاآن نگرش و سازمان در نقششان

 و عمده اهداف و مقاصد باید باشند، داشته مشکل از کاملی درک کارکنان آنکه برای. شودمی

 تکمیلی تحصیالت طریق از امر این. باشد روشن و صریح کامالً برایشان اهداف به رسیدن نحوه

 شودمی موجب و گیردمی انجام تخصصی حوضه در تجارب و جدید هایآموخته واسطهبه

 مشکالت و آورده دست به آن اهداف و سازمان از تریروشن بینیجهان کردهتحصیل کارکنان

 کمک به کمک، اصطالح .کنند ارائه را مؤثرتری هایحلراه و کنند درک بهتر را سازمان

. دارند نیاز آن به خود کار اثربخشی تکمیل برای کارکنان که شودمی گفته حمایتی یا سازمانی

 کامل برای الزم تسهیالت و وسایل بودجه، از اندعبارت سازمانی حمایت عوامل از برخی

 و آن کیفیت و فرآورده بودن دسترس در دیگر، دوایر جانب از الزم حمایت وظایف، کردن
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 فراهم کارکنان برای را دانشی پایگاه تکمیلی تحصیالت درواقع. انسانی منابع از کافی ذخیره

 یک عنوانبه امر این. برسانند ظهور به بیشتر را خود تجربه و تخصص آن واسطهبه که آوردمی

 مشوق، .رساندمی یاری سازمان در خود عملکرد ایفای در را کارکنان کمکی، و حمایتی عامل

 باید انگیزه ارزیابی در. دارد اشاره اکراه هرگونه بدون وظایفشان انجام برای کارکنان تمایل به

 افراد در دارد، پی در بیرونی یا درونی هایپاداش که وظایفی برای موضوع این که نمود توجه

 شودمی موجب کارکنان در دانش هایپایگاه افزایش و تکمیلی تحصیالت درواقع. است بیشتر

 برآیند، محوله امور اداره عهده از بهتر اندکرده کسب که ایتجربه و تخصص واسطهبه هاآن

 مندانگیزه ترچالش پر وظایف انجام برای و داده افزایش را هاآن خودکارآمدی امر این

 مناسب، بازخورد روند. شودمی گفته عملکرد ایدوره و روزانه بازخورد به ارزیابی، .شوندمی

 از اشخاص اگر. باشند مطلع کار انجام چندوچون از پیوسته که دهدمی اجازه کارکنان به

 زیرا است؛ ایبینانهغیرواقع انتظار عملکرد بهبود انتظار نباشند، خودآگاه عملکرد هایمشکل

 تحصیالت افزایش. است عملکرد بازخورد و الزم آموزش نبود عملکرد، مشکالت از بسیاری

 که ترتیب بدین سازد،می آشنا دانش مدیریت مطلوب روند با را هاآن کارکنان تکمیلی

 و بازخورد دریافت با الزم است و است روبرو وخیزهاییافت با دانش گیریشکل آموزندمی

 کارکنان عملکرد امر این. کنند اصالح را آن و برده پی خود ضعف نقاط به مداوم هایارزیابی

 سوی از مناسب و معتبر گیریتصمیم به اعتبار، .دهدمی افزایش را سازمانی عملکرد درنتیجه و

 شوند مطمئن باید مدیران راستا این در. دارد اشاره سازمان مختلف مسائل خصوص در مدیران

 تحصیالت. است مناسب شرکت هایمشیخط و حقوقی ازلحاظ اخذشده هایتصمیم که

 توانندمی و شودمی هاآن در تخصص و تجربه دانش، افزایش موجب کارکنان تکمیلی

 معتبرتر که هاییگیریتصمیم کنند؛ یعنی اتخاذ گرا عملکرد هایمشیخط بر مبتنی هایتصمیم

 شرایط فی،کا مالی منابع وجود قبیل از مواردی شامل محیطی همچنین عوامل .باشد تردرست و

 حتی که است هااین مانند و دهیپاداش سیستم تسهیالت، و امکانات وجود کار، محیط فیزیکی

 افزایش با کارکنان. باشد اثرگذار عملکرد بر بازهم تواندمی ذکرشده هایمؤلفه سایر با



 
 1399زمستان ، م(شش)پیاپی  چهارم ةشمار ،دوم ةدور ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        32  

 مشوق، کمک، وضوح، توانایی، یعنی ذکرشده عوامل بر عالوه خود تجربه و دانش تحصیالت،

 بهبود موجب است روبرو آن با سازمان که عواملی سایر طریق از توانندمی اعتبار و ارزیابی

 و پشتوانه یک همچون سازمان در دانش مدیریت که معناست بدین این. شوند سازمان عملکرد

 .دهدمی افزایش را آن عملکرد سازمان کارایی افزایش با درنهایت که کندمی عمل سرمایه

ی این مطالعه بر نقش تحصیالت تکمیلی بر عملکرد سازمانی تأکید داشت و از این نظر هاافتهی

ادامه تحصیل  ( که دریافتند بینAbbasnejad, T. et al.2015عباس نژاد و همکاران )با مطالعه 

 رابطه مثبت و معناداراند، ادامه تحصیل داده بارکدر کارکنانی که حداقل ی شغلی عملکردبا 

 ,.Lebedinski, Lرد، همسو است. همچنین در راستای مطالعه لبدینسکی و واندنبرگ )وجود دا

& Vandenberghe, V.2014 باالتریت التحصی که ازکارکنانی  دادند نشان( است که 

ی آموزشی، هاسازمانشود باالتری برخوردارند. پیشنهاد میوری سطح بهرهاز برخوردار هستند 

ان تشویق کرده و آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی را ادامه تحصیل را در کارکن

 .رندیکارگبهافزایش سطح عملکرد سازمانی  منظوربه
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