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بررسی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارتهای نوآوری و کارآفرینی در
نظامهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه :سازمان ثبت احوال کشور
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(تاریخ دریافت1396/06/15 :؛ تاریخ پذیرش)1397/08/01 :
چکیده
دو جنبۀ نسبتا مرتبط به یکدیگر که تا به امروز در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان مغفول مانده توسعۀ
مهارتهای نوآوری و کارآفرینی می باشد.در این پژوهش در ابتدا با مطالعات کتابخانهای به چارچوبی کلی شامل مؤلفههای
مؤثر برگسترش مهارتهای نوآوری و کارآفرینی در نظامهای آموزشی ضمن خدمت دست یافتهشد و سپس از طریق انجام
مصاحبۀ نیمهساختاریافته با  16تن از مدیران و کارشناسان ارشد که از طریق روش نمونهگیری هدفمند (قضاوتی) در جامعۀ
هدف پژوهش که سازمان ثبت احوال کشور میباشد ،انتخاب شدهبودند به چارچوبی مشخص که مؤلفههای شناسایی شده را
در قالب ابعاد نوآوری و کارآفرینی دستهبندی کند رسیده شد .تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها از طریق روش تحلیل تم
که در زمره روشهای کیفی میباشد انجام شد .پس از شناسایی مؤلفه ها ،از طریق توزیع پرسشنامه و جمعآوری نظر
خبرگان  5مؤلفۀ اصلی کمیت و کیفیت دورههای برگزار شده ،قابلیت مدرسان دورهها ،محتوای دورههای آموزشی ،نحوۀ
ارزیابی و برنامهریزی دورههای آموزشی ضمن خدمت به ترتیب اولویت مشخص شدند.
واژههای کلیدی :آموزش ضمن خدمت ،سازمان ثبت احوال ،کارآفرینی ،نوآوری.
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 -1مقدمه
از ویژگی های عصر حاضر آن است که مبانی دانش و اطالعات در رشتههای مختلف علمی به سرعت
پیشرفت کردهاست و متحول میشود .از این رو آموزشهای ارائه شده دانشگاهی و مدرسهای برای
پاسخگویی به مسائل و نیازمندی های محیط کار ناکافی است .در این میان آموزش ضمن خدمت یکی
از مهمترین آموزشهای سازمان محسوب میشود ،چرا که نیازهای شغلی و شرایط محیطی در سازمان
پیوسته در معرض تغییرات مختلف قرار میگیرد (.)1
امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که نیروی انسانی کارآمد و متخصص ،اساسیترین عنصر موتور
محرکۀ توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری است.پیشرفت و توسعۀ سازمانها و
مؤسسات ،که الزمۀ رسیدن ملت ها به توسعۀ همه جانبۀ اجتماعی و اقتصادی است ،خود مستلزم وجود
افرادی توسعه یافته در سازمانها است ( .)2بدین منظور ،آموزش ،بهویژه آموزشهایی که جنبۀ
کاربردی آنها بر جنبه های نظری برتری دارد و نتیجۀ آن تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
بخشهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
باید پذیرفت سر عت تغییرات و طول عمر محدود فناوری پیشرفته ،ساختار اقتصادی و صنعتی
کشورها را دگرگون نموده است و امروزه توسعۀ صنعتی و رشد اقتصادی کشورها باید بر اساس خالقیت
و نوآوری شکل گیرد.نوآوری و خالقیت ،افراد و سازمانها را قادر میسازد تا خود را با تغییرات منطبق
سازند و از رقبای خود پیشی بگیرند .کارآفرینان که در رأس کارهای مخاطرهآمیزند ،در پی فرصتها
هستند و خالقیت و نوآوری اغلب ابزاری برای موفقیت آنها تلقی میشود (.)3
مدلهای اولیۀ رشد و توسعه بیش از آنکه به انسان ها توجه داشته باشد تأکید زیادی روی انباشت
سرمایۀ ما دی به عنوان منبع اصلی داشتند.اما پس از مدتی این ایده که سرمایۀ انسانی قادر به ایجاد
رشد پایدار بلندمدت میباشد ،مطرح شد ( .) 4باید به این نکته توجه داشت که تأثیر نوآوری روی
عملکرد ،اغلب در کوتاهمدت نمود پیدا نمیکند و حتی به صورت منفی بروز پیدا میکند ،اما در
بلندمدت اثرات مثبت خود را به خوبی نمایان میکند (.)5
در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار
است؛ زیرا در چند دهۀ اخیر بیش از هر دوران دیگری در طول تاریخ بشری ،علوم و فناوری پیشرفت
نموده است .این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطالعاتنامیدهاند؛
یعنی دورانی که در هر چند سال ،نیمی از اطالعات بشری منسوخ شده ،اطالعات جدید جایگزین آن
میشود.
بررسی های مختلف در خصوص علت پیشرفت قابل توجه کشورهای شرق آسیا نشان میدهد این
کشورها به طور جدیاستفاده از نظام های آموزش نوآوری و کارآفرینی را در آموزشهای ضمن خدمت
خود مورد توجه قرار دادهاند .در یک بررسی انجام شده در کرهجنوبی نقش برنامههای مدون در
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خصوص انتقال مهارت های نوآوری و کارآفرینی به کارکنان بخش دولتی از طریق مرکز توسعۀ منابع
انسانی کرهجنوبی مور د مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید آموزش مهارت نوآوری و کارآفرینی از
اولویتهای آموزشی این مرکز می باشد.)6(1
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارتهای نوآوری و
کارآفرینی در نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان ثبت احوال کشور میباشد ،به نحوی که
شاهد تغییر در نظام آموزش ضمن خدمت از یک نظام و فرآیند تکراری و اجباری به نظامی که کارکنان
از طریق آن به افرادی با مهارت های نوآوری و کارآفرینی تبدیل شوند باشیم.در واقع این پژوهش به
دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که :برای کارا شدن نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان ثبت
احوال کشور در دو حوزۀ نوآوری و کارآفرینی باید به چه مؤلفههایی و هر کدام به چه میزان توجه کرد؟
امروزه اهمیت و نقش آموزشهای ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست .سازمانها به خوبی
میدانند که مهمترین سرمایه آنها ،نیروی انسانی میباشد و در صورتی که بتوانند نیروی انسانی
متخصص ،با انگیزه و رضایتمند در اختیار داشتهباشند قسمت اعظمی از برنامههای خود را به درستی
پیاده می کنند .همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه کرد نیروهای انسانی هستند که سالها در
یک سازمان(به خصوص سازمانهای د ولتی از جمله سازمان ثبت احوال کشور) فعالیت کرده و پس از
ترک خدمت تقریباً از هیچ مهارت نوآوری و کارآفرینی خاصی برخوردار نیستند تا بتوانند در کار
دیگری مثمر ثمر واقع شوند .در پژوهشی که در کشور ژاپن انجام شد مشخص شد که توفیق
آموزشهای ضمن خدمت در این کشور به واسطۀ وجود ثبات شغلی ،آموزش نیروهای کمتجربه توسط
افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دورۀ استخدامی افراد میباشد( ،)7بنابراین از
منظر کاربردی انجام چنین پژوهشی ضروری است.
پیشینۀ پژوهش

در سالیان اخیر بسیاری از دولتها و سازمانها به اهمیت نقش آمو زش ضمن خدمت کارکنان در
افزایش کارایی سازمان واقف گشتهاند و به همین دلیل به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مختلفی که
منجر به توسعۀ مهارت های جدیدی همچون نوآوری و کارآفرینی در کارکنان میگردد رفتهاند که جای
بحث و بررسی دارد و در ادامه به آن میپردازیم.

 .1این پروژه با حمایت مالی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی انجام شده است.
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پیشینۀ نظری
مفهومشناسی آموزش
1

سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد،یونسکو  ،در تعریف خود آموزش و پرورش را تمام
کنشها ،اثرات ،راهها و روشهایی میداند که برای رشد و تکامل تواناییهای مغزی ،معرفتی و همچنین
مهارتها ،نگرشها و رفتار انسان استفاده میگردد ،البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکنترین
حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزشهای مثبت جامعهای که در آن زیست میکند باشد (.)8
برحسب تعریفی آموزش ،بهبود مستمر و گسترش منظم توانایی یک فرد در انجام کار یا وظیفهای
خاص است (.)9
طبق تعریفی منظور ما از آموختن ،عمل یا مجموعه ای از اعمال است که موجب میشود فردی
مهارت ،دانش و بینش الزم را برای انجام کاری فراگیرد (.)10
تعریف نظری آموزش کارکنان

محمد هاشمی و پاپی نژاد توانمندسازی کارکنان را به این شکل تعریف مینمایند :مجموعه
کنشهای هدفمند و از پیش تعیینشدهای که به منظور افزایش رفاه و اثربخشی فرد و سازمان ،به طور
مداوم و نظاممند به بهبود و ارتقای سطح دانش،مهارتها و نگرشهای معطوف به بهبود عملکرد شغلی
حال و آینده کارکنان میپردازد (.)11
میتوان آموزش و بهسازی نیروی انسانی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمانها برای
سازگاری مثبت با شرایط متغیر محیطی در نظر گرفت .حیات سازمانها تا حدود زیادی به دانش و
مهارتهای مختلف کارکنان آن به عنوان مهمترین سرمایه سازمان بستگی دارد (.)12
فرآیند آموزش در سازمانها

در شکل  1فرآیند آموزش در سازمانها را به طور اجمالی مالحظه میکنید:

UNESCO

1.
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شکل  :1فرآیند آموزش
منبع)13( :

آموزش ضمن خدمت

آموزشهای ضمن خدمت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت نیروی انسانی باعث افزایش
بازدهی کارکنان و ارتقای بهرهوری سازمانی میگردد (.)14
این روش آموزشی زمانی کاربرد بیشتری دارد که قراراست تعداد بیشتری کارآموز مهارت و توانایی
نسبتاً ساده ای را در مدت نسبتاً کوتاهی فراگیرند .این نوع آموزش باعث می شود که کارآموز بر شغل
خود مسلط شود و با محیط واقعی کار خود آشنایی پیداکند .از جمله روشهای آموزش ضمن خدمت
میتوان به چرخش شغلی ،روشهای سمعی و بصری ،کارآموزی ،مربیگری و مشاوره ،دورههای
کارآموزی خارج از سازمان و آموزشهای استاد-شاگردی اشاره کرد( .)15
انواع آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت را میتوان به طرق مختلفی دستهبندی کرد که در شکل زیر به اختصار این
انواع دسته بندی را میبینیم (:)16
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شکل  :2دستهبندی انواع آموزشهای ضمن خدمت
منبع( :مطالعات نگارندگان)

نوآوری در سازمانهای بخش دولتی

انقالبهای مدیریت دولتی جدید در کشورهای توسعهیافته و پیشرفتهای همچون ایاالت متحده
امریکا ،انگلستان ،استرالیا و  ...نوآوری را به عنوان راه اصلی برای بهبود عملکرد بخش دولتی در نظر
گرفتهاند .اینبهبود عملکرد تحت تأثیر عوامل دیگری مثل نوع و جهتگیری مدیریت و ظرفیت سازمان
تعدیل شده و یا تقویت میگردد (.)17
متأسفانه علیرغم وجود چند عنصر مشترک در طی پروژههای پژوهشی ملی و بینالمللی،یک تعریف
مشخص از نوآوری در بخش دولتی وجود ندارد .به عنوان یک تعریف ساده ،نوآوری در بخش دولتی
دربارۀ ایده های جدید است که منجر به خلق ارزش عمومی میشود .به بیان دیگر یک نوآوری عمومی
موفق آن است که به دنبال یک هدف مطلوب عمومی است .بر اساس این تعاریف و مستندات موجود از
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نوآوری دربخش دولتی،دیدهبان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،1ویژگیهای نوآوری در بخش
دولتی را شامل تازگی ،قابلیت اجرا و اثرگذاری بیان کرده است (.)18
توانمندسازی کارکنان جهت دستیابی به نوآوری

افراد در همۀ مراحل فرآیند نوآوری در بخش دولتی نقش محوری دارند زیرا با تقویت مهارتهای
نوآوری در هر فرد ،نوآوری در همۀ فرآیندها نهادینه میشود .نوآوریها به عنوان ایدههایی در ذهن
کارکنان ،مستخدمین کشوری،مدیران و رهبران سیاسی شروع می شوند و در بین تعامالت بین بخشی
ایجاد میشوند .این ایدهها توسط نیازهای افراد الهامگرفته میشوند و از طریق تعهد مستخدمین
خدمات عمومی و رهبرانی که این نیازها را پیشبینی و به آنها پاسخ میدهند ،به عمل تبدیل
می شوند .بنابراین برای ایجاد نوآوری در فرآیندها و سازمان در وهلۀ اول باید انگیزۀ ایجاد آن در بین
افراد به وجود بیاید.گزارشی منتشر شده به وسیلۀ گروه کارشناسان ای سی 2دربارۀ نوآوری در بخش
دولتی این گونه پیشنهاد می کند که رهبران بخش عمومی در آینده نیازمند دستیابی به یک توازن بین
اجرا،ثبات و توانایی پیش بینی از طرفی ،و رهبری ،تغییر و نوآوری از سویی دیگر میباشند .این گزارش
رفتار نوآورانه را با طرز فکری کارآفرینانه که شامل مفروضات چالش برانگیز ،تمرکز روی نتایج و طراحی
با همکاری استفادهکنندگان نهایی ارتباط میدهد .این ها به رهبری ،چشم انداز ،ارتباطات و توانایی
ایجاد اتحادهای مختلف بستگی دارد (.)19
مفهوم کارآفرینی

در خصوص مفهوم کارآفرینی گستره ای از تعاریف قابل بحث و نقد می باشد .اقتصاددانان نقش
های کاربردی کارآفرین را در اولویت قرار داده و جامعهشناسان و روانشناسان ابعاد فرهنگی و اجتماعی
تأثیرات محیط بر فرد و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان را بررسی کردهاند( .)20نمونهای از تعاریف
مطرح شده در زمینۀ کارآفرینی در قالب جدول ذیل ارائه میگردد:

OECD
EC Expert Group

1.
2.
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جدول  :1خالصهای از تعاریف مختلف کارآفرینی
نام نویسنده

تعاریف

()21

کارآفرینی فرآیند شکار فرصت ها به وسیلۀ افراد به طور انفرادی(کارآفرینی مستقل)
یا در سازمان ها(کارآفرینی سازمانی) بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار
آنهاست.

()22

کارآفرینی میتواند به عنوان خلق جدیدی که شرکتهای رشد یافته در فرآیند
ارزش گذاری از طریق به دست آوردن منابع ضروری برای کشف فرصت مشغول به
فعالیت هستند تعریف شود.

()23

کارآفرینی به عنوان منبع اصلی نوآوری ممکن است شامل :توسعۀ چشمانداز جدید
و روشهای کسب وکار برای شرکتهای جدید باشد.

()24

()25

()26

کارآفرینی هرگونه تالش در کسب و کار جدید یا ایجاد سرمایهگذاری جدید است.
مانند :خوداشتغالی سازمان ،کسبو کار جدید یا گسترش یک کسب وکار موجود
توسط یک فرد یا گروهی از افراد.
از دیدگاه سنتی اقتصاد کالن ،کارآفرینی به معنای ایفای یک نقش خاص در
نوآوری و ایجاد تغییر در جامعه میباشد.
کارآفرین فردی است که دارای ایده نو و جدید است و از طریق فرآیند تأسیس و
ایجاد یک کسب و کار و قبول مخاطره ،محصول یا خدمات جدیدی را به جامعه
معرفی میکند.

کارآفرینی در سازمانهای دولتی

مطالعات زیادی سعی داشتهاند تا کلیشۀ سودآوری را در مورد کارآفرینی اصالح کنند و مزایای
اجتماعی آن را آشکار سازند ( . )27با این حال در خصوص این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که درک
اصطالح "کارآفرینی دولتی" در حیطۀ خطمشیگذاری دولتی ،تصمیمگیری و فعالیتهای بخش دولتی
بسیار ضروری و مهم می باشد .کارآفرینی دولتی با نوآوری مرتبط بوده و هدفش تدارک ارائۀ خدمات
دولتی به گونهای است که سرمایۀ اجتماعی افزایش یابد .عالوه بر این ،کارآفرینی دولتی را میتوان به
عنوان ابزاری برای مدیریت سازمانهای دولتی در نظر گرفت .کاروانا و همکارانش معتقدند که
سازمانهای دولتی می توانند از طریق اتخاذ یک رویکرد کارآفرینانه نسبت به منابعی که تحت کنترل
دارند ،ارزش جدیدی را به ذینفعان مختلف خود ارائه دهند (.)28
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جدول  :2خالصهای از وضعیت آموزش در ثبت احوال کشورهای دیگر
متولی امور

نام کشور

ثبتاحوال

مؤلفههای مؤثر در توسعۀ مهارتهای نوآوری
و کارآفرینی از طریق نظامآموزش ضمن
خدمت

جمهوری ایرلند

ادارۀ ثبت عمومی

برگزاری دورههای روانشناسی و بهداشت
روان،برگزاری دورههای افزایش قدرت
ریسکپذیری ،تقویت انگیزۀ کارکنان از طریق
ارزیابی عملی فعالیت آنها پس از برگزاری دوره،
آموزشهای مبتنی بر مشاهده

مالزی

ادارۀ ثبت ملی

ارزیابی دورهها از طریق مشاهده بازخور آنها در
فرآیندها و نه از طریق آزمون،برگزاری دورههای
آموزشی جهت آمادگی کارکنان برای ارائۀ مشاوره
به خانوادهها برای انتخاب نام فرزندان

اسکاتلند

ادارۀ ثبت ملی
اسکاتلند

آموزش مستمر از طریق مشاهده بازخورد نتایج
مستمر در حین انجام کار ،افزایش و تقویت
دورههای حضوری و گفت و گو محور به جای
دورههای مجازی

نیجریه

کمیسیون مدیریت
هویت ملی

آموزشهای کارآفرینی پیش از بازنشستگی

ایاالت متحده امریکا

مرکز کنترل بیماری و
پیشگیری

برگزاری دورههای آموزش و تقویت فرهنگ تیمی
در طی کارگاههای آموزشی ،برگزاری دورههای
آموزشی مشترک میان سازمانهای مرتبط جهت
تسهیم ایدهها و اطالعات

ترکیه

ادارۀ ثبت احوال و
امور شهروندی

تقویت کارهای پژوهشی و افزایش میل به پژوهش
در کارکنان از طریق دورههای آموزش ضمن
خدمت ،برگزاری دورههای جانشینپروری

(منبع :وب سایت و مکاتبه با سازمانها)

مدل برخاسته از مبانی نظری

پس از استخراج متغیرها و گزارههای اولیۀ حاصل از مطالعه های اکتشافی سعی شده است از طریق
ایجاد ارتباط میان این گزارهها ،چارچوب نظری اولیۀ پژوهش مشخص شود .آموزشهای ضمن خدمت
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در ابعاد مختلفی قادر به تأثیرگذاری روی کارایی و رقابت پذیری حرفهای سازمان در سطح جامعه
هستند که به طور خاص در این پژوهش به دو بعد نوآوری و کارآفرینی پرداخته میشود.مجموعه عوامل
احصا شده در ابعاد نوآوری و کارآفرینی در قالب مدل زیر مطرح میشود:
آموزش ضمن خدمت

بعد نوآوری
آموزش رویکرد سیستمی ،افزایش
و تقویت دورههای حضوری و گفت
و گو محور به جای دورههای
مجازی ،افزایش و تقویت دورههای
روانشناختی و بهداشت
روان،برگزاری دورههای آموزشی
مشترک میان سازمانهای مرتبط
جهت تسهیم ایدهها و
اطالعات،افزایش قابلیت کار تیمی
و فرهنگ کار گروهی از طریق
دورهها ،افزایش مشارکت
دستگاههای همکار با سازمان در
امر آموزش

اصالح نحوۀ ارزیابی
دورههای آموزشی

کارایی و
رقابتپذیری حرفهای
سازمان

تأکید روی
ظرفیتهای داخلی
سازمان جهت آموزش
دورههای آموزشی

محتوای آموزشی
شامل دورههای
جدید

شکل :3مدل برخاسته از مفاهیم نظری
(منبع :یافتههای نگارندگان)

بعد کارآفرینی
آموزشهای کارآفرینی پیش از
بازنشستگی ،استفاده از
زمینههای تحصیلی و تجربیات
افراد درون سازمان در جهت
آموزش و کارهای پژوهشی،
برگزاری دورههای افزایش قدرت
ریسکپذیری ،برگزاری دورههای
آموزشی جهت آمادگی کارکنان
برای ارائۀ خدماتی نوین مانند
مشاوره به خانوادهها برای انتخاب
نام فرزندان ،آموزش رویکرد
سیستمی ،ارزیابی عملی به جای
ارزیابی تئوری
برگزاری دورههای جانشینپروری

اصالح نحوۀ برگزاری
دورههای آموزشی
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 -2روش پژوهش
روش اجرای تحقیق حاضر به صورت کیفی است .در این پژوهش محقق ابتدا با مراجعه به منابع
کتابخانهای شامل پایاننامههای موجود در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،شهیدبهشتی ،عالمه
طباطبایی و مرکز آموزش و پژوهش علمی-کاربردی سازمان ثبت احوال کشور و همچنین بهرهگیری از
مقاالت فارسی و انگلیسی به روز و معتبر و مراجعه به سایت ثبت احوال کشورهای مختلف و برقراری
ارتباط از طریق ایمیل به جمعآوری اطالعات نظری و تدوین چارچوب مفهومی برخاسته از مفاهیم
نظری اقدام ،و سپس با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته با شانزده نفر از کارکنان سازمان ثبت
احوال کشور که به روش هدفمند و از سطوح و بخش های متخلف سازمان ثبت احوال کشور که جامعۀ
پژوهش میباشد ،برگزیده شده بودند ،به جمع آوری اطالعات برای بخش کیفی پژوهش پرداخته شد .در
مرحلۀ بعدی با استفاده از روش تحلیل تم که در زمره روشهای کیفی میباشد و شامل شش مرحلۀ
اصلی آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه ،جست و جوی تمها ،بازنگری تمها ،تعریف و نامگذاری تمها
و تهیۀ گزارش میباشد( براون و کالرک  ،)2006،به تجزیه و تحلیل مصاحبهها پرداخته شد تا عوامل
مؤثر بر توسعۀ مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام آموزش ضمن خدمت ثبت احوال شناسایی
شود.همچنین به منظور بررسی پایایی ابزار مصاحبه از روش پایایی بازآزمون استفاده گردید و چند
مصاحبه از میان مصاحبه های انجام گرفته انتخاب شد و هر کدام در یک بازۀ زمانی کوتاه مجدداً
کدگذاری شد(مطابق جدول ) 3و با استفاده از رابطۀ زیر درصد پایایی بازآزمون محاسبه گردید.
رابطۀ )1
جدول :3محاسبۀ پایایی بازآزمون

ردیف

نام مصاحبه

درصد پایایی

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

1

P2

30

13

 87درصد

2

P7

26

12

 92درصد

3

P10

10

4

 80درصد

66

29

 88درصد

مجموع

بازآزمون

(منبع :یافتههای نگارندگان)

با توجه به موارد ذکر شده درصد پایایی بازآزمون برای مصاحبهها  88درصد میباشد که نشان از
قابل تأیید بودن کدگذاری مصاحبهها دارد.
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در ادامه و در قالب جدول ذیل به بیان یکی از مصاحبههای انجام شده و چند نمونه کدهای اولیه
احصا شده در آن و تم های فرعی و اصلی شناسایی شده از آن کدها به صورت نمونه آورده شده
است.الزم به ذکر است به منظور سهولت و همچنین جا افتادن این دو مهارت به جای واژۀ نوآوری و
کارآفرینی در جاهایی از این مقاله از واژۀ ترکیبی "نوکار" استفاده شده است:
جدول :4نمونهای از کدهای اولیه و منابع آن و تمهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه شمارۀ 1
شماره کد

عنوان کد اولیۀ شناسایی شده و نقل

شمارۀ تم

اولیه

قول مرتبط با آن

فرعی

6

ایجاد استمرار در برگزاری دورههای آموزشی
ضمن خدمت نوکار
” از ویژگیهای یک نظام آموزش ضمن
خدمت مؤثر و کارا که منجر به افزایش
بهرهوری سازمان ثبت احوال گردد استمرار و
پیوستگی آن است".

T4

9

انجام پروژههای پایان تحصیالت مدیران و
کارکنان در حال تحصیل در زمینههایی که
به نوعی مرتبط با اهداف پیش روی سازمان
و در جهت ایجاد مهارتهای نوکار باشد.
"برای توسعۀ مهارتهای نوآوری و
کارآفرینی کارکنان از طریق ظرفیتهای
داخلی میتوان به موضوعاتی مانند مدیریت
دانش و همچنین استفاده از پژوهشهای
مختلف به خصوص پژوهشهایی که توسط
کارکنان سازمان در راستای پیشبرد اهداف
سازمان انجام میگیرد اشاره توجه کرد".

T8

11

برگزاری دورههای کاهش فرسودگی شغلی
"حضور و استفاده از بازنشستگان توانمند
سازمان در قالب اتاقهای فکر و به عنوان
مدرسان دورههای آموزشی ایدۀ بسیار خوبی
است و بدین منظور باید پیش از بازنشستگی
برای کارکنان با تجربه دورههای آموزشی به
منظور افزایش انگیزه آنها برگزار کرد".

T 10

عنوان تم فرعی

عنوان تم اصلی

اصالح و متناسب
سازی مدت زمان
برگزاری دورههای
آموزشی

کمیت و کیفیت
دورههای آموزش
ضمن خدمت

طراحی و توسعۀ
آموزشهای نوآوری
طریق
از
پژوهش(نوآوری
بسته)

دورههای
ارائۀ
آموزشی پیش از
به
بازنشستگی
کارکنان مدیران با
تجربه جهت تربیت
مدرسان و مشاوران
آینده سازمان

محتوای
آموزش
خدمت

دورههای
ضمن
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ادامه جدول :4نمونهای از کدهای اولیه و منابع آن و تمهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه شمارۀ 1

10

آشنایی کارکنان با فرایندهای سازمانی و
اهداف و چشم انداز سازمان "برای اینکه
بتوانیم از طریق دورههای آموزشی
مهارتهای نوآوری و کارآفرینی را در
کارکنان توسعه دهیم باید اهداف،مأموریتها
و چشمانداز سازمان را برای کارکنان شرح
دهیم".

t 15

در نظر گرفتن
قوانین و مقررات و
اسناد باالدستی و
سازمان
رسالت
تدوین
برای
محتوای آموزشی

برنامهریزی
دورههای آموزش
ضمن خدمت

(منبع :یافتههای نگارندگان)

در این مرحله از پژوهش در مجموع  126کد اولیه شناسایی شد که پس از حذف کدهای تکراری
 111کد باقی ماند که با طبقهبندی این کدها  18تم فرعی به دست آمد و در نهایت ترکیب تمهای
فرعی مشابه و همراستا با یکدیگر 5 ،تم اصلی را که در واقع همان  5مؤلفۀ مورد نظر میباشد که هدف
اصلی پژوهش به دنبال آن بود ،شناسایی کرد .گام بعدی فرآیند پژوهش اولویتبندی  5مؤلفۀ شناسایی
شده در مرحلۀ کیفی صورت گرفته است .بدین منظور با نظر خبرگان دانشگاهی و استفاده از همان
کدهای اولیۀ به دست آمده پرسشنامهای شامل  65سؤال طراحی شد و از پاسخدهندگان که همان 16
تن مصاحبهشونده بودند خواسته شد که میزان موافقت خود را با شدت تأثیرپذیری هر یک از عبارات از
طریق طیف  7تایی لیکرت بیان کنند .در این آزمون فرض آماری فرض صفر و فرض مقابل به شرح
ذیل تعریف شد:
فرض صفر( :)H0بین میانگین پاسخهای مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارتهای نوکار در نظام
آموزشی ضمن خدمت سازمان ثبت احوال تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل ( :)H1بین میانگین پاسخهای مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارتهای نوکار در نظام
آموزشی ضمن خدمت سازمان ثبت احوال تفاوت معناداری وجود دارد.
محاسبات مربوط به سنجش میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و همچنین تحلیل و
جمعبندی نتایج به دست آمده از پرسشنام ه به کمک آزمون آماری فریدمن که برای مقایسۀ توزیع یک
متغیر ترتیبی در بیش از دو گروه وابسته(در اینجا پنج گروه وابسته) کاربرد دارد ،در نرمافزار SPSS
انجام گرفت که نتایج به دست آمده از آن در قالب جداول ذیل آورده شده است.
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جدول  :5آزمون پایایی پرسشنامه
تعداد

آلفای کرونباخ

65

0/956

(منبع :یافتههای نگارندگان

جدول  :6شاخصهای آماری در محاسبۀ آزمون فریدمن
مقادیر محاسبه شده

شاخص آماری

16

تعداد

40/972

کای دو

4

درجۀ آزادی

0/000

عدد معناداری

(منبع :یافتههای نگارندگان)
جدول :7اولویتبندی عوامل مؤثر برتوسعۀمهارتهای نوآوری و کارآفرینی
اولویت

میانگین رتبه

مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارتهای نوکار

3

3/13

تم  :1محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت

1

4/47

تم :2کمیت و کیفیت دورههای آموزش ضمن خدمت

5

1/06

تم  :3برنامهریزی دورههای آموزش ضمن خدمت

2

3/59

تم :4مدرسان دورههای آموزش ضمن خدمت

4

2/75

تم  :5نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش ضمن خدمت

(منبع :یافتههای نگارندگان)

 -3یافتههای پژوهش
پس از گردآوری دادههای حاصل از مصاحبه و تحلیل تمهای مربوط به آن و تحلیل پرسشنامهها،
پنج تم اصلی به عنوان مؤلفههای مؤثر بر توسعۀ مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام آموزشی
ضمن خدمت سازمان ثبت احوال شناسایی شد که در واقع پاسخ به سؤال اصلی پژوهش است .این
تمهای اصلی نتیجۀ طبقهبندی تم های فرعی که دارای قرابت معنایی بیشتری با یکدیگر بودند،
میباشد.این عوامل که در قالب جدول زیر و نقشۀ تم آورده شده است،به ترتیب اولویت عبارتاند از:
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جدول  :5تمهای اصلی و فرعی
تمهای فرعی متناظر

تم اصلی
)1کمیت و کیفیت برگزاری
دورههای آموزش ضمن خدمت
)(Theme2

برگزاری دوره های آموزشی در زمان و مکان مناسب ،اصالح و متناسبسازی
مدت زمان برگزاری دورههای آموزشی ،تقویت آموزشهای عملی به جای
آموزشهای نظری ،اصالح و متناسبسازی چگونگی برگزاری دورههای
آموزشی

)2مدرسان دورههای آموزش ضمن
خدمت
)(Theme4

استفاده از مدرسان حرفهای در حوزۀ نوکار جهت توسعۀمهارتهای کارکنان و
مدیران

)3محتوای دورههای
ضمن خدمت
)(Theme1

آموزش

)4نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش
ضمن خدمت
)(Theme5
)5برنامهریزی دورههای آموزش
ضمن خدمت
)(Theme3
(منبع :یافتههای نگارندگان)

آموزش اصالح و بهبود فرآیندهای کاری درون سازمان جهت توسعۀ
خالقیت های ذهنی با تأکید بر نقش فناوری اطالعات ،اصالح و بهبود نوع
خدمات ارائه شده به مردم با تأکید بر نقش فناوری اطالعات ،طراحی و توسعۀ
آموزشهای نوکار از طریق پژوهش(نوآوری بسته) ،ارائۀ دورههای آموزشی
پیش از بازنشستگی به کارکنان و مدیران با تجربه جهت تربیت مدرسان و
مشاوران آینده سازمان ،ارائۀ آموزش های نوکار با هدف توسعۀ خدمات جدید
و مبتنی بر نظام های علمی کسب و کارگونه و ارتقای شناخت از ظرفیتهای
ثبت احوال(آموزش کارآفرینی درون سازمانی) ،تقویت روحیۀ جمعگرایی،کار
تیمی و همبستگی از طریق دورههای آموزشی ،آموزشهای ویژه به مدیران
جهت پرورش مهارت های نوآوری و کارآفرینی ،ترویج رویکرد سیستمی و کل
نگر در سازمان ،باال بردن آمادگی ذهنی کارکنان و مدیران جهت ایجاد
نوآوری و کارآفرینی
اصالح نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش ضمن خدمت با رویکرد حصول به نوکار
نیازسنجی دقیق آموزشی ،درگیر کردن کارکنان در امر برنامهریزی آموزشی،
در نظر گرفتن قوانی ن و مقررات و اسناد باالدستی و رسالت سازمان برای
تدوین محتوای آموزشی

کارایی و رقابتپذیری سازمان

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،18پاییز 1397

آموزش ضمن
خدمت

مؤلفههای مشترک مؤثر بر ابعاد نوآوری و
کارآفرینی
نیازسنجیدقیق آموزشی ،درگیر کردن کارکنان در
امر برنامهریزی آموزشی ،برگزاری دوره های
آموزشی در زمان و مکان مناسب ،اصالح و متناسب

174

محتوای دورههای
آموزش ضمن خدمت

سازی مدت زمان برگزاری دورههای آموزشی،
اصالح و متناسبسازی چگونگی برگزاری دورههای
آموزشی ،اصالح نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش
ضمن خدمت با رویکرد حصول به نوکار ،استفاده از
مدرسان حرفهای در حوزۀ نوکار جهت توسعۀ
مهارتهای کارکنان و مدیران ،تقویت روحیۀ
جمعگرایی،کار تیمی و همبستگی از طریق
دورههای آموزشی ،در نظر گرفتن قوانین و مقررات
و اسناد باالدستی و رسالت سازمان برای تدوین
محتوای آموزشی ،آموزشهای ویژه به مدیران
جهت پرورش مهارت های نوآوری و کارآفرینی،
ترویج رویکرد سیستمی و کلنگر در سازمان ،باال
بردن آمادگی ذهنی کارکنان و مدیران جهت ایجاد
نوآوری و کارآفرینی
مؤلفههای مؤثر بر بعد نوآوری
آموزش اصالح و بهبود فرآیندهای کاری درون
سازمان جهت توسعۀ خالقیتهای ذهنی با تأکید
بر نقش فناوری اطالعات ،اصالح و بهبود نوع
خدمات ارائه شده به مردم با تأکید بر نقش فناوری
اطالعات ،تقویت آموزشهای عملی به جای

کمیت و کیفیت
دورههای آموزش ضمن
خدمت

برنامهریزی
دورههایآموزش ضمن
خدمت

مدرساندورههای
آموزش ضمن
خدمت

آموزشهای نظری ،طراحی و توسعۀ آموزشهای
نوآوری از طریق پژوهش(نوآوری بسته)
مؤلفههای مؤثر بر بعد کارآفرینی
ارائۀ دورههای آموزشی پیش از بازنشستگی به
کارکنان و مدیران با تجربه جهت تربیت مدرسان و
مشاوران آینده سازمان ،ارائۀ آموزشهای نوکار
باهدف توسعۀخدمات جدید و مبتنی بر نظام های
علمی کسب و کارگونه وارتقای شناخت از
ظرفیتهای ثبت احوال(آموزش کارآفرینی درون
سازمانی)

شکل  :4نقشۀ تم
(منبع :یافتههای نگارندگان)

نحوۀ ارزیابی
دورههای آموزش
ضمن خدمت
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در آخرین بخش پژوهش به تطبیق یافتههای حاصل از پژوهش با یافتههای حاصل از ادبیات
پژوهش در بخش پیشینۀ نظری می پردازیم .الزم به یادآوری است با توجه به جدید بودن موضوع
پژوهش و عدم دسترسی به منابع متعدد و پژوهش های مشابه انجام شده ،به ویژه در داخل کشور ،اکثر
مؤلفه های شناسایی شده در پژوهش در قیاس با مدل حاصل از ادبیات تحقیق جدید میباشد و برای
تکمیل و رسیدن به مرز پختگی نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر در آینده دارد.
جدول  :9مقایسۀ مفاهیم شناسایی شده در پژوهش با مفاهیم نظری
ردیف

مؤلفههای مؤثر شناسایی شده از طریق پژوهش
در سازمان ثبتاحوال کشور

1

کمیت و کیفیت برگزاری دورههای آموزش ضمن
خدمت:
برگزاری دورههای آموزشی در زمان و مکان مناسب،
اصالح و متناسب سازی مدت زمان برگزاری دورههای
آموزشی ،تقویت آموزشهای عملی به جای
آموزشهای نظری ،اصالح و متناسبسازی چگونگی
برگزاری دورههای آموزشی

2

مدرسان دورههای آموزش ضمن خدمت:
استفاده از مدرسان حرفهای در حوزۀ نوکار جهت
توسعۀ مهارتهای کارکنان و مدیران

3

محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت:
آموزش اصالح و بهبود فرآیندهای کاری درون سازمان
جهت توسعۀ خالقیتهای ذهنی با تأکید بر نقش
فناوری اطالعات ،اصالح و بهبود نوع خدمات ارائه شده
به مردم با تأکید بر نقش فناوری اطالعات ،طراحی و
توسعۀ آموزشهای نوکار از طریق پژوهش ،ارائۀ
دورههای آموزشی پیش از بازنشستگی به کارکنان و
مدیران با تجربه جهت تربیت مدرسان و مشاوران
آینده سازمان ،ارائۀ آموزشهای نوکار با هدف توسعۀ
خدمات جدید و مبتنی بر نظامهای علمی کسب و
کارگونه و ارتقای شناخت از ظرفیتهای ثبت
احوال(آموزش کارآفرینی درون سازمانی) ،تقویت
روحیۀ جمعگرایی ،کار تیمی و همبستگی از طریق
دورههای آموزشی ،آموزشهای ویژه به مدیران جهت
پرورش مهارتهای نوآوری و کارآفرینی ،ترویج رویکرد
سیستمی و کل نگر در سازمان ،باال بردن آمادگی
ذهنی کارکنان و مدیران جهت ایجاد نوآوری و
کارآفرینی

مؤلفههای مؤثر شناسایی شده در ادبیات موضوع

اصالح نحوۀ برگزاریدورههای آموزشی:
افزایش و تقویت دورههای حضوری و گفت و گو محور به جای
دورههای مجازی ،برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان
سازمانهای مرتبط جهت تسهیم ایدهها و اطالعات ،افزایش
مشارکت دستگاههای همکار با سازمان در امر آموزش

تأکید روی ظرفیتهای داخلی سازمان جهت آموزش دورههای
آموزشی

محتوای آموزشی شامل دورههای جدید:
افزایش و تقویت دورههای روانشناختی و بهداشت روان ،افزایش
قابلیت کار تیمی و فرهنگ کار گروهی از طریق دورهها،
آموزشهای کارآفرینی پیش از بازنشستگی ،برگزاری دورههای
افزایش قدرت ریسک پذیری ،آموزش رویکرد سیستمی ،برگزاری
دورههای آموزشی جهت آمادگی کارکنان برای ارائۀ خدماتی
نوین مانند مشاوره به خانوادهها برای انتخاب نام فرزندان،ارائۀ
دورههای جانشینپروری به مدیران

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،18پاییز 1397

176

ادامه جدول  :9مقایسۀ مفاهیم شناسایی شده در پژوهش با مفاهیم نظری
4

نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش ضمن خدمت:
اصالح نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش ضمن خدمت با
رویکرد حصول به نوکار

5

برنامهریزی دورههای آموزش ضمن خدمت:
نیازسنجی دقیق آموزشی ،درگیر کردن کارکنان در
امر برنامهریزی آموزشی ،در نظر گرفتن قوانین و
مقررات و اسناد باالدستی و رسالت سازمان برای
تدوین محتوای آموزشی

اصالح نحوۀ ارزیابی دورههای آموزش ضمن خدمت
ارزیابی عملی به جای ارزیابی تئوری

تأکید روی ظرفیتهای داخلی سازمان جهت آموزش دورههای
آموزشی
استفاده از زمینههای تحصیلی و تجربیات افراد درون سازمان در
جهت آموزش و کارهای پژوهشی

(منبع :یافتههای نگارندگان)

به طور کلی باید این نکته را در نظر داشت که همانند سایر موضوعات مدیریتی در این مورد هم
نمیتوانیم ادعای کامل بودن مدل پیشنهادی را داشتهباشیم و با قطعیت صحبت کنیم .به طور حتم
جهت توسعۀ مهارتهای نوآوری و کارآفرینی در سازمانهای بخش دولتی همانند سازمان ثبتاحول
کشور نیاز به انجام پژوهشهای بسیار و کاربردی میباشد زیرا متأسفانه مباحث مربوط به نوآوری و
کارآفرینی در سازمانهای دولتی مغفول ماندهاست و به همین دلیل هم مشکالت قابل توجهی در حوزه
آموزش کارکنان مشاهده می شود  .سازمان های بخش دولتی کشور هم در سطح جامعه و هم در میان
خودشان بیشتر به عنوان سازمانهایی مصرفکننده شناخته می شوند که در تأمین نیازهای خود دچار
مشکلاند.این در حالی است که بسیاری از سازمانهای دولتی دارای ظرفیتهای داخلی هستند که با
استفاده از آنها نه تنها قادر خواهند بود از هزینه های جاری و وابستگی خود به بودجۀ کالن کشور
بکاهند بلکه میتوانند هزینه های خود را از درآمدهای شخصی جبران نمایند و با کاستن بار هزینهای از
روی دوش دولت در تحقق هر چه بیشتر سیاست های کالن کشور ازجمله اقتصاد مقاومتی نقش به
سزایی داشتهباشند .بدین منظور الزم است سازمانها بازنگری ویژهای در خدمات ارائه شدۀ خود
داشته باشند .اگر قرار است کشور به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند و در هزینههای مصرفی خود
صرفهجویی داشته باشد ارائۀ خدمات جدید توسط سازمانها ،یا ارائۀ خدمات قبلی در قالبهای جدید
امری اجتنابناپذیر میباشد.
از مهم ترین بسترهای موجود جهت ارائۀ خدمات جدید ،فناوری اطالعات و فضای مجازی است که
هنوز در عمل به آن توجه نشده است .جهت ارائۀ خدمات جدید و نوین نیاز به کارکنانی با روحیۀ نوآور
و کارآفرین می باشد تا عالوه بر ارائۀ صحیح خدمات به فکر ایجاد فرصتهای جدید برای سازمان باشند.
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تقریباً تمام مدیران و صاحبنظران سازمان ثبت احوال که با آنها مصاحبه انجام گرفت بر این باور
بودند که نیاز به دوره های آموزشی ویژه جهت ایجاد و توسعۀ مهارتهای نوآوری و کارآفرینی در میان
کارکنان و مدیران در سازمان به شدت احساس میشود و باید با عزمی همهجانبه بهبود دورههای
.آموزشی و اثربخشی آن در دستور کار قرار گیرد
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