
HIGHLIGHTS

1.Training courses have been effective in in-
creasing the efficiency of forensic medical 
staff in Mashhad, indicating the desirability 
of existing procedures.

2.The dominant leadership style in legal medi-
cine in Mashhad is an autocratic style and 
this style has an inverse relationship with ef-
ficiency, and the continuation of this practice 
may lead to a reduction in efficiency in the 
future.
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Introduction: This research aimed to investigate the effectiveness of training 
courses on the efficiency of forensic medical staff in Khorasan Razavi, taking into 
account the mediating role of leadership styles.
Methods: This descriptive and analytical study was conducted on the statistical 
population of Khorasan Razavi forensic medical staff with a sample size of 111 
people utilizing three standard questionnaires of Arab educational effectiveness, 
Hajizadeh staff efficiency and Likert leadership styles. The collected data were 
analyzed employing correlation tests, simple regression, and structural equations 
with the help of SPSS version 21 and Smart PLS software.
Results: The results of the study indicated that educational effectiveness (P=0.00 
and β=0.591) and leadership styles are effective on employee efficiency (P=0.00 
and β=0.595) ;leadership styles have a mediating role on the relationship between 
educational effectiveness and employee efficiency (1.96<Z-value=3.06); a 
more detailed investigation of the leadership style components displayed that 
consultative styles (P=0.00 and r=0.567), cooperative (P=0.00 and r=0.615) 
and benevolent styles (P=0.00 and r= 0.509), have a significant and positive 
relationship with employee efficiency. However, a significant and negative 
relationship was observed between the autocratic leadership style variable and 
efficiency (P=0.00 and r=0.565).
Conclusion: One third of the effect of training courses on the efficiency of 
employees is influenced by the variable of leadership styles. It is therefore necessary 
to include the training of managers in training programs in order to adopt more 
effective styles to enhance the efficiency and productivity of employees.
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ویژه نکات 
1. دوره های آموزش��ی در زمینه ی افزایش کارآیی كاركنان پزشکی 
قانونی ش��هر مشهد موثر بوده که نش��ان دهنده مطلوبیت رویه های 

موجود است.
2. س��بك رهبری غالب در پزش��كی قانونی مشهد سبك مستبدانه 
اس��ت. این س��بك با کارآیی رابطه معكوس دارد و ممكن اس��ت در 

آینده ادامه این رویه به كاهش کارآیی منتهی شود.

 www.sjfm.ir

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر کارآیی كاركنان اداره پزشكی قانونی 
خراسان رضوی با در نظر گرفتن متغیر میانجی سبك های رهبری
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مقدمه: افزایش کارآیی نیروی انسانی در نتیجه شرکت در دوره های آموزشی اثربخش از اهداف اساسی 
سازمان هاس��ت که متاسفانه اغلب اوقات صرفا به منظور کسب امتیاز و ارتقای جایگاه شغلی به کار گرفته 
می ش��ود. به همین منظور نیاز اس��ت جنبه های مختلف اثرگذاری دوره ها با هدف بازیابی مس��ائل پیش 
رو مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین این مطالعه با هدف بررس��ی اثربخش��ی دوره های آموزشی بر کارآیی 

کارکنان پزشکی قانونی خراسان رضوی با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک های رهبری انجام شد.
روش بررس�ی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی جامعه آماری کارکنان پزش��کی قانونی خراس��ان 
رضوی با حجم نمونه 111 نفر با اس��تفاده از 3 پرسش��نامه اس��تاندارد اثربخشی آموزشی عرب، کارآیی 
کارکنان حاجی زاده و س��بک های رهبری لیکرت به انجام رس��ید. داده های جمع آوری شده با استفاده از 
 Smart PLS و SPSS آزمون های همبس��تگی، رگرسیون ساده و معادالت ساختاری با کمک نرم افزار

مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نش��ان داد اثربخش��ی آموزش��ی )P= 0/00 و β=0/591 ( و سبک های رهبری بر 
کارآیی کارکنان موثرند )P= 0/00  و β=0/595 (، س��بک های رهبری در رابطه اثربخش��ی آموزش��ی بر 
کارآیی کارکنان نقش میانجی دارد )z-value =3/06 <1/96(، بررس��ی مولفه های سبک رهبری نشان 
داد س��بک های مش��ورتی )P= 0/00  و r=0/567(، مش��ارکتی )P= 0/00  و r=0/615 ( و خیرخواهانه 
)P= 0/00  و r=0/509(، رابطه معنادار و مثبت با کارآیی کارکنان دارند. اما بین متغیر س��بک  رهبری 

 .) r=-0/565 و  P= 0/00( مستبدانه و کارآیی رابطه معنادار و منفی مشاهده شد
نتیجه گیری: یک سوم تاثیر دوره های آموزشی بر کارآیی کارکنان تحت تاثیر متغیر سبک های رهبری 
اس��ت. بنابراین نیاز اس��ت در برنامه های آموزشی، آموزش مدیران در راستای اتخاذ سبک های موثرتر بر 

افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان گنجانده شود.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
حیات موثر س��ازمان ها به واس��طه کارآیی کارکنان ماهر، آگاه، توانا 
و خالق امکان پذیر اس��ت. این مقوله آموزش نیروی انسانی را به عنوان 
پایه اساس��ی برنامه ریزی ها در این راستا یادآوری می کند. کارکنان باید 
دارای آگاه��ی جامع، قابل انعطاف و عمق��ی بوده و دارای قدرت تعمیم 
امور به یکدیگر باشند. بنابراین آن دسته کارکنانی که دوره های آموزش 
حین خدمت را طی نکرده اند و با دانش روز و تحوالت آن آشنا نیستند 

چط��ور می توانند به عن��وان افرادی کارآ در س��ازمان خود عمل کنند؟ 
کارآیی و آموزش دو بخش جدایی ناپذیر از هم هستند و بر یکدیگر تاثیر 
می گذارند. بدون آموزش صحیح و مس��تمر، رس��یدن به بهترین سطح 
کارآیی و ماندن در بازار رقابت دس��ت نیافتنی اس��ت. همچنین رهبران 
س��ازمان می توانند کارآیی تیم را با ایج��اد فرهنگ افزایش بهره وری به 
بهترین سطح برسانند، به طوری که همه اعضای تیم برای بهبود بازدهی 
تیم س��عی و روی آن کار کنند. بهترین راه ارتقای فرهنگ کار، آموزش 
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است ]1[. بنا بر این مطلب می توان به پژوهش طهیر )2018( اشاره 
کرد که نش��ان می دهد کارآیی کارکنان ممکن است توسط رهبری 
افزای��ش یابد که یک الگوی مثبت تعیین می کند، انگیزه می دهد و 
اغلب ب��ه کارگران در محل کار توجه می کند ]1[. بنابراین س��بک 
مدیریتی که یک مدیر در حین کار از آن استفاده می کند، به عنوان 
یکی از مهم رین اجزای رهبری یا مدیریت ذکر ش��ده است. منظور 
از س��بک آن نیس��ت که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت مشخصی 
رفتار می کند، بلکه منظور این اس��ت که چطور دیگران به خصوص 

زیردستانش رفتار او را درک می کنند ]2[.
منظور از اثر بخشی، دستیابی به نیازها، اهداف و مقاصد فردی و 
سازمانی است که با نوعی رضایت فردی و سازمانی همراه است ]3[. 
ارزیابی آموزش��ی امری دشوار است. با این حال به منظور شناسایی 
و ارزیاب��ی ارزش و اهمی��ت آموزش ضروری اس��ت. اگر اثربخش��ی 
برنامه های آموزشی به گونه ای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد، نتایج 
حاص��ل از آن کمک موثری بر تصمیم��ات مرتبط با تداوم و اصالح 
برنامه های فعلی یا آینده و تخصصی منابع آموزش��ی خواهد داشت 
]4[. به منظ�ور مقایس���ه تطبیق�ی الگوه�ای ارزش�یابی آموزش�ی، 
ابراهیم��ی )1394( برخ����ی از الگوه��ای ارزیاب��ی اثربخش����ی 
آموزش����ی را ک����ه در س����ازمان ها از مقبولی����ت بیش����تری 
برخوردارن��د، مورد بررسی قرار داد که عبارتن��د از: الگوی ارزشیابی 
هدف گرای تایلر، الگوی ارزشیابی آموزش بر مبنای عملکرد، الگوی 
ارزش��یابی لیدرمن، الگوی ارزشیابی کرک پاتریک، الگوی ارزشیابی 
فیلیپس، الگوی ارزش��یابی سیپ، الگوی ارزش��یابی استاندارد ایزو 
10015 ]5[. اما بیش��تر الگوهای ارزش��یابی مش��هور در سال های 
گذشته بر اساس الگوهای ارزشیابی آموزشی، بر 4 سطح بنا شده اند 
که اولین بار توس��ط کرک پاتریک ارائه شد. این الگو الگویی جامع، 
س��اده و عملی برای بسیاری از موقعیت های آموزشی توصیف شده 
و به وس��یله بس��یاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه 

شناخته می شود ]6[.
ب��ه منظور تعریف کارآیی که در کنار اثربخش��ی یکی از اجزای 
عملک��رد محس��وب می ش��ود و در قال��ب یک مفهوم کل��ی نتیجه 
فعالیت های فردی را نش��ان می دهد، می ت��وان گفت عوامل زیادی 
بر روی آن تاثیرگذار اس��ت. بنابراین هر سازمانی کارآیی را براساس 
ماموریت های خاص خود تعریف می کند ]7[. کارآیی و اثربخشی نظام 
آموزش��ی در گرو مدیریت اثربخش و كارآمد این نظام است. امروزه 
باتوجه به تغییرات شگرف و بی سابقه ای كه در اقتصاد، سیاست، علم 

و تكنولوژی به خصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوس��ته، وظایف 
و كاركردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از 
گذشته شده است. به طوری كه تنها افرادی كه از نظر حرفه ای برای 
این مس��ئولیت آموزش دیده و تربیت شده اند، با اثربخشی و کارآیی 
ق��ادر به انجام وظای��ف محوله خواهند بود. به همی��ن لحاظ امروز، 
مدیریت براس��اس ویژگی هایی كه دارد ی��ك حرفه تخصصی تلقی 

می شود ]8[.
اما مفهوم س��بک مدیریتی که در بیان آن گفته می شود سبک 
مدیریتی که یک مدیر در حین کار از آن استفاده می کند، به عنوان 
یکی از مهم ترین اجزای رهبری یا مدیریت ذکر ش��ده اس��ت. البته 
منظور از س��بک آن نیس��ت که چگونه مدیر یا رهب��ر در وضعیت 
مش��خصی رفتار می کند، بلکه منظور این اس��ت که چطور دیگران، 
به خصوص زیردس��تانش، رفتار او را درک می کنند. در نگاهی دیگر 
رهبری مدت مدیدی اس��ت که توجه پژوهش��گران و مدیران را به 
خود جلب کرده است. مدیران درمورد عامل هایی بحث می کنند که 
به وجود آورنده یک رهبر مؤثر هس��تند و دانشمندان این موضوع را 
به شکلی وسیع مورد پژوهش قرار داده اند. گاهی اوقات رهبر به طور 
کلی اثر قابل توجهی بر س��ازمان ندارد. در شرایط دیگر رهبر عامل 
تعیین کننده تفاوت بین یک موفقیت بزرگ و یا شکس��ت تمام عیار 
اس��ت. همچنین س��بک رهبری پایه اصلی یک سازمان را تشکیل 
می دهد ]2[. رنس��یس لیكرت در مطالعاتش دریافت كه سبك های 
متداول مدیریت س��ازمان را می توان بر روی پیوس��تاری از سیستم 
یك تا سیس��تم 4 نش��ان داد. این سیستم ها را می توان به شرح زیر 

توصیف كرد:
سیس��تم 1: این نوع مدیریت به زیردس��تان هی��چ اطمینان و 
اعتمادی ندارد زیرا آنها را به ندرت در فراگرد تصمیم گیری ش��ركت 
می دهد. سیس��تم 2: ای��ن نوع مدیری��ت اعتم��اد و اطمینان توأم 
بامدارای��ی نظیر اعتم��اد و اطمینان ارباب به خدمتكار، نس��بت به 
زیردس��تان دارد. سیس��تم 3: این مدیریت اطمینان و اعتماد قابل 
توجه اما نه كامل، به زیردس��تان دارد. در حالی كه خط مش��ی های 
كلی و تصمیمات مهم در س��طح عالی اتخاذ می شود، به زیر دستان 
نیز اجازه داده می شود كه در سطح پایین تر در موارد بسیار خاص و 
تخصصی به تصمیم گیری بپردازند. سیستم 4: در این نوع مدیریت 
اعتماد و اطمینان كاملی نسبت به زیردستان ابراز می شود. با اینكه 
تصمیم گیری به طور وس��یع در سراسر سازمان توزیع می شود اما از 

یك وحدت و یگانگی برخوردار است ]9[.

اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت
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باتوجه به جس��تجوی پیشینه پژوهش های انجام شده، مشاهده 
ش��د که درخصوص ارتباط بین اثربخش��ی آموزش��ی ب��ا کارآیی و 
سبک های رهبری و رابطه س��بک های رهبری با کارآیی، مطالعات 
محدودی به انجام رس��یده است، اما مطالعه ای که این 3 متغیر را با 
هم مورد بررس��ی قرار داده باشد، مشاهده نشد که این از جنبه های 
جدید بودن مطالعه حاضر اس��ت. بنابراین مطالعاتی را که در رابطه 
با این 3 متغیر به انجام رسیده اند، می توان به 3 دسته مطالعاتی که 
تاثیر آموزش بر کارآیی را س��نجیده اند ]7، 18-10[. مطالعاتی که 
تاثیر آموزش بر سبک های رهبری را مورد بررسی قرار داده اند ]19[ 
و بالعکس ]20[ و مطالعاتی که تاثیر سبک های رهبری بر کارآیی را 

مورد بررسی قرار داده اند ]2، 27-21[ تقسیم کرد.
آنچه بیان ش��د بیانگ��ر اهمیت موضوع پژوهش در اثربخش��ی 
آموزش های ضمن خدمت بر کارآیی کارکنان اس��ت و ضرورت این 
شیوه را در بهبود آموزش های ضمن خدمت را که تاکنون کمتر در 
مطالعات به آن پرداخته ش��ده، دوچن��دان می کند. بنابراین باتوجه 
به آنچه مطرح ش��د می توان گفت س��وال اصلی اینجاس��ت که آیا 
آموزش های ضمن خدمت منجر به کارآیی کارکنان پزشکی قانونی 
خراس��ان رضوی می شود؟ س��بک های رهبری به چه میزان در این 

میان نقش موثری دارد؟

روش بررسی
ای��ن مطالعه از نظر ه��دف کاربردی و از نظ��ر روش گرد آوری 
اطالعات باتوجه به اینکه اطالعات توس��ط پرسش��نامه جمع آوری 
می شود، از نوع مطالعات پیمایشی است و از نظر نحوه تحلیل داده ها 
از جمله مطالعات همبستگی از نوع معادالت ساختاری است. جامعه 
هدف کلیه کارکنان شاغل در پزشکی قانونی خراسان رضوی که در 
دوره های آموزش��ی سال 1400 ش��رکت کرده بودند که تعداد آنها 
150 اس��ت. معیار ورود به مطالعه، فرد کارمند رس��می، پیمانی یا 
قراردادی و حتما حداقل در یکی از دوره های آموزش��ی که در سال 
1400 برگزار ش��ده، شرکت کرده باشد و معیار خروج نارضایتی در 
مطالعه و یا ناقص بودن پرسش��نامه ها بود. حجم نمونه با استفاده از 
فرمول کوکران 108 نفر تعیین شد. از نظر هویه )1991( مطالعات 
مختلف برای معادالت ساختاری و تحلیل مسیر تعداد 100 تا 200 
را مناس��ب می دانند ]28[. روش نمونه گیری این مطالعه به صورت 
تصادفی س��اده بود. به این صورت که ابتدا اسامی کلیه افراد بر روی 
کاغذهای مجزا نوشته شد و در مرحله بعد به صورت تصادفی به منظور 

تامین حداکثر حجم نمونه مورد نیاز افراد انتخاب و پرسشنامه برای 
آنها ارس��ال ش��د. به این دلیل که نمونه ها در نمونه گیری ساده باید 
شانس برابر برای انتخاب داش��ته باشند، شماره هر فرد که انتخاب 
می ش��د به داخل ظرف برگردانده و مجددا ش��ماره ای دیگر انتخاب 
شد که در مجموع با توجه به پاسخگو نبودنت برخی افراد 120 نفر 
در نتیجه این نمونه گیری انتخاب شدند و به 111 پرسشنامه پاسخ 

داده شد. 
اب��زار گردآوری داده ها در این پژوهش در دو بخش مش��خصات 
دموگرافیک ش��امل متغیرهای س��ن، جنس��یت، تحصیالت، سابقه 
خدم��ت، واح��د محل خدم��ت و در بخ��ش دیگر با اس��تفاده از 3 
پرسشنامه استاندارد ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس 
م��دل کرک پاتریک ]28[، پرسش��نامه اس��تانداردکارآیی کارکنان 

]29[ و پرسشنامه سبک رهبری لیکرت ]30[ بود. 
1- پرسش��نامه ارزش��یابی اثربخشی دوره آموزش��ی بر اساس مدل 
کرک پاتریک: پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی براساس 
مدل ارزشیابی کرک پاتریک ساخته شده که دارای 45 سوال است. 
مولفه های این پرسشنامه شامل واکنش، سواالت 1 تا 17، یادگیری، 
س��واالت 18 تا 24، رفتار، سواالت 25 تا 32 و نتایج سواالت 33 تا 
45 است. حداقل امتیاز ممکن 45 و حداکثر 225 خواهد بود. نمره 
متوسط 135، نمره بین 45 تا 90 ارزشیابی افراد پاسخ دهنده از دوره 
آموزش��ی ضعیف. نمره بین 90 تا 135 ارزشیابی افراد پاسخ دهنده 
از دوره آموزش��ی متوسط و نمره باالتر از 135 ارزشیابی افراد پاسخ 
دهنده از دوره آموزشی عالی است. در پژوهش عرب به منظور تعیین 
روایی ظاهری و محتوای پرسش��نامه، نخست به تأیید اساتید خبره 
رس��انده شود، سپس برای به دس��ت آوردن پایایی آن، بعد از اجرای 
آزمایش��ی آن روی 50 نفر، از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 
آن باالتر از 0/7 به دس��ت آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه 
است ]28[. در این مطالعه پایایی محاسبه شده توسط ضریب آلفای 

کرونباخ برابر 0/96 است. 
2- پرسش��نامه اس��تاندارد کارآیی کارکنان: پرسش��نامه استاندارد 
کارآیی کارکنان ش��امل 17 گویه و 4 بُعد تس��اوی )سواالت 4-1(، 
همسویی )سواالت 5-8(، سرعت در کار )سواالت 9-12( و استفاده 
از تجهیزات و امکانات )س��واالت 1313-16( است. این پرسشنامه 
براس��اس مقیاس لیکرت )خیلی زیاد 1؛ زیاد 2؛ متوس��ط 3؛ کم 4؛ 
خیلی کم 5( اس��ت. درصورتی که نمرات پرسشنامه بین 17 تا 34 
باش��د میزان کارآیی کارکنان در جامعه ضعیف است. در صورتی که 

فتوت و همکاران
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نمرات پرسش��نامه بین 34 تا 51 باش��د، میزان کارآیی کارکنان در 
س��طح متوسط اس��ت. درصورتی که نمرات باالی 51 باشد، میزان 
کارآیی کارکنان بس��یار خوب اس��ت. روایی پرسشنامه با استفاده از 
نظرات اس��اتید راهنما و مش��اور، خوب ارزیابی و تایید ش��ده است. 
پایایی این پرسش��نامه با آزمون آلفای کرونباخ برابر با 0/87 اس��ت 
]29[. پایایی محاس��به ش��ده برای این پرسش��نامه در این مطالعه 

توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/84 محاسبه شد. 
3- پرسشنامه سبک رهبری لیکرت: این پرسشنامه شامل 20 سؤال 
بسته مربوط به سبک مدیریت مدیران بود. پاسخ سؤال ها در مقیاس 
لیک��رت )خیلی زیاد، زیاد، تا ح��دودی، کم و خیلی کم( گروه بندی 
شده بود. این پرسشنامه 4 سبک مدیریت: سبک مدیریت مشورتی 
)س��واالت 11-15(، سبک مدیریت مش��ارکتی )سواالت 20-16(، 
س��بک مدیریت خیرخواهانه )س��واالت 6-10( و س��بک مدیریت 
مستبدانه )1-5( را مورد بررسی قرار می دهد. برای مشخص کردن 
پایایی پرسش��نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در مطالعه 
دهقان��ی )1387( پایایی س��بک های رهبری و هر ی��ک از ابعاد آن 
به ش��رح زیر به دس��ت آمد. میزان ضریب پایایی برای مولفه سبک 
رهبری مس��تبدانه )0/83(، س��بک رهبری خیرخواهان��ه )0/78(، 

س��بک رهبری مشورتی )0/86(، س��بک رهبری مشارکتی )0/92( 
و برای کل پرسش��نامه 0/92 بوده که مبین س��طح مطلوب پایایی 
این پرسش��نامه است ]30[. در این مطالعه پایایی پرسشنامه حاضر 

توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/84 محاسبه شد. 
در نهای��ت به  منظ��ور تحلیل داده های این پژوه��ش که از نوع 
کّمی بوده و با مقیاس فاصله ای س��نجیده ش��د، از آمار توصیفی و 
آمار اس��تنباطی استفاده ش��د. آمار توصیفی ش��امل توزیع فراوانی 
جنسیت، س��ن، تحصیالت، سابقه خدمت و بود. در آمار استنباطی 
بعد از تس��ت نرمال بودن داده ها برای متغیر های نرمال )اثربخشی 
آموزشی، کارآیی کارکنان و سبک های رهبری، سبک خیرخواهانه( 
و روش های تحلیل عاملی تأییدی با اس��تفاده از مدل یابی معادالت 
س��اختاری به  منظور اعتباریابی ابزار س��نجش و آزمون مدل مورد 

▼جدول2. محاسبه پایایی ترکیبی و روایی تشخیصی

 Average Variance Extractedپایایی ترکیبیسازه متغیر مکنون
(AVE)

0/9610/860اثربخشی دوره های آموزشی
0/8440/879سبک های رهبری
0/8450/681کارآیی کارکنان

▼جدول1. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان پزشکی قانونی شهر مشهد

فراوانی(درصد)مولفه هانام متغیرفراوانی(درصد)مولفه هانام متغیرفراوانی(درصد)مولفه هانام متغیر

متعیرهای 
توصیفی
جنسیت

زن
)36/9( 41

واحد محل 
خدمت

49)44/1(معاینات بالینی

سابقه 
خدمت

9)8/1(5 سال و کمتر
17)15/3(6-510 )4/5(معاینات روانپزشکی

15)13/5(11-1415)12/6(آزمایشگاه70 )63/1(مرد

تحصیالت

70)63/1(بیشتر از 1415)12/6(سالن تشریح4)3/6(دیپلم و پایین تر
8)7/2(واحد پذیرش5)4/5(فوق دیپلم

رشته 
تحصیلی

36)32/4(پزشکی
3)2/7(پیراپزشکی21)18/9(اداری و مالی44)39/6(لیسانس

22)19/8(فوق لیسانس

رشته 
تحصیلی

8)7/2(علوم پایه و آزمایشگاهی36)32/4(پزشکی
37)33/3(علوم انسانی3)2/7(پیراپزشکی23)20/7(دکتری عمومی
8)7/2(علوم پایه و آزمایشگاهی13)11/7(دکتری تخصصی

27)24/3(فنی و مهندسی

سن

37)33/3(علوم انسانی3)2/7(30-26
27)24/3(فنی و مهندسی8)7/2(35-31
40-36)22/5(25

نوع فعالیت

1)0/9(خدماتی

نوع فعالیت

17)15/3(اداری
39)35/1(کارشناسی22)19/8(متصدی پذیرش29)26/1(45-41

46)41/4(46 به باال
8)7/2(مسئول1)0/9(منشی
6)5/4(سرپرست5)4/5(تایپ

1)0/9(مدیر11)9/9(مسئول دفتر

اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت
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اس��تفاده قرار گرفت. بدین جهت به منظور تأیید پایایی س��ؤاالت و 
مؤلفه ه��ای مدل از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اس��تفاده ش��د. 
به منظ��ور تأیید روای��ی متغیرهای مدل از روایی همگ��را و واگرا به 
روش بارهای عاملی متقابل استفاده شده است. در برازش معادالت 
ساختاری، به منظور تأیید فرضیه های پژوهش از ضرایب معناداری، 
اندازه اثر و ش��اخص های کیفیت��ی پیش بینی مدل و نیکوی برازش 
اس��تفاده که با اس��تفاده از رایانه ب��ا نرم افزار SPSS نس��خه 26 و 
Smart PLS نس��خه 3 انجام شد. کلیه آزمون ها در سطح خطای 

0/05 بررسی شده اند.

یافته ها
بررس��ی یافته های توصیفی این مطالعه نشان داد که جنسیت 
63/1 درصد پاس��خگویان مرد و مابقی یعنی 36/9 درصد زن است. 
بیشترین فراوانی یعنی 39/60 درصد مربوط به تحصیالت لیسانس، 

س��پس 20/7 درصد دکتری عمومی و 19/8 فوق لیسانس هستند. 
بیش��ترین فراوانی یعنی 41/4 درصد پاسخگویان سنین 46 به باال 
هستند. بیشترین فراوانی یعنی 63/1 درصد بیش از 15 سال سابقه 
خدمت دارند. بیش��ترین فراوانی یعنی 33/3 درصد رشته تحصیلی 
علوم انس��انی، بعد از آن 32/40 درصد پزشکی و پس از آن 24/30 
درصد رشته های فنی و مهندس��ی هستند. بیشترین فراوانی یعنی 
44/1 درصد پاس��خگویان در واحد معاینات مشغول به کار هستند. 
بیش��ترین فراوانی یعنی 35/1 درصد پاسخگویان زمینه فعالیتشان 

کارشناسی است که اطالعات کامل آن در جدول 1 آمده است.
بی��ن  در  اصل��ی  متغیره��ای  توصیف��ی  اطالع��ات  بررس��ی 
خرده مقیاس های اثربخش��ی آموزش��ی باالترین میانگین مربوط به 
واکنش )10 ± 59/7( س��پس نتیجه )10 ± 40/6( بعد از آن رفتار 
)6/7 ± 24/3( و در آخ��ر یادگیری )5/8 ± 21/8( بوده اس��ت. در 
متغیر کارآیی باالترین میانگین مربوط به همسویی )3/2 ± 14/6(، 

▲نمودار 2. مدل معادالت ساختاری همراه متغیر میانجی به همراه ضرایب استاندارد شده  
8 

 

 t P-value آماره استاندارد انحرافشاخص وزن  هاشاخص  پنهان متغير

 000/0 028/95 010/0 304/0مشورتي

 000/0 713/108 009/0 304/0مشاركتي

  

 هر حذف با زيرا ندارد، وجود پنهان متغير از آن حذف جواز باشد، پايين شاخص وزن كه درصورتي حتي تركيبي،هاي سازه در
 لحاظ زا معنابي و هاي معنادارشاخص تمامي بنابراين رفت. خواهد بين از سازه آن از فردي به منحصر حوزه سازه، يك از آيتم يا شاخص
  هستند.پذير توجيه و معنادار مفهومي، لحاظ به بلكه ،آماري لحاظ به نهها شاخص اين كرد، زيرا حفظ مدل در بايد را آماري

 

در اين  واقع، در. شد مدل رسماين  1پردازيم كه طبق شكل مي به رسم مدل معادالت ساختاري ها،سازه سنجش بررسي و تحليل از پس
به يكديگر نشان داده ها اعدادي كه بر روي مسير سازه .شوداستفاده مي مدل برازندگيهاي شاخص و تعيين ضريب مسير، ضريب ازمرحله 

ت و براي بررسي شود. اين اعداد بيانگر بتاي استاندارد شده در رگرسيون يا ضريب همبستگي دو سازه اسمي ضريب مسير ناميده ،شده است
هاي شود در مدلمي نمايش دادهها و معرفها شود. اعدادي كه بر روي مسير بين سازهمي ميزان تاثير مستقيم يك متغير بر متغير ديگر ارائه

صفر و يك سازه اصلي است و مقدار آن هميشه بين ) 2R(دهنده ضريب تعيين است. اعداد داخل هر دايره نشان انعكاسي بيانگر بار عاملي
دهد كه خط رگرسيون بهتر توانسته تغييرات متغير وابسته را به متغير مستقل مي نشان ،تر باشدكند. هرچه ضريب تعيين بزرگمي تغيير

 توصيف PLSمسيري هاي در سطح قابل توجه در مدل 67/0متوسط و باالتر از  33/0ضعيف، بيشتر از 19/0كمتر از 2Rنسبت دهد. مقادير 
 شود.مي زير نمايش داده صورتبهه كه شد بر اساس مدل مفهومي تحقيق رسم 1. شكل شوندمي

  

  شده استاندارد ضرايب همراه به ميانجي همراه ساختاري معادالت مدل .1 شكل

 0,526 0,446 

 تجهيزات

 تساوي

 سرعت

 همسويي

0,820 

0848 

0,819 

0,815 

 رفتار

 نتايج

 واكنش

 يادگيري

0,929 

0,937 

0,883 

0,958 
 اثربخشي  كارايي 

0,122 

سبك هاي رهبري

 خيرخواهانه مستبدانه مشاركتي مشورتي

0,955
0,9620,883-

0,929 

0,4370,349

فتوت و همکاران
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س��پس تس��اوی )3/6 ± 13/8( بعد از آن س��رعت ) 2/4 ± 12/8( 
و در آخ��ر تجهی��زات )3/5 ± 11/4( اس��ت. در متغیر س��بک های 
رهبری باالترین میانگین مربوط به س��بک رهبری مستبدانه )3/8 
±15/6( س��پس سبک خیرخواهانه-مستبدانه )3/7± 14/6( بعد از 
آن مشورتی )4/2 ± 14( و در آخر مشارکتی )4/6 ± 13/8( است. 
به منظور اعتبارسنجی مدل های سنجش ترکیبی نیاز به رویکرد 
متفاوتی نسبت به مدل های انعکاسی دارند. پیشنهاد شده که بحث 
ارزیابی اعتبار مدل ش��امل س��ازه های ترکیبی در دو س��طح اعتبار 
ش��اخص و اعتباره س��اختار مورد بررس��ی قرار گیرد. برای بررسی 
پایایی نیز از ش��اخص پایایی ترکیبی استفاده ش��د )جدول 2(. در 
روش شناس��ی مدل معادالت ساختاری از ضریب پایایی ترکیبی نیز 
اس��تفاده می شود که مقادیر باالتر از 0/7 برای هر سازه نشان دهنده 

پایایی مناسب آن است. 
بررس�ی روایی تشخیصی AVE: در مدل معادالت ساختاری یکی 
از انواع روایی که مورد استفاده قرار می گیرد، روایی تشخیصی است 

که توس��ط نرم افزار Smartpls محاسبه ش��ده است. به این معنا که 
نش��انگرها )شاخص های هر س��ازه( در نهایت تفکیک مناسبی را به 
لحاظ اندازه گیری نس��بت به س��ازه های دیگر مدل فراهم آورند. به 
عبارت س��اده تر هر نش��انگر فقط س��ازه خود را اندازه گیری کند و 
ترکیب آنها به گونه ای باش��د که تمام س��ازه ها به خوبی از یکدیگر 
تفکیک ش��وند. این فرآیند با کمک شاخص های میانگین واریانس 
اس��تخراج شده AVE مشخص شد و مش��اهده می شود که درمورد 
کیفیت زندگی که دارای 4 ش��اخص است، دارای میانگین واریانس 

استخراج شده AVE باالتر از 0/5 است )جدول 2(.
برای ارزیابی مدل بیرونی بارهای عاملی یا همان وزن شاخص ها 
و برای آزمون معناداری مدل، مقادیر تی، P و خطاهای اس��تاندارد 

گزارش می شود )جدول 3(. 
در س��ازه های ترکیبی، حتی درصورتی که وزن ش��اخص پایین 
باش��د، جواز حذف آن از متغیر پنهان وجود ندارد، زیرا با حذف هر 
ش��اخص یا آیتم از یک س��ازه، حوزه منحصر به فردی از آن سازه از 
بین خواهد رفت. بنابراین تمامی ش��اخص های معنادار و بی معنا از 
لح��اظ آماری را باید در مدل حفظ کرد، زیرا این ش��اخص ها نه به 

لحاظ آماری، بلکه به لحاظ مفهومی، معنادار و توجیه پذیر هستند.
پس از تحلیل و بررسی سنجش سازه ها، به رسم مدل معادالت 
ساختاری می پردازیم که طبق شکل 1 این مدل رسم شد. در واقع، 
در این مرحله از ضریب مسیر، ضریب تعیین و شاخص های برازندگی 
مدل اس��تفاده می شود. اعدادی که بر روی مسیر سازه ها به یکدیگر 
نشان داده شده است، ضریب مسیر نامیده می شود. این اعداد بیانگر 
بتای استاندارد شده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است 
و برای بررس��ی میزان تاثیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه 
می ش��ود. اعدادی که بر روی مس��یر بین سازه ها و معرف ها نمایش 
داده می ش��ود در مدل های انعکاس��ی بیانگر بار عاملی است. اعداد 
داخل هر دایره نش��ان دهنده ضریب تعیین )R2( س��ازه اصلی است 
و مقدار آن همیش��ه بین صفر و یک تغیی��ر می کند. هرچه ضریب 
تعیین بزرگ تر باشد، نشان می دهد که خط رگرسیون بهتر توانسته 
 R2 تغییرات متغیر وابس��ته را به متغیر مستقل نسبت دهد. مقادیر
کمتر از0/19ضعیف، بیش��تر از 0/33 متوس��ط و باالتر از 0/67 در 
سطح قابل توجه در مدل های مسیری PLS توصیف می شوند. شکل 
1 بر اساس مدل مفهومی تحقیق رسم شده که به صورت زیر نمایش 

داده می شود.
پس از رس��م مدل در بررس��ی کفایت مدل با اس��تفاده از مدل 

▼جدول4. محاسبه پایایی ترکیبی و روایی تشخیصی
 SSOSSEQ² (=1-SSE/SSO)

444/000444/000اثربخشی 
444/000402/3550/094سبک های رهبری

444/000299/4070/326کارآیی

▼جدول3. وزن شاخص های مورد بررسی معناداری بیرونی مدل

 انحرافوزن شاخصشاخص هامتغیر پنهان
P-valueآماره tاستاندارد

اثربخشی

0/2560/02239/7370/000واکنش
0/2660/008112/9830/000یادگیری

0/2710/01464/9740/000رفتار
0/2850/01186/0080/000نتایج

کارآیی

0/2960/46026/9040/000تساوی
0/3020/71021/6570/000همسویی
0/3220/03821/7000/000سرعت

0/2920/03622/7640/000تجهیزات

سبک های 
رهبری

0/2380/05413/3310/000-مستبدانه
0/2720/01949/2520/000خیرخواهانه
0/3040/01095/0280/000مشورتی
0/3040/009108/7130/000مشارکتی

اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت
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Smart PLS ب��رای بررس��ی برازش م��دل، SSE )مجموع مجذورات 
SSE
SSO1- خطای پیش بینی( برای هر بلوک متغیر پنهان و   

نیز ش��اخص اعتبار اشتراک یا CV-COM را نشان می دهد و اگر 
ش��اخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باشد، مدل 

اندازه گیری کیفیت مناسب دارد.
بر اس��اس نتایج جدول 4 مالحظه می ش��ود که شاخص وارسی 
اعتبار اش��تراک متغیرهای پنهان برای تمام س��ازه ها مثبت است، 

بنابراین مدل تدوین ش��ده از کفایت مناس��بی برخوردار اس��ت. در 
نهایت پس از تأیید کفایت، پایایی و روایی های مورد نیاز به بررسی 
اثرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم و کل متغیرهای پژوهش بر کارآیی 

پرداخته شده است.
محاسبه تاثیر سبک های رهبری به عنوان متغیر میانجی میان 
متغیر مس��تقل اثربخشی و متغیر وابس��ته کارآیی از طریق فرمول 

سوبل امکان پذیر است ]31[.

فرم�ول 1. آزمون سوبل برای تعیین اثر غیرمستقیم متغیر میانجی 
بر تاثیر متغیر مستقل بر وابسته
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 خطاي مجذورات (مجموع SSE مدل، برازش بررسيبراي  Smart PLS مدل از استفاده با مدل كفايت بررسي درپس از رسم مدل 
 اعتبار وارسي شاخص اگر و دهدمي نشان را CV-COM يا اشتراك اعتبار شاخص نيز )-1( و پنهان متغير بلوك هر براي بيني)پيش

  .دارد مناسب كيفيت گيرياندازه مدل باشد، مثبت پنهان متغيرهاي اشتراك

 پنهان متغيرهاي اشتراك اعتبار وارسي شاخص. 4 جدول
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

  000/444  000/444 اثربخشي 

 094/0 355/402  000/444 رهبريهاي سبك

 326/0 407/299  000/444 كارآيي

 است، مثبتها سازه تمام براي پنهان متغيرهاي اشتراك اعتبار وارسي شاخص كه شودمي مالحظه 4 جدول نتايج اساس بر
 اثرات بررسي به نياز موردهاي روايي و پايايي كفايت، تأييد از پس نهايت در است. برخوردار مناسبي كفايت از شده تدوين مدلبنابراين 
  است. شده پرداخته كارآيي بر پژوهش متغيرهاي كل و غيرمستقيم و مستقيم

 فرمول طريق از كارآيي وابسته متغير و اثربخشي مستقل متغير ميان ميانجي متغير عنوان به رهبريهاي سبك تاثير محاسبه
  ].31[است پذير امكان سوبل

  

 وابسته بر مستقل متغير تاثير بر ميانجي متغير غيرمستقيم اثر تعيين براي سوبل آزمون .1فرمول 

  
  

  رابطه اين در

a = ميانجي و مستقل متغير ميان مسير ضريب مقدار  

b= وابسته و ميانجي متغير ميان مسير ضريب مقدار  

Sa = ميانجي و مستقل متغير ميان مسير به مربوط استاندارد خطاي  

Sb = است وابسته و ميانجي متغير ميان مسير به مربوط استاندارد خطاي  

 اطمينان سطح در گفت توانمي 1,96 مقدار از بودن بيشتر دليل به كه شده 06/3 با برابر سوبل آزمون از حاصل Z value مقدار
   )z-value= < 1,96 3,06( .است معنادار كاركنان كارآيي با آموزشي اثربخشي رابطه در رهبري سبك ميانجي متغير تاثير درصد، 95

 و كندمي اختيار را 1 و 0 بين مقداري كه شد استفاده VAF آماره از ميانجي، متغير طريق از غيرمستقيم اثر شدت تعيين براي
 كل اثر در غيرمستقيم اثر به نسبت مقدار اين درواقع، دارد. ميانجي متغير تاثير بودنتر قوي از نشان باشد، ترنزديك 1 به مقدار اين هرچه

   (همان)، سنجدمي را
 وابسته بر مستقل متغير تاثير بر ميانجي متغير غيرمستقيم اثر شدت تعيين براي VAF آماره .2 فرمول

= = ٠۶/٣  

 
در این رابطه 

a = مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

b= مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

Sa = خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

Sb = خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

است
مق��دار Z value حاص��ل از آزمون س��وبل برابر با 3/06 ش��ده 
که به دلیل بیش��تر ب��ودن از مقدار 1/96 می توان گفت در س��طح 
اطمین��ان 95 درص��د، تاثی��ر متغی��ر میانجی س��بک رهبری در 
 رابط��ه اثربخش��ی آموزش��ی ب��ا کارآیی کارکن��ان معنادار اس��ت. 

 )1/96 > =z-value 06/3(
برای تعیین شدت اثر غیرمس��تقیم از طریق متغیر میانجی، از 
آماره VAF اس��تفاده ش��د که مقداری بین 0 و 1 را اختیار می کند 
و هرچه این مقدار به 1 نزدیک تر باش��د، نشان از قوی تر بودن تاثیر 
متغیر میانجی دارد. درواقع، این مقدار نسبت به اثر غیرمستقیم در 

اثر کل را می سنجد. 
فرمول 2. آماره VAF برای تعیین ش��دت اثر غیرمستقیم متغیر 

میانجی بر تاثیر متغیر مستقل بر وابسته
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VAF=   

a= ميانجي و مستقل متغير مسير ضريب مقدار  

b = وابسته و ميانجي متغير ميان مسير ضريب مقدار  

c = وابسته و مستقل متغير ميان مسير ضريب مقدار  

VAF= = 304/0  

 درصد 30 كاركنان كارآيي بر آموزشي اثربخشي تاثير بر رهبريهاي سبك متغير مستقيم غير اثر شدت VAF ميزان به توجه با
  .است

  

شان  PLSدر روش ها الگوريتم تحليل داده ساختاري و كلي، گيرياندازههاي دهد كه پس از بررسي برازش مدل مي ن توان به بررسي  مي ، 
هاي مسير  و ضرايب استاندارد شده    tي معنادارپژوهش رسيد. در اين بخش ضرايب   هاي پرداخت و به يافته پژوهشهاي و آزمون فرضيه 

ضيه  سي ها مربوط به فر ضرايب    مي برر سير      معنادارشود.  شده م ستاندارد  ضرايب ا ضيه هاي ي و  شكل  هاي مربوط به فر آمده  1مدل در 
  .ه استذكر شد 5است. همچنين نتايج آزمون فرضيات در جدول 

  بر اساس مدل معادالت ساختاريها فرضيه آزمون و ضرايب استاندارد شده نتايج. 5 جدول
  نتيجه آزمون  مقادير    پژوهشهاي فرضيه

  .كاركنان تاثير دارد كارآييبر  آموزشي اثربخشي
 فرضيه تأييد 446/0  شده استاندارد ضرايب

 t  728/5 آماره

  .تاثير دارد سبك رهبريبر  آموزشي اثربخشي
 فرضيه تأييد 349/0  شده استاندارد ضرايب

 t  036/4 آماره

  .كاركنان تاثير دارد كارآيي بر رهبريهاي سبك
 فرضيه تأييد  437/0  شده استاندارد ضرايب

  t 840/4 آماره

نان كارك كارآييرهبري بر رابطه اثربخشي آموزشي بر هاي سبك
   كند.مي نقش ميانجي ايفا

  فرضيه تأييد  VAF  304/0 مقدار

 z 060/3 آماره 

 

 اينكه به توجه با و دارد مستقيم تاثير كاركنان كارآيي بر آموزشي هايدوره ياثربخش كه است مشخص ،5نتايج جدول  اساس بر
 كارآيي ،آموزشيهاي دوره اثربخشي افزايش با كه امعنبدين .) =728/5t و =ß 446/0( است معنادار ،است 96/1 مقدار از تربزرگ t مقدار

 مقدار اينكه به باتوجه و ) =t 840/4و =ß 840/0( دارد كاركنان كارآيي بر مستقيم اثر رهبريهاي سبك همچنين يابد.مي افزايش كاركنان
t 349/0( دارد رهبريهاي سبك متغير بر مستقيم اثر آموزشي اثربخشي همچنين و است معنادار است 96/1 مقدار از تربزرگ ß= 036/4و 

t= ( مقدار اينكه به توجه با و t است معنادار ،است 96/1 مقدار از تربزرگ.  
 ميانجي نقش كاركنان كارآيي بر آموزشي اثربخشي متغير اثر بر درصد 30 ميزان به رهبريهاي سبك ميانجي متغير همچنين

  .شودمي تأييد پژوهش فرضيه و معنادار است 96/1 مقدار از بيشتر z مقدار اينكه به توجه با و دارد
  

▼جدول6. بررس�ی رابطه همبستگی مولفه های س�بک های رهبری با اثربخشی آموزشی 
و کارآیی کارکنان 

اثربخشی آموزشیکارآییمولفه های سبک رهبری

سبک رهبری مستبدانه

مقدار همبستگی 
مقدار همبستگی 0/565-اسپیرمن

اسپیرمن
*-0/302

0/001سطح معناداری0/000سطح معناداری

111تعداد 111تعداد

سبک رهبری خیرخواهانه-
مستبدانه

مقدار همبستگی 
پیرسون 

مقدار همبستگی 0/509**
پیرسون

*0/325

0/001سطح معناداری0/000سطح معناداری

111تعداد 111تعداد

سبک رهبری مشورتی

مقدار همبستگی 
مقدار همبستگی 0/567اسپیرمن

اسپیرمن
*0/340

0/000سطح معناداری0/000سطح معناداری

111تعداد 111تعداد

سبک رهبری مشارکتی

مقادیر آزمون 
مقدار همبستگی 0/615اسپیرمن

اسپیرمن
*0/343

0/000سطح معناداری0/000سطح معناداری

111تعداد 111تعداد

نتیجه آزمونمقادیرفرضیه های پژوهش

اثربخشی آموزشی بر کارآیی کارکنان تاثیر 
دارد.

0/446ضرایب استاندارد شده
تأیید فرضیه

t 5/728آماره

اثربخشی آموزشی بر سبک رهبری تاثیر 
دارد.

0/349ضرایب استاندارد شده
تأیید فرضیه

t 4/036آماره

سبک های رهبری بر کارآیی کارکنان تاثیر 
دارد.

0/437ضرایب استاندارد شده
تأیید فرضیه

t 4/840آماره
سبک های رهبری بر رابطه اثربخشی 

آموزشی بر کارآیی کارکنان نقش میانجی 
ایفا می کند. 

VAF 0/304مقدار
تأیید فرضیه

z 3/060 آماره

▼جدول5. وزن شاخص های مورد بررسی معناداری بیرونی مدل

*آزمون در سطح خطای 0/01 محاسبه شده است

فتوت و همکاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 12

https://sjfm.ir/article-1-1352-fa.html


100
| دوره 28، شماره 2، تابستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

a= مقدار ضریب مسیر متغیر مستقل و میانجی
b = مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
c = مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته
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VAF=   

a= ميانجي و مستقل متغير مسير ضريب مقدار  

b = وابسته و ميانجي متغير ميان مسير ضريب مقدار  

c = وابسته و مستقل متغير ميان مسير ضريب مقدار  

VAF= = 304/0  

 درصد 30 كاركنان كارآيي بر آموزشي اثربخشي تاثير بر رهبريهاي سبك متغير مستقيم غير اثر شدت VAF ميزان به توجه با
  .است

  

شان  PLSدر روش ها الگوريتم تحليل داده ساختاري و كلي، گيرياندازههاي دهد كه پس از بررسي برازش مدل مي ن توان به بررسي  مي ، 
هاي مسير  و ضرايب استاندارد شده    tي معنادارپژوهش رسيد. در اين بخش ضرايب   هاي پرداخت و به يافته پژوهشهاي و آزمون فرضيه 

ضيه  سي ها مربوط به فر ضرايب    مي برر سير      معنادارشود.  شده م ستاندارد  ضرايب ا ضيه هاي ي و  شكل  هاي مربوط به فر آمده  1مدل در 
  .ه استذكر شد 5است. همچنين نتايج آزمون فرضيات در جدول 

  بر اساس مدل معادالت ساختاريها فرضيه آزمون و ضرايب استاندارد شده نتايج. 5 جدول
  نتيجه آزمون  مقادير    پژوهشهاي فرضيه

  .كاركنان تاثير دارد كارآييبر  آموزشي اثربخشي
 فرضيه تأييد 446/0  شده استاندارد ضرايب

 t  728/5 آماره

  .تاثير دارد سبك رهبريبر  آموزشي اثربخشي
 فرضيه تأييد 349/0  شده استاندارد ضرايب

 t  036/4 آماره

  .كاركنان تاثير دارد كارآيي بر رهبريهاي سبك
 فرضيه تأييد  437/0  شده استاندارد ضرايب

  t 840/4 آماره

نان كارك كارآييرهبري بر رابطه اثربخشي آموزشي بر هاي سبك
   كند.مي نقش ميانجي ايفا

  فرضيه تأييد  VAF  304/0 مقدار

 z 060/3 آماره 

 

 اينكه به توجه با و دارد مستقيم تاثير كاركنان كارآيي بر آموزشي هايدوره ياثربخش كه است مشخص ،5نتايج جدول  اساس بر
 كارآيي ،آموزشيهاي دوره اثربخشي افزايش با كه امعنبدين .) =728/5t و =ß 446/0( است معنادار ،است 96/1 مقدار از تربزرگ t مقدار

 مقدار اينكه به باتوجه و ) =t 840/4و =ß 840/0( دارد كاركنان كارآيي بر مستقيم اثر رهبريهاي سبك همچنين يابد.مي افزايش كاركنان
t 349/0( دارد رهبريهاي سبك متغير بر مستقيم اثر آموزشي اثربخشي همچنين و است معنادار است 96/1 مقدار از تربزرگ ß= 036/4و 

t= ( مقدار اينكه به توجه با و t است معنادار ،است 96/1 مقدار از تربزرگ.  
 ميانجي نقش كاركنان كارآيي بر آموزشي اثربخشي متغير اثر بر درصد 30 ميزان به رهبريهاي سبك ميانجي متغير همچنين

  .شودمي تأييد پژوهش فرضيه و معنادار است 96/1 مقدار از بيشتر z مقدار اينكه به توجه با و دارد
  

با توجه به میزان VAF شدت اثر غیر مستقیم متغیر سبک های 
رهبری بر تاثیر اثربخش��ی آموزش��ی بر کارآیی کارکنان 30 درصد 

است.
الگوریتم تحلیل داده ها در روش PLS نش��ان می دهد که پس از 
بررس��ی برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی، می توان به 
بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخت و به یافته های پژوهش 
رس��ید. در این بخش ضرایب معناداری t و ضرایب اس��تاندارد شده 
مس��یر های مربوط به فرضیه ها بررسی می ش��ود. ضرایب معناداری 
و ضرایب استاندارد ش��ده مسیر های مربوط به فرضیه های مدل در 
شکل 1 آمده است. همچنین نتایج آزمون فرضیات در جدول 5 ذکر 

شده است.
بر اساس نتایج جدول 5، مشخص است که اثربخشی دوره های 
آموزش��ی بر کارآیی کارکنان تاثیر مستقیم دارد و با توجه به اینکه 
مقدار t بزرگ تر از مقدار 1/96 اس��ت، معنادار اس��ت )ß= 0/446 و 
t=5/728 (. بدین معنا که با افزایش اثربخش��ی دوره های آموزشی، 
کارآی��ی کارکنان افزایش می یابد. همچنین س��بک های رهبری اثر 
مس��تقیم بر کارآیی کارکنان دارد )ß= 0/840 وt= 4/840 ( و باتوجه 
ب��ه اینکه مق��دار t بزرگ  تر از مقدار 1/96 اس��ت معنادار اس��ت و 
همچنین اثربخشی آموزشی اثر مستقیم بر متغیر سبک های رهبری 
دارد )ß= 0/349 وt= 4/036 ( و ب��ا توجه به اینکه مقدار t بزرگ تر از 

مقدار 1/96 است، معنادار است.
همچنین متغیر میانجی سبک های رهبری به میزان 30 درصد 
بر اثر متغیر اثربخش��ی آموزش��ی بر کارآیی کارکنان نقش میانجی 
دارد و با توجه به اینکه مقدار z بیش��تر از مقدار 1/96 است معنادار 

و فرضیه پژوهش تأیید می شود.
در پایان رابطه مولفه های س��بک رهبری با دو متغیر اثربخشی 
و کارآیی کارکنان طبق جدول 6 بررسی شد که به شرح زیر آورده 

شده است.
همان ط��ور که مالحظه می ش��ود بی��ن متغیر س��بک  رهبری 
دارد  وج��ود  منف��ی  و  معن��ادار  رابط��ه  کارآی��ی  و   مس��تبدانه 

)sig = 0/001 و r=-0/565 (. یعن��ی هرچ��ه س��بک رهب��ری 
مس��تبدانه تر باش��د، میزان کارآیی پایین تر اس��ت. بین سبک های 
 sig =0 /001( مش��ارکتی ،)r=0/567 و sig=0/001( مش��ورتی
و r=0/615 ( و خیرخواهان��ه )sig=0/001 و r=0/509 ( رابط��ه 
معنادار و مثبت وجود دارد. بدین معنا که هرچه میزان این سبک ها 
بیش��تر استفاده ش��ود، میزان کارآیی نیز افزایش می یابد. همچنین 
بین متغیر اثربخش��ی دوره های آموزشی با سبک های رهبری رابطه 
معنادار وجود دارد )sig=0/001 و r>0/4 ( و میزان این همبستگی 
برای همه سبک های ضعیف مثبت است، اما سبک رهبری مستبدانه 
همان  طور که مالحظه می ش��ود، با اثربخشی رابطه ضعیف و منفی 

.) r=-0/302 و sig=0/001( دارد

بحث
 این مطالعه با هدف بررس��ی تاثیر اثربخشی دوره های آموزشی 
ب��ر کارآیی ب��ا در نظر گرفتن نقش میانجی س��بک های رهبری در 
میان کارکنان پزشکی قانونی خراسان رضوی به انجام رسید. نتایج 
مطالعه در مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان داد که اثربخشی 
آموزش��ی بر کارآیی کارکنان تأثی��ر مثبت و معناداری به میزان 60 
درص��د دارد. یعنی 60 درصد تغییرات کارآیی کارکنان به  وس��یله 
متغیر اثربخشی آموزشی قابل تبیین است. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که اثربخشی آموزشی بر کارآیی کارکنان موثر است. در تأیید 
 )2022( Alagah ای��ن یافته مطالع��ات متعددی همچون پژوه��ش
 )2018(  Ludwikowska،]33[  )2022( هم��کاران  و   Ullah،]32[
]34[ تأیید کننده این مطلب هس��تد. همچنین در مطالعات داخلی 
نیز صمدپور و شهامت )1401( ]35[، رمضانی و همکاران )1400( 
]11[، پارسای و همکاران )1399( ]12[، زیبنده و سپهری )1397( 

]7[ نیز مبین این امر هستند.
از طرف��ی نتایج حاصل از آزمون t نش��ان داد که میانگین نمره 
اثربخش��ی آموزشی کارکنان پزش��کی قانونی مشهد از حد متوسط 
باالت��ر و مطلوب اس��ت. عالوه بر این میانگی��ن وضعیت موجود در 
ابعاد اثربخشی آموزشی نشان داد در سطح واکنش، یادگیری، رفتار 
و نتای��ج در ابعاد واکنش و نتایج بیش از ح��د مطلوب و در دو بعد 
یادگیری و رفتار برابر با حد متوسط و مطلوب مشاهده شد. بررسی 
پیش��ینه مطالعات اثربخش��ی آموزش��ی همچون Savul و همکاران 
)2021( ]13[، قربان دوس��ت و هم��کاران )1399( ]14[، مقام��ی 
)1399( ]15[، مظلومی )1398( ]16[، ش��ایان )1398( ]17[ که 

اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت
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هر 4 س��طح را س��نجیده بودند نیز نتایجی هم راستا با این مطالعه 
داشتند.

همچنین میانگین نمره کارآیی کارکنان پزشکی قانونی خراسان 
رضوی در حد مطلوبی مشاهده شد. در بررسی پیشینه های مرتبط با 
سنجش کارآیی کارکنان در سازمان های دولتی تقریبا هیچ مطالعه ای 
که میزان کارآیی را گزارش کرده باشد، یافت نشد. اما مطالعه ای که 
در سال 1395 توسط محمدی فرود ]18[ )تنها مطالعه در دسترسی 
که ابزار مورد اس��تفاده در این مطالعه را به کار برده اس��ت(، میزان 
کارآیی در ابعاد این س��ازه را در س��طح مطلوب گزارش کرده است. 
در تبیی��ن این نتایج می توان گفت آموزش اثربخش��ی کارکنان در 
راس��تای توانمندس��ازی نیروی انس��انی تاثیر مثبت و معناداری بر 

کارآیی کارکنان داشته است.
در زمینه تاثیر س��بک های رهبری بر کارآیی کارکنان نیز نتایج 
این مطالعه نش��ان داد س��بک های رهبری بر کارآیی کارکنان موثر 
است. این نتیجه با نتایج مطالعاتی چون مطالعه  Okafor و همکاران 
و  عاب��دی   ،]37[  )2021(  Awolusi و   Olayisade،]36[  )2021(
همکاران )1399( ]21[، پارسای و همکاران )1399( ]21[، زیبنده 
و سپهری )1397( ]7[، بیدار و همکاران )1398( ]2[ هم راستا است. 
در بررسی جزئی تر نتایج حاصل از بررسی وضعیت مقادیر میانگین 
نمرات خرده مقیاس های س��بک های رهبری نش��ان داد که در بین 
سبک های رهبری مس��تبندانه، خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی، 
سبک رهبری مستبدانه باالترین میانگین را از نظر کارکنان پزشکی 
قانونی، داراس��ت. همچین برای میانگین سبک خیرخواهانه تفاوت 
معناداری مش��اهده نشد. اما سبک رهبری مشورتی و مشارکتی در 
سطح خیلی پایینی در پزشکی قانونی خراسان رضوی مورد استفاده 
قرار گرفته است. در مطالعه مشابه همچون مطاله شمسی و همکاران 
)1398( ]22[، زمانی��ان )2016( ]23[، زمان��ی )1396( ]24[، 
عباسی )1393( ]25[ نشان داده شد از نظر کارکنان سبک رهبری 
مشورت جویانه بیش از سایر سبک ها و سبک مدیریتی مستبدانه در 
کمترین سطح مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه احمدی و 
صالحی )1400( ]15[ بُعد خیرخواهانه و س��پس مشارکتی بیش از 
دو سبک دیگر است. اما نتایج مطالعه حاضر با نتیجه مطالعه Rao و 
همکاران )2020( ]27[ که بر روی شرکت های کوچک گردشگری 
در انگلستان به انجام رسیده بود، هم راستا است. به این  معنا که در 
یافته های این مطالعات نیز س��بک رهبری مس��تبدانه بیش از سایر 

سبک های رهبری وجود دارد.

بررسی رابطه همبس��تگی بین خرده مقیاس های سبک رهبری 
با کارآیی نش��ان داد کارآیی با س��بک های مش��ورتی، مشارکتی و 
خیرخواهانه رابطه معنادار و مثبت دارد. اما بین متغیر سبک  رهبری 
مستبدانه و کارآیی رابطه معنادار و منفی مشاهده شد. یعنی هرچه 
سبک رهبری مستبدانه تر باش��د، میزان کارآیی پایین تر است. این 
نتیجه ب��ا نتایج مطالعه عابدی و هم��کاران )1399( ]21[، بیدار و 
هم��کاران )1398( ]2[ و Akonkwa و هم��کاران )2022( ]38[ 
هم راستا است. همچنین مشاهده شده بین متغیر اثربخشی دوره های 
آموزشی با سبک های رهبری رابطه معنادار وجود دارد و میزان این 
همبس��تگی با همه خرده مقیاس های س��بک مشورتی، مشارکتی و 
خیرخواهانه مثبت اما ضعیف اس��ت اما س��بک رهبری مستبدانه با 
اثربخشی، رابطه ضعیف و منفی دارد. یعنی هرچه اثربخشی آموزشی 

ضعیف تر باشد، سبک رهبری مستبدانه تر است.
در پای��ان در زمین��ه نق��ش میانجی گر س��بک های رهبری در 
رابطه تاثیر اثربخش��ی آموزشی بر کارآیی کارکنان نتایج نشان داده 
سبک های رهبری به میزان یک سوم بر جهت و میزان تاثیر اثربخشی 
آموزشی بر کارآیی کارکنان موثر است. بدین معنا که یک سوم تاثیر 
متغیر مستقل، یعنی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت، بر 
متغیر وابس��ته، یعنی کارآیی کارکنان از طریق سبک های رهبری، 
در پزش��کی قانونی خراسان رضوی صورت می پذیرد. به بیانی دیگر 
بخش��ی از اثرگ��ذاری دوره های آموزش��ی به طور غیرمس��تقیم و با 
میانجیگری س��بک های رهبری بر کارآیی قابل تبیین است. تقریبا 
در بررس��ی های انجام ش��ده در این مطالعه هی��چ مطالعه ای مبنی 
بر اینکه س��بک های رهبری بر رابطه اثربخش��ی آموزشی بر کارآیی 
نقش میانجی را ایفا کند یافت نش��د اما مطالعات Spiva و همکاران 
)19[ )2021[، Dominguez و هم��کاران )2022( ]20[ مبین تاثیر 
آموزش بر س��بک های رهبری هس��تند و همچنین در زمینه تاثیر 
س��بک های رهبری بر کارآیی نیز مطالع��ات Akonkwa و همکاران 
)38[ )2022[، Farida و هم��کاران )2021( ]Olayisade ،]39 و 

Awolusi )2021( ]37[ این امر را تأیید می کنند.

نتیجه گیری
باتوجه به اینکه نش��ان داده شد اثربخشی آموزشی چه به طور 
مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم و با میانجیگری سبک های رهبری بر 
کارآیی کارکنان اثرگذار است، توصیه می شود برنامه ریزی در زمینه 
برگزاری دوره های آموزش��ی، هدفمند و با استراتژی تدوین شده ای 

فتوت و همکاران
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ص��ورت پذیرد تا مدیران بخش آم��وزش بتوانند در هر مرحله ای از 
چگونگی تاثیرگذاری دوره ها بر کارآیی کارکنان و کارآیی س��ازمانی 
مطلع و در راستای رفع نواقص و پربارتر کردن محتواهای آموزشی با 
تسلط بیشتری عمل کنند. همچنین باتوجه به اینکه در این مطالعه 
اهمیت س��بک رهبری در تاثیر آموزش بر کارآیی مش��خص ش��د، 
پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مختص مدیران در هر سطحی 
در زمینه  اتخاذ بهترین رویه ها برای بهبود شرایط برای انتقال دانش 
آموخت��ه ش��ده کارکنان به محیط کار و در نتیج��ه افزایش کارآیی 

برگزار شود.

تقدیر و تش�کر: از اعضای محترم کمیته پژوهش��ی اداره کل پزشکی قانونی خراسان 
رضوی و پرس��نل زحمتکش پزشکی قانونی خراسان رضوی که در جمع آوری اطالعات، 

محققان را یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
تأییدی�ه اخالقی: انج��ام این مطالعه در کمیته پژوهش��ی اداره کل پزش��کی قانونی 
خراسان رضوی به صورتجلسه شماره 801 مورخ 1401/01/17 به تصویب رسید. کلیه 
دستورالعمل های اخالقی از جمله محرمانه ماندن مشخصات پاسخگویان، منتشر نشدن 
اطالعات شخصی افراد و داوطلبانه بودن شرکت در این مطالعه مد نظر قرار گرفته شد.

تضاد منافع: نویسندگان مقاله وجود هرگونه تضاد منافع را رد می کنند.
مش�ارکت نویسندگان: اکرم فتوت: تهیه طرح پژوهش، جمع آوری داده، تحلیل داده، 
جمع بندی و تهیه مقاله به میزان 50 درصد. وجیهه ظهور پرونده: مش��اوره و راهنمایی 
30 درصد. اعظم فتوت: مشاوره در تحلیل داده ها 10 درصد. نوین خسرویان: جمع آوری 

داده ها به میزان 10 درصد.
منابع مالی: موردی گزارش نشده است.
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