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  چکیده
این تحقیق تحت عنوان طراحی نظام جامع ارزشیابی عملکرد دوره هاي آموزشی مرکز تربیت مربی کرج بدنبال تحقق 

  :ده استاهداف ذیل بو

  پیش بینی نحوه ارزشیابی طراحی دوره هاي آموزش در قالب نظام -1

  پیش بینی نحوه ارزشیابی اجراي دوره هاي آموزشی -2

  پیش بینی نحوه ارزشیابی از آموخته هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش -3

  پیش بینی نحوه ارزشیابی از پیامدهاي دوره آموزشی -4 

   طراحی شدهاعتباربخشی مدل -5 

  یاجراي آزمایش -6 

  .یابیتهیه ابزارهایی براي گردآوري داده هاي مربوط به هر مرحله از نظام ارزش -7 

  :براي نیل به این هدفها از روشهاي ریر استفاده شده است

ا و دوره هاي فعالیت ه, مطالعه تطبیقی نظام هاي ارزشیابی ،بررسی تحقیقات انجام شده در داخل،مطالعه اسناد و مدارك  

پیمایش براي ،. بررسی عناصر و مراحل مشابه در خارج از کشور با تأکید بر دوره هاي فنی و حرفه اي کوتاه مدت, آموزشی

چارچوب نظري و چارچوب , هدف, اعتبارسنجی؛ براي این بررسی پرسشنامه اي تهیه شد که در آن فلسفه نظام ارزشیابی

. گنجانده شده و براساس طیف لیکرت مورد نظرسنجی قرار گرفت) اي تکمیل ابزارهامراحل و راهنم, ابزارها(اداراکی 

پژوهش ارزشیابی براي اجراي آزمایشی؛ در اینجا براساس ابزارهاي ساخته شده در نظام ارزشیابی چند دوره آموزشی به ،



. شی ارزشیابی شده را نشان داد و داده هاي حاصله در مجموع وضعیت دوره آموزفتصورت واقعی مورد ارزشیابی قرار گر

براي  . نفر از اساتید و صاحبنظران استفاده شد20براي اعتباربخشی از . براي بخش طراحی نظام نمونه گیري وجود نداشت

پس از انجام مطالعات نظري مدلی طراحی . قرار گرفت دوره آموزش به پیشنهاد کارفرما مالك یکاجراي آزمایشی مدل 

 5این مدل شامل . هاي آموزشی را در مرحله طراحی ،اجرا،پس از اجرا و پیگیري را اندازه می گرفت شد که عملکرد دور

 فرم بعالوه 18همچنین شامل .  را نشان می داد و روابط آنها با یکدیگر شکل مهندسی بود که مراحل اصلی و فرعی مدل

مد بر اساس نتایج اعتبار سنجی تعداد آنجی بعمل سپس از مدل اعتبارس. راهنماي تکمیل و شیوه محاسبه امتیازات بود

 این مدل  اجراي آزمایشی نشان میدهد که ازنتایج یک. ییري نکردغ کاهش پیدا کرد اما مراحل اصلی و فرعی ت9فرمها به 

 .میتوان براي ارزیابی دوره هاي آموزشی مرکز تربیت مربی و مراکز مشابه استفاده نمود

  

  بیان مسئله 
  

 70سئولین مرکز تربیت مربی، این مرکز تنها مرکز تربیت مربی کشور در آموزش فنی و حرفه اي با حدود به گفته م

 عنوان کلی تحت عناوین 18 دوره آموزش در 700این مرکز بیش از .  نفر کادر پشتیبانی است180نفر کادر آموزشی و 

با این حال این . تحت پوشش قرار می دهدسرباز مربی و متقاضیان آزاد را , آموزش هاي مربیگري و ضمن خدمت

  .مرکز تاکنون از نظام ارزشیابی آموزشی کارآمدي برخوردار نبوده است

البته این تنها مشکل مرکز تربیت مربی نیست، بلکه قسمتی از مشکل، مربوط به ضعف جوانب نظري الگوهاي 

دوره . ط با ماهیت دوره هاي کوتاه مدت استارزشیابی آموزشی و نیز الگوهاي ارزشیابی اثربخشی است و نیز مربو

این مسائل باعث می گردد مدل پردازي تا . متنوع و داراي خواستگاه هاي گوناگون هستند, متعدد, هاي کوتاه مدت

) 1991(داپ . با این حال صاحبنظران مختلف تالش هایی در این زمینه انجام داده اند. اندازه اي دچار مشکل گردد

روش هاي ) 1990(ریوز . ست مدلی چهار مرحله اي را براي ارزشیابی دوره هاي آموزشی طراحی کندتالش نموده ا

ارزشیابی در مرحله طراحی آموزشی را مشخص می کند و دریافت بازخورد آموزشی براي اصالح و بهبود فرایند 

باشد که در ایران نیز مبناي ) 1986(مدل کرك پاتریک , شاید مشهورترین مدل. آموزش را در آن مدنظر قرار می دهد

در این مدل نیز چهار سطح مدنظر قرار می گیرد که همگی متوجه . بسیاري از فعالیت هاي ارزشیابی قرار گرفته است

 نیز براي CIIPمدل . پس از اجراي دوره و ضمن اجراي دوره هستند و مرحله طراحی مدنظر قرار نمی گیرند

  :ی شده استپاسخگویی به سه سوال اساسی طراح



  .چه تغییري الزم است) 1 

  .چه چیزي احتمال تغییرات مطلوب را فراهم می کند) 2 

  .چه مواردي بیانگر وقوع تغییرات واقعی هستند) 3 

نیز ارزشیابی دوره هاي آموزشی را چهار مرحله ) 1995(مالکوم .  این مدل نیز چهار سطح را مورد توجه قرار می دهد

بررسی اثربخشی بلندمدت ) 3. بررسی اثربخشی آموزش هاي کوتاه مدت) 2. ی کارآیی آموزشیبررس) 1: اي می داند

  . بررسی اثربخشی فرایند) 4و 

زاهدي , )1369(سعادت , )1998(تورلی , )1369(، خلود )1994(فیلیپس , )2005(صاحبنظران دیگري نظیر ادیورنه 

  .بی آموزش دوره هاي کوتاه مدت پرداخته اندنیز به جوانب دیگر مسئله طراحی الگوي ارزشیا) 1369(

تحقیقات زیادي نیز در داخل کشور بر روي دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و یا طراحی الگوي ارزشیابی اثربخشی 

طراحی الگوي ارزشیابی ) 1382(در این زمینه می توان به قائدي و همکاران . دوره هاي آموزشی صورت گرفته است

مدلی براي ارزشیابی اثربخشی آموزش سازمان هاي ) 1384(قائدي , آموزشی براي شرکت ساپکواثربخشی دوره هاي 

 دوره آموزش فنی و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش و قائدي 13ارزشیابی ) 1372(قائدي , خدماتی و صنعتی

. ع اشاره نمودطراحی الگوي تشخیص اثربخشی و کارآیی دوره هاي آموزشی صنعت و معدون وزارت صنای) 1380(

اثربخشی دوره هاي ) 1379(تحقیقات دیگري نیز در این زمینه صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتند از جباري 

ارزشیابی دوره هاي آموزش فنی و حرفه اي هنر ) 1378(آموزشی و عملکرد کارکنان وزارت کشاورزي، عرب زاده 

 در تحقیقی تحت عنوان اثربخشی آموزش هاي فنی و حرفه اي )1382(قلی نیا , قالیبافی در استان مازندران

غیررسمی دفتر آموزش روستاییان نشان داده است که آموزش هاي فنی و حرفه اي غیررسمی بر اشتغال نیروي 

در این تحقیق همچنین نشان داده شده است که میزان اثربخشی دوره ها از بعد . انسانی تأثیر داشته است

عه و تثبیت شغل در حد متوسط با گرایش به کم از بعد شاخص توسعه منابع انسانی در حد متوسط با توس, اشتغالزایی

گرایش به کم از بعد شاخص بازدهی شغلی نیز در حد متوسط و در نهایت از بعد اثربخشی کلی نیز متوسط به پایین 

جی وزارت جهاد کشاورزي را بررسی ارزشیابی دوره هاي آموزشی تروی) 1381 (خضرلو وفرجادنیا. گزارش شده است

 ترویجی برگزار شده نظیر بررسی -هدف اصلی این تحقیق ارزشیابی ابعاد مختلف دوره هاي آموزشی. کرده است

خصوصیات , مدیریت و امکانات اجراي دوره, محتواي آموزشی, روش هاي آموزشی به کار گرفته شده, عملکرد

می دهد که شرکت در دوره ها باعث ارتقاي دانش و مهارت هاي فراگیران نتیجه تحقیق نشان . فراگیران بوده است

بررسی تأثیر دوره هاي آموزشی کوتاه مدت روي عملکرد کارکنان شرکت صنایع ) 1373(جزایري  بزاز, شده است



رت بررسی بازتاب آموزش هاي تخصصی ضمن خدمت ارائه شده به کارشناسان وزا) 1371(رودابی نژاد , فوالد اهواز

بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی ضمن خدمت در دو طیف کوتاه مدت و ) 1379(کشاورزي، پیله وریان 

بررسی اثرات اجراي برنامه هاي آموزشی ضمن ) 1372(بلندمدت در بخش عمران روستایی جهاد سازندگی، داد 

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر ) 1369(بتوئی , خدمت کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تأثیر آنها بر کارآیی

عرب , )1374(دشتی , )1375(و ) 1373(، فرجادنیا )1379(ندیم نژاد ) 1379(کارآیی کارکنان نیروي هوایی، صیادي 

  . نیز پروژه هاي مشابهی انجام داده اند) 1376(زاده 

, فرایند,  ارائه نموده اند که دروندادمدل شاخص هاي اجرایی یا عملکردي را) 2000(و بانک جهانی ) 1999(هاتري اچ 

این مدل می تواند . نتایج و اثرات پروژه ها یا برنامه هاي آموزشی و نیز استراتژي ها را اندازه گیري می کند, برونداد

و ) 1997(زد . تی. جی. میزان پیشرفت برنامه و دستاوردهاي آن را اندازه گیري کند, مجموعه اي از هدف هاي اجرایی

را ارائه کرده اند که جهت ) The logical framework(رویکرد چارچوب منطقی ) 2000(ک جهانی بان

روشن سازي اهداف عینی هر پروژه برنامه آموزشی و خط مشی مورد استفاده قرار می گیرد و روابط عالی , تصریح

مدل ارزشیابی براساس تئوري ) 1999(ماین , )2000(والیس . مورد انتظار منطبق با برنامه را برقرار می سازد

)Theory – Based Evaluation (اما درك عمیق تري از , را ارائه کرده اند که شبیه مدل قبلی است

  . در عین حال پیش فرض خطی علی را مفروض نمی پندارد. اثرات برنامه یا فعالیت به دست می دهد

,  مدل روش هاي ارزشیابی سریع دوره هاي آموزشی،)1993, 2005(لوهار , مدل پیمایش هاي رسمی) 1999(ساپفورد 

ارزشیابی سرمایه هاي ) PETS(مدل ) 2005(بانک جهانی , روش هاي ارزشیابی مشارکتی) 1998(جویت و گاونتا 

مدل ارزشیابی هزینه فایده و تحلیل هزینه ) 2000(بل و همکاران , عمومی به سمت آموزش هاي فنی و حرفه اي

نیز ) 2005(صلیب سرخ آمریکا , پروژه جیکا کشور ژاپن, مدل ارزشیابی بی اثر) 1999(و دوچه ) 2000(باکر , اثربخشی

  . مدل هاي دیگري در این زمینه ارائه کرده اند

هنوز برخی از سواالت اساسی در زمینه طراحی نظامی براي ارزشیابی , با بررسی اجمالی آنچه که انجام شده است

این مدل ها و الگوها ارزشیابی را به مثابه یک سیستم ) 1. هاي فنی و حرفه اي باقی استآموزشی در مراکزي با زمینه 

رسمی و آکادمیک , این مدل ها بیشتر متوجه آموزش هاي بلندمدت) 2. با تمام جوانب و اجزا آن درنظر نگرفته اند

این مدل ها ) 4. دنظر قرار نداده انداین مدل ها تمام مراحل برنامه ریز آموزشی دوره هاي کوتاه مدت را م) 3. هستند

به ماهیت دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي توجه نکرده اند و به ویژه جنبه هاي مهارتی آن را کمتر مورد توجه قرار 

نگرش سیستمی و چهارمرحله اصلی آن ) 1: از این رو در این پژوهش محقق به دنبال آن خواهد بود که. داده اند



پیامد یا اثربخشی پیامد را به عنوان ) 2. فرایند و بازخورد را زیربناي طراحی مدل خود قرار دهد, برونداد, درونداد

بالفاصله پس , ضمن آموزش, مرحله چهارگانه پیش از آموزش) 3. عنصري جدید در نظریه سیستمی مدنظر قرار دهد

به ماهیت دوره هاي ) 4.  مدنظر قرار دهدارزشیابی و پیگیري, اجرا, از آموزش و مدتی پس از آموزش در قالب طراحی

  . فنی و حرفه اي توجه نماید

  اهداف تحقیق 
  طراحی نظام ارزشیابی دوره هاي آموزش مرکز تربیت مربی : هدف کلی

  : اهداف ویژه

 پیش بینی نحوه ارزشیابی طراحی دوره هاي آموزش در قالب نظام  

  پیش بینی نحوه ارزشیابی اجراي دوره هاي آموزشی 

 یش بینی نحوه ارزشیابی از آموخته هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش پ 

  پیش بینی نحوه ارزشیابی از پیامدهاي دوره آموزشی 

  اعتباربخشی مدل طراحی شده 

  اجراي آزمایش براي سه دوره 

  تهیه ابزارهایی براي گردآوري داده هاي مربوط به هر مرحله از نظام ارزشیابی 

  سواالت  - 1
  : ناسب براي ارزشیابی دوره هاي آموزشی مرکز تربیت مربی کدام استنظام م

  طراحی آموزشی دوره هاي آموزش را چگونه باید ارزشیابی نمود؟  -1

 اجراي دوره هاي آموزشی را چگووه باید ارزشیابی کرد؟  -2

 ارزشیابی از آموخته هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی را چگونه باید ارزشیابی کرد؟  -3

 یامدهاي دوره هاي آموزشی را چگونه باید ارزشیابی کرد؟پ -4

 نحوه ارتباط و تعامل مراحل اصلی و فرعی با یکدیگر چگونه است؟  -5

 چه ابزارهایی می توان براي گردآوري داده هاي مربوطه به هر مرحله مورد استفاده قرار داد؟  -6

 نحوه اعتباربخشی نظام طراحی شده چگونه باید باشد؟ -7

 اصل از اجراي آزمایشی را چگونه می توان براي اصالح نظام طراحی شده مورد استفاده قرارداد؟ داده هاي ح -8



 متدولوژي

  روش تحقیق

  مطالعه اسناد و مدارك  

  بررسی تحقیقات انجام شده در داخل 

 از بررسی عناصر و مراحل مشابه در خارج, فعالیت ها و دوره هاي آموزشی, مطالعه تطبیقی نظام هاي ارزشیابی 

 . کشور با تأکید بر دوره هاي فنی و حرفه اي کوتاه مدت

 هدف, پیمایش براي اعتبارسنجی؛ براي این بررسی پرسشنامه اي تهیه شد که در آن فلسفه نظام ارزشیابی ,

گنجانده شده و براساس طیف ) مراحل و راهنماي تکمیل ابزارها, ابزارها(چارچوب نظري و چارچوب اداراکی 

 . نظرسنجی قرار گرفتلیکرت مورد 

  پژوهش ارزشیابی براي اجراي آزمایشی؛ در اینجا براساس ابزارهاي ساخته شده در نظام ارزشیابی چند دوره

 و داده هاي حاصله در مجموع وضعیت دوره آموزشی گرفتآموزشی به صورت واقعی مورد ارزشیابی قرار 

 . می دهدارزشیابی شده را نشان 

  روش نمونه گیري 

  بخش طراحی نظام نمونه گیري وجود د داشتبراي .  

  نفر از اساتید و صاحبنظران استفاده شد20براي اعتباربخشی از حداقل  . 

  دوره آموزش به پیشنهاد کارفرما مالك بودیکبراي اجراي آزمایشی مدل  . 

 یافته ها

لین مرکز بر اساس نتایج اعتبار سنجی، نظرات ناظر طرح پژو هشی و گفتوگوي شفاهی با مسئو

تربیت مربی وبرخی مشاهدات محقق ، اصالحات الزم در ابزار ارزیابی و راهنماي تکمیل ونحوه ي 

محاسبه امتیازات به عمل آمده است و سعی شده است تاحد ممکن خواسته هاي دست اندرکاران    

عقد است  که محقق من. در نظر گرفته شود البته تاجایی که به اعتبارعلمی پروژه لطمه وارد نشود 

بر خوردهاي . گزارش شده است 3با مدلی که طراحی نموده است وبه صورت کامل در فصل 

  شیوه هاي آن تاحدي مطابق خواست استفاده کنندگان و تصمیم .انجام دادمختلفی می توان 



. گیرندگان است و امکانات مالی ،منابع انسانی و سایر ملزومات میتواند درآن تاثیر داشته باشد 

آنها هستند که باید تصمیم بگیرند چگونه ازاین مدل استفاده کنند وچه تغییراتی درآن بوجود 

  .برهرحال اصالحات زیر دراین مدل بعمل آمده است .اورند 

   کاهش یافته اند 9 به 18 تعداد فرمها از -1

  حذف شده است   ) به نظرمحقق(غیر ضروري برخی اجزاء -2

    شده است برخی سواالت   ادغام  -3

   گویه ها به گونه اي تغییرکرده است که متناسب با شرایط تربیت مربی باشد -4

  توضیحات ضروري براي تکمیل هر فرم اورده شده است -5

پرسشنامه به گونه اي طراحی نشده بود .کلیه تغییرات بر اساس نظرات پاسخ دهندگان بوده است -6

ک سواالت  فرمهاي هجده گانه نظر دهند، بلکه نظرات آنها که پاسخ دهندگان  بتوانند در مورد تک ت

  . در مورد اجزائ مدل بوده ، اجزاع مدل هم تغییرات اساسی نکرده است

  گزارش یک نمونه آزمایشی ارایه شده است -7

نظر به حجم زیاد فعالیت انجام شده امکان ارایه همه موارد وجود ندارد وتنها فرمهاي ارزیابی ارایه 

   واز اشکال مهندسی مدل ،راهنماي تکمیل هر فرم و  شیوه محاسبه صرف نظر شده استمی شود

  

  

  

  

  

  

  



  1فرم شماره 

  هدف ها ومحتوا نیازها ، :ارزیابی طراحی 

  :عنوان فعالیت اموزشی                                          زمان اجراي 

  :                مکان اجرا:                                        مدت اجرا

  مرحله اصلی
  زیرمرحله

  طراحی

یاد  سواالت
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

)4(  

سط
متو

)3(  

کم  )2(کم
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

)0(  

              بکارگرفته شده   نیازسنجی روشهاي تناسب  میزان-1
               میزان صالحیت فرد یا کمیته نیازسنجی-2
              ر مورد استفاده میزان تناسب ابزا-3

  
  
  نیاز سنجی)  1(

              میزان صحت اولویت بندي نیازها  -4
               میان تناسب اهداف فعالیت اموزشی با نیازها -5
              روشنی اهداف  میزان دقت ،صراحت و -6
               میزان اندازه گیري رفتارقابل مشاهده وسنجش-7
وجه به شرایط  تناسب میزان تحقق اهداف با ت-8

  وامکانات به ویژه امکانات کارگاهی 
            

  
هدف )2(

  گزاري 

              میزان رعایت شرایط  تدوین هدفهاي رفتاري  -9
میزان تناسب رووس مطالب درسی با اهداف  -10

  آموزشی 
            

ئوس مطالب رمیزان تناسب  محتواي اماده شده با  -11
  درسی 

            

ا و فعالیت هاي عملی و کارگاهی میزان تناسب محتو -12
  درنظر گرفته شده با مالحظات عملی فعالیت آموزشی 

            

 میزان رعایت ویژگی هاي سازماندهی محتوا ازآسان -13
  به مشکل وتنظیم افقی وعمودي 

            

               میزان توجه به سطوح یادگیري درسازماندهی محتوا  -14

  
  
  محتوا )3(

ایط شرکت کنندگان در  میزان تناسب محتوا با شر-15
  فعالیت آموزشی 

            

در همه موارد و براي همه فرمها راهنماي تکمیل ،شیوه محاسبه  و نمره دهی در گزارش اصلی 

  .تحقیق آمده است



  2فرم شماره

  ارزیابی شرایط و امکانات، مواد وروشهاوارزشیابی:مرحله طراحی

  :                     زمان:                            نام فعالیت آموزشی
  :مکان:                                                                        مدت

  مرحله اصلی
  زیرمرحله

  ارزیابی طراحی

یاد  سواالت
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  
  کم

کم 
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

  
  

              حجم مطالب نظري پیش بینی شده  تناسب دوره با -1
کفایت زمان درنظر گرفته شده براي یادگیري مهارت ها -2

  وفعالیت هاي کارگاهی 
            

تناسب زمان برگزاري دوره با ویژگیهاي روانی وشغلی -3
  کارآموزان 

            

  
  

)   1(  
شرایط 

  وامکانات 

تناسب رشته تحصیلی ومدارك مربی باعنوان ومحتواي فعالیت -4
  آموزشی 

            

              میزان تجربه وسابقه مربی براي تدریس-5
مد نظر قرار دادن دانش قبلی وسطح تحصیلی کار آموزان -6

  شرکت کننده 
            

              میزان انسجام وهمگانی شغلی کار آموزان – 7
               میزان همگانی کارآموزان از نظر رشته تحصیلی – 8
              مدارك تحصیلی  میزان همگنی کارآموزان از نظر-9

  
   

   تناسب فضاي اموزشی در نظر گرفته شده براي فعالیت آموزشی-10
  )   نور،گرما،سرما،راحتی،آرامش وتناسب بافعالیت آموزشی(

            

               میزان تناسب روش باهدف ها و رووس محتواي آموزشی-11
              ا ویژگیهاي کارآموزان میزان تناسب روش ها ب12-5
              هاي آموزشی   وهدف آموزشی بامحتوا هاي رسانه  میزان تناسب-13
              محتوا   میزان تناسب  فعالیت هاي کارگاهی با اهداف و-14

)2              (
  رسانه ها مواد و

 میزان تناسب شکل آموزشی باهدف،محتوا وویژگیهاي -15
  شرکت کنندگان  

            

              زان تناسب روش ارزشیابی با اهدلف می16
              وابزارارزشیابی بامحتواي فعالیت آموزشی  میزان تناسب روش-17
 میزان تناسب روش وابزار ارزشیابی با ویژگیهاي فردي -18

  وشغلی کارآموزان
            

              میزان تناسب روش وابزار ارزشیابی با مدت زمان انجام ارزشیابی-19

)3(  
ارزشیابی 
  ارزشیابی

 میزان تناسب روش وابزار ارزشیابی با تجهیزات وامکانات - -20
  موجود براي  ارزشیابی

            



  3فرم شماره 

   ارزیابی اولیه ازکار آموز:                                  ارزیابی نحوه اجرا

  مشخصات دوره

  :انمک:                                                عنوان فعالیت اموزشی 

  :زمان:                                                                      مدت

مرحله 

  اصلی

  زیرمرحله

                              

  ارزیابی ضمن اجرا  

  سواالت 

یاد
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

)4(  

سط
متو

)3(  

کم   )2(کم
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

)0(  

ل از شروع دوره میدانم که این برنامه چگونه قرار است عملکرد مرا  قب-1

  تحت تاثیر قرار دهد 
            

               آموزش بهره وري شخصی را افزایش می دهد – 2
 وقتی آموزش تمام شود بی صبرانه در انتظار بازگشت به محیط کارهستم -3

  تا آنچه را آموخته ام مور د آزمایش قراردهم 
            

  

ارزیابی )1(

اولیه ازکار 

  اموز  

              معتقدم آموزش به من کمک می کند تا کارمربی گري رابهتر انجام دهم-4
 ازاینکه چگونه آموزش به رشد شخصی من منجر خواهد شددرك خوبی -5

  دارم 
            

                قبل از شروع آموزش می دانم که از آنچه انتظاراتی داشته باشم -6
               مشخص شده است  نتایج مورد انتظار ازاین دوره کامال– 7

  

               درك روشنی ازنحو استفاده از آموخته ها درکالس دارم – 8

  

  



   4ه فرم شمار                                                    

  شرایط وامکانات اجرایی پیش بینی شده : ارزیابی ضمن اجرا                    

  :مشخصات دوره 

  :زمان:                                                          شی عنوان فعالیت اموز

  :مکان:                                                                                مدت

  .   باتوجه به اطالعاتی که درمرحله طراحی جمع آوري شده است به سواالت زیر پاسخ دهید

  مرحله اصلی
  زیرمرحله

                              
  ضمن اجرا

  سواالت 

یاد
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  

کم   )2(کم
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

)0(  

 شکل فعالیت آموزشی تاچه حد به همان صورتی -1
  که پیش بینی شده است اجرا می شود  

            

تاچه حد ازشرایط پیش بینی شده  کارآموزان – 2
  برخوردارند  

            

مربی تاچه حد از شرایط پیش بینی شده – 3
  برخوردار است ؟

            

 محتوا ومنابع مورد استفاده تاچه اندازه به آنچه -4
  که پیش بینی شده، مطابقت دارد 

            

 ابزار و وسایل پیش بینی شده براي دوره تاچه -5
  شود ؟ حد استفاده می

            

 فعالیت آموزشی تاچه حد درتاریخ پیش بینی -6
  شده اجرا میشو د؟

            

مدت زمان پیش بینی شده براي اجراي دوره تا -7
  چه حد رعایت میشود ؟

            

 کارآموزان براي ورود و خروج کالس درس تاچه -8
  حد از نظم وتربیت برخوردارند؟ 

            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)2(  
ارزیابی 
وشرایط 
امکانات 
  اجرایی

به کالس وکارگاهها تاچه مربی در ورود وخروج -9
  حد از نظم وترتیب برخوردار است؟

            

فضاي آموزش تاچه اندازه به آنچه پیش بینی -10  
  شده مطابقت دارد؟ 

            



  5فرم شماره 

  چک لیست مشاهده کالس  درس:ارزیابی ضمن اجرا 

  نـام ونـام خـانوادگی مربـی            :              زمان  :                              متخصصات فعالیت اموزشی  

  :مورد مشاهده

  :مکان :                                                           مدت

مرحله 
  اصلی

  زیرمرحله

   ضمن اجرا                           
  

  سواالت 

یاد  فعالیت هاي قبل از جلسات آموزشی
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

 )4(  
سط

متو
)3(  

کم   )2(کم
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

  

 مربی تاچه حد به برقراري ارتباط صحیح باکارآموزان -1
  می پردازد؟  

            

               مربی تاچه حد در کار آموزان ایجاد انگیزه می کند؟ – 2
 مربی تاچه حد سعی دارد بیش از بیان مطالب اصلی – 3

   کارآموزان را ارزیابی کند؟   دانسته هاي
            

 مربی تاچه حد سعی دارد پیش از بیان مطالب اصلی -4
  ارتباط آنها را با مطالب اصلی در ذهن کار آموزان روشن کند 

            

  ######################  فعالیتها ضمن جلسات آموزشی 
 مربی تاچه حد برموضوع ومطالب درستی  تسلط -5

  دارد؟ 
            

 مربی تاچه حد از مثال هاي متناسب با موضوع -6
  درسی براي تفهیم مطالب استفاده می کند؟ 

            

 مربی تاچه حدبه کار آموزان فرصت ابراز سوال -7
  میدهد؟ 

            

 مربی تاچه حد به کار آموزان اجازه میدهد با -8
  دستگاهها وابزارها کار کنند؟ 

            

               مربی تاچه حد به سواالت کار آموزان پاسخ میدهد ؟ -9

  
  
  
  
  
  
  
)3(  

  چک 
  لیست 

  مشاهده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مربی تاچه حد به تناسب موضوع فعالیت آموزشی -10  

  از وسایل و تجهیزات آموزشی استفاده میکند؟  
            



 مربی تاچه حد مطالب را به شیوه منظم ارایه -11
  میدهد؟

            

ه کار  مربی تاچه حد درارایه وانتقال مطالب ب-12
  آموزان تسلط دارد ؟

            

 مربی تاچه حد شان وجایگاه کارآموزان را رعایت -13
  میکند؟ 

            

 مربی تاچه حد از تجربیات وآموخته هاي قبلی -14
  کارآموزان در ارایه مطالب  استفاده می کند؟  

            

 مربی تاچه حد از روش هاي پیش بینی شده براي -15
  کند؟   تدریس استفاده می

            

 مربی تاچه اندازه متوجه اشکاالت فنی کارآموزان -16
  درمحیط واقعی کار است و سعی میکند انها را رفع کند  

            

  ######################  فعایت هاي پس از جلسا ت اموزشی 
 مربی تاچه حد مطالب گفته شده رادر پایان جلسه -17

  رمی کند؟ خالصه کرده ونکات کلیدي رامرو
            

             مربی تاچه حدازمطالب گفته شده نتیجه گیري می کند؟   -18
 مربی تاچه حدپس از پایان جلسات  آموزشی براي -19

اطمینان از سطح یاد گیري کار آموزان به طرح سوال 
  پرداخته یا کار با دستگاه توسط کار آموزان  را کنترل کنند؟

            

 پس از پایان جلسات ،تکالیف  مربی تاچه حد-20
  .صحیح یاد گیري را براي جلسه بعد مشخص می کند

            

  

 مربی تاچه حدبه سطح دشواري وپیچیدگی مطالب -21
  در ارزیابی کار آموزان توجه دارد؟

            

 مربی تا چه حد در ارزیابی پایان جلسه ، اهداف -22
  . آموزشی را مدنظر قرار می دهد

            

  ######################  ش فرا گیران واکن
 کار اموزان تا چه حد از مطالبی که در کالس و کار -23

  گاه بیان می شود استقبال می کنند؟
            

کار آموزان تا چه حد در مباحث کالس یا فعالیت -24
  هاي کارگا هی شرکت می کنند ؟ 

            

               کار آموزان تا چه حد مربی راپذیرفته اند ؟-25
کار آموزان تا چه حد نسبت به یاد گیري و تسلط بر -26

  مطالب ارایه شده  از خود عالقه نشان میدهند؟  
            

  

               کارآموزان تا چه حد نسبت به فعالیت آموزشی -27
  وا کنش مثبت نشان میدهند؟ 

            



   6       فرم شماره                                                    

                                                 ارزیابی پایان فعالیت اموزشی    

  :مکان:                                                     مشخصات فعالیت اموزشی 

  :        زمان:                                                                        مدت

مرحله 
  اصلی
  فرعی

  
  ارزیابی پایان فعالیت آموزشی

  سواالت 

یاد
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  
کم  )2(کم

ی 
خیل

) 1(  
یچ

ه
)0(  

1-              
2 -              
3 –               

  
)1(  

ارزیابی 
اهداف 
  رفتاري

4-               
             میزان یادگیري مطالب ارایه شده درکالس یا کار گاه  -5
               میزان استفاده از روش هاي آموزشی متنوع   -6
               میزان استفاده وسایل کمک آموزشی -7
8- Tکارگاههاي  استفادهمیزان Tمتناسب (آموزشی

  ) باهدف محتواي دوره
            

              زشی  میزان تناسب طول دوره آمو-9

تعداد ( میزان تناسب زمان بندي دوره آموزشی -10
  )جلسات

            

              )کتب وجزوات (کفایت منابع آموزشی ارایه شده -11

              تناسب حجم مطالب نظري -12

              تناسب فعالیت هاي عملی وکارگاهی -13

)2(  
  ارزیابی

  روش مواد
  آموزشی
وپارمتر 

هاي دوره 
  آموزشی

  
  
  
  
  
  

              میزان کیفیت روش تدریس مربی -14
عالقه و انگیزه مربی نسبت به تدریس موضوع دوره  -15  )3 (

  آموزشی 
            



              میزان آگاهی ودانش مربی  درباره موضوع دوره آموزشی -16

              توانایی ایجاد انگیزه نسبت به موضوع درسی -17

              توانایی انجام فعالیتهاي کارگاهی -18

              هم مطالبارایه وبیان روشن وقابل ف-19

استفاده از منابع درسی متنوع وجدید ومعرفی آنها -20
  به کارآموزان 

            

توانایی ایجاد روابط انسانی مطلوب درکالس وطول -21
  دوره 

            

              استفاده از مثال هاي ملموس وقابل فهم -22

استفاده مفید و صحیح از ابزار ووسایل آموزشی در -23
  تدریس 

            

              استفاده مفید از وقت کالس -24

              تناسب روش تدریس با محتواي دوره -25

              استفاده مناسب از کارگاههاي آموزشی  -26

کیفیت 
س تدری

  مربی

  عالقه ،صبروحوصله مربی براي -27
  پاسخ گویی به سواالت کار آموزان

            

ه توجه به مشکالت کارآموزان درزمینه موضوع دور-28
  با توجه محیط کار 

            

میزان انتقاد پذیري واستقبال  ازنظرات -29
  ،پیشنهادات کارآموزان 

            

رعایت نظم وپیوستگی در ارایه مطالب نظري -30
  وعلمی 

            

  

              میزان رضایت کارآموزان از مربی -31

                                         



  7فرم شماره 

  کارآموز: پی گیريارزیابی 

  :مدت دوره:                                                         نام فعالیت آموزشی

  : نام ونام خانوادگی کارآموز

  :مدت زمان:                                                                          مکان

  مرحله اصلی
   مرحله فرعی      

  )پی گیري(پیامدارزیابی 

  سواالت 

یاد
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  

کم   )2(کم
ی 

خیل
)1(  

یچ
ه

)0(  

1-               
2 –               
3 –               

  
T)1(T      

  ارزیابی 
  میزان دستیابی اهداف 

4-               
5- Tتوانایی استفاده ازT آموخته هادرمحیط کار              
               بهبود توانایی در اداره کالس -6
7- T توانایی برقراري ارتباط با کارT آموزان              
               افزایش معلومات در زمینه موضوع دوره -8

  
  اثرات آموزش بر ) 2(

  عملکرد
  کار آموز

موخته شده TآTنچه TآTیی انتقال T توانا-9  
  آموزان دیگر Tبه کار 

            

از آنچه آموخته ام استفاده کنم به من  اگر -10
  افزایش حقوق تعلق می گیرد 

            

              . زمان استفاده از آموزش ها در اختیار من نیست-11

تالش براي استفاده از این آموزش ها  انرژي -12
  .زیادي میبرد 

            

چنانچه از آموخته ها ي خود استفاده نکنم -13
  .  جریمه خواهم شد

            

              اگر از آموخته ها استفاده کنم ارتقاء می یابم-14

  
  
میزان انتقال مرتبط با ) 3(

  کارآموز
   

حجم کار ها به من اجازه استفاده از آموخته -15
  هایم رانمیدهند 

            



آنچه آموخته شده ،بانیاز هاي شغلی من -16
  . انطباق دارد

            

ها سرپرستم در خصوص بکار گیري آموزش -17
  . در محیط کار با من گفت وگو می کند

            

سر پرستم با روش هاي بکار گیري این -18
  آموزشها درمحیط کار موافق است  

            

اگر از فنون آموخته شده استفاده کنم -19
  سرپرستم با من مقابله میکند 

            

T20- سرپرستم نسبت بهT آنچه فرا  
  گرفته ام ابراز عالقه می کند 

            

  
)4(  

با  میزان انتقال مرتبط
  مدیریت

 سرپرستم می گردممحیط کار برTوقتی به -21
  موزشها ایرادمیگرد Tآبه این 

            

سازمان واقعا براي عملکرد من ارزشی قایل -22
  است 

            

مواد مورد نیاز براي استفاده از آموخته ها در -23
  اختیارم قرا می گیرد 

            

فرصت هاي الزم براي استفاده از آموخته ها -24
  . در اختیارم قرار می گیرد

            

منابع انسانی الزم براي استفاده از آموخته -25
  .ها وجود دارد

            

)5(  
ارزیابی امکان انتقال 

مرتبط با  آموخته ها
  سازمان

بودجه الزم براي استفاده از آموخته هایم -26
  . وجود دارد

            

              .هاراتصدیق می کنند ازآموخته همکارانم استفاده-27

همکارانم بکار گیري اموخته هایم در طول -28
  . دوره آموزشی را تشویق می کنند

            

همکاران عموما تر جیح می دهند از روش -29
  . هاي موجود استفاده کنند

            

 همکاران غالبا درمورد نحوه بهبود و -30
  . عملکردم  توصیه هایی می کنند

            

ارزیابی امکان انتقال  -6
  اموخته ها مرتبط 

  هم کاران با 

 همکارانم شرکت در فعالیت هاي آموزشی را -31
  . با تردید نگاه می کنند

            



  8فرم شماره 

  سرپرست:                                               ارزیابی پیگیري

  :تمد:                                            نام فعالیت آموزشی

  :نام ونام خانوادگی سرپرست

  :نام ونام خانوادگی کار آموز

  :مکان:                                                              زمان

مرحله 
  اصلی
  فرعی

  
  )پیامد(ارزیابی پی گیري 

سرپرس
  ت 

  

  

یاد
ی ز

خیل
)5 (  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  
کم  )2( کم

ی 
خیل

)1(  
یچ

ه
)0(  

1-               
2 –               
3               

میزان 1
  اهداف 

  فتاري ر

4-               
               توانایی استفاده از آموخته ها در محیط کار -5
               بهبود توانایی در اداره کالس -6
               توانایی برقراي ارتباط با کار آموزان -7
              ه موضوع دوره  افزایش معلومات در زمین-8
               توانایی انتقال آنچه آموخته شده به کار آموزان -9

 اثرات 2
  اموزشی 

  بر
 عملکرد 
  کار اموز 

               افزایش اعتماد به نفس پس از شرکت در دوره -10

  

                                                      

  



  9فرم شماره 

  غلیچک لیست مشاهده کار آموز در ضمن فعالیت ش: ارزیابی پی گیري 

  :مشخصات فعالیت آموزشی

  نام ونام خوانوادگی:                                مکان:                                         نام فعالیت 

    کار آموز مورد  مشاهدهT:                          زمانT:                                                    مدت

  صلیمرحله ا 
  زیر مرحله

  ارزیابی پیگیري چک لیست مشاهده

  موارد مورد مشاهده  

یاد
ی ز

خیل
)5(  

یاد
ز

سط  )4(
متو

)3(  
کم  )2(کم

ی 
خیل

)1(1  
یچ

ه
)0(  

              برقراي ارتباط صحیح با کار اموز ان -1
              ایجاد انگیزه در کار اموز -2
              ارزیابی تشخیصی – 3

 1  
قبل از جلسه 

  آموزشی
              تباط دادن مطالب قبلی با مطالب تازه  ار-4  

               تسلط بر موضوع ومطالب درسی آموخته شده -5
               استفاده از مثالهاي متناسب با موضوع درس -6
               فرست دادن به کار آموز براي پرسیدن سوال -7
ل  فرصت دادن به کار آموز براي کار با وسای-8

  ودستگاهها 
            

               پاسخ به سواالت کارآموز -9

 استفاده از وسایل وتجهیزات آموزشی وکمک -10
  آموزشی 

            

              ارایه منظم مطالب -11

   
2  

ضمن جلسات 
  اموزشی

انتقال مناسب مطالب آموخته شده به کار -12
  آموز 

            

              بیان خالصه مطالب و نکات کلیدي -13
              نتیجه گیري از مطالب -14
کنترل کار با وسایل و دستگاهها توسط کار -15

  آموز ان 
            

              ارایه تکالیف کافی به کار آموزان -16

3  
پس از جلسات 

  آموزشی

              توجه به اهداف آموزشی در ارزیابی -17



  جدول داده هاي نهایی

  فعالیت آموزشی

  :                           مدت :               نام دوره یا فعالیت آموزشی

  :زمان :                                                                  مکان 

  شاخص ها
  
  
  

  مراحل

شماره 
  فرم

تعداد سوال یا     مراحل فرعی
موارد بررسی 

  شده

مسئول 
  تکمیل

  میانگین  در صد  فراوانی

رشناس کا  4     نیاز سختی1
  ارزیابی

1      

کارشناس   5     هدف-2
  ارزیابی

1      

1-  

کارشناس   6    محتوا-3
  ارزیابی

1      

کارشناس   10     شرایط اجرایی-4
  ارزیابی

1      

کارشناس   5     روش ها و رسانه ها-5
  ارزیابی

1      

  
  

  طراحی-1

2-  

کارشناس   5     ارزشیابی-6
  ارزیابی

1      

      به تعداد  زکار آمو  8     ارزیابی اولیه-1  -3  ارزیابی-2
شرایط وامکانات اجراي -2  -4  نحوه اجرا

  پیش بینی شده
کارشناس   10  

  ارزیابی
      

      1  "  4  آغاز
      1  "  12  ضمن
      1  "  6  سامان

چک لیست مشاهده کالسی   5  فرایند
  درس

      1  "  5  واکنش
 ارزیابی تحقق اهداف -1

  رفتاري
        آموزانکار   4  

ارزیابی میزان استفاده از -2
  مواد و رسانه

  10  "        

3  
  ارزیابی
پایان 

فعالیت 
  آموزشی

6  

        "  17    کیفیت تدریس مربی-3

ارزیابی 1
  هدف

          

2-
  عملکرد

          

4  
ارزیابی 
  پیگیري

  )پیامد(

  نظرسنجی از کارآموز  7

انتقال -3
  کارآموز

          



انتقال -4
  سرپرست

  

          

انتقال -5
  سازمان

          

انتقال -6
  همکار

          

1-
ارزیابی 

  هدف

به تعداد   سر پرست  4
  سر پرست

  نظر سنجی از سر پرست   8    

2-
  عملکرد

به تعداد   سرپرست  6
  سر پرست

    

کارشناس   4   آغاز-1
  ارزیابی

به تعداد 
  کار آموز

    

      "  "  8   ضمن-2

  

چک لیست مشاهده کار   9
  آموز 

3- 
  سازمان

5  "  "  
  

    

  -  -  169  -  -  9  جمع 
  

  30  

   

 

  :شیوه تحلیل 

 

این ابزار به گونه اي طراحی شده است که میتوان انرا براي :تحلیل جزئیات هر مرحله  -1

جزئیات هر مرحله استفاده نمود مثال درمرحله طراحی میتوان دریافت که کدام مرحله 

 مرحله به مالك قضاوت میتواند درصدي باشد که هر زیر.بدرستی انجام شده است یا خیر 

  .خود اختصاص داده است 

درصورتی که درصدهاي بدست آمده ازجزئیات هر مرحله باهم جمع :تحلیل هر مرحله  -2

 تا چه 100ومیانگین گرفته شود درصدي بدست میاید که نشان میدهد آن مرحله در مقیاس 

 .اندازه موفق بوده است 



نگین درصد هر مرحله با هم جمع یا میا(درصورتیکه که درصد هاي چهار مرحله :تحلیل کلی  -3

 ) تقسیم شود درصد کلی ارزیابی دوره بدست خواهد امد4و برعدد 

دراینجا فرض بران بوده است که هرمرحله وجزئیات هرمرحله ارزش یکسانی باهم دارند اگر براي 

دست اندرکاران مرحله اي ازسایر مراحل مهمتر باشد میتوانندبه آن ضریب مورد نظر خودرا 

صاص دهند بعنوان مثال براي سازمانی ممکن است صرف نظر انکه دوره چگونه طراحی واجرا اخت

  .  شده باشد نتایج مهم باشد به همین سبب می توانند براي مرحله پیامد ضریب باالتري درنظر بگیرند

ز محقق یک روش آزمایشی که قبال مورد استفاده قرارداده است ونیز براي یک دوره اجراشده درمرک

 براي 4 براي اجراي 2براي مرحله طراحی ضریب . تربیت مربی پیاده کرده است را پیشنهاد میکند 

درقسمت بندي تحلیل یک دوره آموزشی بر این اساس  . 8 وبراي پیگیري و ضریب 6پایان دوره 

  . آورده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و نحوه ي تفسیر نتایج گزارش نتایج ارزشیابی دوره آموزشی
 

  : مشخصات دوره -الف

  روان شناسی عمومی:       نام دوره 

  1/3/87 – 28/2:       زمان اجراي دوره 

   ساعت 30:       مدت دوره 

  مرکز تربیت مربی: ن اجرا ا      مک

  مراحل طراحی .1

به همین تنها می توان .  براي دوره در حال اجراي روان شناسی عمومی اجرا شده استارزیابی   مدل 

نمره نهایی ارزیابی از دوره با حذف مرحله پی . مرحله از مدل را در مورد این دوره اعمال کردسه 

  .گیري قابل اعمال است

  نتایج ارزیابی از مرحله پی گیري
  

  نمره با ضریب  درصد  )5مقیاس (      نمره بدون    ضریب   مراحل فرعی 

  7,50  75  3,75  نیازسنجی .1

  8  80  4  تدوین هدف .2

  8,6  86  4,30  توامح.3

  9,36  93,6  4,68  شرایط اجرایی.4

  8,56  85,6  4,28  رسانه و روشها        .5

  8,8  88  4,4  ارزشیابی .6

    84,6    25,41/ 5=4,33   جمع 

  . است8 و پیگیري 6 ، پس از اجرا 4 ، اجرا 2ضریب مرحله طراحی 

  .ه براي دست اندرکاران دارنداین اعداد کامال ً قرار دادي است و بستگی به اهمیت هر مرحل



  تحلیل

 درصد نمره ارزیابی را کسب 6/84   نتایج مرحله طراحی نشان می دهد که آن مرحله دوره به میزان 

. می توان گفت دوره به میزان زیادي عناصرو اجزاء الزم در طراحی را رعایت کرده است. کرده است

  .ار گرفته استتنها نیازسنجی کمتر از سایر اجزاء مورد توجه قر
  

  مرحله اجرا .2

  نتایج ارزیابی اجرا
  

  نمره با ضریب  درصد  نمره بدون ضریب  مراحل فرعی

  18  90  4,5  نحوه اجرا

  16,8  84,2  4,21  چک لیست مشاهده

  12,8  64  3,2  ارزیابی اولیه فراگیر

    79,4  11,91/ 3=3,97  جمع

  

تنها ارزیابی اولیها از . ی کسب کرده استارزیابی اجرا نیز همان مرحله طراحی نمره ارزیابی خوب

فراگیر درصد کمتري را به خود اختصاص داده است وشاید نشانگر این باشد که شرکت کنندگان 

. شاید به درستی نیاز سنجی به عمل نیامده باشد. احساس قوي وخوبی از میزان موفقیت دوره ندارد

اصر مراحل طراحی با ارزیابی اولیه از فراگیر تا مقایسه نمره ارزیابی نیازسنجی که کمتر از سایر عن

  .حدودي این نکته را نشان می دهد

  

  

  



  

  مرحله سوم.3

  

  ارزیابی پایان دوره آموزشی

  

  نمره با ضریب  درصد  نمره بدون   ضریب  مراحل فرعی

  18,12  60,4  3,02    ارزیابی تحقق  هدفها
  7,2  24  1,2  ارزیابی روشها ومواد 

  16,8  56  2,8  زماندهی دورهساختار والگوي سا
  12,6  42  2,1    امکانات   وتسهیالت
  18,6  62  3,1  کیفیت تدریس مربی

  73,33  48,8  12,22/ 5=2,44  جمع
  

 مرحله سوم نمره ارزیابی خوبی در مجموع  بدست نیاوده است واین نشان می دهد که این دوره 

امکانات وتسهیالت ، کیفیت تدریس آموزشی با مشکالتی مواجه است بویژه در موارد روشها ، 

  .وتحقق هدفها نسبت به سایر بخشها نمره بهتري بدست آورده اند

  جمع بندي دوره براساس سه مرحله

  درصد  نمره  مراحل

  84,6  4,23  طراحی

  79,4  3,97  اجرا

  48,8  2,44  پس از اجرا

  70,9  10,64/ 3= 3,54  جمع



است، از این رو دوره را می توان تا این مرحله موفق دوره به طور کلی نمره ارزیابی خوبی آورده 

  : ارزیابی نموده ، گر چه باید چند نکته در مورد دوره رامد نظر قرار داد 

 علت، درصد پایین تر مرحله نیازسنجی نسبت به عناصر همان مرحله .1

 دیدگاه نسبتا ً نامناسب و دیگران نسبت به دوره .2

 امکانات وتسهیالتنمره پایین ارزیابی روشها ومواد ،  .3

  

  .ضعف موارد فوق در مرحله پی گیري تاثیر خواهد گذاشت به احتمال قوي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرست منابع

پایان نامه . Uنیروي هواییU Uبررسی تأثیر آموزش هاي ضمن خدمت به کارایی کارکنانU) . 1369(بتویی ، اکبر -  1

  چاپ نشده ، دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد

عملکرد کارکنان شرکت  روي   U Uبررسی تأثیر برنامه هاي آموزش ضمن خدمتU). 1373(بزاز جزایري ، سید احمد -2

  چاپ نشده ، دانشگاه شهید چمران اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد  : Uصنایع فوالد اهواز
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