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 :قدردانیتشکر و 

 های گام از که کنم آنانی نثار را خود سپاس که دانم می فرض خود بر مجال این در

 این کیفیت بردن باال به خود های کمک با پژوهشی طرح این تکمیل سینواپ لحظات تا زینآغا

 ادا را مطلب حق نیستم مطمئن رمبیاو اینجا در را ها آن همه نام بخواهم اگر و کردند کمک طرح

 مرکز محترم ریاست توکلی دکتر آقای جناب تقدیم را خود ویژه سپاس که بینم می الزم اما کنم

 مهندس آقای جناب ،دانشیار دانشگاه شاهد محمدی میرزا دکتر آقای جناب مربی، تربیت

مرکز تربیت پژوهش و برنامه ریزی، تمعاون مکرمی محمود آقای وجناب طرح ناظر موحدیان

 آقای جناب و معاونت اداری و پشتیبانی مرکز تربیت مربی مرادی محمودو جناب آقای  مربی

 کلیه همچنین ،نمایم قدردانیتشکر و  رجایی شهید دانشگاه از دکتری دانشجوی منش زمانی حامد

 و تشکر صمیمانه اند، نموده یاری پژوهش این گردآوری در را پژوهشگر که همکارانی

 .نمایم سپاسگزاری

 



 

 

 

 چکیده

 های پژوهش و مربی تربیت مرکز آموزشی های دوره اثربخشی ارزیابی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هدف لحاظ از پژوهش روش. است شده انجام پاتریک کرک الگوی دوم و اول سطح اساس بر ای حرفه فنی

 های پژوهش انواع میان از و توصیفی های پژوهش جمله از اطالعات آوری جمع چگونگی لحاظ از کاربردی،

و مونه ای، تک ن tبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری  است. پیمایشی تحقیقات جزء توصیفی

 بازآموز مربیان کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعهاست.  شده استفاده اولویت بندی فریدمن آزمون

)0022 (N= در سراسر  ای حرفه فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز آموزشی های دوره در کننده شرکت

صادفی ساده حجم نمونه از با استفاده از روش نمونه گیری ت .بود 9399-92 سال اول ماهه درسهکشور 

 مبتنی ساخته محقق نامه پرسش پژوهش، ابزار .نفر انتخاب شده است 333جدول کرجسی و مورگان برابر با 

نامه مورد استفاده در این پژوهش از روایی صوری  در خصوص روایی پرسش .بود لیکرت ارزشی پنج طیف بر

 مربیان برای کرانباخ آلفای ضریب از استفاده با مهنا سشپر پایایی همچنینو محتوایی استفاده شده است 

 بود.  قبولی قابل پایایی که آمد دست به 995/3 بازآموز

و  واکنش طرز که بر اساس سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک، بود آن از حاکی پژوهش های یافته

 تر باشد به همان اندازهیادگیری، هرچه انگیزه و اشتیاق شرکت کنندگان نسبت به شرکت در دوره ها بیش

مکانات و گذاری، ا ارزشیابی، هدف افزایش می یابد. در رابطه با پنج مولفه اثربخشی: سبک تدریس، یادگیری

محتوا مطرح شده در مرکز تربیت مربی در افزایش اثربخشی دوره های آموزشی به  زمان بندی دوره آموزشی،

 اثربخش عوامل مهمترین بندی اولویت بازآموز مربیان یدگاهد از همچنینو  .است بودهلحاظ آماری معنادار 

 بوده محتوا و امکانات گذاری، هدف یادگیری، ارزشیابی، واکنش، سبک تدریس،  ترتیب به آموزشی های دوره

 .است

 مربی تربیت مرکز ارزشیابی، اثربخشی، پاتریک، کرک مدل آموزش، :کلیدی های واژه
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 ( مقدمه1-1

 قدرت است، مهارت و دانش بلکه سرمایه، و کار نیروی نه تولید عامل مهمترین محور، دانش اقتصاد در

 خدماتی و فکری توانمندی مرهون فیزیکی، های دارایی جای به مدرن های سازمان تولیدی توان و اقتصادی

 مهارت. دارد اثر زمان طول در بیشتر وری بهره برای کار نیروی واناییت بر آموزی مهارت و آموزش است آنها

 دیگر طرف از و عمل در فنی و علمی قواعد و اصول بکارگیری چگونگی و روش با آشنایی از عبارتست

 اثر در که شغلی وظایف با مرتبط علمی فنون و وسایل ابزارها، از دراستفاده خبرگی و تسلط از عبارتست

 .گردد می حاصل زمان طول در تجربیات وکسب کرارت و تمرین

 فنی دانش انتقال و کاربرد ایجاد مستقیما که است هایی مهارت فنی های مهارت از منظور پژوهش این در

 ارتباطات، برقراری برای نیاز مورد های مهارت به فنی غیر های مهارت. شود می ابزار یا آالت ماشین با کار و

 و اطالعات فناوری از استفاده مشکالت، و مسائل حل و یابی مساله گروهی، کار انجام گیری، تصمیم

 که است مهمی موضوعات از یکی آموزش .شود می گفته مذاکره و هزینه مدیریت زمان مدیریت ارتباطات،

 محوری اهداف از یکی دلیل همین به است داشته قرار سیاستگذاران و ریزان برنامه توجه مورد همواره

 دانش بازآموزی و فنی های مهارت ارتقاء و رشد ،9ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت های شآموز

 کاربردی ای، حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت طراحان اصلی هدف. باشد می مربیان شغلی ومهارت

 حرفه فنی سازمان مراکز مربیان تربیت و تامین مربیان، نیاز مورد های مهارت و فنون ارائه و ها آموزش کردن

 و فنی های هنرستان)رسمی های آموزش قالب در ای حرفه و فنی های آموزش ایران در. باشد می  کشور ای

 آموزشسازمان  مراکز توسط)رسمی غیر آموزشهای( کاربردی و علمی های دانشگاه و دانش و کار و ای حرفه

 و کار وزارت به وابسته مراکز و ای حرفه و فنی یها پژوهش و مربی تربیت مرکز جمله از2 ای حرفه و فنی

 هر در ای حرفه و فنی های آموزش ی توسعه .شود می داده انتقال  آموختگان دانش به(  اجتماعی امور

 گیری جهت و حرکت با. دارد بستگی کشور آن در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، شرایط مجموعه به کشور،

                                                           
1 Instructor Training centr(ITC)  
2 Technical and vocational Training organization )TVTO( 
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 فراگیر های مهارت دارای که دارند نیاز ماهری نیروی به کشورها ماتی،خد صنایع سوی به صنعت از کشورها

 ی استفاده مورد الگوی ی کننده تعیین نیز ای حرفه و فنی ابعاد و دولت های مشی خط بین تعامل. دنباش

 های مهارت فراگیری درآمد، تولید، استخدام، اشتغال، با نزدیکی ارتباط الگو هر زیرا بود، خواهد کشور هر

با توجه  .دارد کشور آن سیاستگذران دیدگاههای ی توسعه های برنامه نهایت در و تحصیل، ی ادامه و زندگی

به اهمیت جایگاه آموزش های مهارتی، در سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور، زمانی ارائه آموزش منطقی 

چه منفی توجه و اقدامات الزم در  است که اثربخشی الزم برخوردار باشد و به عوامل تاثیر گذار چه مثبت و

راستای آن انجام گیرد، باید توجه داشت که وقتی دوره ها اثر بخش می گردند که محتوای این دوره های 

آموزشی در راستای نیازها تبدیل نیازها به محتوای آموزشی، اجرای موثر برنامه های آموزشی بستر سازی 

ی باشد. از این رو در این اده از ابزار مناسب برای ارزیابی اثربخشالزم برای استفاده از آموخته ها و استف

به عوامل موثر بر « نش و یادگیریواک»الوه بر بررسی دو سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک پژوهش ع

مانبندی دوره های آموزشی، )هدف گذاری ، امکانات و ز مولفه پنجشامل اثربخشی دوره های آموزشی، 

پرداخته شده است. تا با نحوه ارزشیابی ( ه در دوره، سبک و نحوه تدریس مدرسین، محتوای مطرح شد

سنجش این عوامل و بررسی نقاط قوت و ضعف از نظر شرکت کنندگان اثربخشی دوره های آموزشی مرکز 

 تربیت مربی مشخص گردد.

 ( بیان مساله1-2

این آموزشها به شکل جدی توجه شود. رشد روز افزون تکنولوژی و تحوالت بازار کار می طلبد که به 

نیز باید از اصول خاصی تبعیت نماید. یکی از  ،آموزشهای مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

مهمترین اصول این آموزش ها، این است که آموزش های مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 

ها   گذاری در آموزش کارکنان روندی افزایشی داشته و سازمان د. سرمایهبازار کار متناسب باش و باید با نیاز روز

های یادگیری برای کلیه کارکنان در   های آموزشی و فراهم سازی فرصت به طور روزافزون بر گسترش فعالیت

آن  انتظارات و توقعات نیز از ،اند و همزمان با افزایش توجه به آموزش سطوح متفاوت سازمانی تأکید ورزیده

های آموزشی و شرکت دادن کارکنان در آنها اقناع کننده به نظر  ارتقا یافته است. اگر در گذشته برگزاری دوره
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رود که بتواند تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان ایجاد کند و از این  رسید، امروزه از آموزش انتظار می می

گیرند،  ها فرا می  (. آموزشی که افراد در دانشگاه9382رهگذر تحقق اهداف سازمانی تسهیل یابد )قهرمانی،

درصد بقیه را آموزش ضمن خدمت تأمین  85گیرد و  درصد آن در حین کار مورد استفاده قرار می 95تنها 

سال ارزش ندارد مگر اینکه تجدید نظر شده باشد، یعنی  5کند و هیچ مدرک علمی پس از گذشت  می

های برجسته در توسعه منابع انسانی و   روش کارگاهی از روش (.9374عائی،هماهنگ با علم روز شده باشد )د

هایی است   رود و از جمله روش های مختلف به شمار می  ای مدیران و کارکنان در مشاغل و بخش رشد حرفه

ی و که در کشور ما نیز با گذشت زمان از مقبولیت روزافزونی برخوردار شده است و در فرآیند آموزش، بازآموز

ها و مراکز آموزش مورد استفاده قرار گرفته   ای کارکنان، مدیران و کارشناسان از جانب سازمان رشد حرفه

است.و از آنجا که استفاده از ارزشیابی در جای جای یک دوره آموزشی ضرورت دارد، برگزاری کارگاه آموزشی 

از این رو با توجه به  (.9383یرزا بیگی، به صورت اثربخش مستلزم کاربرد ارزشیابی به صورت مستمر است )م

طراحی آن  که تواند ارزشمندی خود را توجیه کند اهمیت امر آموزش، یک برنامه آموزشی تنها زمانی می

معموالً از آن به عنوان  ،مبنی بر اصول علمی بوده و اجزای برنامه در راستای هدفها انتخاب شده باشند

(. و متأسفانه نسبت خیلی 9382شود )قهرمانی، یاد می« ربخشی آموزشارزیابی اث»یا « اثربخشی آموزش»

یابد. در واقع  های آموزشی، به مرحله ارزیابی اختصاص می  کمی از منابع قابل توجه اختصاص یافته به کوشش

بی اند، یا برنامه ارزشیا های آموزشی که بسیار خردمندانه و با طراحی خوب و گران تهیه شده برخی از برنامه

لذا با توجه به  (.9378سینجر/ مترجم، آل آقا، دایی است و یا اصالً وجود ندارد)آنها بسیار مقدماتی و ابت

 اهمیت مسأله در هر اقدام آموزشی سه پرسش اساسی مطرح است: 

ها بیانگر   های آموزش نظر دارد و هدف  چرا باید آموزش داد؟ این پرسش به هدف :نخستپرسش 

تارهای مطلوب یا حائز ارزشی هستند که قرار است در افراد شرکت کننده در یک برنامه ایجاد عملکردها یا رف

 شوند. 
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توان آموزش داد؟ این پرسش متوجه روش است اما محدود به روش تدریس  چگونه می :دوم پرسش

حتمال تحقق کنند و یا ا ها را ممکن می  شود که تحقیق هدف هایی اطالق می  نیست. روش به تمامی فعالیت

 تجارب یادگیری تشکیل دهنده روش هستند.« انتخاب، سازماندهی و ارایه»دهند. بنابراین  آنها را افزایش می

ها اطمینان حاصل کرد و نوع اثرات آنها را شناسایی   توان از موفقیت فعالیت چگونه می :سوم  پرسش 

هر گونه بی توجهی و سهل  (.9379ش، ساز ارزشیابی است )ولف/ مترجم، کیامن کرد؟ این پرسش زمینه

انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها بصورت اقدامی تفننی برای کارکنان 

و یا تالش برای استفاده ازمزایای آن درآید. از طریق تعیین میزان اثربخشی عملیات آموزشی می توان قضاوت 

 چه اندازه مطلوبیت دارد وتا چه اندازه باید بهبود یابد. کرد که عملکرد برنامه آموزشی تا

یکی از مسائل عمده در سازمان های دولتی و صنعتی و سایر سازمان ها، جدی نبودن کارکنان و مدیران 

در امر آموزش، ارزیابی نا مناسب از اثربخشی دوره های آموزشی و در نتیجه ارائه بازخورد نامناسب از نتایج 

در هر دهه،  (.9379اشد، و در نهایت بهنگام ضرورت پیگیری الزم معمول نمی گردد)ابیلی،آموزش می ب

تکنولوژی پیشرفت روز افزونی می کند و دانش فنی و حرفه ای مورد نیاز  جهت موفقیت در اشتغال روز به 

کهنه و قدیمی  روز پیچیده تر و متحول می شود و بسیاری از مهارتهای فنی و حرفه ای به گونه فزاینده ای

می شوند. در چنین شرایطی ارائه طراحی و اجرای دوره های آموزش و بازآموزی مربیان به منظور ارتقاء 

دانش و مهارت آنها و تربیت نیروی انسانی متخصص، همگام کردن آموزش های مهارتی با محوریت توسعه 

رکار جهت هدفمند نمودن فعالیت های صنعتی، نیاز سنجی آموزشی از مراکز فنی و حرفه ای، صنعت و بازا

آموزشی، بیش از پیش، اهمیت می یابد و لذا به منظور حفظ اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی 

و پژوهش های فنی و حرفه ای و اطمینان از هماهنگی و انطباق محتوای این برنامه ها با نیازهای بازار کار و 

بسیار  ارزیابی، دوره های آموزشی فرایند ل مهارت و افزایش کیفیتاشتغال، و سرعت بخشیدن به انتقا

 ضروری است. 
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 ،بدین منظور ، بر آن شدیم تا با استناد بر نظریات صاحبنظران و پیشکسوتان امر ارزشیابی به ارزشیابی

نگ سازی های آموزشی خود را ضمن هماه برنامه های آموزشی مرکز تربیت مربی بپردازیم. تا بتوانیم فعالیت

به نیازهای فراگیران، با اهداف کالن سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور  با تغییرات سریع تکنولوژی، 

 جامعه کار نیز پاسخ مثبتی داده شود.

 ( اهمیت پژوهش1-3

ها با مقایسه شواهد مربوط به   ارزشیابی برنامه، فرآیند داوری درباره ارزش یک برنامه است. این داوری

ارتقاء کیفیت آموزشی یک ضرورت اساسی در سیستم آید.  ه هست و آنچه که باید باشد به دست میآنچه ک

های آموزشی می باشد و رسیدن به آن مستلزم مدیریتی آگاه و حساس به مسائل جاری سیستم و اعضاء آن 

ه های تدریس و در از جمله مربیان می باشند. ارزشیابی عملکرد مربیان باعث اعمال نتیجه ارزشیابی در شیو

نتیجه ارتقاء کیفیت آموزش آنان می شود، ارزشیابی به عنوان یکی از کارکردهای مدیریت آموزشی نقش 

مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش دارد. شواهد حاکی از 

ه طور جامع و نظام مند تعیین نشده است. آن است که نیازهای آموزشی مربیان مراکز فنی و حرفه ای ب

مربیان از نیازهای واقعی خود مطلع نبوده و آنها را نمی شناسند و اطالعات وتجربیات مربیان به روز نیست، 

لذا در ارزشیابی برنامه  (. 9382تجربه و حرفه مربیان کاردانش در آموزش و پرورش کم است)میرزامحمدی، 

وا، مناسب بودن آن با نیازهای فراگیران، جامعه و ساختار دانش، اثربخشی و درسی بایستی به کیفیت محت

سازمان ها و  (.9377کارآیی آن و نهایتاً میزان اهمیت آن برای جامعه و فراگیران توجه شود )ابراهیمی، 

ی در شرکت های امروزی به خوبی در یافته اند که آنچه در راه آموزش منابع انسانی صرف می کنند، به زود

(. نتایج تحقیقات نشان می 2338عملیات و دستاوردهای سازمانی انعکاس خواهد یافت)سوانسون و هولتون،

( روش انجام 2337( رضایت شغلی)اشمیت،2338دهد که آموزش کارکنان بر نگرش ها)ساهینیدس، بوریس، 

( و 2337ی)بارکلی و کیبل، ( روابط رفتار سازمان2338( تعهد)مک کیب و گاراوان، 2339کار)کوینس و کرایر،

تقریبا همه منابع موجود که به اثرات آموزش به شکل لکرد منابع انسانی اثر می گذارد. به طور کلی بر عم
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را افزایش  " ارتقاء مهارت های فردی"گیری سرمایه انسانی تاکید دارند، باور کرده اند که آموزش می تواند 

 (.9983را بهبود بخشد، و نوآوری و ابتکار او را ارتقا دهد)شولتز، و به جا از منابع  بهینه دهد توانایی 

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای ، با ایجاد زمینه های الزم  برای آموزش مربیان 

می تواند زمینه ورود آنها را به  در حوزه های داخلی و خارجی سازمان و صنایععالقه مند به حرفه آموزی،

وفقیت  بیشتر تلف کشور از جمله : صنعت، خدمات و کشاورزی و غیره فراهم آورد برای مبخش های مخ

ه در راستای نیازهای واقعی دنیای کار و زندگی جهت  داد این آموزش هاالزم است آموزش های مربیان، 

اندازه  درعین حال مبنای کار آموزش های این مرکز قرار گیرد. و کاربردی9رویکرد  مساله محوری  شوند.

در طول گیری اثر بخشی برنامه های آموزشی را می توان با مقایسه رسیدن  به اهداف آن برنامه ها انجام داد، 

نیز مورد توجه قرار گیرد. مقبول بودن این  واخالق حرفه ای باید معیارهای انسانی برنامه ریزهای آموزشی

وزشی، رضایت و رشد فردی فرا گیران نیز باید مد نظر نظریه روز به روز افزایش می یابد. یعنی در هر دوره آم

(، بنابراین بررسی دیدگاه و نظر فراگیران و مربیان دوره های 989-938قرار گیرد) دودانگه، نوه ابراهیم، 

تربیت مربی، می تواند تا حدودی دالیل عدم  موفقیت این دوره ها را مشخص سازد. لذا  مرکز آموزشی

ایرروشهای ارزشیابی، این شیوه  از ارزیابی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی نیز ضروری است در کنار س

 مورد توجه قرار گیرد. 

 پژوهش( اهداف 1-4

 ( هدف کلی پژوهش1-4-1

بررسی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای بر اساس سطح 

 اول و دوم مدل کرک پاتریک.

 ( اهداف جزئی پژوهش1-4-2

 آگاهی از نظر شرکت کننده گان دوره های آموزشی  .9

 تعیین موثر بودن شرکت در دوره های آموزشی در افزایش آموخته های فراگیران   .2

                                                           
1 Problem Solving 
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 شناخت تاثیر شرکت در دوره های آموزشی بر رفتار و عملکرد فراگیران  .3

 شناخت عوامل موثر در اثربخشی برنامه های آموزشی  .4

 سوال های پژوهش( 1-5

 حد چه در ها دوره این به نسبت آموزشی های دوره در کننده شرکت بازآموز مربیان واکنش طرز (9

 است؟

 ؟ است داشته معناداری تاثیر بازآموز مربیان یادگیری افزایش در آموزشی های دوره آیا (2

 ؟است بوده وضعیتی چه در آموزشی دوره در گذاری هدف آموز باز مربیان دیدگاه از (3

 است؟ بوده وضعیتی چه در آموزشی دوره بندی زمان و امکانات آموز باز مربیان دیدگاه از  (4

 است؟ بوده وضعیتی چه در آموزشی دوره در شده مطرح محتوای آموز باز مربیان دیدگاه از  (5

 است؟ بوده وضعیتی چه در آموزشی دوره مدرسین تدریس سبک و نحوه آموز باز مربیان دیدگاه از  (9

 است؟ بوده وضعیتی چه در آموزشی دوره مدرسین ارزشیابی نحوه آموز باز مربیان دگاهدی از (7

 وزمان، آموزشی محتوی،امکانات اهداف،) آموزشی های دوره در اثربخش آموزشی عوامل بندی اولویت (8

 است؟ بوده صورتی چه به آموز باز مربیان دیدگاه از( ارزشیابی و مدرس تدریس سبک

 پژوهش ایمتغیره( تعریف 1-6

 آموزش( 1-6-1

ای که هدف آن ایجاد یادگیری در  ریزی شده از پیش طرح ست از هرگونه فعالیت با تدبیرا آموزش عبارت

 ( 398:  9389، علی اکبر ، سیف ) فراگیران است.

 اثربخشی( 1-6-2

هر دورة دانند و معتقدند  کلیه نتایج حاصل از یک برنامه می ازنظر اسکریون و اپلهستند، اثربخشی

ستاوردهای پنهان ( را بدنبال داشته  )آموزشی می تواند نتایج قصد شده )هدف ها( و نیز نتایج قصد نشده

 .(9999، اسکریون و اپلهستندکرد) آموزشی باید تمام نتایج را منعکس دوره باشد. از این رو درهر
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 ارزشیابی( 1-6-3

ره فعالیتها ویژگی ها و بروندادهای برنامه به منظور ارزشیابی برنامه، عبارتست از گردآوری اطالعات دربا

قضاوت درباره برنامه، بهبود اثر بخشی برنامه و یا اطالع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده ) 

 (.98: 9383بازرگان، 

 مربی تربیت مرکز( 1-6-4

استان البرز  کرج حسن آباد این مرکز وابسته به سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور مستقر در منطقه

و متخصص  ین رسمی و غیر رسمیآغاز کرده است و اکنون با استفاده از مدرس 93فعالیت خود را از سال 

هزار نفر ساعت  95و متقاضیان آزاد، ماهانه  فراگیران صنایع و دانشگاههابه مربیان و  را مهارتی های آموزش

 را بر عهده دارد.نها آ مهارت وظیفه ارتقاء گروه آموزشی  97در 

 پاتریک  کرك الگوی( 1-6-5

رهیافت جامعی را در ارزشیابی اثربخشی آموزشی مطرح کرده است این الگو  9دونالد کرک پاتریک

 از ارزشیابی به شرح ذیل می باشد:دربرگیرنده چندین سطح 

ر دوره را درباره اینکه آیا پس از پایان دوره آموزشی می توان عکس العمل فراگیران د: الف( سطح عکس العمل

دوره آموزشی اثربخش بوده است یا نه؟ بررسی کرد. متداول ترین روش در این سطح استفاده از 

 پرسشنامه های نظرخواهی است.

در سطح دوم این سوال مطرح است که آیا فراگیران واقعا آنچه که دوره در صدد ب( سنجش یادگیری: 

ه اند یا خیر؟ این ارزشیابی بالفاصله پس از پایان دوره انجام می دستیابی به آن بوده اند یادگرفت

شود. برای مثال امتحانات پایان دوره ها در صورتی که بر اساس اهداف دوره ها اجرا شوند معرفی 

ارزشیابی اثربخشی در سطح یادگیری است . گاهی اوقات این امتحانات به صورت آزمون و گاهی به 

 است. صورت پژوهش و کارعملی

                                                           
1 - Donald Kirk Patrik  
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در سطح سوم این پرسش مطرح می شود که دوره آموزشی چه تاثیری بر عملکرد فراگیران ج( سطح رفتار: 

 9شرکت کننده در محیط واقعی کار آنها داشته است؟ این نوع ارزشیابی مدتی پس از اتمام دوره )

 ماه تا یکسال بعد ( انجام می شود.

دوره آموزشی اجرا ست که سازمان چه نفعی از برگزاری پرسش اساسی در سطح چهارم این اسطح نتایج: 

؟ این نوع ارزشیابی بسیار دشوار بوده و مستلزم گذشت حداقل یک الی دو سال از شده برده است

 (.7-9: 9384زمان برگزاری دوره است  )فتحی  و اجارگاه و دیبا واجاری، 

 ( قلمرو پژوهش1-7

ی برنامه های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های بررسی ارزیابی اثربخشپژوهش حاضر با هدف 

روش پژوهش از لحاظ هدف انجام شده است.  فنی و حرفه ای بر اساس سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک

پیمایشی است. جامعه آماری -کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطالعات از جمله پژوهش های توصیفی

سه ماهه اول سال در  (=2333N)در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی مربیان شرکت کنندهشامل کلیه 

از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. همچنین الزم به ذکر است که حجم بود که 9392-9399

. ابزار پژوهش، پرسش نامه نفر انتخاب شده است 333نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 

و  ه مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته استمحقق ساخت

 استفاده اولویت بندی فریدمن و آزمونتک نمونه ای،  tبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری 

 است. شده
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 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
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 ( مقدمه1-2

آموزش فنی و حرفه ای رابط بین نظام آموزشی و بازار کار است یعنی توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای با 

(. بر این اساس، بدون 57: 9383اقتصاد و بازار کار ارتباط تنگاتنگ دارد)گلشن فومنی،  روندهای عمومی

شناخت دقیق و روشن حرفه های موجود در جامعه، برنامه ریزی آموزش های حرفه ای برای مربیان، از 

ر کار، مشخص در بررسی، نارسایی های ارتباط نظام های آموزشی و بازا اثربخشی الزم برخوردار نخواهند بود.

شده است که گسترش آموزش های فنی و حرفه ای از نیازهای بازار کار، نشأت  نمی گیرد، و میان مراکز 

آموزش فنی و حرفه ای واشتغال ارتباط مستحکمی وجود ندارد. به علت این بیگانگی، مراکز اشتغال از 

ت مربی و آموزش های فنی حرفه ای که ظرفیت و توانایی آموزش دیدگان رضایت ندارند. بنابراین مرکز تربی

برای پاسخ به تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی حرفه ای و دیگر موسسات و نهادهای حسب 

تقاضا، به عنوان یک مرکز مستقل مستقیما زیر نظرریاست سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور شکل گرفته 

توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و شان می دهد با وجود اینکه کشور نتحقیقات انجام یافته در سطح  است.

حرفه ای، مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش کشور بوده است ولی به دلیل عدم نیاز سنجی یا 

عدم ارزشیابی های مستمر، منجر به پدیده ای شده است که می توان آنرا توسعه ناموزون نام نهاد. بطوریکه 

و فرهنگی کشور، به ضعف های این آموزش ها  نامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادیسوم مستندات بردر دفتر 

 چنین اشاره شده است:

الف: عدم هماهنگی بخشی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای  بازار کار در اثر عدم اجرای نیاز 

 سنجی یا ارزشیابی های اثر بخش؛

 جنسیتی در توزیع امکانات و ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای؛ ب: عدم تعادل منطقه ای و

 (.3: 9389تعداد و روز آمدی )نیکخو، یان آموزش فنی و حرفه ای از نظر ج: کمبود مرب 

نازل بودن سطح کیفت آموزشهای فنی و حرفه ای، روز مد نبودن این آموزشها و عدم تطابق آنها با نیازهای 

( نشانگر حلقه مفقوده در فرایند آموزش فراگیران یعنی 92: 9377م توسعه جامعه) مستندات برنامه سو



 

93 

ارزشیابی است. در واقع، از طریق ارزشیابی برنامه های آموزشی مربیان و چگونگی اجرای این برنامه ها می 

 .برداشتتوان در مسیر  اصالح  و بهبود آموزش مربیان فنی و حرفه ای گام 

 آموزش مفهوم( 2-2

 شود: به مواردی از آنها اشاره می  تعاریف متعددی ارائه شده که ذیالً 9وزشبرای آم

 (9999، 2تیرینگتون) ست از فرایند رساندن فرد به سطحی از شایستگی.ا آموزش عبارت

ای که هدف آن ایجاد یادگیری در  ریزی شده از پیش طرح ست از هرگونه فعالیت با تدبیرا آموزش عبارت

 ( 398:  9389، علی اکبر ، ف سی) فراگیران است.

ریزی به منظور اصالح و باال بردن  ای از فعالیتهای نیازسنجی و برنامه ست از مجموعها آموزش عبارت

، میرکمالی)دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی

9377) 

رش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر برای ایجاد آموزش به فرایند انتقال معلومات، نگ

 (.94: 9383تغییرات در ساختارهای شناختی، نگرشی و مهارتی آنها گفته می شود)صدری، سال

آموزش اصطالحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد. طول یک فعالیت 

آموزشی کوتاه مدت مانند یک گردش صحرایی یک روزه تا یک دوره بهسازی  آموزشی می تواند از یک دوره

(. از نظر شعاری نژاد، آموزش یک 23: 9375حرفه ای با شاگردان و فراگیران متفاوت را شامل شود )چیذری،

عمل اجتماعی است که اشخاص را زیر تاثیر و نفوذ محیط برگزیده و مضبوط قرار می دهد تا شایستگی 

 (9393کسب کنند و به حد نهایی رشد و تکامل فردی برسند .)شعاری نژاد، اجتماعی

سطح دانش وآگاهی، مهارت های  منظور از آموزش، کلیه مساعی و کوشش هایی است که در جهت بهبود

حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در فراگیران می باشد و آنان را آماده انجام وظایف و فنی 

های شغلی خود می نماید. آموزش معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی، مسئولیت 

                                                           
1
 . Training 
2
-Tirington  
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کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، بلکه دامنه آن بقدری وسیع می شود 

، ورزیدگی در که از فرا گیری یک حرفه و فن ساده شروع شده و به احاطه کامل برعلوم و فنون بسیار پیچیده

امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و 

برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط می یابد)سبحان علی و 

له عملیات مرتب، منظم، پشت سر که، آموزش کارکنان عبارتست از انجام یک سلس باالخره این(.9379کرانی،

 هم، پیوسته و با هدف و یا اهداف مشخص و معین که به منظور:

 الف: ایجاد و یا ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان.

 ب: ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی در کارکنان.

ار گرفته ج: ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه که درکارکنان به ک

آموزش کارکنان مهمترین روش بهسازی منابع انسانی می باشد و برنامه ریزی (.938: 9398،)ابطحیشود می

برای توسعه آن در راستای اهداف و استراتژی های سازمان، نقش عمده ای در بهسازی سازمانی دارد. آموزش 

ت بیشتر و مهارت بهتر می گردد. آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بصیرت و معرفت باالتر، دانش و معرف

در حقیقت خود مدیریت است و بدون آموزش کارکنان، پایه های مدیریت متزلزل و سست می 

 (.9382گردد)جعفری،

 آموزش ضرورت و اهمیت( 2-3

از آنجا که یکی از ابعاد زندگی اجتماعی انسان زندگی سازمانی اوست، و زندگی سازمانی عالوه براینکه 

، همواره در معرض تغییرات ناپایدار نیز قرار دارد و این انسان را تحت تاثیر قرار می دهد شئون زندگیدیگر 

به همین دلیل انسان و به تبع آن ام کار در سازمان ها مشهود است. تغییر در کار راهه شغلی و روش های انج

وانند دوام و بقای خود را حفظ کنند سازمان ها باید به طریقی خود را با این تغییرات همساز نموده تا بت

(. تغییرات و چالش هایی که در محیط صنعتی امروز در حال رخ دادن است بیانگر این 28: 9383)صدری،

واقعیت است که موفقیت یا شکست سازمان ها در عرصه رقابت جهانی متاثر از نقش کارکنانی می باشد که از 

 (.9382رند)سلیمی،دانش، مهارت و توانمندی باالیی برخوردا
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ه دو سویه بین فرد و سازمان فینوعی تعهد و انتظار متقابل و وظ توسعه منابع انسانی در سازمان ها به

مبدل شده است. در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به 

در چهارچوب نظامنامه آن حقوق متقابلی را نیز انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی و همچنین رفتار 

برای خود تعریف کنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعه مستمردانش و مهارت 

دوالن و شولر در مورد اهمیت  (.9382کاری وتکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد)ابیلی،

ن بطور کلی فعالیتی است که می توان آن را اغلب اوقات از باالترین آموزش معتقد است که آموزش کارکنا

مزایای  9(. جان پریور 93: 9375سطح سازمان تا پایین ترین سطح سازمان بکار گرفت )طوسی وصائبی، 

کاهش  -4افزایش تخصص کاری  -3افزایش بهره وری  -2تغییر  -9آموزش را در رابطه با شغل شامل 

در مهارت  -3تشویق  -2افزایش انگیزه  -9دارد کردن کار، و در رابطه با فرد شامل استان -5اشتباهات 

 .(9994پریور، )افزایش دانش، و نیز در رابطه با گروه و تیم مبادله اطالعات و تولید و رشد عقاید می داند 

 انسانی نیروی آموزش اهداف( 2-4

با اشاره به یک حقیقت مهم زندگی را » ویسد: در مورد هدف از آموزش نیروی انسانی می ن2مارک پالنک 

آغاز می کنیم . بین دو گروه افرادی که دارای سن و جنس مساوی هستند، گروهی که از آموزش بیشتری 

برخوردار است نسبت به گروههایی که آموزش کمتری دارند، درآمد بیشتری خواهد داشت، حتی اگر این دو 

اغل باشند و جهان مشمول بودن این پیوند مثبت آموزش و بهره وری گروه در شغل و فعالیت های یکسان ش

و درآمد یکی ازخیره کننده ترین یافته های علوم اجتماعی جدید است. این درواقع یکی ازمعدودترین 

در مجموع  (.9992مارک پالنک، )مسائلی است که با اطمینان می توان آن را به بازار هر کشوری تعمیم داد 

نان با تاکید بر نیازهای سازمانی، شغلی و فردی آنان در صدد است اهداف و مقاصد زیر را محقق آموزش کارک

 سازد : 

 افزایش توانایی حرفه ای بالفعل و پرورش توانایی های بالقوه کارکنان برای انجام وظایف  -

                                                           
1 - John prior 
2-Mark plank   
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 ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارت های کارکنان -

 رزش های پایدار جامعه درکارکنانایجاد رفتار مطلوب متناسب با ا -

افزایش قابلیت انعطاف در کارکنان نسبت به اعمال روش های جدید و نو و استفاده از وسایل و  -

 تجهیزات مدرن و نیز سازگاری با تغییرات جدید سازمانی 

 ایجاد و گسترش روحیه همکاری بین کارکنان به منظور تحقق اهداف سازمان -

استفاده بهینه از منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های ایجاد زمینه های  -

 سازمان 

 بهنگام سازی آموزش کارکنان درمشاغل به منظور دستیابی به اهداف وسیاستهای سازمان -

 کمک به مدیریت و برنامه ریزی سازمان و ایجاد هماهنگی بین همه نیروها و تطبیق با نیازهای مدیریت  -

بهره گیری از امکانات، پرهیز از شایعات، تقلیل میزان غیبت و ترک خدمت کارکنان و حل مشکالت  -

 خاص سازمان 

 فراهم آوردن زمینه های ارتقاء، ترفیعات، چرخش شغلی، بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی  -

 هماهنگی با زیر سیستم ها و فرا سیستم های سازمان  -

 (9377با تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فرهنگی و سیاسی جامعه .)سیدکمالی،هماهنگی  -

 آموزش انواع( 2-5

فی فراگیران گذشته از هدف نهایی آموزش که ایجاد تغییرات در ساختارهای شناختی، مهارتی و عاط

ه بندی های خاص آموزش و نوع افرادی که از آن منتفع می شوند، موجب شده طبقاست، تاکید براهداف 

مختلفی از آموزش در حوزه های گوناگون صورت گیرد. در طبقه بندی هایی که توسط صاحبنظران آموزشی 

به صورت استاندارد ارائه می شود، آموزش به عنوان مجموعه ای از ارتباطات سازمان یافته و تقویت شده برای 

 ایجاد یادگیری انواع ذیل را در برمی گیرد: 



 

97 

 سمی( آموزش ر2-5-1

به آموزش نظام یافته ای اطالق می شود که معموالً در مدرسه یا دیگر نهاد های آموزشی در درون یک 

ی که به تدریج پیچیده و تخصصی می نظام آموزشی شکل می گیرد. آموزش رسمی به صورت سلسله تعلیمات

به سطح بعدی آموزش  شود، سازمان می یابد. در اصل اتمام موفقیت آمیز هر سطح، مجوز رسمی جهت ورود

آموزش مدرسه » می باشد. به عبارت دیگر، کلمه ای که غالبا به عنوان مترادف با این اصطالح به کار می رود 

مشخصه آموزش رسمی وجود هماهنگی  (.32: 9373است)فرهنگ اصطالحات آموزش فنی و حرفه ای، « ای

تحصیالت، رشته تحصیلی، سمت سازمانی. و نظم و ثبات معین است و ساختارهای مشخص مثل سن، میزان 

شرح چون آگاه نمودن افراد از هدف و ضرورت این فعالیت و دادن این وعده در خصوص تسهیالت آتی مانند 

 طی دوره آموزشی را در بر می گیرد.اعطای گواهینامه، منوط داشتن امتیازات آموزشی برای افراد موفق 

 ( آموزش غیر رسمی2-5-2

این نوع آموزش همه آموزشهای غیر رسمی را که در آنها شخص  9973در سال « برکوف»به تعبیر 

یادگیرنده و منبع اطالعاتی در تالش مستمر فراهم می سازند و هر دو آنها در یادگیری مشارکت دارند، در بر 

رای امروزه در جوامع پیشرفته، نظام آموزش رسمی جوابگوی نیازهای آموزشی افراد نیست و ب می گیرد.

بهره جسته شده است. نظام غیر رسمی و شخصی  9پوشش این نیازها ناگزیر از نظامهای غیر رسمی و شخصی

به حساب می آیند. که آن را برای افراد قابل دسترس می 2مفاهیم اجتناب ناپذیر در یادگیری مادام العمر 

اید گسترده ای در خصوص ( در زمانی که عق9998، 3)کومبز9998واژه آموزش غیر رسمی در سال  کند.

شکل گرفت و نه تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای در  انحالل نظام رسمی آموزش وجود داشت

 ( 9972، 4حال توسعه نیز به عنوان نوشداروی نظام مریض آموزشی جوامع به آن نگریسته شد)فریره

                                                           
1
- Non-Informal Education  

2
-Lifelong Learning  

3  - Coombs 
4
-freire 
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 انواع آموزش غیر رسمی (2-6

 اع آنانوو  آموزش قبل از خدمت( 2-6-1

ز آموزش قبل از خدمت آموزش هایی است که قبل از ورود افراد به سازمان به وی ارائه می گردد منظور ا

تا شایستگی ها و توانایی های الزم را در او ایجاد کرده و او را برای احراز مشاغل در آینده آماده سازند. این 

نمی گیرد، بلکه هدف عمده آن تربیت  نوع آموزش ها برای رفع مسائل و مشکالت خاص سازمانی صورت

 عبارتند از: آموزش قبل از خدمتانواع  .رای نهاد یا سازمان ویژه می باشدنیروی انسانی ب

. در جهت ورود به خدمت وی داده می شودآموزش کوتاه مدت برای آماده کردن فرد آموزش کوتاه مدت:-1

مدت چند ماه به وی می  تخصص الزم را دری انتخاب کرده و اینگونه موارد فرد را برای شغل خاص

 .آموزند

ه کردن فرد جهت ورود به آموزش بلند مدت نیز مانند آموزش کوتاه مدت برای آمادآموزش بلند مدت:-2

با این تفاوت که دوره آموزش طوالنی بوده وحاوی مطالب علمی و عملی است. اینگونه  خدمت است

رای وظایف مربوطه به آن مشاغل مستلزم اطالعات و معلومات آموزش ها برای احراز مشاغلی است که اج

وسیعی باشد. این نوع آموزش ها معموال توسط دانشگاه ها، مدارس علمی وابسته به سازمان ها صورت می 

 گیرد.

این نوع آموزش ها مخصوص افرادی است که جدیداً به استخدام سازمان در :آموزش بدو خدمت یا توجیهی-3

دف کلی این نوع آموزش آشنا ساختن کارکنان جدید با سازمان، وظایف محوله و قوانین و آمده اند . ه

 .مقررات سازمانی می باشد

تشریح سیاست کلی سازمان مربوطه و ارتباط آن با سازمان های دیگرتشکیالت و :کار :آشنایی با محیط-4

ساعات  .شد، تشریح خواهد شدت خواهد وظایف سازمان و واحد سازمانی که کارمند در آن مشغول خدم

، ه استفاده از مرخصی هاکاری سازمان یا موسسه ، طرز حضور و غیاب ، پرداخت حقوق ، میزان و نحو

مقررات مربوط به شکایات و سلسه مراتبی که در ،، اضافات ومقررات استخدامی تشریح می شودترفیعات

رمندان از آن بهره مند می شوند از قبیل تسهیالت و خدمات رفاهی که کا .مورد باید رعایت شود این
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شوند نیز باید  خدمات درمانی، بهداشتی ، بانکی ، آشنایی با کارکنانی که در پست جدیدی استخدام می

می کنند به درک اینکه مسولیت داشته  به کار در اوایل کار وقتی که کارکنان شروع .مد نظر قرار گیرد

بر تغییر یکی ، اداره کردن این مقاومت ها در برا"این کار من نیست  "این است که، باشند، طرز تلقی آنها 

 .(938:  9387. )مهدی ایان نژاد، از وظایف آموزش است

ارائه شد به دو قسم تقسیم شده  9989در سال « ایوانفر » این نوع آموزش که توسط  :آموزش تصادفی-5

 است :

ه می شود ودر جایی تحقق می یابد که هیچ نوع که آموزش تجربی هم خواند آموزش رایج و شایع:-6

تالش مستمری برای یادگیری در عده ای از افراد صورت نمی پذیرد و نیز یاد دهنده و یادگیرنده هیچ 

 کدام در موقعیت یادگیری بطور آگاهانه قرار نمی گیرند.

و نه هر بع اطالعاتی خص یادگیرنده یا منموقعیت هایی را در بر می گیرد که ش آموزش ضمنی مستمر:-7

 (.منبع توجه مستمری به ایجاد یادگیری دارد)همان -دوی آنها 

 و انواع آن (آموزش ضمن خدمت2-6-2

داری را از طریق  های رسمی و نظام اگرچه در بیشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمان، آموزش

ها و نیز ماهیت  ت کلی بودن نوع آموزشاند، به عل ها یا مؤسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته دانشگاه

های  ای است، در هنگام اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزش مشاغل که نوعاً نیازمند تخصص و خبرگی ویژه

باشند، به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان، ماهیت مشاغل، وظایفی که فرد باید در  خاصی می

های انجام دادن امور مستلزم  بزارها و وسایل ضروری برای اجرای کار و روششغل مورد تصدی انجام دهد، ا

بنابراین آموزش  ای را دریافت نماید. های ویژه وزشآن است که فرد درباره نحوه اجرای وظایف محوله، آم

ن شود که معموالً پس از استخدام فرد در سازما ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطالق می

  گیرد. صورت می
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گوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود  در تعریف آموزش ضمن خدمت می 9جان اف. می

ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان  دار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت نظام

شتر تولید، افزایش کارآیی در شغل کمک نماید. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بی

آموزش ضمن  2یر و گاتر (. پی9375باشد )ابطحی،  فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات باالتر می

کنند که هدف اصلی آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن  دار تلقی می خدمت را نوعی کوشش نظام

رود.  و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از افراد انتظار می آرزوها، عالیق و نیازهای آتی افراد با نیازها

ها، قوانین، مفاهیم یا  دار مهارت آموزش ضمن خدمت را فرآیند اکتساب نظام 4،( گولدستین9989 3)هس،

(. برخی 8: 9993شود )گولدستین،  داند که منجر به بهبود عملکرد افراد در محیط کار می هایی می نگرش

ها و وظایف افراد در رابطه با شغل و  دانند از بهبود بخشیدن فعالیت من خدمت را عبارت میدیگر آموزش ض

ای آنان صورت  های حرفه حرفه تخصصی آنان که عمدتاً به منظور افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش

 (. 9988 5،)دوکینای مؤثر وظایفشان را به انجام رسانند  پذیرد تا به وسیله آن افراد بتوانند به گونه می

توان نتیجه گرفت آموزش ضمن خدمت در حقیقت به آن نوع آموزش  طور که از تعاریف یاد شده می همان

 شود که: اطالق می

 پذیرد. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می -9

ی شغلی ها سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیت هدف و منظور از این نوع آموزش آماده -2

 است.

ها  ها و ایجاد یا تغییر نگرش ها عمدتاً در سه محور اساسی توسعه دانش، بهبود مهارت این نوع نگرش -3

 (.99، 9999 9شود )فورد، ارائه می

 ها، مشاغل یا وظایف مورد تصدی است  گیری اصلی این آموزش جهت -4
                                                           
1 - J. F. May  
2 - Pear and Gutter  
3 - Hass 
4 - Goldstien  
5 - Dukin 
6 - Ford 
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یا سازمان ها در آمده ولت آموزش های ضمن خدمت به افرادی ارائه می گردد که در استخدام د

به عبارت دیگر شرط اساسی برخورداری از این نوع آموزش ها آن است که  فرد رسماً در اختیار باشند 

سازمان باشد  مقصود اصلی آموزش ضمن خدمت پر کردن خال مربوط به اطالعات شغلی کارکنان و افزایش 

انواع  (.5-7: 9383ن است )فتحی واجارگاه،اطالعات ، معلومات ، تخصص ها و بهبود روابط اداری کارکنا

 آموزش های ضمن خدمت عبارتند از:

به آن یکی از انواع آموزش های ضمن خدمت مربوط به بازآموزی می باشد. : آموزش های بازآموزی-1

دسته از فعالیت هایی اطالق می شود که توانایی های کارمند را ضمن استخدام، در مسائل تخصصی 

می دهد. به عبارت دیگر، منظور از بازآموزی، افزایش توانایی های تخصصی و مهارت  شغل او افزایش

آنها در انجام وظایف محوله و به فعل در آوردن پاره ای از توانایی های بالقوه آنهاست. )میرسپاسی، 

9379: 332-339). 

های پیش از خدمت  بسیاری از کارکنان به دلیل اینکه تحت آموزش: آموزش های تکمیلی یا جبرانی-2

 قرار نگرفته اند یا آموزش ها کافی نبوده اند ، نیازمند آموزش های تکمیلی جبرانی هستند.

این آموزش ها درصدد آن هستند که کارکنان را در کوران جدید ترین اطالعات و : آموزش های ارتقاء-3

می کنند تا مدارک عالی را  پیشرفته ترین دانش ها قرار دهند . این نوع آموزش ها به کارکنان کمک

 در موضوعات و رشته های مختلف دریافت کنند .

این نوع آموزش ها فرصت های کارآموزی را در زمینه هایی بر عهده دارند که دوره  :آموزش های ویژه -4

 (94-99: 9383های پیش از خدمت به اندازه کافی پوشش نداده اند .)فتحی واجارگاه، 

 ضمن خدمت کارکنان الگوهای آموزش(2-6-3

در ارتباط با آموزش ضمن خدمت کارکنان، الگوهای گوناگونی قابل طرح و بررسی است. در ارتباط با این 

باشد، یکی الگوی سنتی در آموزش ضمن خدمت کارکنان و دیگری  الگو دارای اهمیت شایانی می سهالگوها، 

 دهیم. را مورد بحث قرار میکه به طور مختصر آنها  و الگوی کرک پاتریک الگوی گاسکی



 

22 

 الگوی سنتی -1

در الگوی سنتی، ایجاد تغییرات عمیق و پایدار در کارکنان در خصوص اهمیت و ضرورت آموزش ضمن 

های مثبت درباره آموزش ضمن خدمت  خدمت دارای اولویت خاصی است. در صورتی که افراد دارای نگرش

کند.  های آموزش ضمن خدمت کارکنان کمک زیادی می رنامهآمیز ب باشند، این طرز تلقی به اجرای موفقیت

های ضمن خدمت، باید از طریق مختلف از جمله تبلیغات مؤثر،  بنابراین در الگوی سنتی قبل از ارائه آموزش

های آموزشی  های ضمن خدمت را در اذهان تقویت کرد و کارکنان را برای شرکت در دوره اثربخشی آموزش

های مثبت درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان، باید با  ها و ایجاد نگرش غییر طرز تلقیپس از ت برانگیخت.

های مناسب و کاربردی در مهارت و توانایی کارکنان تغییر ایجاد نمود. هنگامی که کارکنان دارای  آموزش

انجام بهبود کند و سر ها را تقویت می ها نیز این نگرش نگرش مثبت درباره آموزش باشند، اثربخشی آموزش

 گردد. ای فرد در انجام بهینه وظایفش منجر به بهبود بازده و نتیجه کار در سازمان می های حرفه توانایی

 خورد: به طور خالصه در الگوی سنتی آموزش ضمن خدمت، مراحل زیر به چشم می

 های فرد؛ الف( تغییر در عقاید و نگرش

 ؛ای فرد ها و عقاید حرفه ب( تغییر در توانایی

 (9-2ج( تغییر در بازده یا نتیجه کار)شکل 

 

 

 

 آن و سطوح 9لگوی گاسکیا -2

پردازند. در  ای )نظری و عملی( کارکنان می در این الگوی آموزش ضمن خدمت، مقدمتاً به آموزش حرفه

 شوند )تالش برای متقاعدسازی افراد در های آموزشی می این الگو کارکنان به طور مستقیم درگیر برنامه

                                                           
1
 - Gusky 

 (9939ضمن خدمت )فتحی واجارگاه ، . الگوی سنتی آموزش9-1شکل 

 های فرد تغییر در عقاید و نگرش ای فرد ها و عقاید حرفه تغییر در مهارت محصول تغییر در بازده یا
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ای فرد با موقعیت  پذیرد(. سپس در صورتی که رفتار حرفه ها از قبل صورت نمی خصوص مؤثر بودن آموزش

های الزم تسلط یابد، این امر موجب بهبود عملکرد وی و در نتیجه افزایش  ها و دانش تغییر یابد و او بر مهارت

یابد  شود و درمی رفتار خویشتن آگاه می گردد. هنگامی که فرد با دریافت آموزش از تغییر بازده و محصول می

های  ها و طرز تلقی گیری موجب تغییر نگرش گیری بهبود یافته است، این نتیجه که عملکرد او به طرز چشم

های مثبت  سپس در مقابل آموزش ضمن خدمت سنتی که بر القای اندیشه وی درباره آموزش خواهد شد.

گیری قبلی درباره  گونه جهت است، الگوی گاسکی هیچدرباره آموزش ضمن خدمت کارکنان مبتنی 

های خود افراد واگذار  ها و برداشت ها بر عهده قضاوت های ضمن خدمت ندارد و ایجاد تغییر در نگرش آموزش

 شود. می

 خورد: به طور خالصه در الگوی گاسکی مراحل زیر به چشم می

 ؛ای افراد های حرفه ها و توانایی الف( تغییر در مهارت

 ب( تغییر در نتیجه یا بازده عملکرد افراد؛ 

 ( 73: 9383)فتحی واجارگاه ، ها نسبت به آموزش ضمن خدمت. ج( تغییر در عقاید و نگرش 

 (.2-2توان به صورت مدل زیر نشان داد)شکل  الگوی گاسکی را می

 

 

 

ح اساسی است. این پنج آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات در پنج سط ای مستلزم جمع ارزشیابی رشد حرفه

آوری  ( نشان داده شده است. با گذر از هر سطح و رفتن به سطح باالتر، فرآیند جمع3-2سطح در )شکل 

شود، موفقیت در  شود. از آنجا که هر سطح بر پایه سطح قبلی ایجاد می تر می اطالعات ارزشیابی کمی پیچیده

 :از عبارتند گاسکی الگوی سطوح (2333گاسکی، یک سطح برای کسب توفیق در سطح باالتر ضروری است)

 

 

 ( 73،ص 9383الگوی آموزش ضمن خدمت گاسکی)فتحی واجارگاه ، 2-2شکل 

 

 ای فرد ها و عقاید حرفه رتتغییر مها تغییر درباره عملکردها ها ها و طرز تلقی تغییر در نگرش
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 کنندگان سطح یک: واکنش شرکت (2-1

ای معطوف است. این  کنندگان نسبت به تجزیه رشد حرفه های شرکت سطح اول ارزشیابی به واکنش

 ت.آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات اس ترین نوع جمع ای و ساده ترین شکل ارزشیابی رشد حرفه رایج

 شوند: هایی از این قبیل مطرح می در سطح یک سؤال

 اند یا خیر؟ کنندگان این تجربه را دوست داشته آیا شرکت 

 اند، احساس خوبی دارند؟ آیا نسبت به زمانی که صرف این برنامه کرده 

 آیا مطالب و منابع دوره از نظر آنها قابل فهم بوده است؟ 

 اند؟ ر بودهها خوب طراحی شده و معنادا آیا فعالیت 

 کنندگان کرده  های الزم را به شرکت آیا مدارس دوره از توانمندی علمی الزم برخوردار بوده و کمک

 است؟

 اند؟ کنندگان اطالعات ارائه شده را مفید یافته آیا شرکت 

 شود: های مهمی مطرح می ها و سمینارها نیز سؤال در مورد کارگاه

 ده است؟آیا امکانات پذیرایی به موقع آماده ش 

 نتایج

 یادگیری

 دانش و مهارتهای جدید

 پشتیبانی سازمان و تغییر

 واکنش

 (1000الگوی آموزش ضمن خدمت )گاسکی، :9-1شکل 
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 آیا دمای اتاق مناسب بوده است؟ 

 اند؟ ها راحت بوده آیا صندلی 

هایی که در پایان برنامه یا  کنندگان عموماً از طریق پرسشنامه های شرکت اطالعات مربوط به واکنش

ای با  های چندگزینه ها شامل ترکیبی از سؤال گردد. این پرسشنامه آوری می شود، جمع فعالیت توزیع می

دهد نظر شخصی خود را  کنندگان اجازه می های بازپاسخ است که به شرکت ای و سؤال بندی رتبه طبقه

ای خود از یک  های رشد حرفه ها برای همه فعالیت بنویسند. به دلیل کلی بودن این اطالعات، بیشتر سازمان

کنندگان را بهره  ای شرکته گیری واکنش برخی معلمان و مربیان این گونه اندازه کنند. پرسشنامه استفاده می

نمایاند و  نامند و اصرار دارند که اطالعات یاد شده صرفاً اعتبار تفریحی یک دوره را می شادی و رضامندی می

کند که  کنندگان نسبت به دوره به شما کمک می گیری رضایت درونی شرکت نه کیفیت یا ارزش آن را. اندازه

 های معتبر بهبود بخشید. را به شیوه ها ها یا فعالیت طراحی و اجرای برنامه

 کنندگان سطح دو: یادگیری شرکت(2 -2

ای، چیزی نیز از آن  مندی به تجربه رشد حرفه کنندگان عالوه بر تمایل و عالقه رود شرکت انتظار می

 اند، اندازه کنندگان در برنامه کسب کرده هایی را که شرکت بیاموزند. سطح دوم ارزشیابی، دانش و مهارت

تواند از طریق ارزیابی کتبی )آیا  گیرد. این سطح ارزشیابی متناسب با اهداف برنامه یا دوره می می

هایی ارایه کنند  های اساسی یادگیری در حد تسلط را توصیف کنند یا مثال توانند ویژگی کنندگان می شرکت

انجام دادن مهارت به طور کامل  توان آنها را به کار بست( یا از راه ارائه و که در شرایط نوعی کالس می

زا در کالس، شرایط را  های تنش توانند در صورت رویارویی با موقعیت کنندگان می صورت پذیرد )آیا شرکت

حل مناسب و قابل اجرایی را تجویز کنند و سپس به اجرا در آورند؟( همچنین  به خوبی تشخیص دهند، راه

کنندگان برای سندیت دادن  ورت شفاهی یا کارنماهایی را که شرکتتوان نظریات و تأمالت ارائه شده به ص می

توان اطالعات ارزشیابی سطح دوم را  معموالً می کنند، مورد استفاده قرار داد. های خود تدوین می به یادگیری

ت. آوری کرد. این کار مستلزم استفاده از بیش از یک فرم استاندارد شده اس ای جمع در پایان دوره رشد حرفه
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های  های سنجش باید نیل به اهداف یادگیری خاصی را نشان دهند. این بدان معناست که شاخص مقیاس

توان به عنوان زیربنای بهبود  ها فهرست شوند. این اطالعات را می یادگیری موفق باید پیش از شروع فعالیت

 ای به کار گرفت. دهی برنامه یا دوره رشد و حرفه محتوا، شکل و سازمان

 سطح سه: پشتیبانی سازمانی و تغییر (2-3

تواند هر  در سطح سوم، کانون توجه ارزشیابی، سازمان است. فقدان پشتیبانی سازمانی و تغییر می

نابود  .های خاص آن به طور صحیح انجام شده باشد ای را حتی وقتی که همه جنبه فعالیت ناظر بر رشد حرفه

ترین  سازد و قوی این قبیل، یادگیری را تا حدود زیادی رقابتی می های سازمانی از اثر سازد. سیاست و بی

کسب  (.2333کند )گاسکی،  آموزان با یکدیگر در زمینه یادگیری خنثی می ها را برای مشارکت دانش تالش

دهد که  نکردن نتایج مثبت در این مورد نشانگر آموزش ضعیف یا یادگیری ناکافی نیست بلکه نشان می

سطوح برند. مشکالت سطح سوم، اساساً دستاوردهای  های اجرایی را از بین می ازمانی تالشهای س سیاست

ای باید  های رشد حرفه (. به همین دلیل ارزشیابی9997)اسپارکز و هیرش، سازند اثر می یک و دو را بی

 مشتمل بر اطالعاتی درباره پشتیبانی سازمان از تغییر مورد نظر باشد.

های سازمان و صفات الزم برای موفقیت تأکید کرد. آیا  هایی درباره ویژگی ر سؤالدر سطح سوم باید ب

اند؟ آیا تغییرات در  ای با تغیییراتی که با رسالت مدرسه و منطقه آمیخته است، مرتبط های رشد حرفه فعالیت

برای در میان  اند؟ آیا منابع کافی از جمله زمان سطح فردی، در همه سطوح دیگر نیز تقویت و تأیید شده

ها شناسایی و با  گذاشتن مطلب و بازخورد گرفتن از دیگران در اختیار گذاشته شده است؟ آیا موفقیت

ای نقش  تواند در تعیین موفقیت هر فعالیت ناظر بر رشد حرفه دیگران مطرح شده است؟ چنین مواردی می

ها بر  تر از سطوح قبلی است. روش آوری اطالعات در سطح سوم به طورکلی پیچیده جمع مهمی بازی کند.

های منطقه یا مدرسه، بررسی  تواند تجزیه و تحلیل گزارش اساس اهداف برنامه یا دوره متفاوت است و می

های اجرایی و  های مخصوص این تغییر و نوآوری، پرسشنامه ها و صورت جلسات مربوط به نشست یادداشت

شود. از این اطالعات نه تنها برای مستندسازی  سه را شامل میکنندگان و کادر اجرایی مدر مصاحبه با شرکت
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میزان حمایت سازمان از تغییر خاص مورد نظر و بهبود آن بلکه برای ایجاد بصیرت الزم درباره شرایط و 

 توان سود جُست.  های بعدی می زمینه موفقیت اقدام

 یدهای جد کنندگان از دانش و مهارت سطح چهار: استفاده شرکت (2-4

اند، در عملکرد  کنندگان یاد گرفته های جدیدی که شرکت پرسیم: آیا دانش و مهارت در سطح چهارم می

آوری اطالعات مناسب در این سطح، تعیین نشانگرهای شفاف  کند؟ در جمع ای آنها تغییری ایجاد می حرفه

اول و دوم، این اطالعات را در زمینه کمیت و کیفیت اجرا نقش کلیدی دارد. به رغم ماهیت اطالعات سطوح 

کنندگان فرصت جرح  آوری کرد. زمان کافی باید بگذرد تا شرکت ای جمع توان در پایان جلسه رشد حرفه نمی

ها و تطبیق تجربیات جدید با وضعیت خود را پیدا کنند. از آنجا که اجرا اغلب فرآیندی  و تعدیل اندیشه

 گیری پیشرفت در چند نوبت نیاز داشته باشید. تدریجی و ناهموار است، ممکن است به اندازه

کنندگان و ناظران یا  های ساختاریافته با شرکت ها یا مصاحبه توان از طریق پرسشنامه این اطالعات را می

آوری کرد.  کنندگان جمع های روزانه یا کارنماهای شرکت بازخوردهای گفتاری یا نوشتاری و بررسی یادداشت

دیده یا مرور نوارهای ویدیویی به  کنندگان آموزش مشاهده مستقیم توسط مشاهده ترین اطالعات از دقیق

شوندگان حاصل آیند )برای  آید. این مشاهدات باید در حد امکان بدون ایجاد مزاحمت برای مشاهده دست می

ای آتی رشد ه تواند برای تجدید ساختار برنامه اطالعات یاد شده می (.9987مثال نگاه کنید به هال و هورد، 

ها در آینده به شکل  ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بدین ترتیب، پیاده کردن تغییرات و نوآوری حرفه

 بهتر و مؤثرتری انجام پذیرد.

 سطح پنج: نتایج یادگیری  (2-5

؟ گذارد آموز تأثیر می ای بر دانش سطح پنج ناظر بر هدف یا غرض نهایی است، چگونه فعالیت رشد حرفه

ای خاص  آموز البته به اهداف فعالیت رشد حرفه ای دارد؟ نتایج خاص یادگیری دانش آیا برای آنها فایده

تواند به نتایج ناخواسته منجر گردد. به این دلیل،  عالوه بر اهداف بیان شده، فعالیت می بستگی دارد.

(. 9993آموزان را در بر گیرد)جویس، های گوناگونی از یادگیری دانش گیری ها همیشه باید اندازه ارزشیابی
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های بهبود  های مطالعه ویژه برای یافتن روش مثالً آموزگاران مدارس ابتدایی را در نظر بگیرید که در گروه

ای از راهبردهای مؤثر در این زمینه را  اند. آنها مجموعه آموزان شرکت کرده بخشیدن به کیفیت نگارش دانش

های  یابند که نمره آوری اطالعات سطح پنج درمی ند. در ادامه نیز با جمعگیر کنند و فرا می طراحی می

آموزانی که معلمان آنها از این  آموزان آنها در آزمون نگارش در پایان سال تحصیلی در مقایسه با دانش دانش

کنند که  اند، به طور معناداری افزایش یافته است.آنها در تحلیل بیشتر کشف می راهبردها استفاده نکرده

آموزان کاهش یافته است. این نتیجه نامطلوب  آموزان در ریاضیات در مقایسه با سایر دانش های این دانش نمره

اند. اگر  آشکارا حاصل آمده است؛ زیرا معلمان سهواً مدت زمان آموزش ریاضی را برای نگارش صرف کرده

موزان محدود شود، این نتیجه نامطلوب مهم آ گیری توانایی نگارش دانش اطالعات سطح پنج فقط به اندازه

 گیرد. مورد توجه قرار نمی

آموز همچون  های شناختی عملکرد و پیشرفت دانش آموز شامل شاخص سنجش یادگیری دانش

های استاندارد شده است اما ممکن است الزم باشد  های آزمون های درسی و نمره های عملکرد، نمره ارزیابی

ها و رفتارها( را  ها و تمایالت( و روانی ـ حرکتی )مهارت های عاطفی )نگرش به حیطهنتایج یادگیری مربوط 

های مطالعه آنها، حضور آنان در  آموزان، عادت توان از خودپنداره دانش گیری کنید. برای نمونه، می نیز اندازه

ای عام مدرسه مانند توان نشانگره مدرسه، میزان انجام تکالیف و رفتارهای کالسی نام برد. همچنین، می

های مربوط به مدرسه،  های افتخاری، شرکت در فعالیت های پیشرفته، عضویت در انجمن نام در کالس ثبت

آموزی و مدرسه  های دانش های انضباطی، نرخ افت تحصیلی یا تکرار پایه را در نظر گرفت. در پرونده فعالیت

های ساختاریافته با  ها و مصاحبه وان نتایج پرسشنامهت شود. همچنین، می بسیاری از این اطالعات یافت می

اطالعات سطح پنج درباره تأثیر کلی  آموزان، والدین، معلمان، مدیران را هم به این موارد اضافه کرد. دانش

ای در همه جوانب شامل طراحی برنامه، اجرا و پیگیری آن است. در برخی موارد، اطالعات  برنامه رشد حرفه

ای مورد استفاده قرار  آموز برای برآورد میزان کارآیی فعالیت رشد حرفه ایج یادگیری دانشمربوط به نت
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( 9999؛ پاری، 9993نامند )تودنم و وارنر،  می "ROIارزیابی "یا  "بازگشت سرمایه"گیرد و گاهی آن را،  می

 (.9389نژاد،  )کیان

 الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک -3

های آموزشی  دونالد مک کرک پاتریک الگوی چندبعدی را برای ارزشیابی دوره 9959در نوامبر سال 

های صنعتی، حکومتی و مؤسسات آموزشی پرکاربردترین رویکرد برای  پیشنهاد داد که امروزه در محیط

ارزیابی آموزش است. بر اساس این مدل ارزشیابی همیشه باید از سطح اول شروع و سپس چنانچه زمان و 

ازه دهد به ترتیب به طرح سطوح دوم؛ سوم و چهارم حرکت نماید و اطالعات هر سطح به عنوان بودجه اج

نشان داده  4-2سطوح ارزیابی کرک پاتریک در شکل  .ای برای سطوح بعدی ارزشیابی محسوب شود پایه

ردترین روش ترین و در عین حال پرکارب این الگو شاید ساده (.7: 9384شده است )فتحی واجارگاه، واجاری، 

کنندگان، یادگیری،  ارزشیابی آموزشی است. بر اساس این مدل، ارزشیابی باید در چهار سطح واکنش شرکت

شود و اشاره به یادگیری  گیری می رفتار و نتایج صورت پذیرد. در این مدل، یادگیری در طول آموزش اندازه

گیری  کار دارند و بنابراین بعد از آموزش اندازهذهنی شناختی و رفتاری دارد. رفتارها اشاره به عملکرد ضمن 

 شوند بنابراین واکنش به یادگیری، یادگیری به رفتار و رفتار به نتایج آموزش وابسته است. می

 

ارزشیابی نتایج 

 )حدود(
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 نتایج)فرایند(
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  9116سطوح ارزیابی کرک پاتریک،  4-1شکل 
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 سطح اول: ارزیابی واکنش (3-1

بیان  (9999) سنجند. کرک پاتریک یکنندگان به برنامه عالقه دارند را م این سطح اساساً، اینکه آیا شرکت

کند که این سطح ارزیابی باید همیشه ضمن برنامه اجرا شود تا زمینه بهبود را فراهم آورد. به عبارت دیگر  می

سنجد که مشارکت کنندگان چگونه به یک برنامه آموزشی واکنش  ارزشیابی در این سطح این مطلب را می

ها باید در این  د؟ آیا محتوا مربوط به کارشان بوده است؟بسیاری از برنامهدهند؟ آیا آن را دوست دارن نشان می

ای  کنندگان اهمیت فزاینده های شرکت سطح ارزشیابی شوند تا زمینه بهبود آموزش را فراهم نمایند. واکنش

منفی های  کند، اما واکنش های مثبت یادگیری را تضمین نمی برای یادگیری )سطح دوم( دارد. اگرچه واکنش

آوری اطالعات  توان برای جمع دهد. در این سطح اگرچه می های آنها را کاهش می تقریباً به طور قطع توانایی

شود.  مندی دوره استفاده می از مصاحبه استفاده کرد، اما پرسشنامه معموالً برای تعیین سطح رضایت

های عملی،  توافق با فعالیت پرسشنامه مواردی چون: مناسبت آموزش با کار مشارکت کنندگان، درجه

 نماید. صالحیت، نقش و کسب مربی و مفید بودن مواد آموزشی را مشخص می

 سطح دوم: ارزیابی یادگیری (3-2

کننده  گیرد. چه مقدار از محتوای برنامه به وسیله شرکت سطح دوم میزان یادگیری رخ داده را اندازه می

هایی  است. پاتریک یادگیری را به عنوان اصول، حقایق و تکنیک هضم شده است و چه مقدار از آن باقی مانده

شوند تعریف کرده است. ارزیابی در این سطح، از ارزشیابی  که به وسیله مشارکت کننده فهمیده و جذب می

ها و دانش حرکت  های یادگیرنده برای توسعه بیشتر مهارت رضایت و خشنودی افراد )مرحله اول( به تالش

سطح دوم  گیری درک افراد و توان آنها در نشان دادن یادگیری است. سطح مربوط به اندازه کند. این می

ها را در آماده کردن مشارکت  دهد. این سطح اثربخشی دوره تسلط یادگیرندگان را بر اهداف دوره نشان می

کرک پاتریک، ) سنجد های ارایه شده در برنامه می ها و مهارت کنندگان به توانایی درک اصول، حقایق، تکنیک
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بحث شده  9گیری در این سطح به وسیله کانتر های ابزارهای اندازه یک فرآیند مفید برای مرور آیتم (.9999

 است که شامل موارد زیر است:

 تعیین سطح وظایف قابل قبول به وسیله اهداف؛ ـ 9

 تعیین اینکه آیا هر یک از اهداف مناسب برنامه هستند؛ ـ 2

 سته به هر هدف؛های واب شناسایی آیتم ـ 3

 ها مطابق با هدف هستند. تعیین اینکه آیا آیتم ـ 4

 سطح سوم: ارزیابی رفتار (3-3

کنند؟ تا چه  کند آیا مشارکت کنندگان از یادگیریشان در وظیفه و کار استفاده می سطح سوم تعیین می

ها  خ دهد: آیا اخیراً مهارتکند تا به سؤاالتی از این قبیل پاس ارزشیابی در این سطح تالش می ای؟ حد و اندازه

و دانش و نگرش که قابل استفاده در محیط روزمره یادگیرنده باشد، آموخته شده است؟اطالعات مربوط به 

ها، مصاحبه با سرپرست و مسئوالن امر در مورد  هایی از سرپرستان، همکالسی این سطح شامل پرسشنامه

ها، این سطح نشان دهنده  ست.برای بسیاری از آموزشعملکرد شرکت کننده قبل و بعد از آموزش و غیره ا

های رفتاری مورد  ترین ارزیابی اثربخشی برنامه است. از طریق این استانداردها و با استفاده از مقیاس صحیح

از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد، که با نیت اصلی  بررسی قرار گرفتند.

توانند  انتقال آموزش فراگرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم کارکنان می نیروی کار و

استانداردهای شایستگی خود را باال ببرند. اگرچه این ابزار برای پاداش یا تشویق به کار نرفته است، ولی 

ها از ترس و استرس رشد کند که بتوانند در محیطی ر بسیار توسعه دهنده است و کارکنان را آماده می

 یابند)همان منبع(. 
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 سطح چهارم: ارزیابی نتایج (3-4

گیری نتایج است. این سطح از ارزشیابی اشاره به  در نهایت چهارمین سطح ارزشیابی کرک پاتریک اندازه

اتی که نماید. این سطح موفقیت برنامه را در اصطالح نتایجی که آموزش افراد برای شرکت و سازمان دارد می

سنجند. برای بیشتر  توانند درک نمایند، مانند افزایش تولید و بهبود کیفیت می گذاران می مدیران و سرمایه

( همچنین کرک پاتریک 9994ها این دلیلی برای وجود برنامه آموزشی است )پاتریک،  ها و شرکت سازمان

است که برای آموزش صرف گردیده است تا ای  معتقد است در این مدل منظور از ارزیابی نتایج بررسی هزینه

کنندگان در آموزش تا چه حد قادرند این مخارج را از طریق کار و اجرای وظایف به  معلوم شود که شرکت

ها،  نحو احسن جبران کنند. در این مرحله نقش آموزش در قالب افزایش تولید، بهبود کیفیت، کاهش هزینه

 گیرد. ایش میزان سودآوری و برگشت سرمایه، مورد ارزیابی قرار میکاهش میزان حوادث ناشی از کار، افز

 گیرد: بر اساس الگوی دونالد کرک پاتریک ارزیابی آموزشی چهار سطح را در بر می 

 واکنش فراگیران در برابر فرآیند و محتوای برنامه آموزشی )واکنشی( ـ 9

 ها( دانش کسب شده از طریق تجربه آموزش )سنجش آموخته ـ 2

 رفتاری ناشی از آموزش )تغییر رفتار( تغییرات ـ 3

 (9379ها )نتایج( )مهرعلی زاده،  گیری در افراد و سازمان اصالحات یا نتایج قابل اندازه ـ 4

ارزشیابی فرآیند منظمی است که در طی آن درباره ارزش، مطلوبیت، مؤثر بودن، یا کفایت چیزی 

های عینی با  داوری مبتنی بر مقایسه دقیق دادهشود. این  ها و مقاصد معینی قضاوت و داوری می طبق مالک

های  ها، تعیین مالک استانداردهای انتخابی است. تعریف دقیق آنچه باید ارزشیابی شود، دقیق بودن هدف

های عمده ارزشیابی دقیق به شمار  گیری منطقی از جمله ویژگی گیری دقیق و نتیجه ویژه، مشاهده و اندازه

 .(5-2شکل«)روند می
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 روش کارگاهی -4

در یک کنفرانس کوتاه مدت )نصف روز، یک روزه یا دو روزه( یک سخنران یا هیئتی خاص عقاید و 

شود تا درباره آنچه که  های کوچکتر تقسیم می کنند سپس جلسه به تعدادی گروه نظراتی را به گروه ارائه می

رعی رئیس و منشی خود را انتخاب کرده و رئیس کنفرانس مطرح کرده مشغول صحبت شوند. هر گروه ف

ها را به کار گیرند. این  کند. آنها ممکن است برای این منظور انواع تکنیک بحث در مورد موضوع را دنبال می

هایی فرعی دوباره به صورت  دقیقه یا نیم ساعت به طول انجامد. بعد از آن گروه 9تا  5بحث ممکن است بین 

شوند. رئیس یا منشی هر گروه نتیجه بررسی گروه خود را به جمع گزارش  یک واحد گرد هم جمع می

های فرعی باید کارهای عملی در ارتباط با موضوع مورد بحث انجام دهند.  دهد. در بسیاری از موارد گروه می

الً گردد که کارآموزان وظایف محوله را عم به طور خالصه کارگاه آموزشی به یک محل نسبتاً دائمی اطالق می

دهند و همان طور که ذکر شد ویژگی اصلی این شیوه انجام کار عملی  تحت سرپرستی مربیان انجام می

 روش و ویژگی های کارگاه آموزشی به صورت ذیل است:.( 923: 9379باشد )فتحی واجارگاه،  می

 

 

 

نتایج:مرحله چهارم   

 

تغییر رفتار: ممرحله سو  

ها مرحله دوم :سنجش آموخته  

 مرحله نخست :واکنشی

 (9113مراحل الگوی )کرک پاتریک : 5-1شکل 
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 روش کارگاه آموزشیالف(

که بر تعامل و تبادل اطالعات بین تعداد شود  ای از جلسات عمومی را شامل می کارگاه آموزشی، مجموعه

کنندگان تأکید دارد. یک کارگاه آموزشی، محل حضور و مالقات تعدادی از افراد با تجربه است  کمی از شرکت

آیند تا برای مشکالتی که در طی کار خود با آن  که در مقام مسئولیت، با متخصصان و مشاوران گردهم می

خواهند به آن نائل شوند انتخاب  هایی را که می کنندگان خود هدف ابند. شرکتحلی را بی اند راه مواجه شده

های اصلی کارگاه  از ویژگی کنند و در انتخاب مسائل مربوط به کار گروهی نقش یاری کننده دارند. می

 های عملی اشاره داشت و همچنین اشتغال فعال و های نظری با فعالیت توان به توأم بودن بخش آموزشی می

 کنندگان.غرض اصلی از حضور در دادگاه، کار کردن و یاد گرفتن از تجربه عملی است. کامل هر یک از شرکت

 ها و تأثیرات کارگاه آموزشی ویژگیب(

اندرکاران یک شغل و حرفه با یکدیگر، نیز با متخصصان و مشاوران مرتبط  تبادل نظر و تجربه بین دست -

 با آن حرفه؛

کننده از طریق همکاری، بحث و گفتگو، با  ای افراد شرکت مشکالت شغلی و حرفه حل برای یافتن راه -

 راهنمایی متخصصان و مدرسان کارگاه؛

کنندگان در راستای اهداف و مرتبط با موضوع و  افزایی، مهارت آموزی و تغییر نگرش شرکت دانش -

 عنوان کارگاه آموزشی مورد نظر؛

 ( 23-22: 9383ران یک شغل یا حرفه )میرزابیگی،اندرکا ایجاد وحدت رویه بین دست -

 کارورزی و کالسیك آموزشهای تفاوت( 2-7

تفاوتهایی وجود دارد. آموزش کالسیک که در  2ورزیرو آموزش کاربردی یا کا 9بین آموزش کالسیک

و  پذیرد، دارای حوزة عمل دبستان، دبیرستان و حتی در سالهای اول دانشگاه تا سطح لیسانس انجام می

توان کودکان را برای رفتن به دبستان و از آنجا  ای است. که بوسیله آن می دامنه وسیع و هدفهای گسترده

                                                           
1.Classical Education 
2. Interanship Education 
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برای رفتن به دبیرستان و سپس ورود به دانشگاه و از آنجا نیز برای ورود به جامعه جهت خدمت آماده کرد. 

تری است که اغلب افراد  دتر و مشخصولی آموزش یا کارورزی یا کارآموزی دارای حوزة عمل و اهداف محدو

کند. به همین علت است که به نظر صاحب نظران، آموزش  را برای انجام کار یا وظایف خاص آماده می

 به عبارت دیگر موضوع گراست . کالسیک دارای گرایش موضوعی است
یعنی به موضوعاتی از قبیل حساب، . 9

پردازد. در حالی که آموزش ضمن خدمت به  رافیا و ... میهندسه، جبر، مثلثات ، روان شناسی، تاریخ، جغ

. اغلب برای حل مشکالت کاری و مسائل کارکنان از آن استفاده 2 دنبال حل مشکل بوده و مشکل گراست

های عملی و کاربردی در آن مطرح است. برخی از صاحب نظران نیز معتقدند که در آموزش  گردد. جنبه می

ش کارکنان باید زگردد، در حالی که در آمو و نوجوانان استفاده می 3زش خردساالنآمو هایکالسیک از تئوری

رسد که در هر حال آموزش کالسیک و  استفاده نمود. با وجود این به نظر می 4آموزش بزرگساالن هایاز تئوری

وارد مشابه آموزش ضمن خدمت به معنای فوق خیلی از هم جدا نبوده و یا نباید باشد. شاید در بسیاری از م

یکدیگرند. هر چند که بین مدیریت آموزش کالسیک و آموزش ضمن خدمت کارکنان تفاوتهای اساسی وجود 

در آموزش کالسیک )تعلیم تربیت( ما با کودکان، ، دارد. اغلب این تفاوتها به این علت است که بعنوان مثال

تند. بنابراین در آموزش کالسیک، خردساالن و نوجوانان مواجه هستیم که اغلب فاقد تجارب مفید هس

پذیرد. در حالی که در  آموزش بصورت یک جانبه از سوی معلم به شاگرد و براساس فنون انتقالی انجام می

های آموزشی اغلب خود دارای تجارب مفید  کنندگان در دوره شرکت یا آموزش کارورزی و کارآموزی کارکنان

 (.9-2جدول ) (99 :9398،پذیرد.)ابطحی جربی و عملی انجام میبوده و آموزش نیز بیشتر از طریق متون ت

 

 

 

                                                           
1 -  Subjective oriented 
2-Problem Oriented  
3- Pedagogy 
4- Andragogy 
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 (39 : 9379عباس زادگان ، ترک زاده،  )تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی :9 -2 جدول

 آموزش کارکنان آموزش کالسیک وجوه تمایز

 آندراگوژی اگوژیدپ اصول

 جزئی، کوتاه مدت و خاص دراز مدت و عمومی عمدتاً کلی، اهداف

 محدود و مشخص شده وسیع حوزه

 شرکت کنندگان
تری  بزرگساالنی که دارای تجارب متنوع و شخصیت تثبیت شده خردساالنی که دارای تجارب محدودی اند

 هستند

 مشکل مدار -مساله موضوع مدار گرایش

 جریان آموزش و یادگیری تسهیل کنندة انتقال دهنده محتوا نقش آموزشگر

 آموزش مراحل (2-8

پیش از تصمیم گیری پیرامون برنامه های شناخته شدة آموزشی ، سه نوع نیازمندی می باید مدنظر قرار 

گیرد . این نیازها عبارتند از نیاز سازمان، شامل مواردی مثل اهداف شرکت ، قابلت دسترسی به میزان و 

، دوم نیازهای مربوط به عملیات و خود شغل ی و خروج از خدمت کارکنانبه جای آهنگ بازدهی، میزان جا

که می تواند از شرح مشاغل و معیارهای عملکرد تعیین شده باشد، و سوم اطالعات در مورد نیازهای آموزشی 

، آزمون ها و بررسی ها و طرح های تواند از نتایج ارزشیابی عملکرد، مصاحبه با متصدی شغل فردی که می

ند آموزش اسفندیار سعادت مراحل مختلف فرای(. 997: 9377راهم شود .)رحیم نیک، شرفت شغلی افراد فپی

 :(985: 9383)سعادت،را چنین بیان کرده است

 تشخیص نیازهای آموزشی . -9

 تعیین اهداف آموزشی . -2

 انتخاب روش آموزشی . -3

 برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی.  -4

 ابی دوره های آموزشی ارزی -5

هر برنامه آموزشی از نظر علمی سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم ، را داراست . این مراحل 

 ارزشیابی – 3اجرا  -2برنامه ریزی  -9عبارتند از : 
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 (9-2فرایند آموزش در سازمان شامل مراحل زیر است: نمودار) 9به نظر سینگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نگرشی سیستمی فرایند فعالیت آموزشی را در سازمان ها بصورت زیر در آورده اند و  2نیت گراهام و ب

برآن شدند که فعالیت های پیش بینی شده توسط سینگر ، ضروری ، اما کافی نیستند. بنابراین مواردی را به 

 این فرایند افزودند :

 تجزیه و تحلیل شغل و تعریف شغل -

 ردتعیین استاندارد عملک -

 عملکرد موجود )وضعیت کارکنان از نظر عملکرد ( -

 تعیین نیازهای آموزشی -

                                                           
1 - Singer  
2
- Graham& Benneth 

 ینگرساز دیدگاه آموزش  یندفرا( 9-2مودار ن

 بازخورد 

 کننده ها تقویت

 مفهوم سازی 

 تکرار

 انگیزش  

 انتقال آموزش

 تعیین محیط

 بررسی تاثیرات محیط

 آموزش حین خدمت

 آموزش بعد از خدمت
 آموزش حین و بعد ازخدمت

 طراحی دوره های آموزشی

 ییادگیر
 تغییر رفتار

 نعکس العمل های کارکنا

 نتایج سازمانی

 نتخاب روش آموزش وجراا

 موزشرزیابی نتایج آا
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 طراحی برنامه های آموزشی  -

 اجرای برنامه های آموزشی -

 (9997گراهام و بنیت،  (بررسی اثرات و نتایج برنامه های آموزشی -

ان را می توان به هفت از بررسی دیدگاه های فوق و ادبیات موجود فرایند برنامه ریزی آموزش کارکن

 مرحله زیر تقسیم بندی کرد:  

 نیاز سنجی آموزشی (الف

 تعیین اهداف آموزشی (ب 

 تعیین محتوا (ج

 تعیین روشهای آموزشید( 

 تعیین به کارگیری اصول یادگیریه( 

 انتخاب رسانه آموزش (و 

 اجرای برنامه ی(

 ارزشیابی برنامه ز(

که در آن بین آنچه هست و آنچه باید باشد اختالف وجود  وضعیتی است: نیاز سنجی آموزشی (الف

دارد. این اختالف ممکن است در دانش، مهارت، یا نگرش افراد باشد، که فراگیران به آن نیاز دارند. تا بتوانند 

نیاز آموزشی عبارت است از  (.9379، ترجمه چیذری، 9کارهای خود را به نحو بهتری انجام دهند )ونتلینگ

رفتار باید به وجود آید تا فرد . 3و  مهارت.2دانش، .9مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر  تغییرات

های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با  یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت

الی کارکنان را در ابعاد مختلف فراهم استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان، زمینه های رشد و تع

آورد. نیازهای آموزشی را از یک دید می توان به دو گروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی آشکار 

                                                           
1  - Wentling 
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، نشان دهندة نیاز آموزشی بوده و احتیاجی «موقع»یا « مورد» آن دسته از نیازهای آموزشی است که خود 

نیازهای آموزشی است که با وجود  ا نیازهای آموزشی پنهان، در واقع، آن نوعبه بررسی و تحقیق ندارد. ام

که چه کسانی نیاز به آموزش دارند و آن اشخاص به چه  ها، تعیین و تشخیص این محسوس بودن آن

 ( .23-24: 9398هایی نیاز دارند، مستلزم تحقیق و بررسی است )ابطحی،  آموزش

 ( انواع نیاز سنجی:1

 های ایجاد توافقتکنیک (1-1

 تکنیک دلفای  (1-1-1

 مشخص ساختن اولین سوالی که باید به آن پاسخ داده شود.مرحله اول: 

شناسایی کارشناسان و صاحبنظران ذیصالح و جلب توافق آنها برای شرکت در طرح نیاز : مرحله دوم

 سنجی 

از طریق : پست فاکس )آنها ارسال سوال اولیه برای جامعه کارشناسان و دریافت پاسخ : مرحله سوم 

 (اینترنت و ...

تجزیه و تحلیل پاسخ های کارشناسان و گنجاندن پاسخ ها در یک سوال دیگر برای دور : مرحله چهارم

 بعدی 

 مجددا پاسخ های کارشناسان را تجزیه و تحلیل کنید و در سوال دیگری بگنجانید : مرحله پنجم

 ه برای کارشناسان و دریافت نظر آنها ارسال اولویت بندی انجام شد:مرحله ششم

  (.9389)فتحی واجارگاه، تکرار مرحله پنج و شش تا اتفاق نظر کامل:مرحله هفتم

 تکنیک فیش بول(1-1-2

 مشخص کردن موضوع مورد نظر برای نیاز سنجی  -

 دعوت از افرادی که اطالعات در اختیار دارند -

 تدارک مکان مناسبی برای تجمع و جلسه  -

 نفره  8تا  9های  تقسیم افراد به گروه -
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 بحث و بررسی و انتخاب نماینده  -

 پی گیری فرآیند تا دستیابی به توافق  -

 تکنیک تل استار(1-1-3

 مشخص کردن موضوع نیاز سنجی  -

 اخذ نظرات افراد در سطح واحدهای آموزشی  -

 آماده سازی فهرست نظرات  -

 نفر عضو کمیته نظارتی  معرفی نماینده واحد آموزشی و یک -

 تشکیل گروه مورد نظر در منطقه  -

 بحث و بررسی و پیگیری فرآیند تا حصول نتیجه نهایی  -

 تکنیک های هدف محور(1-2

 الگوی کالسیک(1-2-1

 بیان کلی هدف ها  -

 تدوین برنامه  -

 اجرای برنامه  -

 ارزیابی  -

 الگوی استقرایی(1-2-2

 (موعه عملکردهای افراد درصحنه عمل)مجشناسایی رفتارهای موجود  -

 تدوین و طبقه بندی رفتارهای مشاهده شده در قالب دسته جات کلی  -

 مقابله و مقایسه رفتارها و انتظارات رفتاری با هدف غایی -

 بررسی دقیق اختالفات بین هدف ها و انتظارات رفتاری مشاهده شده در صحنه عمل  -

 نها در قالب هدفهای ویژه مشخص کردن نیازها و بیان آ -

 تدوین برنامه آموزشی  -



 

49 

 ارزشیابی از برنامه آموزشی  -

 بازنگری  -

 تکنیک های مسئله محور(1-3

 تکنیک رویداد مهم(1-3-1 

با این تکنیک می توان اطالعات عینی و مشخص در باره رفتارهای واقعی موجود در محیط سازمان به 

عات فرضی از افراد پاسخ دهنده مطلع و صاحب نظر، مستلزم جمع آوری به جای جمع آوری اطال دست آورد، 

اطالعاتی است که بر اساس آن می توان در مورد اینکه برخی از فعالیتها به طور موثر یا غیر موثر به انجام 

 رسیده اند قضاوت نمود.

 تکنیک درخت خطا (1-3-2 

وادث نامطلوبی است که ممکن است به طور نوعی تکنیک تحقیق در عملیات است و هدف آن شناسایی ح 

و  الزمه به کار بردن این تکنیک شناخت همه جانبه سیستم است. منفی بر عملیات یک سیستم اثر بگذارد

 )همان منبع(.شود ترسیم می Orو  Andدرخت های تصمیم گیری به صورت 

منابع انسانی وایجاد رفتارهای مورد نظر سازمانی در آموزش و توسعه تعیین اهداف آموزشی:(ب 

(. کارشناسان وصاحب 288: 9379شرایطی که رفتار مورد نظر در آن تجلی یابد )حاجی کریمی و رنگریز، 

نظران امور آموزشی معتقدند که اهداف باید کامالً صریح و روشن بوده، طوری تعیین شده باشند که بتوانند 

 به سه سؤال اصلی زیر پاسخ دهند: 

 ی را یاد می گیرد؟کارمند چه چیز -9

 چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا کارمند بتواند به آنچه که آموخته است، عمل کند؟ -2

استاندارد عملکرد چیست؟ یعنی آنچه که کارمند آموخته است در چه سطحی باید انجام دهد تا قابل  -3

 (.  987: 9379)سعادت،  قبول باشد؟ 
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 گرفته هایی که از تعیین نیازهای آموزشی آموزشی بر اساس هدف های محتوای دورهتعیین محتوا: (ج

شده اند تهیه و تنظیم می شوند که ممکن است برای ایجاد دانش، مهارت و یا رفتار خاصی در شرکت 

 کنندگان باشد.

روشهای مختلفی برای آموزش و بهسازی منابع انسانی به کار می رود که  تعیین روشهای آموزشی:د(

 هدف و نوع آموزش و افرادی که باید آموزش ببینند دارد. بستگی به 

هایی است که یادگیری افراد از  اصول یادگیری راهنمای روش تعیین به کارگیری اصول یادگیری:ه(

طریق آنها کارآمدترین است هر قدر این اصول بیشتر در دوره آموزشی منعکس شود، آموزش کارآمدتر است. 

: 9375)جزنی، …بارتند از:  مشارکت، تکرار، تناسب، انتقال، بازخورد، تقویت واین اصول به طور خالصه ع

287.) 

اثربخشی و سرعت اجرای هر برنامه آموزشی بستگی به نوع رسانه ای دارد که انتخاب رسانه آموزشی:و(

)دعایی، می باشد  …مورد استفاده قرار گرفته است. این رسانه ها شامل فیلم، نوار، عکس، کتابچه، جزوه و

9384  :975.) 

های آموزشی  یکی از مهمترین مراحل آموزش است. در اجرای کامل و صحیح طرحاجرای برنامه: ی(

آموزشی و کمک  تسهیالت و امکانات .3و فرصت ها  . موقعیت ها2مربیان و آموزش دهندگان  :چهار عامل

 (.288: 9379رنگریز،  . روشها و فنون مناسب آموزشی نقش دارند )حاجی کریمی و4آموزشی و

آخرین مرحله برنامه ریزی آموزشی تهیه طرح ارزشیابی است. در ارزیابی در یک : ارزشیابی برنامه ز(

دوره آموزشی باید میزان تغییرات ایجاد شده در شرکت کنندگان را در پنج مقوله مورد بررسی قرار داد. این 

 پنج مقوله عبارتند از:  

 ات در سطح دانش و آگاهی شرکت کنندگان ارزیابی میزان تغییر -9

 های شغلی آموزش دیدگان ارزیابی میزان تغییرات در سطوح مهارت -2

 ارزیابی میزان تغییرات در سطح رفتاری آموزش دیدگان   -3
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 ارزیابی میزان تغییرات درنگرش های افراد - -4

 2(.999، 9)بارملی ارزیابی میزان کارایی و اثربخشی آنان در انجام وظایف خویش - -5

 آموزشی های برنامه الزامات و اصول( 2-9

 های آموزشی (اصول حاکم بر تشکیل دوره1

 های آموزشی باید اصولی را رعایت کرد این اصول عبارتند از: در زمان تشکیل دوره

 تناسب دوره با نیازمندیهای آموزش -

 توجه به کار عملی -

 شرکت دادن فراگیران در آموزش -

 سب مواد آموزشی با نیازمندیهای فراگیرانتنا -

 ( .27-8: 9372استفاده از نمایش در تدیس )بیان و شکیبا مقدم،  - 

 ی هر گروه به خصوص طراحی گردد.   ژگی ها  های آموزش باید متناسب با فرهنگ وی دوره -

گیرد  ز چه راهی بهتر یاد میهای افراد، یعنی باید دید که فرد معموالً ا ژگی ها و تفاوت در نظر گرفتن وی -

 (.985: 9379و روش آموزش را متناسب با آن طراحی نمود )سعادت، 

 (اصول حاکم بر تعیین نیازهای آموزشی 2

به دلیل تغییرات دائم محیطی و درونی و ضرورت اثربخشی سازمان و برنامه های آموزشی،  اصل تداوم:.1

 نیازسنجی مداوم ناگزیر است.

به دلیل اهمیت و جایگاه اطالعات حاصل از نیازسنجی در برنامه ریزی، الزم است اصل جامعیت: .2

های محتلف گردآوری و  اطالعات جامعی شامل همه ابعاد و ارکان و از جهات گوناگون و با استفاده از روش

 تجزیه و تحلیل شود.

                                                           
1
 -Barmely 
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تیم نیازسنجی را  پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیازسجی، برخورداری از همکاری یکاصل مشارکت: .3

 ایجاب می کند.

های عینی تراستفاده شود و  این اصل ایجاب می کند که حتی االمکان از روش اصل عینیت و اعتبار:.4

 ها از عینیت و اعتبار الزم برخوردار گردند. داده

عاملین نیازسنجی باید پیش از تهیه و اجرای طرح نیازسنجی نسبت به مطالعه و  اصل واقع بینی:.5

شناخت هدف، حوزه، سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات مربوطه اقدام کنند تا زمینه و بستر کار 

خود را به خوبی بشناسند و متناسب با واقعیات عمل کنند. رعایت اصل واقع بینی در تعیین نیازهای 

 آموزشی، عامل مهمی در اثربخشی طرح نیازسنجی و بالطبع آموزش و بهسازی خواهد بود.

توجه به جو و خصوصیات فرهنگی حاکم بر جامعه نیاز سنجی از دو سو  ل رعایت مالحظات فرهنگی:اص.6

الزم است. اول از آن جهت که این ویژگی ها عمالً در کار ما نمود پیدا می کنند و حتی آن را جهت 

ر و تفسیر ها و ابزارها، حتی تعبی می دهند و دوم آنکه الزم است طرح ریزی نیازسنجی و انتخاب روش

: 9379اطالعات متناسب با موقعیت فرهنگی و کلی سازمان انجام شود )عباس زادگان و ترک زاده، 

99-97.) 

 (اصول حاکم بر تعیین اهداف آموزشی3

هدفها باید به گونه ای تعیین شوند که امکان گزینش مواد و محتوای درسی و فعالیت های یادگیری .9

 اشته باشد.برای رسیدن به آن هدف امکان د

 هدفها را باید به گونه ای بیان کردکه قابل دستیابی باشند..2

 هدفها باید به گونه ای بیان شوندکه روشن و واضح بوده و هیچ گونه ابهامی در آنها مشاهده نشود..3

 (.9377هدفها باید قابل ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری باشند )ابراهیمی، .4
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درسی و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به هدف موجود باشد.هدفهای  باید امکان انتخاب مواد.5

جزئی باید طوری تنظیم شوند که هدفهای کلی تر یعنی با هدفهای نهایی رابطه داشته باشند )فرجاد، 

9374 :939.) 

هدف اصلی دوره آموزشی باید تربیت فراگیران به منظور انجام یک شغل باشد. شغل مورد نظر تعیین  -

 ی کند که فراگیران چه چیزی را باید یاد بگیرند.م

 (اصول حاکم بر تعیین محتوای برنامه آموزشی4

در ارتباط با جامعه ابعاد و مسائل آن مالکهای متعددی نطرح :تناسب با عوامل و ارزشهای اجتماعی (4-1

 شده اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

 ه آل ها و آرزو های اجتماعیتناسب محتوا با فرهنگ، اید –الف

 تناسب با پیشرفت های علمی و تکنو لوژیکی  -ب

 تناسب با مسائل و نیاز های جامعه ملی  و محلی -ج

 تناسب با مسائل وارتباطات جهانی -د

این دسته از مالک های انتخاب محتوا معطوف به تناسب :تناسب با ویژگی ها و نیازهای یادگیرندگان(2 -4

مه درسی با ویژگی های یادگیرندگان نظیر عالئق و استعدادهای آنان می باشد. مهمترین محتوای برنا

 اند به شرح زیر می باشد:   مالک هایی که در این ارتباط مطرح شده

 تناسب محتوا با توانائیها و استعدادهای یادگیری فراگیران   -الف

 تناسب محتوا با نیازها و رغبت های فراگیران  -ب

 ب محتوا با زندگی واقعی فراگیرانتناس -ج

 محتوا باید زمینه ساز تجربیات و یادگیری بعدی فراگیران باشد. -د

در این زمینه محتوای برنامه درسی باید با مالک های زیر اسب با قانونمندیهای برنامه درسی:تن(3 -4

 تناسب داشته باشد:  
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محتوا هم از نقطه نظر کمیت و هم کیفیت  تعادل محتوا: در اینجا منظور همان سازمان داخلی -الف

 باشد. می

انسجام محتوا: منظور از انسجام محتوا عبارت است از وجود نوعی وفاق میان مفاهیم و مضامین محتوا  -ب

 .(9377،فتحی واجارگاه )و در  نتیجه فقدان تناقض در میان آنها

 شنهاد می کند: اسمیت برای انتخاب و اعتبار بخشی محتوا معیارهای زیر را پی

 تناسب محتوا با دانش سازمان یافته  -

 مفید بودن -

 تأثیر در رشد و توسعه جامعه -

 تناسب با عالئق یادگیرنده -

 (.49: 9379محتوا باید مبتنی بر تجربیات و اطالعات قبلی آموزش گیرندگان باشد )ملکی،  -

 ( معیارهای انتخاب و سازمان دهی محتوا4-2

آموزش بزرگساالن رشد یافته ندارد های محتوا برای دوران تحصیل مدرسه یا که استاصرف نظر از این

محتوا و . آنها یک چارچوب موجز و شسته و رفته را برای هر حوزه یادگیری توصیف می کنند باشند

استانداردهای عملکرد به سادگی یک چارچوبی را برای استمرار بازنگری و پیشرفت استرتژی های 

صاحب نظران بسیاری در مورد اینکه محتوا باید دارای  .(2333، 9)مکنیت.اهم می کنندآموزشی فر

چه ویژگی هایی باشد اظهار نظر کرده اند و تقسیم بندی های مختلفی از اصول و موازینی که باید در 

 .فراهم آوری یک محتوای مناسب در نظر گرفته شود ارائه نموده اند

)راهبردهای نوین( ویژگی های یک محتوای مناسب را  درسی درکتاب برنامه ریزی ابراهیمی

 درمواردزیر عنوان نموده است:

                                                           
1-1 Mcknight 
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درجه اهمیت محتوای تعیین شده از چند بعد بسیار مهم است. محتوا میزان اهمیت و اعتبار: -الف

مفاهیم و  بایدعالوه بر اینکه باعث رشد مهارت ها، توانمندی ها و نگرش های فراگیران می شود، 

محتوا نباید تنها به یک حیطه از هدف ها منجر شود، بلکه باید به  ول اساسی را نیزدر برگیرد.اص

تمامی حیطه های هدف های آموزشی منتهی گردد و عالوه بر آن، به مسائل صحیح و معتبر علمی 

ه بپردازد، چرا که گسترش روزافزون دانش، که تحت عنوان انفجار دانش نامیده می شود باعث آن شد

 تا برنامه ریزان با دقت بیشتری در این زمینه فعالیت نمایند. 

 واقعی فراگیران تهیه شده باشد، به که براساس نیازهای محتوایی فراگیران: عالقه مندی میزان-ب

یکی از منابع تدوین هدف های آموزشی، خود فراگیران  گونه ای وافر عالقه یادگیرندگان را گسترش می دهد.

 الیق فراگیران برای برنامه ریزان درسی بسیار تعیین کننده است.هستند لذا ع

میزان کاربرد و کارایی محتوا در حقیقت سودمندی برنامه را مشخص می سازد،  :سودمندی -ج

محتوایی که بتواند دانش و مهارت های اساسی فراگیران را جهت کسب مشاغل به آنها ارائه دهد و یا آنان را 

ری کند، قطعاً سودمند خواهد بود. میزان سودمندی با توجه به دیدگاه برنامه ریزان در مهارت آموزی یا

دارای سودمندی و فایده است که دانش و اطالعات الزم را  اما در آموزش های شغلی محتوایی متفاوت است.

 در خصوص مهارت های مورد نظر به یادگیرندگان ارائه دهد.

های درسی باید متناسب با رشد ذهنی، جسمی، روانی یا عاطفی  برنامه محتوای میزان یادگیری: -د

فراگیران باشد، محتوا نباید خارج از توان و قابلیت یادگیرندگان تعیین شود. جهت تسریع در یادگیری و 

تسهیل جریان آن محتوای برنامه های درسی دقیقاً می باید با رشد همه جانبه فراگیران هم خوانی داشته 

 زش های شغلی این اصل بسیار حائز اهمیت خواهد بود.باشد. در آمو

باید دارای تنوع باشد. به گونه ای که فراگیران بتوانند بر اساس مهارت های  محتوا :انعطاف پذیری -ه

 مورد عالقه خود به تحصیل و کسب آن بپردازند.
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ود که باعث افزایش انگیزه محتوا و فعالیت های یادگیری که در آن از همه امکانات به گونه ای استفاده ش

و توانایی فراگیران شود، بسیار حائزاهمیت است. درآموزش های شغلی محتوا باید به گونه ای تعیین و 

سازمان دهی شود که فراگیران با توجه به میزان و توانایی یادگیری، قدرت انتخاب سایر پودمان های 

 آموزشی را نیز  داشته باشند.

دوین و سازمان دهی، باید به ساختار موجود توجه شود. یعنی اطالعات، مفاهیم و در ت ساختار دانش: -و

اصول به گونه ای ارائه شود که فراگیران اطالعات علمی موضوع مورد نظر خود رادراختیارداشته باشند. به 

 باید بتواند دانش اندوخته شده دررشته و شغل مربوطه رادراختیارفراگیران دیگرمحتوا عبارت

یازده معیار  ملکی، در کتاب برنامه ریزی درسی ) راهنمای عمل (. ( 97-99،:9377ردهد.)ابراهیمی،قرا

 را در انتخاب محتوا ذکر می کند:

محتوای انتخاب شده باید از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشد.آراء، مفاهیم، اصول و تصمیم  اهمیت: -1

مه درسی در محتوا طرح شوند، همچنین محتوا باید های اساسی باید به منظور تحقق هدف های برنا

 باعث رشد توانایی ها، مهارت ها، و گرایش های دانش آموزان شود.

انفجار اطالعات در عصر حاضر باعث شده است که محتوا خیلی سریع صحت و اعتبار خود را از  اعتبار: -2

 دست بدهد.

ازنظرحامیان طرح های فراگیرمداراین یک معیار  معیاردیگرانتخاب محتواعالقه فراگیر است. عالقه: -3

اساسی و کلیدی است. اینان معتقدند که اگر دانش برای زندگی و فراگیر معنا دار باشد از وجود خود 

 فراگیر می جوشد.

سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود. این که چه چیزی سودمند دانسته شود به  سودمندی:-4

طرح برنامه درسی مربوط می شود. سودمندی درنظرمعتقدان به طرح برنامه درسی دیدگاه فلسفی و 

موضوع محور این است که تا چه حدی برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل و فعالیت های دیگر 

 کاربرد دارد را به فراگیر بیاموزد.
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اب شوند و یادگیری آن برای آنان محتوا نبایدخارج ازحد تجربیات دانش آموزان انتخ قابلیت یادگیری: -5

امکان پذیر باشد. قابلیت یادگیری به سازمان دهی مناسب و توالی محتوا نیز مربوط است، یعنی گاهی 

محتوای انتخاب شده به علت عدم تناسب با ویژگی و تجربیات فراگیر مشکل است و گاهی به علت 

 گیرد.سازمان دهی نا مناسب محتوا، یادگیری مؤثر انجام نمی 

برنامه ریزی درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترس  انعطاف پذیری: -6

کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین موجود و مقدار بودجه اختصاص یافته انتخاب کنند. انتخاب 

در این زمینه معموالً با مسائل محتوا باید با توجه به زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد.

 سیاسی و اقتصادی گره می خورد.

برای انتخاب محتوا نخست باید ساختار رشته درسی مورد دقت نظر قرار گیرد.  :توجه به ساختار دانش-7

 برای این منظور:

مجموعه مفاهیم اساسی برای توصیف مسائل و پدیده ها در چارچوب یک ماده درسی باید مشخص  -9

 شود.

 شیوه ای که دانش اندوخته نشده در آن ماده درسی سازمان یافته است معین گردد. -2

مجموعه روش ها و قواعد اساسی که در یک ماده درسی شواهد الزم را فراهم می آورد، یعنی روش  -3

 خاص بررسی های علمی در آن مشخص شود.

 توجه کامل به حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و نظام ارزشی -4

 ایجاد و تقویت پایه علمی برای آموزش مداوم و خود راهبری -5

 ارتباط با زندگی و تجربیات روزمره و مسائل روز - 9

 (.999-998: 9379ایجاد فرصت مناسب برای فعالیت ها و مهارت های یادگیری چند گانه) ملکی،  -7
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وای آموزشی را اصول و ضوابط تهیه و تنظیم محت شعبانی، در کتاب روش ها و فنون تدریس

 این گونه دسته بندی می کند: 

 میزان عالقه، رغبت و قوانین هر علم  -9

 مفاهیم، اصول و قوانین هر علم -2

 ساخت علوم مختلف -3

 توالی مطالب -4

 تازگی موضوع -5

 میراث فرهنگی -9

 پروراندن مفاهیم اساسی و روش ها -7

 انطباق با زمان آموزش  -8

 وزارتباط با مسائل ر -9

 پایه ای برای آموزش مداوم ) آموزش های بعدی (-93

 (984-989: 9383فر صت مناسب برای فعالیت های چندگانه. ) شعبانی،  -99

، انتشارات دفتر آموزش راهنمایی در کتاب مراحل طراحی آموزشی و چگونگی اجرای آن در فرایند تدریس

آموزشی باید در نظر گرفته شود را موارد زیر ذکر  تحصیلی اصول و ضوابطی را که در تهیه و تنظیم محتوای

 نموده است:

 میزان عالقه، رغبت و توانای شاگردان -الف

 توجه به مفاهیم، اصول و قوانین هر علم -ب

توجه به ساخت علوم مختلف: منظور از ساخت علوم شیوه ای است که دانش اندوخته شده در آن علم  -ج

ته است، در انتخاب و تنظیم محتوای آموزشی آن ویژگی ها را باید یا رشته بر اساس آن سازمان یاف

 مورد توجه قرار داد.
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 مطالب محتوای آموزشی باید دارای توالی منطقی باشد. -د

تازگی موضوع: مطالب آموزشی از لحاظ شیوه نگارش محتوا، روش، آمار و ارقام متناسب با شرایط روز  -ه

 علمی کافی برخوردار باشند. باشد و مآخذ آن جدید و از اعتبار

مطالب آموزشی باید متناسب با ایده آل های اجتماعی باشند. منابع فرهنگی محتوا باید بر پایه ارزش و  -و

 فرهنگ حاکم بر جامعه منظور گردند.

 محتوا باید متناسب با زمان مناسب آموزش باشد. -ز

 درسی اصول زیر را ارائه می دهند: در کتاب راهنمای عملی برنامه ریزیادری و هاوارد نیکلس 

 محتوا وقتی معتبر است که موثق یا درست باشد. مالک اعتبار: -1

 مالک اهمیت -2

 عالقه دانش آموز مالک مهمی در انتخاب محتوا است. مالک عالقه: -3

زشی با وجود اینکه معیار ها و ضوابطی که ذکر آن رفت برای محتوای آمو، مالک قابل یادگیری بودن -4

دوره های مختلف آموزشی اعم از دوران تحصیل مدرسه، آموزش عالی و آموزش های بزرگساالن که 

به نوعی آموزش های ضمن خدمت را نیز در بر می گیرد قابل استفاده و کاربرد می باشد، در ذیل به 

ی محتوا برخی از معیارهایی که توسط سیاوش گالبی در کتاب مدیریت منابع انسانی در زمینه طراح

 برای آموزش کارکنان ارائه شده است پرداخته می شود.

 موارد ذیل را در مورد محتوای آموزش ذکر می کند: ،گالبی درکتاب توسعه منابع انسانی سیاوش

رسیدن به اهداف  به عبارت دیگر محتوا باید ،همخوانی داشته باشد محتوا دقیقاً با اهداف تعیین شده -1

 .طرف کردن نیاز را محقق سازدجه برمذکور و در نتی

به این معنی که کارآموزان معموالً در سنینی  باید متناسب با ویژگی های بزرگساالن تهیه گردد، محتوا -2

قرار دارند که دارای ویژگی های مختصی هستند که آنها را از خردساالن جدا می کند، از این رو محتوا 

 الزم را داشته باشد. باید متناسب با نیاز آنها بوده و گیرایی
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به این معنا که محتوای آموزشی با مثال ها و نمونه  ،باید با مسائل روزمره آنها ارتباط داشته باشد محتوا -3

 هایی عینی همراه باشد تا میزان فهم و درک کارآموزان در محتوا افزایش یابد.

که دردوره های ضمن  معموالً افرادی ،شدمحتوا باید مبتنی بر تجربیات و اطالعات قبلی آموزش گیران با  -4

 کنند دارای اطالعات و تجربیات حرفه ای هستند، از این رو برای آنکه نقش فعالی در خدمت شرکت می

دروس مطالب دوره های  باشند، باید اطالعات و دانسته های قبلی آنان را فعال نمود. محتوای داشته یادگیری

شکل عملی در دوره های آموزشی گنجانده شوند، از اهمیت ویژه ای  آموزشی، چه به صورت نظری و چه به

برخوردارند، باید از مجموع منابع و مآخذ موجود برای هر چه غنی تر ساختن محتوای دوره های آموزشی 

استفاده شود.بهترین دوره های آموزشی آن دوره هایی هستند که محتوای آموزشی متناسب با نیازهای 

 (.9399دگان تدوین و تنظیم شده باشد) گالبی، آموزشی شرکت کنن

مواد آموزشی امکاناتی هستند که به مربی در تدریس محتوای  :(اصول حاکم بر تعیین مواد آموزشی5

آموزشی به فراگیر، در یادگیری مطالب کمک می کند. مواد کمک آموزشی عبارت اند از: وسایل کمک 

مربی، جزوات و منابع مورد استفاده فراگیر و وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری منابع مورد استفاده 

هدفهای رفتاری، بهترین راهنما و معیار برای انتخاب  (.29: 9379یادگیری فراگیر.)ونتلینگ، ترجمه چیذری، 

وسایل آموزشی محسوب می شود. عالوه بر هدفهای رفتاری، معیار و ضوابط دیگری نیز در عمل مؤثرند که 

 بارتند از: مهمترین آنها ع

وسایلی که انتخاب می شوند باید عالوه بر ارائه و انتقال مطالب و  :ویژگی های آموزشی وسیله -الف

مفاهیم جدید در صورت لزوم امکان  تکرار فراگرفته های گذشته را فراهم آورند و توجه و عالقه فراگیران را 

 عالیت آموزشی حفظ نمایند.نسبت به موضوع آموزش جلب کنند و این توجه را تا پایان  ف

 عالوه بر این کیفیت یادگیری را افزایش دهند و فراگیران را به پاسخگویی وابراز واکنش تشویق کنند. 

 ویژگی های فنی یک وسیله آموزشی را می توان به صورت زیر خالصه کرد:ویژگی های فنی وسیله: -ب

 توانایی انتقال پیام مورد نظر -9
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 ل قابلیت حمل و نق -2

 سهولت کاربرد -3 

 سهولت دستکاری و تغییر -4

 (295-294: 9379اقتصادی بودن )شعبانی،  -5 

 اصول حاکم بر انتخاب رسانه های رسانه های آموزشی(6

یادگیری به علت اینکه از عوامل متعدد و به هم تنیده ای تشکیل شده حقیقتاً امر  -فرایند آموزش

یادگیری به وسیله مدرس دارای اهمیت  –یچیدگی فرایند آموزش ای است. به همین جهت درک پ پیچیده

ای است، زیرا مدرس باید با استفاده از عوامل مختلف و تا حد امکان، برای موفقیت فراگیر وسایل الزم را  ویژه

 فراهم آورد. ارزش واقعی مواد رسانه ای در آن است که: 

 ادراک را تقویت می کند. -9

 و در ذهن ماندگارند  جلب توجه می کنند -2 

، 9روی نکات اصلی و پایه ای که باید بهتر آموخته شوند تأکید و آنها را بزرگنمایی می کنند. )میلر -3

 (. 229: 9383ترجمه میری، 

 از این رو برای انتخاب رسانه های آموزشی مناسب باید به معیارهای زیر توجه کرد: 

 آموزشیهمخوانی با هدفها، محتوا و شیوه های  -9

 توانایی انتقال پیام مورد نظر -2

 انطباق با ویژگی های مخاطبان -3

 معتبر بودن -4

 برانگیختن واداشتن مخاطبان به فعالیت  -5

 بصری( -صوتی -تصویری -هنری)از لحاظ نوشتاری -کیفیت خوب فنی -9

                                                           
1 - Miler 
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 عملی بودن سهولت استفاده -7

 قیمت -8

 قابلیت دسترسی -9

 سادگی -93

 (233 -229پذیری)همان منبع: انعطاف -99

 اصول حاکم بر انتخاب روشهای آموزشی( 7

روشها و فنون آموزشی در حقیقت راهنمایی هستند که ما را در نیل به اهداف برنامه های آموزشی یاری 

های آموزش و توسعه منابع انسانی باید اصولی در نظر گرفته شود که به  می کنند. در انتخاب روش

 اشد: شرح ذیل می ب

 تناسب روش آموزش با تجربیات مربی -9

 تناسب روش آموزش با شرایط فیزیکی، زمان، مواد و هرگونه محدودیت مالی و عملی بودن آن -2

 های جدید را در فراگیر به  وجود آورد. روش آموزش باید انگیزه یادگیری مهارت -3

 فرصت هایی را برای تمرین و بیش آموزی فراهم کنند. -4

 ازخورد بر عملکرد را در طول آموزش فراهم کند.ب -5

 انتقال صحیح آموزش به شغل را فراهم سازد. -9

 (.288: 9375از نظر هزینه مقرون به صرفه باشد )جزنی،  -7

 تناسب روش آموزش با دیگر عناصر برنامه -8

 برخورداری از تنوع -9

 تناسب با رشد شخصیت و بهداشت روانی یادگیرندگان -93

استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی ساده، ارزان قیمت و حتی االمکان ابتکاری )تناسب با مواد  -99

 279-293: 9383آموزشی(  )میرزا بیگی، 
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 آموزشی های برنامه اجرای بر حاکم اصول(8

 اهداف آموزش به روشنی تعریف و بیان شده باشد. -

 جرای دوره آموزشی با کارآموزان در میان گذارده شود.در ابتدای برنامه رئوس مطالب، زمان و چگونگی ا -

 (.985: 9379آموزش گام به گام باشد )سعادت،  -

 آموزشی های برنامه ارزشیابی بر حاکم اصول( 9

 در ارزشیابی برنامه های آموزشی رعایت اصول ذیل ضروری می باشد: 

 ین گردد.قبل از اجرای برنامه باید میزان اطالعات شرکت کنندگان تعی -9

ارزشیابی برنامه های آموزشی باید قسمتی از برنامه آموزشی باشد، به طور مداوم و سیستماتیک در  -2

 ضمن اجرای برنامه انجام پذیرد.

 میزان اطالعات کارآموزان قبل از اجرای دوره تعیین گردد. -3

، در دورد استفاده قرار گیررنامه ریزی آموزشی مباید به صورت بازخورد در سیستم ب نتایج ارزشیابی -4

در واقع در ارزشیابی باید  (.89: 9399غیر این صورت فرایند ارزشیابی بی ثمر خواهد بود )گالبی، 

 :موارد زیر مشخص و مورد توجه قرار گیرد

 رضایت کارآموزان از دوره -9

 میزان یادگیری بر اثر شرکت در دوره -2

 بررسی تغییر رفتار کارآموز -3

 (.234-233: 9379نتایج دوره )کاهش ضایعات و شکایات، افزایش تولید( )سعادت، بررسی  -4

 کارایی در رفع موانع و مشکالت -5

 بررسی میزان تقلیل حوادث ناشی از افزایش مهارت -9

 بررسی میزان انتصابها و ترفیعات -7

 (.73: 9379های آموخته شده )جهانیان،  بررسی طرز به کارگیری دانشها و مهارت -8
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همه موارد ذکر شده در قسمت عوامل مؤثر بر اثربخشی به نوعی می توانند در نقش موانع اثربخشی 

 آموزشی های اثربخشی دورهآموزش عمل نمایند. اما به غیر از این موارد، عوامل دیگری نیز می توانند 

 که عبارتند از:  را تحت تأثیر قرار دهند

موزش بطور وسیعی از زمینه یا پیچیدگی موضوع ناآگاه هستند و بسیاری از پرسنل شاغل در بخش آ -9

 حتی کمبود اطالعات پایه ای از اصول عمل و استراتژی مداخله گری دارند. 

 های اولیه و تجربه مدیریتی ندارند.  پرسنل بخش مدیریتی و نظارتی اغلب آموزش -2

انتقال یک مدل کاری و استاندارد عمل، شده فقدان برنامه و محتوای استاندارد آموزشی مانع ایجاد و  -3

 است در حالی که هر دو برای نتایج سازمانی ضروری می باشند. 

مشکل استانداردسازی یا  همگانی سازی یک رویکرد آموزشی باعث ناکامی در شناسایی نیازهای  -4

 آموزشی کارکنان می شود.

ای آنها  های توسعه درارزیابی نیازها و برنامهاعمال آموزش بدون ترغیب یادگیرندگان برای مشارکت  -5

باعث مقاومت فزاینده در برابر آموزش،کاهش سرمایه گذاری فردی و مشارکت و افزایش  احتمال 

 نادیده گرفتن محتوای آموزش به هنگام بازگشت به محیط کار می گردد.

تواند  ن و برنامه آموزشی میفقدان استانداردهای رسمی و فرایندهای کنترل کیفی برای یادگیرندگا -9

کیفیت و اثربخشی و مناسبت آموزش را کاهش داده و ارزشیابی اعتبار عملکرد یادگیرندگان را مشکل 

 سازد. 

اجرای آموزش در مجموعه ای دور از محل سکونت فراگیران مانع دسترسی آسان آنها به آموزش،  -7

و اسکان می گردد. بدون سیستم های رسمی  کاهش تمایل و افزایش فزاینده هزینه سفر و پذیرایی

برای تشویق انتقال یادگیری، بیشتر آنچه که فراگیران در آموزش کسب کرده اند هرگز در کار استفاده 

 (. 53: 9385شود )جعفر زاده،  نمی
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 آموزش مزایای( 2-10

نان ورزیده، یکی از یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است؛ زیرا داشتن کارک

مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. فهرست زیر از جمله مزایای آموزش کارکنان 

 است:

هرکسی در بدو ورود به سازمان، برای آشنائی با زیر و بم شغل خود، به مدت زمانی نیاز دارد. برگزاری  -9

و با تجربه، زمان یادگیری را به حداقل های آموزشی با سرپرستی مربیان کارآزموده  دوره

 گردد. رساند و باعث افزایش بازده کارکنان می می

آموزش خاص افراد تازه وارد نیست. بلکه برای کارکنان با سابقه و با تجربه نیز باید، بنا به ضرورت،  -2

ص هایی ترتیب داد. در واقع آموزش، خاص یک گروه یا منحصر به یک مقطع زمانی خا دوره

نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور دائم و مستمر، آموزش ببیند. تادر 

 نمایند، حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند. سمتی که انجام وظیفه می

یکی از وظایف اولیة هر دورة آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار  -3

عد از پایان دوره، بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان بوجود آمده باشد که رفتار آنها را رود ب می

که از  ر دهد. و ذهن آنها طوری شکل گیرددر جهت، مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغیی

 اهداف سازمان پشتیبانی نمایند.

شی یتی در محیط کار غالباً ناکند. شکایت و نارضا آموزش کارکنان به حل مشکالت عملیاتی کمک می -4

هایی مانند روابط  و معموالً با آموزش دادن مسئوالن در زمینه اثر است. از مدیریت ضعیف و بی

توان این گونه مشکالت را حل کرد. همچنین مسائلی از قبیل  کارگری، روابط انسانی و رهبری می

ز اندازه و روشهای عملیاتی ضعیف بودن روحیه کارکنان، حیف و میل منابع و ضایعات بیش ا

 توان با آموزش رفع نمود. اثر را نیز می غلط یا بی
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آموزش کارکنان فعلی روش موثری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان است. چنانچه سازمان  -5

اره نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بازار کار )خارج از سازمان( تامین نماید، تنها راه چ

 آموزش، تربیت یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در درون سازمان است.

آموزش برای خود کارکنان نیز مفید است؛ زیرا هرچه کارمند سطح دانش فنی و مهارتهای شغلی خود  -9

را باالتر ببرد، به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به توانایی او در کسب درآمد 

شود تا مسئوالن  افزوده خواهد شد. همچنین، داشتن مهارتهای ویژه و سودمند موجب میبیشتر 

سازمان، ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه امنیت شغلی بیشتر 

گردد. طبیعی است که کسب توانائیها و مهارتهای بیشتر به قابلیت ارتقای کارکنان برای  می

 (.975 -974 :9375تر و مهمتر نیز خواهد افزود. )سعادت،  مشاغل عالی تصدی پستها و

 اثربخشی و کارایی افزایش در آموزش نقش(2-11

کارایی و اثربخشی )انجام دادن درست کار و کار درست انجام دادن( در گروه وجود کارکنان مجرب و 

وجه بیشتری دارد سازمانی پویا و متخصص و شایسته است، یعنی سازمانی که مدیریت آن به امر آموزش ت

در زمینه ارزشیابی سیستم های  پیشرونده است و کارایی و اثربخش تر از سایر سازمان ها خواهد بود.

آموزشی و همچنین نیروی انسانی ابهاماتی وجود دارد، برخی از این ابهامات به بررسی عملکرد فردی و برخی 

در برخی موارد نظام های ارزشیابی مد نظر قرار  ان معطوف است.موارد به شناسایی عملکرد گروهی در سازم

گرفته شده و سواالت فراوانی پیرامون کارایی و اثربخشی نظام های آموزشی و ارزشیابی مطرح می گردد. با 

وجود ارزیابی در هر نظام آموزشی خاص، شرایط ویژه ای را دامن می زند و تابعی از عوامل سازمانی، فرهنگی 

 (.9: 9385تصادی است)اخوان علیزاده، و اق

ارزشیابی مناسب از نیروی انسانی شاغل در نظام های آموزشی، به عنوان فرایند منظمی از جمع آوری 

تحلیل اطالعات و ارائه بازخورد در مورد کمیت و کیفیت کار و نحوه عملکرد نیروی انسانی برخوردار بوده و 

عف ها مشخص گردیده و تمهیدات الزم جهت ارتقاء سطح آموزش و باعث می شود آگاهی از توانمندی و ض
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کارایی آنان فراهم شود و تصمیم گیری به سهولت انجام گیرد. بنابراین، ارزشیابی نیروی انسانی می تواند 

بالندگی و شکوفایی نظام آموزشی را صورت دهد. این ارزشیابی از نیروی انسانی شاغل در نظام های آموزشی 

ن اولین گام ایجاد تضمین اثربخشی کارکرد آموزشی و بهسازی توسعه منابع انسانی است، اگر به به عنوا

درستی انجام شود مبنای عینی تری را برای برنامه ریزی های آتی جهت اثربخشی نیروی انسانی و سایر 

ی سازمان، حوزه فعالیت های حاکم در نظام های آموزشی فراهم خواهد آورد و احتمال تطابق آن با نیازها

 (9های شغلی کارکنان ودر نهایت اثربخشی، تاثیر و بازدهی و کارایی مطلوبیت را افزایش خواهد داد)همان: 

ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و کارایی و دستیابی به اهداف سازمان، منجر به آن 

آموزش "افت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان شده است که امروزه کمتر سازمانی یا نهادی را می توان ی

نباشد ودر آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از مسائل مهم مدیریت تبدیل "ضمن خدمت کارکنان

نشده باشد، این چگونگی در سازمان ها که از فناوری در سطح باالیی بهره می برند و پیروزی یا موفقیتشان 

پیشرفته اجرای امور است، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است،  بسته به کاربست روش ها و فنون

در بسیاری از ممالک توسعه یافته آموزش پرسنل سازمان ها بخشی از یادگیری آموزش مادام العمر در نظر 

گرفته می شود و تمام پرسنل ها در طی دوران خدمت خویش آموزش های معینی را برای ادای بهینه 

برای مثال در بسیاری از شرکت های صنعتی و تولیدی ژاپن  ولیت های شغلی طی می نمایند.وظایف و مسئ

به موسسات و مکان های ویژه ای برای آموزش پرسنل تاسیس شده اند و با بهره گیری از افکار و عقاید 

)فتحی جدید، بهبود و کیفیت عملکرد کارکنان و در نتیجه کارایی بیشتر سازمان را دنبال می نمایند

 .(3: 9389واجارگاه: 

 اثربخشی اهمیت و (مفهوم2-12

های گوناگون تعریف شده و متناسب با هر تعریف قابل  ای است که به شیوه اثربخشی مفهوم پیچیده

نماید.  ( اثربخشی را دسترسی به اهداف سازمانی تعریف می9983)9گیری و ارزیابی است. چستر بارنارد  اندازه

                                                           
1 - Chester Barnard 
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عتقد است اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به وسیلة درجه و میزانی که سازمان به ( م9994) 9اتزیونی

اثربخشی سازمان را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه  (9998)شود. رابینز اهدافش دست می یابد تعیین می

کنند.  ف مینفعان، ارزیابی کنندگان، و مرحلة زندگی سازمانی تعری مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی

در مورد اثربخشی می گوید: اثربخشی خود را به صورت حیاتی برای پیشرفت بشر،  9985پیتر دراکر در سال 

های مدرن  دهد. جستجوی اثربخشی در سازمان توسعه سازمان و تداوم یک جامعه مدرن و پیشرفته نشان می

ها نیز گردد.  بلکه باید باعث پیشرفت تواناییشرفت ابزارها باشد یافتد. اثربخشی تنها نباید برای پ اتفاق می

، 2اثربخشی را نیز می توان در واژه هایی مانند مدیریت کیفیت، فرهنگ سازمانی و یادگیری یافت )جف گولد

9998 :999-937 .) 

اند.  در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده 

ثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد، البته اثربخشی لزوماً در چارچوب برنامه خاصی که تحت مفهوم ا

در واقع بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده  3ارزشیابی است باید تعریف شود. منظور از اثربخشی

اثربخشی، میزان تحقق  تر در یک مطالعه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به عبارتی ساده

بایست گامی فراتر نهاد، به  شود. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی می گیری می اهداف اندازه

این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اوالً نیازهای آموزشی به روشنی 

ف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثاً برنامه طراحی شده به تشخیص داده شود. ثانیاً برنامه مناسبی برای برطر

درستی اجرا گردد و رابعاً ارزیابی مناسبی از فرآیند آموزش و در نهایت دستیابی به اهداف انجام شود. نکته 

گیری اهداف  مهم و اساسی در مورد اثربخشی آموزشی آن است که قبل از آنکه در صدد بررسی نحوة اندازه

بایست در پی انجام صحیح فرایند آموزش و اطمینان از تحقق آن در هر مرحله از این فرآیند باشیم، می 

 باشیم.

                                                           
1 - Etzioni 
2 - Jeff gold 
3 - Effectiveness 
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با مطالعة تاریخچه کیفیت در می یابیم که در گذشته ای نه چندان دور، تولید کنندگان برای اطمینان از  

شد که محصول، تولید شده  یکیفیت به بازرسی محصول نهایی توجه داشتند و در واقع بازرسی زمانی انجام م

بود و فرصتی برای رفع خطاهای احتمالی وجود نداشت در حالی که با طرح موضوع تضمین کیفیت، بحث 

ایجاد و اطمینان از وجود آن طی مراحل مختلف تولید مطرح گردید. در مورد اثربخشی آموزشی نیز دقیقاً 

ربخشی به صورت مطلق و در پایان یک دوره آموزشی گیری اث وضع به همین گونه است. بدین معنا که اندازه

آموزش ایجاد و تضمین گردد   رویکرد کاملی نیست. اثربخشی و کیفیت آموزش، می بایست در طول فرآیند

گیری قرار گیرد.  ودر پایان این فرآیند برای اطمینان از صحت اقدامات و تحقق اهداف، مورد بررسی و اندازه

 مفاهیم باال می توان برای اثربخشی آموزشی ابراز داشت عبارتند از: تعابیری که با توجه به

 یین میزان تحقق  اهداف آموزشیتع -9

 تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در آموزشهای اجرا شده -2

 تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها -3

 ر که مورد نظر آموزش بوده است.تعیین میزان درست انجام دادن کا -4

 ها برای دستیابی به اهداف تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش -5

 تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی -9

 (.9-9385:3تعیین میزان بهبود شاخص های موفقیت کسب و کار)زارعی،  -7

 سازمانی (اثربخشی2-13

یی است که باید در راه درک اثربخشی سازمان برداشت. درک هدفهای سازمانی از نخستین گام ها

وضع "هدفهای سازمان باید نشان دهنده علت وجودی آن و آنچه که در پی دستیابی به آن است، باشد. هدف،

. اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای "مطلوب سازمان در آینده است

ثربخشی یک مفهوم کلی دارد و به صورت ضمنی دربرگیرنده تعداد زیادی از آید. ا مورد نظر نایل می

متغیرهاست. هنگام تعیین اثربخشی سازمان، حدود یا میزانی که که هدفهای چندگانه )چه رسمی و چه 

گیرند. به طور کلی، در یک  شوند و مورد قضاوت قرار می گیری می اند، سنجیده یا اندازه عملیاتی( تأمین شده
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های مختلف و  ها بزرگ هستند، فعالیت سازمان "ازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست زیرا معموالس

اند. آنها در پی تأمین هدفهای متنوع، گوناگون و مختلف هستند و  گوناگونی دارند و در نقاط مختلف پراکنده

های  متعددی ارائه  ها و روش اخصگیری عملکرد سازمان، ش رسند. برای سنجش و اندازه به نتایج مختلفی می

شده است و هر یک از آنها مقیاس متفاوتی از اثربخشی سازمان به دست می دهد )  دفت، ترجمه پارسائیان 

(.در تعریف دیگری، اثربخشی سازمانی را توانایی سازمان برای دستیابی به هدفهای آن 93: 9377و اعرابی، 

ستم اجتماعی تلقی کنیم اثربخشی را بر حسب قابلیت سازگاری کنند و اگر سازمان را یک سی تعریف می

کنند و گاه اثربخشی را میزان توافق بین رفتار سازمانی با انتظارات  سازمان با شرایط محیطی تعریف می

رات محیطی و وجود بهترین مکان کار، مشارکت کارکنان تغیی (. 997: 9379گویند )عالقه بند،  سازمانی می

شود توجه کنند. باید به آنها  خشی تأثیر دارند. کارمندان باید به فرصت هایی که به آنان داده میهمه بر اثرب

 (.93-79: 2338، 9نشان داده شود که عضوی از سازمان هستند )الکساندرز، ساهینیدیس و جان بوریس

ته باشد. و فرد دانش و مهارت کافی و نگرش مثبتی داش است که، اثربخش یرفتارطبق الگوی سوارت، 

هرگاه فرد دانش و مهارت کافی و نگرش مثبتی نداشته باشد رفتار او غیر اثربخش است. و همین عوامل 

  (.99: 2335و دیگران،  2)سوارت شکافی است بین رفتار اثربخش و غیر اثربخش

 ارتند از:گذارد را نام برده است که عب در مدلی دیگر این محقق عوامل دیگری که بر اثربخشی تأثیر می

 تعریف و شناسایی نیازهای فردی و سازمانی آموزش -

 های آموزش مکان یادگیری دوره  -

 های گذرانده شده تغییر مهارت، نگرش، و دانش افراد و کارکنان با توجه به دوره -

 بهبود عملکرد افراد -

 (.992بهبود عملکرد سازمانی )همان منبع: -

                                                           
1 -  Alexandors G.Sahinidis and John Bouris 

2 - . Swart et al 
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 (شاخص های اثربخشی آموزش 2-14

ون شک هدف از اجرای آموزش در سازمان ها، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. این بد

اهداف که ممکن است در بعضی از دوره ها نیز تغییر بنماید، شکل دهنده محتوای دوره آموزشی می باشد. 

یدن به اهداف سازمان انتظار دارد از طریق دوره شرکت کنندگان به این اهداف دست یابند. لذا میزان رس

( مهمترین شاخص 9389به زعم جباری ) .بخش بودن آموزش را مشخص می نمایدتعیین شده، سطح اثر

های اثربخشی شامل؛ موفقیت شغلی فراگیر، توانایی فراگیر در قبول مسئولیتهای جدید، موفقیت فراگیر در 

یی، کاهش حوادث ناشی از کار، انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار )همکاران(، کاهش غیبت و جابجا

افزایش تعداد پیشنهادها، کاهش تخلف های کاری، افزایش کیفیت خدمات، افزایش رضایت شغلی فراگیران، 

امکان جایگزین کردن متخصصین در شرایط اضطراری، ایجاد ثبات بیشتر در سازمان و کاهش میزان تفاوت 

 ها و افزایش قدرت خودکاری می باشد.

( مهم ترین معیارهای اندازه گیری اثربخشی یک برنامه آموزشی را شامل؛ تولید، 9374میر سپاسی )

زمان تولید الزم برای انجام کار، افزایش نرخ یادگیری، تقلیل اتالف و اسراف در ملزومات اداری موجود، تقلیل 

به  9دگاه دیویس و ورثراز دیحوادث، تقلیل غیبت، تقلیل تغییر پست افراد و اندازه گیری اطالعات می باشد. 

( شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی اثربخشی دوره ها شامل؛ واکنش فراگیران به 9389نقل از جباری)

فرآیندها و محتوای آموزش، واکنش و تجربه اکتسابی به واسطه آموزش، تغییرات رفتاری که ناشی از آموزش 

سطح خودی و سازمانی، مانند کاهش ترک شغل، غیبت و  باشد و بهبود و پیشرفت های قابل اندازه گیری در

  شاخصهای  و مدیریتی،  سازمانی  علوم  نظری  مبانی  پیشرفتهای  به  با توجه  فعلی  در وضعیت تصادفات می باشد.

  که  طریق مطرح ساخت. بدین  آموزشی  های برنامه  اثربخشی  سنجش  برای  توان را می  تری و عینی  پویا، مناسب

از شاخص   توان می  اساس  است. براین  سازمانی  اثربخشی  موضوع  درگستره  واحد آموزش  فعالیتهای  اثربخشی

                                                           
1- Davis & Werther  



 

94 

  آموزشی  های برنامه  اثربخشی  سنجش  سازمانی، در راستای  اثربخشی  مطرح شده در زمینه  ها و روش های

 کرد.  استفاده

  و تدوین  سنجش  در جریان  که  است  شده  بیان  روش  پنج  سازمانی  اثربخشی  سنجش  طورکلی، برای به 

 مذکور عبارتند از:  مند شد. روشهای از چهار مورد آنها بهره  توان می  آموزش  اثربخشی  شاخصهای

  هدف  به  بر نیل  مبتنی  روش -  الف

   منابع  بر تأمین  مبتنی  روش -  ب

 زمانیسا  درون  بر فرآیندهای  مبتنی  روش -  ج

 (. 95 :9378ذینفع )دفت،   گروههای  رضایت  بر تامین  مبتنی  روش -د 

  های برنامه  اثربخشی  سازی و مفهوم  تبیین  مذکور در راستای  از رویکردهای  هریک  تشریح  ضمن  متعاقباً

 گردد. می  روشها ارائه  از این  هریک  مطابق  مناسب  آموزشی، شاخصهای

 هدف  به  نیل بر  مبتنی  روش(1

امر   کرد. این  را شناسایی  آموزش  باید هدفهای  آموزش  اثربخشی  گیری اندازه  برای  روش  از این  در استفاده

  هدفمند هستند. به  همواره  آموزشی  های برنامه  در قالب  آموزشی  است، زیرا فعالیتهای  منطقی  روش  یک

  ایجاد کنند. لذا با اجرای  کارکنان  در دیدگاهها و تواناییهای  مطلوب  اتدیگر آموزش ها برآنند تا تغییر  عبارت

  مناسب  هنگامی  روش  این»شود.  می  گیری مطلوب ها، اندازه  آن  به  رسیدن  درجهت  پیشرفت  میزان  روش  این

 :938جباری، «)باشد  هوجود داشت  زمانی  و محدودیت  گیری اندازه  روشن، مورد توافق، قابل  اهداف  که  است

 است:  ذیل  مفروضات  به  توجه  مستلزم  آموزشی  های برنامه  اثربخشی  تعیین  برای  روش  از این  (. استفاده74

 باشند  داشته  روشن  نهایی  باید اهداف  آموزشی  های برنامه  درقالب  آموزشی  فعالیتهای  -9

 گردند  شوند باید تعریف  درک  خوبی  به  اینکه  یو برا  بوده  مشخص  بایستی  اهداف  این -2

 برآیند  آن  موجود بتوانند از عهده  و امکانات  سازمان  باشند یعنی  کنترل  قابل  باید تاحد امکان  اهداف -3

 باشد  گرفته  صورت  عمومی  یا توافق  باید اجماع  اهداف  روی -4
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 کرد.  گیری اندازه  توانرا باید ب  اهداف  این  سوی  به  پیشرفت -5

  به  بخشیدن  همکاری، تنوع  حس  عبارتند از؛ تقویت  روش  این  برمبنای  مناسب  شاخصهای  باالخره 

  و خدمات، کاهش  محصوالت  منابع، ارتقا کارایی، بهبود کیفیت  عملیات، حفظ  ثبات  تولیدات، افزایش

 .و...   جدید و بهتر، ارتقا شغلی  از روشهای  یمند ، تغییر بهره و تصادفات، مبادله  اشتباهات

 منابع  تامین بر مبتنی  روش(2

  است  مناسب  هنگامی  روش  این»شود.  می  توجه  آموزشی  های برنامه  ورودی  بخش  به  روش  این  در اجرای

  گذاشته  فرض  ر بر اینحاض  روش  ( اساس74: 9389)جباری،« دارد  بر نتایج  توجهی  دروندادها تاثیر قابل  که

  های سیستم  و حفظ  نگهداری  موردنیاز جهت  منابع  و تامین  باید در تحصیل  آموزشی  های برنامه  که  است  شده

  منابع  تامین  روش  است. بنابراین، از دیدگاه  سیستمی  از دیدگاه  بخشی  روش  باشند. این  موفق  آموزشی

در   نسبی  و چه  مطلق  چه  آموزشی  های برنامه  شود: توانایی می  تعریف  صورت  بدین  آموزش  اثربخشی

اینجا   ( که999: 9378ارزشمند و کمیاب )دفت،   منابع  و تامین  تحصیل  خود برای  از محیط  برداری بهره

  روش  این  مطابق  آموزشی  های برنامه  اثربخشی  باشد. شاخصهای  از سازمان  و یا خارج  تواند درون می  محیط

 عبارتند از:

  منابع  تامین  برای  سازمانی  و برون  سازمانی  درون  از محیط  آموزشی  های برنامه  برداری بهره  میزان -9

  آموزشی  و تکنولوژی  تجهیزات  توانمند، تامین  از حضور مدرسان  مندی کارآمد )مانند بهره  و انسانی  مادی

 بازدیدها و غیره(؛  ها جهت پروژه  شرکتها، موسسات  خیبا بر  مناسب، هماهنگی

 عمودی(؛ -  افقی  )پیوستگی  آموزشی  های برنامه  روند حیاتی  تداوم -2

 محیطی.  های از ویژگیها، نیازها و خواسته  و تفسیر درست  بر درک  مبتنی  هایی برنامه  طراحی  -3

 سازمانی درون  بر فرآیندهای  مبتنی  روش(3

  روش  این  دارد. مطابق  اشاره  آن  درونی  فعالیتهای  و کارایی  سالمت  میزان  به  برنامه  اثربخشی  روش  این در

  به  افراد دست  تمامی  که  است، طوری  و هماهنگ  یکپارچه  آموزشی  فعالیتهای  دارای  اثربخش  برنامه  یک

حد خود برسانند.   باالترین  را به  وری کنند بهره می  موجود سعی  و شرایط  بر امکانات  و با تکیه  داده  هم  دست



 

99 

خاص،   فرآیندها و رویدادهایی  از طریق  طور شدیدی ها به  عملکرد برنامه  که  است  مناسب  هنگامی  روش  این»

از   درونی  یفرآیندها  برمبنای  آموزش  اثربخشی  تعیین  (. روش74 :9389)جباری،« شوند می  تاثیر واقع  تحت

 کرد:  توجه  باارزش  دو موضوع  باید به  اثربخشی  گیری و اندازه  سنجش  برای  دارد که  اهمیت  جهت  آن

 شود؟ می  کارآمد استفاده  صورت  موجود به  آیا از منابع  -9

 گیرد؟ می  صورت  و هماهنگ  موزون  صورت  به  آموزشی  آیا فعالیتهای -2·

  و آزمونهای  نهایی  نتایج  رود به کار می  آموزش به  اثربخشی  سنجش  برای  روش  ینهرحال، وقتی اه ب 

  محدودیت  با اندکی  روش  از کاربرد این  حاصل  دیگر، نتایج  عبارت  شود. به می  کمتر توجه  آموزشی  های برنامه

  روش  این  با اجرای  دارد، ازجمله  هاییو کاستی  نیست  نقص  نیز بدون  روش  تر، این طور روشن است. به   مواجه

  اجرای  فعالیتها و منابع  به  فقط  روش  این  اینکه  ساخت. دوم  را مشخص  آموزشی  های عملکرد برنامه  توان نمی

  در جریان  و کارگروهی  همکاری  روحیه:عبارتند از  روش  این  شاخصهایدارد.   توجه  آموزشی  های برنامه

  مابین  و واکنشهای  دهندگان، کنش و آموزش  فراگیران  بین  متقابل  و رابطه  تماد و تفاهم، اطمینانآموزش، اع

  احتمالی  آمیز تضادها و مسائل مسالمت  ، حل و جدلها وعلمی  آموزشی، مانند بحث  در فرآیند عملیات  فراگیران

و   مادی  اعضا و سایر منابع  کلیه  و توانائیهایاز فرصتها   برداری بهره  میزان  افراد و باالخره  در میان

 .)همان منبع(اطالعاتی

 ذینفع  گروههای  رضایت  تامین بر  مبتنی  روش(4

  فعالیتهای  مختلف درخصوص  گروههای  رضایت  میزان  تعیین  تأکید دارد که  موضوع  این  به  روش  این

آیا   اینکه  تعیین  است. لذا برای  آموزشی  عملیات  مطلوب نشانگر عملکرد  نوعی  آنها، به  و تداوم  آموزشی

کرد.   تحقیق  گروه  آن  یا خیر باید روی  است  داشته  عملکرد خوبی  خاص  گروه  یک  آموزش ها از دیدگاه

و غیرمستقیم،   مستقیم  و سرپرستان  فراگیران، مدیران  تواند شامل می  زمینه  در این  دخیل  گروههای

طور  به   پرقدرت  عوامل  که  است  مناسب  هنگامی  روش  این»  و مقررات( باشد.  )قوانین  و دولت  رجوع باربا

  بر رضایت  مبتنی  روش  مزیت«. آور باشند مفید یا زیان  آموزشی  های برنامه  توانند برای می  چشمگیری

  آموزش ها توجه  اثربخشی  به  بسیار وسیعتری  هروش، با دیدگا  این  با اجرای  که  است  این  ذینفع  گروههای
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  همه  نوعی به  روش  عالوه، در این گیرند. به قرار می  مورد ارزیابی  سازمانی  و درون  محیطی  شود و عوامل می

قرار   موردتوجه  همزمان  صورت  و تجهیزات( به  و اجرایی، امکانات  درونی  شاخصها )اهداف، فرآیندهای

  صورت  تواند به نمی  آموزش  سازمان  آن  تبع  و به  موسسه  یک  دهد که می  نشان  تحقیقات  اما نتایج . گیرند می

بسیار باال باشد   فراگیران  دارد رضایت  کند. لذا امکان  گروهها را تامین  همه  ها و تقاضاهای خواسته  زمان  هم

 (.72: 9389)جباری،2-2جدول یا بالعکس باشند و  نداشته  ایترض  آنها چندان  مدیران  ولی

 (9389شاخص های اثربخشی)جباری،  :2  -2 جدول

 شاخص اثر بخشی گروه ذینفع

 افزایش و بهبود رضایت کارکنان، حقوق و پاداش، دانش و مهارت )جدید( کارکنان

 مدیریت و سرپرستی
وظایف شغلی، دریافت پیشنهادات سازنده و موثر  بهبود کیفیت عملکرد کارکنان در انجام

 از طرف کارکنان آموزش دیده، کاهش میزان شکایات، افزایش مقدار کاالی فروخته شده

 سازمان
نقش آموزش در بهبود انجام امور سازمانی، بالندگی و تحوالت کیفی و کمی، کاهش میزان 

 کاالی برگشتی به خاطر ترفیع کیفیت

 انسانها رعایت قوانین و مقررات تامین حقوق دولت

برنامه ریزان و 

 مجریان

مفید واقع شدن فعالیتهای آنان، تغییر و اصالح برنامه های آموزشی فعلی بر مبنای نتایج 

ها، تالش در جهت تامین و تدوین برنامه های آموزشی کارآمد و پویا از طریق  ارزشیابی

 بازخوردهای بدست آمده

 

 اثربخشی آموزشی عوامل موثر بر(2-15

ها ضمن تطبیق با شرایط پیچیده  های اثربخش شرایطی الزم است تا سازمان برای انجام آموزش

های خود را در جهت موفقیت حرکت دهند. با توجه به  بتوانند با تغییرات برخورد منطقی نمایند و سازمان

مدیریت سازمان، ضرورت وجود ضرورت و اهمیت آموزش و شناخته شدن آن به عنوان اساسی ترین وظیفه 

واحد آموزش و نقش مهم و حساس آن در سازمان قابل مالحظه است. عالوه بر تأسیس واحد آموزش به 

عنوان عنصر مرکزی برای برنامه ریزی فعالیت های آموزشی، یکسری اقدامات و فعالیت های دیگر الزم است 

 تا موفقیت برنامه های آموزشی حتمی گردد.

شامل موارد  های آموزشی اثربخشی دورهدر ارتقاء موثر ( عمده ترین عوامل 9373حی)به زعم ابط

 ذیل می باشد؛
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  حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و میزان اهمیتی که آنها برای امر آموزش و بهسازی منابع

 انسانی قایل هستند، 

 طور کلی جایگاهی که به آموزش  میزان اعتقاد و اهمیتی که کارکنان برای آموزش قایل هستند و به

 شود،  ها اختصاص داده می در سازمان

 مشی کلی سازمان،  ها و خط سیاست 

 اند تامل کنند و آن را  ای که گذرانده شود تا در مورد دوره فرصت و مجالی که به فراگیران داده می

 عمالً به کار گیرند. 

 وجود ابزارها و تجهیزات کمک آموزشی مناسب در سازمان ، 

 آوری اطالعات کافی در مورد زمان، مکان و شکل اجرای آنها ها پس از جمع برگزار کردن دوره 

 ها و هنجارهای سازمان برای کارکنان تازه استخدام،  توضیح کامل ارزش 

 های مدیریتی مدیران صفی و ستادی از طریق آموزش،  توسعه مهارت 

 های آموزش متنوع  گزاری دورهتوسعه روابط انسانی مناسب در سازمان از طریق بر 

 های آموزشی در جهت تحقق این  های راهبردی یا استراتژیک سازمان و هدایت دوره توجه به برنامه

 اهداف

  جدی گرفتن امر آموزش از سوی فراگیران 

 های مصرفی گذاری نه هزینه های سرمایه های آموزشی جزء هزینه محسوب کردن هزینه.  

 دیگری عمده ترین عوامل اثربخشی آموزشی به صورت ذیل آورده شده است؛ هم چنین در تقسیم بندی 

حمایت مدیریت ارشد: در صورتی آموزش و بهسازی نیروی انسانی امکان پذیر و موفق است  -9

که مورد حمایت همه جانبه مدیریت ارشد سازمان بوده و افراد، امکانات و تجهیزات الزم در 

 د.اختیار این برنامه ها گذاشته شو
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تعهد و اقدامات مجریان آموزشی و همکاری سایر مدیران سازمان: میزان تعهد و اعتقاد  -2

آموزش دهندگان در اجرای موفقیت آمیز آموزش امری بدیهی است و هر چه این تعهد و 

اعتقاد بیشتر باشد موفقیت آموزشی بیشتر خواهد بود. نقش اصلی مدیریت، یاری رساندن 

مهارت هایی که نیروی انسانی سازمان برای مشاغل خود در حال و  به افراد است تا دانش و

آینده به آن نیاز دارند کسب نمایند و این زمانی میسر است که از حمایت و تشویق سطوح 

 مختلف مدیران در سازمان، برخوردار باشد.

ن فن آوری: تجهیزات تکنولوژیکی بصورت مستمر و فزاینده ای در حال تغییر است، بنابرای -3

باید کارکنان با این تغییرات تکنولوژیکی به طور مستمر، از طریق فراگرفتن دانش و مهارت 

های الزم خود را هم سو نمایند. مدیران و متخصصان بهسازی و آموزش نیز باید کارکنان را 

 در این راستا یاری نمایند.

لیت به حدی پیچیدگی سازمان: امروزه سازمان ها از نظر تعداد کارکنان و حجم فعا -4

گسترش یافته اند که ساختار سازمانی پیچیده ای پیدا کرده اند. بنابراین چنان چه کارکنان 

در چنین سازمانی موفق باشند باید با همکاران، سرپرستان و زیردستان خود که در حال 

 کنش و واکنش می باشند ارتباط مناسب و سازنده ای داشته باشند.

های بوجود آمده در علوم برای مدیران، به منظور شناخت نیاز  دانش علوم رفتاری: پیشرفت -5

 افراد است بنابراین ضرورت کاربرد علوم رفتاری کامالً مشهود است.

اصول فراگیری: اجرای آموزش باید براساس اصول فراگیری استوار بوده و متخصصان  -9

م و اصول کلی که آموزش و بهسازی باید از این اصول آگاهی داشته باشند. برخی از مفاهی

 به فراگیری ربط پیدا می کند عبارتند از:
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  فراگیری و انگیزش: فراگیری هنگامی حاصل می شود که انگیزه الزم برای فراگیرنده وجود داشته

باشد. هنگامی که تمایل به فراگیری در سطح باالیی بوده و فراگیرنده توجیه کافی شده باشد که 

 دستیابی به اهداف آموزشی آسان تر خواهد بود.آموزش در جهت ارتقاء وی است، 

  .بازخورد و فراگیری: فراگیری نیاز به بازخورد دارد تا فرد بتواند اشتباهات خود را اصالح نماید

بازخورد باید بالفاصله پس از فراگیری صورت گیرد. بازخورد خود عامل برانگیزاننده می باشد، 

کردشان بدست آورند، با انگیزه بیشتری به کار و فعالیت هنگامی که افراد اطالعاتی در مورد عمل

 ادامه می دهند.

  تمرین و فراگیری: بمنظور اطمینان از آموزش و جلوگیری از اشتباه، تمرین بعد از فراگیری ضروری

 است تا بدین وسیله یادگیری تقویت شده و هم اقدام به اصالح آموزش گردد.

  باید در عمل قابل پیاده شدن باشد تا فرد بتواند برآن اساس عملکرد قابلیت انتقال یافته ها: یادگیری

قبلی خود را در شغل مربوطه بهبود بخشد. این وظیفه مدیران و مسئوالن آموزشی است که برنامه 

آموزشی را طوری تدوین و تنظیم کنند که بوسیله آن کارکنان بتوانند به بهبود نحوه کارشان 

 د انگیزه در افراد می کند.بپردازند و این خود ایجا

سایر وظایف مدیریت منابع انسانی: عملکرد سایر وظایف مدیریت منابع انسانی بر آموزش و بهسازی 

نیروی انسانی در هر سازمانی موثر است. به عنوان مثال اگر کوشش های کارمندیابی و گزینش منجر به 

زشی طوالنی نیاز خواهد بود.اگر برنامه حقوق و مزایا استخدام کارکنان غیر ماهر شده باشد، به یک برنامه آمو

مناسب باشد، احتماالً منجر به کاهش نقل و انتقاالت شده و باعث کاهش ساعات برنامه آموزشی خواهد شد 

 (.9384به نقل از همایون نیا  9377)دعایی 

تفصیلی به صورت ذیل  ( عمده ترین موانع اثربخشی آموزشی به صورت53: 9385در همین راستا جعفر زاده)

 تقسیم بندی می نماید؛
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بسیاری از پرسنل شاغل در بخش آموزش بطور وسیعی از زمینه یا پیچیدگی موضوع ناآگاه  -9

 هستند و حتی کمبود اطالعات پایه ای از اصول عمل و استراتژی مداخله گری دارند. 

 تی ندارند. های اولیه و تجربه مدیری پرسنل بخش مدیریتی و نظارتی اغلب آموزش

فقدان برنامه و محتوای استاندارد آموزشی مانع ایجاد و انتقال یک مدل کاری و استاندارد  -2

 عمل، شده است در حالی که هر دو برای نتایج سازمانی ضروری می باشند. 

مشکل استانداردسازی یا همگانی سازی یک رویکرد آموزشی باعث ناکامی در شناسایی  -3

 ن می شود.  نیازهای آموزشی کارکنا

های  اعمال آموزش بدون ترغیب یادگیرندگان برای مشارکت در ارزیابی نیازها و برنامه -4

ای آنها باعث مقاومت فزاینده در برابر آموزش،کاهش سرمایه گذاری فردی و مشارکت  توسعه

 و افزایش احتمال نادیده گرفتن محتوای آموزش به هنگام بازگشت به محیط کار می گردد.  

ن استانداردهای رسمی و فرایندهای کنترل کیفی برای یادگیرندگان و برنامه آموزشی فقدا -5

تواند کیفیت و اثربخشی و مناسبت آموزش را کاهش داده و ارزشیابی اعتبار عملکرد  می

 یادگیرندگان را مشکل سازد. 

 اجرای آموزش در مجموعه ای دور از محل سکونت فراگیران مانع دسترسی آسان آنها به -9

آموزش، کاهش تمایل و افزایش فزاینده هزینه سفر و پذیرایی و اسکان می گردد. بدون 

سیستم های رسمی برای تشویق انتقال یادگیری، بیشتر آنچه که فراگیران در آموزش کسب 

 شود.  کرده اند هرگز در کار استفاده نمی

عنوان یکی از اولین عوامل  ( تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی را به2339)9ساالس و کانون بویرز

موثر در اثربخشی قبل از آموزش عنوان نموده اند. در این مرحله باید یک تجزیه و تحلیل کامل با در نظر 

گرفتن تفاوت های آموزشی افراد، اهداف و جو سازمانی و ویژگی های شغلی که بایستی یاد گرفته شوند. این 

                                                           
1- Salas & Cannon-Bowers 
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و هم محتوای آموزش به کار می رود. در مجموع می توان گفت اطالعات بعداً هم برای تعیین روش آموزش 

که آموزش اثربخش نخواهد بود، مگر از این طریق که نیازهای فردی، سازمانی و وظیفه ای، به آن گونه ای 

 9که در تجزیه و تحلیل نیازها مشخص شده اند را برآورده نماید. هم چنین به زعم سوارت و همکاران

( 2تاثیرگذار بر اثربخشی شامل؛ تعریف و شناسایی نیازهای فردی و سازمانی آموزش،  ( سایر عوامل2335)

های  ( تغییر مهارت، نگرش، و دانش افراد و کارکنان با توجه به دوره3های آموزش،  مکان یادگیری دوره

مدل اثربخشی آموزشی  ( بهبود عملکرد افراد، بهبود عملکرد سازمانی می باشد.4گذرانده شده، 

( به طور آشکاری ویژگی های خاصی را مشخص می کند که بر یادگیری تاثیرگذار هستند، 2333)2بالدوین

این عوامل شامل توانایی، انگیزش، تفاوت های فردی، تجارب قبلی یادگیرنده و مداخالت سازمانی)آماده 

ر بافت آموزشی، انگیزه د (.393:  2334سازی و حمایت(، محتوا و طرح آموزش می باشد )آلوارز و همکاران،

انرژی در راستای  یمی تواند بر اشتیاق و تمایل کارکنان به منظور شرکت در برنامه های آموزشی به کار گیر

پژوهش های  .(54: 2339تاثیر بگذارد.)تای،  و انتقال آنچه آنان در برنامه یادگرفته اند به محیط کار برنامه

در ارتقاء اثربخشی آموزشی  کلیدی یعامل به عنوانموزشی کارکنان انگیزه آبه اخیر پیشنهاد می کنند که 

 (. 52: 2339، 3)تاینگریسته شود

(، در مطالعات خود نشان داده اند که اگر کارآموز توانایی یادگیری 2333و همکاران ) 4کلکویت

ته باشد، بهره ای از محتوی دوره آموزشی را داشته باشد اما انگیزه ای کافی برای شرکت در این دوره ها نداش

 دورهای مذکور نمی برد

بر طراحی و ارزیابی اثربخشی ر تاثیرگذا ( عمده ترین عوامل2333به زعم وینفرد و همکاران )

شود، مقایسه بین  هایی که آموزش داده می ؛ معیار ارزیابی، اجرایی بودن آموزش، نوع مهارتشامل اآموزش ر

 شود.دن روش های ارائه شده آموزش می ها و وظایف و به روز بو ویژگی مهارت

                                                           
1- Swart & et al 
2- Baldwin 
3- Tai 
4- Colquitt  
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( مهمترین عوامل موثر اثربخشی دوره های آموزشی شامل؛  تعیین اهداف 2339) 9به زعم مولدر

گروه، مواد و تجهیزات فنی، روش های ارزیابی پروژه های آموزش، نیازهای یادگیری، نقش مربیان و 

اه، طرح آموزش، تداوم پروژه های آموزشی و گزارش های جدید در کارگ مشاوران، به کارگیری دانش و مهارت

 های سازمان می باشد. نهایی از آموزش

 آموزشی های برنامه بخشی اثر تعیین ضرورت(2-16

عوامل درگیر در دوره های آموزشی می تواند شامل فراگیران، سازمان مطبوع، مدرسان و طراحان دوره 

ی مثال، فراگیران وقت و انرژی خود را صرف دوره می کنند و های آموزشی شود. بنابراین طبیعی است که برا

انتظار دارند دانش، مهارت ها و ارزش های مناسبی را کشف کنند. سازمان نیز هزینه ها و منابع آموزشی را 

فراهم می کند و انتظار دارد عملکرد شغلی و سازمانی بهبود یابد. مدرسان نیز وقت، انرژی و مهارت های 

اختیار آموزش قرار می دهند و انتظار حق التدریس، رضایت حرفه ای و... را دارند. طراحان دوره  خود را در

آموزشی نیز تخصص و وقت خود را صرف تدوین برنامه های آموزشی ضمن خدمت می کنند و مایلند ثمره 

  های برنامه  شیاثربخ  تعیین  ضرورت  طورکلی به . (99: 2333، 2)نیکولزتالش های خود را مشاهده کنند

 :عبارتند از  آموزشی

 آموزش:  بازده  تعیین(1

  در سازمان هاست. سرمایه  انسانی  سرمایه  توسعه  انسانی،  نیروی  و بهسازی  آموزش  هدف  ترین عمده

  افراد در فرآیند آموزش  که  از مهارت ها، ظرفیت ها و توانائی هایی  عبارتست»در سازمان ها   انسانی

  و غیررسمی  رسمی  آموزش های  انواع  شوند. یعنی می  سازمانی  بیشتر عملیات  وری بهره  و موجب  کرده تحصیل

  حساب  به  انسانی  در سرمایه  گذاری سرمایه  نوعی  گردد و همه کار منجر می  نیروی  اعتالء کیفیت  به  نهایتاً  که

  )مانند فرصتهای  پول( و غیرمادی  )مثل  مادی  های هزینه  تمامی  (. درواقع38  : 9373)عمادزاده، « آید می

آیند  می  حساب  به  انسانی  منابع  روی  گذاری سرمایه  شوند نوعی می  صرف  آموزش  در جریان  رفته( که  ازدست

                                                           
1- Mulder 
2  -  Nikols 
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  جامعهو   سازمان  برای  و در نهایت  شخص  را برای  وری بهره  افزایش  فرصت  آموزش،  مطلوب  زیرا در شرایط

 (.74: 9389)جباری،« کند قلمداد می  گذاری را سرمایه   آموزش  امروزی  فرهنگ  لحاظ  بدین»کند.  می  فراهم

  را تعیین  گذاری سرمایه  نوع  این  بازده  توان می  چگونه  آید که می  پیش  سوال  این  فوق  بحث  درخصوص 

و   و ایجاد دانش  افزایش ، آموزشی  آورد فعالیتهای ره  که  مذکور باید درنظر داشت  سوال  به  کرد؟ در پاسخ

در فرآیند آموزش،   اکتسابی  یا مهارت های  دانش  که  معنی ای است. بدین یا واسطه  ای سرمایه  مهارت های

  عملیات  یو اثربخش  کارآیی  افزایش  برای  الزم  آنها ویژگیها یا عوامل  نیستند، بلکه  مصرف  خود قابل  خودی به

دانش، بهبود   افزایش  درقالب  اول  در درجه  غیررسمی  آموزش های  دهی روشن تر بهره  عبارت هستند. به

آگاهیها، بهبود   افزایش  میزان  سنجش  شود. بنابراین، ازطریق متبلور می  کارکنان  و شغلی  عملکرد فکری

را   آموزش  درجهت  مصرف شده  های هزینه  بازده  انتو جدید می  اکتسابی  و قابلیتهای  شغلی  مهارت های

  اثربخشی  ارزشیابی  بر لزوم  موجهی  دلیل  در فرآیند آموزش  شده  مصرف  های هزینه«  طورکلی کرد. به  توجیه

 (.279  : 9375)شیمون ال و دیگران، « باشد آموزش ها می

 آموزش  ارتقأ کیفیت(2

است.   شده  تبدیل  مهمی  موضوع  و غیررسمی( به  )رسمی  آموزش  انواعدر قلمرو ، کیفیت   بحث  اخیراً

  است. بر این  مطرح  آن  تابعه  و واحدهای  هر سازمان  مطلوب  با آرمانها و شرایط  در رابطه  کیفیت  طورکلی به

با نیازها و   را مطابقخود   و اهداف  ماموریت  روشنی  به  که  است  آن  با کیفیت،  آموزشی  برنامه  یک  اساس

  آموزش  کیفیت  ارتقای  و کارآمد است.  آنها اثربخش  و در تحقق  کرده  )افراد، سازمان( بیان  مشتری  انتظارات

  عملکرد یا نتایج  مداوم  بهسازی  دارد. لذا برای  اشاره  آموزشی  بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و عملیات  به

  های برنامه  و درونی  بیرونی  و اثرات  کارایی  به  مربوط  ها و اطالعات موزشی، باید دادهآ  فراگردها و فعالیتهای

  از اطالعات  بازخورد عبارتست  وارد ساخت. درواقع  آموزشی  عملیات  بازخورد در چرخه  صورت را به  آموزشی

  تالش های  از طریق  آنها، که  ثراتو ا  آموزشی  های فعالیت ها و برونداد سیستم  وضعیت  در خصوص  اکتسابی
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و   قوت  نقاط  توان آموزش ها می  اثربخشی  سنجش  ترتیب، ازطریق گردد. بدین می  و نظام دار حاصل  رسمی

 کرد.  تر کسب با کیفیت  های برنامه  طراحی  را برای  الزم  و شناخت  و اطالعات  داده  ها را تشخیص برنامه  ضعف

 جمعی اعتماد   توسعه(3

  فعالیتهای  تواند درخصوص می  طریق  سه  به  آموزشی  های برنامه  اثرات  قرار دادن  و مورد چالش  پیگیری

و   ای حرفه  توسعه  آموزشی  های برنامه  عمده  از رسالت  بخشی، و اعتماد ایجاد کند  مثبت  نگرش  آموزشی

  مدیریت  و گروه  دیگر، سیاستگزاران  است. ازطرف  زمانسا  جدید در اعضای  و عملی  فکری  قابلیتهای  پرورش

  و فعالیتهای  شده  اعمال  های خط مشی  بیشتر برآنند تا از نتایج  و کتابند. یعنی  حساب  ارشد سازمان ها اهل

  رائهبا ا  آموزشی  های برنامه  یابند. لذا کارگزاران  آگاهی  طور مشخص به  مختلف  در بخشهای  آمده  عمل به

  و توسعه  وری بهره  آموزش ها در افزایش  ید اثربخشی مؤ  )پژوهشی( که  ها و شواهدی و استناد بر یافته  گزارش

و اعتبار آموزش ها   جایگاه، اهمیت  به  را نسبت  سازمان  عالی  توانند اعتماد مدیریت هستند، می  سازمانی

 .  است 9-2شکل   صورت به  آموزشی  اتعملی  کلی  چرخه  مطلوب  درحالت، بخشند  تحکیم

 

 

 

 

 

 

ها را  برنامه  گذاری و عقیم  ناکامی  زمینه  فوق  از بخشها یا مراحل  هریک  به  توجهی یا کم  طورکلی، غفلت به

  منطقی  از چرخه  و تبعیت  از مراحل  هریک  قرار دادن  و مورد توجه  پیگیری  خواهدساخت. برعکس  فراهم

و   آموزش ها با جدیت  مشتریان  و مجریان( و همچنین  ریزان )برنامه  درونی  شود تا اعضای می  باعث فعالیتها،

 (.74: 9389برخورد کنند )جباری،  آموزشی  اعتماد با فعالیتهای

 برنامه ریزی

 ارزشیابی اجرا

 (939: فراگرد آموزش)جباری، 6-1شکل
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 آموزش اثربخشی انواع( 2-17)

مختلفی  های آموزشی سبب شده است تا اندیشمندان و صاحبنظران چالش اررشیابی اثربخشی دوره

ای را انجام دهند. بطور کلی الگوهای  درخصوص نحوه و شیوه اجرای بررسی ارزشیابی مطالعات گسترده

می  ای را برای این کار پیشنهاد چارچوب ویژه  مختلف برحسب تعریفی که از ارزشیابی اثربخشی مدنظر دارند،

وهای مرتبط با آن بطور مختصر بیان ها و الگ های مختلف از اثربخشی دوره کنند. در این راستا برداشت

 خواهدشد. 

 ها اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدف( 1

های تعیین شده  های آموزشی به  هدف حصول و دستیابی دورهمیزان ها را به عنوان  برخی اثربخشی دوره

ورة احبنظر دص باشند. بزعم این دو یمتایلر و اسپکتر   ترین حامیان این دیدگاه، اند. مهم تعریف کرده

می توان   های مفروض را متحقق سازد. بنابراین در الگوهای پیشنهادی آنان اثربخش است که هدف ،آموزشی

)تایلر، ها قضاوت نمود درخصوص تحقق هدف  هدفهای هربرنامه را مورد بررسی قرارداد و در پایان دوره ،

9945).  

 اثر بخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه ( 2

دانند و معتقدند هر دورة آموزشی می تواند  ز اثربخشی را کلیه نتایج حاصل از یک برنامه میبرخی نی

نتایج قصد شده )هدف ها( و نیز نتایج قصد نشده) دستاوردهای پنهان ( را بدنبال داشته باشد. از این رو 

روهی از گ است. )9999) ،رد.از حامیان این دیدگاه اسکریونک را منعکس نتایج آموزشی باید تمام دوره درهر

ها باید از  کنند که اثربخشی دوره ها این دیدگاه را مطرح می نظران نیز در قبال مؤلفه اثربخشی دوره صاحب

دیدگاه چه کسانی بررسی شود؟ چه کسانی دردوره های آموزشی ذینفع هستند؟ آنان چه انتظاری از 

یک دورة آموزشی، کارآموزان  ی شود؟ برای مثال درهای آموزشی دارند؟ آیا این انتظارات برآورده م دوره

عوامل اجرایی دوره جزو افراد ذینفع  ها ، مدرسان دوره ها  برنامه ریزان دوره  ها ، مدیران مستقیم آنها، دوره
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ترین نظریه پردازان این دیدگاه  مهم .آنها بررسی شود از نظرها  هستند. پس باید میزان اثربخش بودن دوره

 (.2333، ز)نیکولاست رمی باشد که الگوی وی به عنوان الگوی ارزشیابی اثربخشی مشارکتی مشهو نیکولـز

 های آموزشی اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد(3

کنند. دراین راستا نحوه  ارزشیابی اثربخشی را درچارچوب استانداردها تعریف می ،برخی از متخصصان

باید دارای استانداردهای معینی باشند. اگر دوره ها، انتظارات از فراگیران و  امهها، نظام اجرای برن تدوین برنامه

های آموزشی این استانداردها را متحقق سازند، دارای اثر بخشی هستند به این رویکرد ، ارزشیابی اثربخشی 

یز شده شود که توسط گروه مطالعاتی اشریج تجو برمبنای تأمین منابع و فرایند های درونی نیز گفته می

 . (2333، 9)اشریجاست

 آموزشیزشیابی اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی را(4

مطرح شده است. از نظروی  الوت آیزنر  ”یکی از جدیدترین نظریات مطرح شده، دیدگاهی است که توسط 

کند  ح میمیزان موفقیت برنامه است. اما سئوالی که وی مطربررسی اثربخشی یک برنامه به معنای  ارزشیابی

اثربخشی یک دوره را دارد؟ او از ارزشیابی هائی که بصورت ارزشیابی این است که چه کسی صالحیت دربارة 

ها  ا مدرسان دربارة دورهیها  ا مدیران آنیشود تا کارآموزان  ها توزیع می های ارزشیابی درپایان دوره توزیع فرم

ر است که کسی صالحیت قضاوت دربارة اثربخشی دوره ها کند. او براین باو به شدت انتقاد می ،قضاوت کنند

رزشیاب باید خبره باشد. به همان به عبارت دیگر ا. (9994)آیزنر،باشد  "تخصص و تجربه "را دارد که دارای

نقد یک برنامه فوتبال باید توسط متخصص  و سان که نقد یک فیلم هنری باید توسط متخصص فیلم سازی

شیابی اثربخشی برنامه ها نیز نیازمند متخصص است. در این دیدگاه، استفاده از فوتبال انجام شود، ارز

 در عوض کسی که دارای تخصص دربارةو  می شود آزمون و ...( به کنار گذاشته های کمی )پرسشنامه ، روش

می کند و  با نگاهی زیبا شناختی و هنری، برنامه آموزشی درحال اجراء و یا پس از اجراء را نقد آموزش است ،

                                                           
1

 - Ashridge 
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نتیجه را بصورت یک گزارش انتقادی عرضه می کند. دراین دیدگاه ارزشیابی اثربخشی مستلزم حضور 

 ها و بررسی ها درمحل کار افرادو پس از اجرای دورهاست. ها و نیز بازدید ارزشیاب در طی دوره

 آموزشی های دوره اثربخشی های مدل(2-18)

 (مدل آموزشی نوئه1

انون کنترل بر چهار عامل: واکنش به ارزیابی، مشارکت شغلی، کار راهه، رفتار ( ک9989مدل نوئه)

اکتشافی، تاثیر می گذارد که آنها به نوبه خود به انگیزه پیش از آموزش تاثیر می گذارند. که همراه با واکنش 

ردد. که این امر به آموزش به یادگیری اثر می گذارد. در مرحله بعد مقوله انگیزش بعد از آموزش مطرح می گ

 (.2-2نیز در گام آخر دبر اثر بخشی آموزشی اثر می گذارد)نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 (مدل اثر بخشی آموزشی بالدوین و فورد2

( ویژگی های کارآموزان)توانایی، شخصیت و انگیزش(، طراحی 9988در مدل پیشنهادی بالدوین و فورد )

ی های محیط کار )حمایت،  فرصت کاربرد( بر یادگیری تاثیر آموزشی )اصول یادگیری، توالی، محتوی( ویژگ

می گذارد، همچنین ویژگی های کارآموزان و محیط کار به طور مستقیم بر اثربخشی آموزش تاثیر گذار 

 (.3-2است)نمودار شماره 

 

 

 

 

  انگیزش پیش  

 از آموزش
 یادگیری یادگیری بهبود عملکرد 

  واکنش به  

 ارزیابی مشارکت
 شغلی کار راهه 
 رفتار واکنشی

 کنترل کانون

 یادگیری

ازآموزش انگیزش بعد  

 (9989ه )(مدل آموزشی نوئ2-2)نمودار شماره 
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 (مدل اثربخشی آموزشی فیکتو و همکاران3

یادگیری نقش محوری داشته و عواملی از قبیل، حمایت زیر  ( انگیزش9995در مدل فیکتو و همکاران )

دستان، همکاران، سرپرستان،مدیریتف تعهد سازمانی، کارراهه، اجبار، مشوق های شغلی، و ارزش آموزش بر 

( حاکی از آن بود که تمام متغیر های اشاره شده بر 9995انگیزش تاثیر دارد.نتایج پژوهش فیکتو و همکاران)

یری اثر گذاشته و بدین وسیله به صورت غیر مستقیم، موجبات اثربخشی آموزشی را فراهم می انگیزش یادگ

آورند، انگیزش یادگیری و حمایت زیردستان، همکاران، مدیریت و اجبار نیز به طور مستقیم بر اثربخشی 

 (4-2آموزش تاثیر می گذارد)مدل شماره 

 

 

 

 

اثربخشی 

 آموزشی

 یادگیری

 ویژگی های محیط

 کار

 حمایت

 فرصت کاربرد

  ویژگی های کار

 آموزان

 توانایی
 شخصیت

 انگیزش

 طراحی آموزشی

 اصول یادگیری
 توالی

 محتوی آموزشی

  
( مدل اثر بخشی آموزشی بالدوین و فورد 3 -2)نمودار شماره

(9988)   

 انگیزش یادگیری

 یتعهد سازمان

حمایت زیردستان و  

 همکاران و مدیریت و
 اجبار در وظیفه

 اثربخشی آموزشی

 مشوق شغلی

 اهمیت آموزش

 کار راهه
 اجبار

 (9995( مدل اثربخشی آموزشی فیکتو و همکاران)4 -2)نمودار شماره

 

( مدل اثربخشی آموزشی فیکتو و 4 -2)نمودار شماره

(9995همکاران)  



 

83 

 (مدل اثربخشی آموزشی پوتیت4

( نیز مانند مدل فیکتو و همکاران انگیزش نقش اصلی بر عهده دارد، در این مدل 9999)در مدل پوتیت

ویژگی های فردی، خود کارآمدی، برنامه ریزی مسیر شغلی، حمایت سرپرستان، حمایت همکاران و 

پاسخگویی مورد انتظار بر انگیزش تاثیر می گذارد، همچنین حمایت سرپرستان، حمایت همکاران، 

 (5-2و انگیزش بر انتقال آموزش تاثیر می گذارد)نمودارشماره  پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مدل اثربخشی آموزش هلتون و همکاران5

( ابتدا نه عامل یا فاکتور شرایط اثر بخشی آموزشی ارائه شده است که 9997درمدل هلتون و همکاران )

، نتایج فردی مثبت، نتایج فردی این عوامل شامل حمایت همساالن، حمایت سرپرست، آمادگی برای تغییر

منفی، مجوز سرپرست، اعتبار محتوا، طرح انتقال و فرصت انتقال می باشد، در مرحله بعد، هلتون و همکاران 

از اولین مطالعه و مدل ارائه شده خویش به عنوان چارچوب مفهومی استفاده کردند، آنها ابتدا تالش کردنند 

آنها هفت فاکتور دیگر به  هلتون را ترکیب نمایند. 9999شده در تحقیق سال تا نه فاکتور شرایط انتقال بیان 

آن افزودند که شامل، خودکار آمدی عملکرد، انتظار مربوط به نتایج خود کارآمدی عملکرد، استعدادفردی 

 (9999دل اثربخشی آموزشی پوتیت )( م5-2)نمودار شماره 

 

 انتقال آموزش

 پاسخگویی مورد انتظار

 خود کارآمدی

 انگیزش

 ویژگی فردی

 برنامه ریزی مسیر شغلی

 حمایت همکاران

 حمایت سرپرستان
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خاص و برای انتقال یادگیری فراگیران فاکتورهایی را ارائه د اد که شامل شانزده فاکتور در دو حوزه آموزش 

 (9-2: (.)نمودار شماره 9388آموزش عمومی می شد)رحیمیان و نجفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مدل اثربخشی آموزشی چیابوری و تیکلیاب6

( نیز در پژوهشی با عنوان تاثیرات زمینه ای و فردی بر روی ابعاد چند گانه 2335چیابوریو تیکلیاب)

رائه نموده اند، آنها دریافتند که درک کارآموز از اثربخشی آموزشی مدلی در رابطه با اثربخشی آموزشی ا

فرهنگ یادگیری مداوم و درک کارآموز از کمک ناظر با انگیزه یادگیری رابطه داشته و انگیزه یادگیری و 

دانش قبلی، انتقال مهارت یادگیری، تعمیم و حفظ مهارت های یادگیری ارتباط خواهد داشت)نمودار شماره 

2-7.) 

 

 

 

عملکرد خودکارآمدی آمادگی 

  یادگیرنده

 (2339(مدل اثربخشی آموزش هلتون و همکاران)9 -2نمودار شماره)

 

 کرد فردیعمل

 محیط

 انگیزش یادگیری

 تاثیر ثانویه

 یادگیری

 حمایت همکاران

 حمایت سرپرستان

 آمادگی برای تغییر  

  

 تالش برای انتقال

 اعتبار محتوا

 طرح انتقال

 استعداد افراد برای انتقال

 فرصت انتقال

 نتایج سازمان

 توانایی

 نتایج فردی مثبت

 نتایج فردی منفی

 تصدیق سرپرست

 بازخورد

 

 انگیزه یادگیری
 کمک ناظر

 فرهنگ یادگیری
 دانش یادگیری قبلی

 یادگیریتعمیم 

 انتقال یادگیری

 حفظ و نگهداری یادگیری

 (2335( مدل اثربخشی آموزشی چیابوری و تیکلیاب )7-2نمودار شماره)
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 خشی آموزشی یواه لی(مدل اثرب7

( نیز در پزوهشی با عنوان اثربخشی از راه دور با ارائه مدلی در زمینه اثر بخشی 2339یواه و لی و کروکر)

از راه دور دریافتند که هر چه تطابق یادگیری با نیازها و تفاوت های فراگیر بیشتر باشد اثربخشی دوره 

 (.8 -2آموزشی بیشتر خواهد بود)نمودار شماره

 

 

 

 

 (مدل اثربخشی آموزشی ساهیندیس8

( در پژوهشی با عنوان درک و تعهد و انگیزش و رضایت شغلی و نگرش کارکنان و 2338) 9ساهیندیس

 تاثیر آن بر اثربخشی آموزشی با ارائه مدلی در زمینه اثربخشی آموزشی دریافتند که ارتباط مثبتی بین درک

 (9-2لی، انگیزش و تعهد کارکنان وجود دارد.)نمودار شماره کارمند از اثربخشی یادگیری با رضایت شغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  - Sahinidis 

 از ویژگی های یاد گیری 

 راه دور

 طراحی تکالیف از راه دور

 دگیری از راه نیاز برای یا

 دور

 روش یادگیری از راه

 دور

اثربخشی آموزش 

 از راه دور

       ویژگی های یادگیری  

 تفاوت های میان فرهنگی

 (2339( مدل اثربخشی آموزشی یواه لی)8-2نمودار شماره)

 

  رفتار اثربخشی مهارت و دانش کافی و نگرش
 مثبت

 بهبود عملکرد افراد

 نیبهبود عملکرد سازما

 شکاف
و ر غیر اثربخش مهارت ناکافی ودانش رفتا

 نگرش منفی

 تعریف و شناسا ی یادگیری سازمانی ی و
 فردی

 مکان آموزش و یادگیری

 تغییر مهارت و نگرش و دانش افراد و کارکنان

 (2338( مدل اثربخشی آموزشی ساهیندیس)9-2)نمودار شماره
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 (1994) 1(مدل میلهیم9

( فرآیندی خطی است که در آن هیچ کدام از استراتژی های برنامه ریزی شده 9994مدل میلهیم )

این مدل  .نتایجی در بهبود عملکرد شغلی نخواهد داشت مگر این که تمرکز آموزش بر انتقال مهارت ها باشد

 .(93-2شماره نمودار ماهیت خطی داشته اما در هر مرحله باید بازخورد داده شود)

 

 

 

 

 

 
 

 

 (9994( مدل اثربخشی آموزشی میلهیم)93-2 )شماره نمودار

 آموزشی ارزشیابی نظری مبانی(2-19

 (تاریخچه ارزشیابی1

اولین بار یک تعریف مشخص و روشن رالف تایلر را باید بنیانگذاز ارزشیابی آموزشی دانست . وی برای 

،به 2متفسل ومایکل ،9به دنبال  تالش های تایلر افراد دیگری نظیر هامو.برای ارزشیابی آموزشی ارائه نمود 

3اسکریون  .بسط شیوه تایلر پرداختند
برای عمل ارزشیابی الگوهای جدیدی ابداع نمودند. استافل 4استیک و 

                                                           
1- Milheim model 
1-

 Hammond   
2- Metfessel and Michael  
3-Sceriven 
4-  Stake  

 استراتژی ها

 

 استراتژی ها

 

ها استراتژی  

 پیش از آموزش آموزش بعد ازآموزش

 یف هدفتعر

 نیاز سنجی

 محتوای مرتبط

 حمایت مدیران میانی و عالی

 استراتژ های کارآموزان

 حداقل منابع کاری

 پیگیری ارتباطات

 فعالیت های مدیریت

 فعالیت های کارآموزان

 تقویت و بازخورد

 پیگیری

 فعالیت های مدیریت

 عمل برنامه ریزی

 تژی های عمومیاسترا

 مدیریت زمان

 فعالیت های کارآموزان

 استراتژی های متنوع
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یابی انجام شده که با استفاده از شیوه تایلر به اجرا در آمده بودند به این ضمن بررسی فعالیت های ارزش5بیم 

نتیجه رسیدند که کارکنان قادر نیستند رفتارهایی که انتظارمی رود فرا گیران در اثر شرکت در برنامه کسب 

آموزش و عدم کنند را معین سازند . شیوه تایلر را به علت تاکید بر عمل ارزشیابی در پایان اجرای برنامه 

میالدی  9973میالدی تا اوایل دهه  9993توجه به فراگرد اجرای برنامه مورد انتقاد قرار داد . در اواخر دهه 

را می توان دوره بحث و مجادله در زمینه درک و پذیرش ارزشیابی آموزشی دانست . در نیمه دوم دهه 

با تالش  .ل مورد قبول واقع گردیدید و مستقارزشیابی آموزشی بعنوان یک حوزه تخصصی جد 9973

حوزه ارزشیابی آموزشی شکل گرفت و بتدریج به صورت یک حوزه مستقل در کنار سایر  «رالف تایلر»های

حوزه های علوم تربیتی جای گرفت . و با توجه به جوان بودن این حوزه تعاریف متعدد و مختلفی برای 

 ارزیابیح ارزشیابی یا اصطال (.9377ارزشیابی ارائه شده است)کیامنش، 
برای  2ارزشبه طورساده به تعیین 9

ارزشیابی را یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر  4گی. می شود 3داوری ارزشیهرچیزی یا 

اطالعات به منظور تعیین اینکه آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه 

درآموزش و پرورش، ارزشیابی به یک فعالیت رسمی گفته می شود  .(9999تعریف کرده است )گی، میزانی، 

که برای تعیین کیفیت ، اثربخشی یا ارزش یک برنامه ، فرآورده ، پروژه ، فرایند یا هدف به اجرا در می آید 

 (. 5،9987ورسن و سندرن)

احی و اجرا و آن در مراحل مختلف از طر ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش است و انجام

طراحان آموزشی عموماً در تدوین برنامه های آموزشی بخشی را به ارزشیابی پس از آن ضروری است. 

ارزشیابی  ا در طراحی آموزشی است و متخصصاناختصاص می دهند و این امر نشان دهنده مهارت آنه

                                                           
5- Stufflebeam  
1   Evaluation 
2 Value 
3  Value judgment 
4 Gay 
5 worthen & Sanders 1987 
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اید شامل یک ساز و کار مناسب ارزشیابی باشد . )کیامنش، آموزشی معتقدند که هر برنامه آموزشی از ابتدا ب

9383 :9-3) 

در ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی، ارزشیابی آموزشی کاربرد قابل توجهی دارد. از ارزشیابی به عنوان 

فرایندی مستمر و منظم برای توصیف کردن، هدایت و اطمینان یافتن از کیفیت فعالیت های آموزشی 

گردد. ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر نظام آموزشی یکی از گسترده ترین استفاده می 

مباحث فرایند آموزش است و با وجود اهمیت فراوانی که دارد، عمال مورد استفاده قرار نگرفته است، بطوریکه 

 (.9379، بیشتر از ضرورت ارزشیابی تا بکار گیری آن صحبت به میان آمده است)عرب و همکاران

ارزشیابی از دیر باز در امر آموزش و به خصوص در حیطه آموزش های فنی و حرفه ای وجود داشته است 

و به عنوان یکی از کارکرد های مدیریت نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های 

ستماتیک برای جمع آوری، و آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی داشته است. ارزشیابی به عنوان یک فرایند سی

تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر صورت می گیرد. به عبارت دیگر 

 ارزشیابی تعیین ارزش چیزی یا قضاوت درباره ارزش، اهمیت، کیفیت یک پدیده است. ارزشیابی در صدد 

بیل دانشجو، معلم، نظام آموزشی، برنامه درسی قضاوت درباره مطلوبیت و ارزش پدیده های آموزشی از ق

و.... است. بدون تردید ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشی یکی از 

 .(9999، 9لنت -گسترده ترین و جنجالی ترین مباحث فرایند آموزش است.)گین

 :تعاریف ارزشیابی(2

 اند. فرایند توصیف یک پدیده و قضاوت دربارة شایستگی آن تعریف کرده ارزشیابی را بعنوان ( گوبا و لینکلن9

  ( 979:  9985،  2) لین کلن و کوبا

ارزشیابی را بعنوان فرایند تشریح، کسب و تهیه اطالعات مفید برای قضاوت در مورد انتخاب  1 ( استافیل بیم2

 های مختلف تعریف کرده است. گزینه

                                                           
1- Gien- Lant  
2- Lincoln&Cuba 
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گیری مورد نظر، انتخاب اطالعات  های تصمیم وان فرایند تعیین و تایید زمینهارزشیابی را بعن 2( آلکین3

گیران در انتخاب  برداری تصمیم مناسب و گردآوری، تحلیل و ارائه خالصه مفید آن به منظور بهره

 ها توصیف کرده است. گزینه

تخاذ تصمیاتی دربارة یک برنامه ارزشیابی راصرفاً بعنوان گردآوری و استفاده از اطالعات برای ا 3نباخ و( کر4

 (.98: 9375تعریف کرده است. )ابیلی،

گیرد، فقط قادر است  های معمولی و عادی که در کالس انجام می و ارزشیابی ونهاگوید: آزم می  4( ادیورنه5

گیری نماید  چه بسا ممکن  ویا قدرت حافظه افراد را اندازه ی، خواندناریمهارتهایی که لفظی، نوشت

این گونه اظهار نظرها در حالت واقعی و زنده محیط کار، مثمر ثمر واقع نگردد. وی معتقد است  است

باید بتواند تغییراتی را که در رفتار ،چنانکه که بهترین راه برای ارزشیابی، روش سیستمی است 

گیری  زهدرجه مهارت و میزان کارایی شرکت کنندگان پس از اجرای دوره در آنها پدید آمده را اندا

های خود را در  ای است که فراگیران بتوانند آموخته نماید. به نظر وی برنامة آموزشی موفق، برنامه

 (945: 9398. ) ابطحی ، محیط واقعی کار بکار گیرند

گیری ارزش یک برنامه آموزشی برای تعیین درجة تاثیر و  گوید: ارزیابی یعنی اندازه می 5( دفیلیپس9

های آموزشی باید معلومات، مهارتها و رفتارهای قابل  ظر دفیلیپس در ارزیابی دورهسودمندی آن. به ن

کالس. وی دو معیار وسیع برای صرفاٌ فراگرفته های گیری شوند نه  استفاده در محیط کار اندازه

ارزشیابی پیشنهاد کرده ست. یکی روشهایی که برای ارزشیابی کار از نظر خصوصیات و اجزای 

 گردند: معیار سنجش زیر ارزشیابی می 4گیرد که توسط  آن و وظایف صورت می تشکیل دهندة

 ( ارزشیابی معلومات و اطالعات9

 ( ارزشیابی وظایف انجام شده برمبنای هدف2

                                                                                                                                                                                     
3- Stuffle Beam 
4-Alkin 
5- Cronbach 
6-  Odiorneh 
5
 -Dephillips 
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 های کار انجام شده ( ارزشیابی براساس مشاهدة نمونه3

 های مربوط های شغلی در زمینه ( ارزشیابی براساس مقایسه با دیگر نمونه4

های  دیگری که او برای ارزشیابی کار در محیط حقیقی و زندة آن جهت تعیین ارزش برنامه ارراهک

 کند، عبارتست از: آموزشی پیشنهاد می

ای از وظایف و کارهای برجسته که دریک زمان نسبتاً طوالنی در مورد افراد ثبت و  ( مراجعه به خالصه9

 ضبط گردیده است.

ز ارزشیایی که دریک زمان نسبتاً طوالنی در مورد افراد انجام و ثبت گردیده ای ا ( مراجعه به خالصه2

 ( 9993. ) دفیلیپس ،  است

ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین » استافل بیم و شینک فیلد ارزشیابی را اینگونه تعریف کرده اند : 

ارزش و مطلوبیت هدف ها ، طرح  کردن ، بدست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد

ها ، اجرا ونتایج به منظور هدایت تصمیم گیری ، خدمت به نیاز های پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های 

ارزشیابی را بعنوان فرایند  2و باتوین  9بولمتس .(9989، )استافل بیم و شینک فیلد« مورد بررسی

عیین اینکه آیا و تا چه اندازه اهداف تحقق یافته اند تعریف سیستماتیک جمع آوری و تحلیل داده به منظور ت

3هلی کرده اند . همچنین
ارزشیابی را مقایسه ارزش و کیفیت مشاهده با استانداردها و  4و کالبرس  

ارزشیابی ممکن است در اشکال مختلف نظیر : ارزیابی نیازمندی ها، مطالعه . دانند استانداردها و مالک ها می

امه درسی ، ارزشیابی فراگیران ، ارزشیابی کارکنان ، آزمون پیشرفت و نگرش سنجی ، ارزشیابی برن زیر بنایی

شیابی و ، خود ارزسودمندی  –، تحلیل هزینه ، تحلیل ظرفیت تشکیالتی، ارزشیابی تولید، ارزیابی اثربخشی

ف اطالعاتی است و غالباً . ارزشیابی درصدد حصول عملکردهایی در فراسوی وظایدیگر انواع آن صورت گیرد

 (97: 9385در خدمت عملکردهای نهادی ، اجتماعی ، تاریخی و سیاسی می باشد . )ابیلی، 

                                                           
1  - - Boulmetis 
2- Butwin   
3- Holli  
4- Calabrese  
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از آنجا که ارزیابی نقش یک آیینه را برای نظام آموزشی ایفا می کند ، تصمیم گیرندگان و دست 

د و با استفاده از آن تصمیمات اندرکاران زیربط می توانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها بدست آورن

معموالً ارزیابی به  .به بازدهی مورد نظر اتخاذ نمایندالزم را در جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای نیل 

تجزیه و تحلیل عملکرد ، بازده و هزینه یک طرح پس از اجرای آن می پردازد . اگر درحین اجرای طرح انجام 

رنامه درسی ویا اتخاذ تصمیم برای ادامه ، گسترش یا تجدید نظر در درطرح پذیرد هدف آن بهبود مدیریت ، ب

خواهد بود . اگر ارزیابی در پایان طرح انجام شود ، هدف آن تعیین علل موفقیت یاعدم موفقیت طرح خواهد 

 .(99: 9373بود . )فریده مشایخ، 

 ( ارزشیابی و برنامه ریزی 3

یش بینی و تعیین راه ها ، روش ها و امکانات برای رسیدن به یک کلی یعنی پ برنامه ریزی در یک مفهوم

هدف مطلوب ، در حقیقت برنامه ریزی ، تفکر و تهیه و تدوین نقشه برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به 

ل بین وضع ( برنامه ریزی در جهت برقراری تعاد9379وضعیت مطلوب و ایده آل در آینده است .)میرکمالی، 

اهداف معینی تهیه و است که در راستای  9. به عنوان یک وسیله ، نوعی استراتژیوضع مطلوب استموجود و 

از قبل تعیین شده را  ی از طریق مالکها و استانداردهایفرایند اندازه گیری نتایج آموزش .تدوین می شود

ر امر آموزش موجب ارزشیابی آموزشی می نامند که از طریق آن مشخص خواهد شد که آیا سرمایه گذاری د

 (. 9383بهبود عملکرد کارکنان و یا موجب افزایش کارایی سازمان گردیده است)پاکدل، 

2نوی
( ارزشیابی آموزشی را فرایند جمع آوری نتایج مورد نیاز در جهت تعیین تاثیر آموزش 23332) 

ثر بخشی برنامه آموزشی در ابعاد میزان ا د وی ارزشیابی اطالعات مورد نیاز، به منظور تعیینمی داند، به اعتقا

 هم چون: از چه کسی پیرامون چه کسی، پیرامون چه چیزی، در چه زمانی و چگونگی را گردآوری می کند.

( بیان می کنند که سازمان ها باید به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش 9992) 3تاننبام و وود

ریغ نکرده و به طور موثر فعالیت های آموزشی خود را میزان سود، از سرمایه گذاری در آموزش کارکنان د

                                                           
1- Strategy 
2-  Noe 
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ارزشیابی ها نه تنها باید فرایند آموزش را در بر گیرد بلکه باید بازخوردی برای شرکت  ارزشیابی نمایند.

(.ارزشیابی آموزشی 2339، 4کنندگان در خصوص محتوا و قابلیت کاربرد برنامه ها باشد)لینگهام و همکاران

موزش کارکنان است که نقش کلیدی در کنترل کیفیت چرخه آموزش دارد، این نقش را بخشی از چرخه آ

ارزشیابی، فراهم کردن بازخوردهایی در خصوص اثربخشی روش های به کار رفته در آموزش، میزان تحقق 

اهداف تعیین شده و این که آیا نیاز های شناسایی شده سطوح فردی و سازمانی محقق گردیده اند، ایفا 

 (.2333، 5یکند)هونسونم

ارزشیابی آموزشی به ارزیابی ارزش کلی برنامه های آموزشی برمی گردد، این امر شامل محاسبه هزینه 

های آموزشی با نتایج عملی آموزش برای سازمان و کارکنان است. منظور از ارزشیابی کامل و صحیح این 

نجام پذیرد. همچنین نتایج آن، جهت رفع است که عمل ارزشیابی از دید گاههای مختلف و بدون نقص ا

نواقص و کمبود های  برنامه های آموزشی و همچنین اصالح، بهبود و باال بردن سطح برنامه های مطرح شده، 

مورد استفاده قرار گیرد و در حقیقت اهمیت ارزشیابی در این است که نتایج آن دوباره به صورت بازخورد به 

تا به این ترتیب تغییرات الزم و اساسی در محتوا برنامه ها ایجاد گردد)ابطحی،  برنامه آموزشی تغذیه گردد،

قابل ذکر است که ارزشیابی آموزشی به خودی خود حاصل نمی شود، نیازهای آموزشی شناسایی  (.9383

ه ی شده در مرحله اول از فرایند آموزش منجر به تعیین اهداف آموزشی می شود، اهداف به عنوان مبنا و پای

ی جهت ارزشیابی طراحی برنامه و اجرای آن قرار می گیرند، عالوه بر آن، نیازهای آموزشی و اهداف معیارها

  .(92334، ارزشیابی مهم ترین شیوه جهت ارزیابی اثربخشی برنامه ی آموزشی است)ویس،فراهم می آورند

را انجام داده و کدام نداده  هدف ارزشیابی تعیین این نکته است که کدام برنامه آموزشی رسالت خود

است. برنامه هایی که در وصول به اهداف خود شکست خورده اند کنار گذاشته شده و آن هایی که موفق 

                                                                                                                                                                                     
3- Tannen baum & woods  
4- lingham et al  
5
- Hanson 

1
- vays 
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( اهداف ارزشیابی آموزشی را در سه حوزه بیان 9999پاتریک) (.9378بوده اند حفظ می شوند)آل آقا، 

 میکند:

 دادن نقش آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمانی  توجیه وجود واحدآموزش در سازمان با نشان -9

 تعیین این که آیا برنامه های آموزشی ادامه یابند یا متوقف شوند -2

 به دست آوردن اطالعاتی راجع به چگونگی بهبود برنامه های آموزشی در آینده -3

 کنیم؟ (چرا ارزیابی می4

ی یک نسل برای نسل دیگر دانست )کافمن و گذار توان سرمایه های آموزشی هر کشور را می فعالیت

های  گذاری، توسعه انسانی است. به عبارت دیگر هدف فعالیت (. هدف اصلی این سرمایه9374هرمن، 

ای برای  های بالقوه انسان است. عالوه بر آن، به طور کلی، آموزش وسیله آموزشی رشد آگاهی و توانایی

های مناسب برای آنهاست. از  حل گی جامعه و پی بردن به راهشناسایی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهن

طرف دیگر، نظام آموزشی هر کشور از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در آن، باالترین نسبت را در 

ترین  توان یکی از پیچیده های دولتی دارد. بر این اساس نظام آموزش را می ها و دستگاه میان سازمان

 جتماعی، اقتصادی و فرهنگی منظور داشت.های ا زیرنظام

از نظر تماس با افراد جامعه، نظام آموزشی از باالترین میزان تماس و ارتباط برخوردار است. به طوری که 

های دولتی در بر  نظام آموزش و پرورش از نظر نیروی انسانی باالترین تعداد افراد شاغل را در میان دستگاه

آموز و دانشجو(، یاددهنده  قابل توجهی از افراد کشور به عنوان یادگیرنده )دانش دارد. عالوه بر آن تعداد

)معلم و مربی( و فراهم کننده خدمات پشتیبانی نظام آموزشی )سیاستگذار، مدیر، کارشناس،...( به طور 

ردگی و های یاددهی ـ یادگیری سروکار دارند. با توجه به گست مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی با فعالیت

ها، ارزشیابی  های آموزشی، ارزشیابی برنامه های نظام آموزشی، ارزشیابی سازمان پوشش وسیع فعالیت

تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد)استافل  کارکنان و ارزشیابی خدمات آنها می

  .(9989بیم ، 
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 ( نقش ارزیابی آموزشی5

ختلفی شده است. هدف ارزیابی، مانند نظارت، گردآوری اطالعات برای از ارزیابی آموزش تعابیر م

ریزی است. باید توجه داشت که ارزیابی فقط یکبار پس از اجرای برنامة آموزشی انجام  بهبود فرایند برنامه

ا هدف پذیرد بلکه در تمام طول اجرای برنامه بطور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد. تا تطبیق عملکرد را ب نمی

گیری  ها و اطالعات الزم برای تصمیم شود که داده برنامه میسر سازد. ارزشیابی بعنوانی جریانی تلقی می

شود. ارزشیابی بعنوان فعالیتی مشتمل بر توصیف و قضاوت است. تعریفی که از جامعیت بیشتری  فراهم می

است. وی معتقد است (2333) 9بای شود تعریف بی  برخوردار است و بیشتر عناصر مورد بحث را شامل می

به عملی که رخ آوری و تفسیر نظامدار شواهدی است که به قضاوت ارزشی با عنایت  ارزشیابی یعنی جمع

: 9383،)سلطانی.است( 7-2)شماره  شکلبصورت عنصر اساسی  4شود این تعریف شامل  منجر میدهد  می

49) . 
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 (9383:چهار عنصر ارزیابی آموزشی) سلطانی، 7-2شمارهشکل 
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.  انسانها با استفاده از محصول یا خدمتی استبارة شایستگی یا ارزش ارزشیابی فرایندی برای قضاوت در

تواند در  . هدف ارزیابی، تولید اطالعاتی است که میندعقل سلیم و تجربه همواره با ارزشیابی سرو کار دار

 (9-2.)گیرد ها برای باالبردن کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می ریزی و اجرای برنامه طرح

شود. در انجام این امر نخست، باید  ای ایجاد می یا نظام آموزشی برای برآوردن نیازهای ویژه هر سازمان

(. بنابراین 9374مشخص کرد )کافمن و هرمن،« نیازها را جهت اقدام درست قبل از انجام درست هر اقدامی»

یا « سنجش نیازها»های آموزشی باید به قضاوت درباره نیازها پرداخت، این عمل را  در ابتدای فعالیت

ریزی نظام پرداخته شد باید  نامند. پس از اینکه بر اساس نیازها به طراحی و برنامه می 9ارزشیابی تشخیصی

بر  2آن را سازماندهی و سپس فرآیند اجرای امور را ارزیابی کرد. نقش این نوع ارزیابی نظارت )پایش(

ایفا  3غییر جهت آنهاست. این نقش را ارزیابی تکوینیهای آموزشی، و در صورت لزوم ت چگونگی انجام فعالیت

های  ریزی و اجرای گام ها هنوز در مراحل برنامه کند. به عبارت دیگر، ارزیابی تکوینی هنگامی که فعالیت می

نقش سوم  شود. ای و برونداد نهایی( است استفاده می ای )در فرآیند به دست آوردن برونداد واسطه واسطه

های آموزشی است که طراحی یا تدوین آنها پایان یافته است و مراحل اجرایی  عیین بازده فعالیتارزیابی در ت

( تمایز میان 9979) 5به عقیده استیک برعهده دارد. 4آنها نیز به آخر رسیده است. این نقش را ارزیابی پایانی

بلکه این تمایز فقط از نظر استفاده از ارزیابی تکوینی و ارزیابی پایانی در رابطه با زمان و علت ارزیابی نیست 

های مختلف است.سه نقش ارزیابی آموزشی )نیازسنجی، تکوینی، پایانی( را  گیری نتایج ارزیابی برای تصمیم

توان به صورت  های آموزشی می ها یا فعالیت در رابطه با مراحل طراحی، اجرا و به دست آوردن بازده در برنامه

 (.3-2)جدول زیر نمایش داد

 

                                                           
1 - Needs assessment (diagnostic evaluation) 
2 - Monitoring  
3 - Formative evaluation  
4
 - Summative evaluation  

5
- stike  



 

93 

 24،ص 9383های ارزیابی با مراحل طراحی و اجرای برنامه )عباس بازرگان، رابطه نقش :3  -2 جدول

 مراحل برنامه

 دستیابی به بازده  برنامه اجرای برنامه طراحی برنامه نقش ارزیابی

 نیازسنجی

 تکوینی

 پایانی

× 

 ـ

 ـ

× 

× 

 ـ

× 

 ـ

× 

 گذاری آموزش هدف(ارزیابی فرآیند 6

های فنی و غیرفنی است  هدف گذاری آموزشی اولین قدم بعد از نیاز سنجی آموزشی در برگزاری آموزش

ها  ها اثربخش خواهد شد. یکی از دالیلی که آموزش سازی شود آموزش و در صورتی که این فرآیند خوب پیاده

گذاری  گذاری نامناسب است. منظور از هدف فهای عملیاتی کارآمدی مناسبی ندارند مربوط به هد در سازمان

های الزم برای تدوین  آموزش این است که این فرآیند خوب پیاده سازی شود و دائماً کنترل و مراقبت

گذاری حاصل  های مناسب آموزش به عمل آید. به طورکلی برای این که اثربخشی آموزش در بعد هدف هدف

 (.9389شود )سلطانی،  گذاری آموزشی است ترسیم می رآیند هدف( که بیانگر ف99-2شود )نمودار شماره 
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 (ارزیابی فرآیند تعیین و سازماندهی محتوا7

کند. به عبارت دیگر  ها را تضمین می انتخاب و سازماندهی درست محتوا نیز بخشی از اثربخشی آموزش

گیری باشد بلکه در مراحل مختلف بایستی  وزش قابل اندازهها چیزی نیست که در پایان آم اثربخشی آموزش

ها  بدان توجه کرد. بدین منظور برای سازماندهی محتوای آموزش و تضمین اثربخشی از اثربخشی آموزش

های زیر  توان از روش توان با برقراری توالی در محتوا به هدف بیان شده دسترسی یافت. بدین منظور می می

 استفاده کرد:

 

 

شفاف کردن 
 های آموزشیهدف

 (9389)سلطانی،  زشیگذاری آمو هدف ارزیابی فرآیند: 99-2شماره نمودار

فعالیت 

 آموزشی

خمیرمایه 

 گذاریهدف

 تحوالت

 هانارسایی

نظر 

 متخصصان

ارزشهای 

غالب 

 سازمان

فرهنگ 

 سازمان

محتوای 

 آموزشی

مأموریت 

 سازمان

های سیاست

 سازمان

عملیاتی کردن 
 های آموزشیهدف

فعالیت 

 آموزشی

فعالیت 

 آموزشی

 بانک اطالعاتی

 از صافی عبور اهداف

ها با تطابق هدف
 امکانات

 تدوین هدف آموزش

های تحلیل هدف
 آموزشی

 های کلی سازماناستراتژی

 امکانات و تسهیالت سازمان

 اهداف آرمانی سازمان

 اهداف کلی سازمان

 اهداف جزیی سازمان
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  سازماندهی محتوا از ساده به مشکل -

 نیازها سازماندهی محتوا بر اساس پیش -

 سازماندهی محتوا از کل به جزء -

 (.989-982: 9379سازماندهی محتوا بر اساس ترتیب زمانی )پورظهیر،  -

 اصول ارزیابی(8

 بندی کرد: توان به شرح زیر طبقه اصول ارزیابی را می

ی آموزشی، در درجة اول الزم است قبل از اجرای برنامه، میزان اطالعات، ها برای ارزیابی برنامه (9

 تحصیالت و توانائیهای تجربی شرکت کنندگان در دوره معین گردد.

های آموزشی باشد و پیوسته در ضمن اجرای برنامه  (  ارزیابی برنامه های آموزشی باید قسمتی از برنامه2

 انجام پذیرد.

 زشی همچنین باید در پایان دوره انجام گیرد.( ارزیابی برنامة آمو3

گیری درجة  های آموزشی برای اندازه های آموزشی حتی باید پس از تمام شدن برنامه ( ارزیابی برنامه4

 موفقیت شرکت کنندگان در اجرای وظایف و فعالیتهای شغلی در محیط واقعی کار نیز ادامه داشته باشد.

های آموزشی بطور مداوم مستقیم یا  ی باید از تمام افرادی که در برنامههای آموزش ( درارزیابی برنامه5

مند  غیرمستقیم سهیم هستند و همچنین افرادی که از محصوالت برنامه های آموزشی )آموزش رایگان( بهره

 شوند، نظر خواهی گردد. می 

، گر نه ارزیابیوده واقع شود ( اهمیت ارزیابی در این است که نتایج آن دربرنامه های آموزشی مورد استفا9

 (. 9993،  9) دفیلیپس کاری بیهوده و بی ثمر خواهد بود.

 

 

                                                           
1
 Dephilips, 
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 ( رویکرد های ارزشیابی9

صاحبنظران ارزشیابی آموزش در دیدگاه هایشان نسبت به ارزشیابی اختالف نظر دارند، این اختالف 

(.رویکردهایی که به صورت متداول 9375نظرها به ایجاد رویکرد های ارزشیابی آموزش انجامیده است)سیف، 

برای ارزشیابی آموزش مورد استفاده قرار می گیرد ریشه در رویکردهای سیستماتیک طراحی آموزش دارند. 

رویکردهای ارزشیابی بر پایه روش شناسی طرح ریزی نظامهای آموزشی طبقه بندی می شوند. یعنی با 

(، گلداشتاین و 9974ثار متخصصانی نظیر گانیه بریگز)در امریکا، با آ 9953و  9993نظامهای دهه های 

( معرفی شدند. ارزشیابی با نگاه سنتی، به مثابه مرحله نهایی یک رویکرد سیستماتیک است که 9992میگر)

قصد آن بهبود مداخالت آموزشی )ارزشیابی تکوینی( یا داوری در مورد اثربخشی)ارزشیابی پایانی( است.به 

های مختلفی از الگوهای ارزشیابی توسط علمای آموزشی صورت گرفته است که در طور کلی دسته بندی 

 زیر فهرست وار به آنها اشاره می شود

 (الگوی ارزشیابی پایانی2(الگوی ارزشیابی تکوینی 9 (:1967الف: دسته بندی اسکریون)

 وی تسهیل تصمیم گیری( الگ3(الگوی قضاوتی، 2( الگوی مبتنی بر تحقق هدفها، 1ب( دسته بندی پاپهام: 

 دسته بندی هفت گانه مرکز مطالعات ارزیابی دانشگاه کالیفرنیا: ج(

( الگوی مبتنی بر طرحهای تحقیق 4( الگوی پاسخ گرا، 3( الگوی تصمیم گر، 2( الگوی هدف گرا، 9

 ( الگوی کاربرد گرا 7( الگوی مبتنی بر مدافعه، 9( الگوی هدف آزاد، 5آزمایشی، 

1درزورتن و سند( 
 رویکردهای ارزشیابی آموزش را به شش دسته تقسیم کرده اند: (1987(

3مقاصد   و 2در رویکرد مبتنی بر هدف اهداف کلی :رویکرد مبتنی بر هدف -
مورد تاکید قرار می گیرند،   

 .در این رویکرد ارزشیابی آموزشی به دنبال این است که تعیین کند این هدف به چه میزانی تحقق یافته است

در رویکرد مبتنی بر مدیریت، هدف تشخیص و تحقق بخشیدن به نیازهای  رویکرد مبتنی بر مدیریت: -

 اطالعاتی مدیران تصمیم گیرنده است.

                                                           
2-Whorthen &Sandera   
2
- Goals  

3
Objectivs 
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در رویکرد مبتنی بر مصرف کننده تاکید عمده بر کسب اطالعات مربوط  رویکرد مبتنی بر مصرف کننده: -

رف کنندگان آموزش در انتخاب از میان برنامه های درسی به فرآورده های کلی آموزش است. که توسط مص

 مختلف فرآورده های آموزشی نظیر اینها مورد استفاده قرار می گیرد.

در رویکرد مبتنی بر نظر کارشناسان، تاکید اصلی بر کاربرد مستقیم  رویکرد مبتنی بر نظر کارشناسان: -

 آموزشی است.نظر کارشناسان در قضاوت درباره کیفیت فعالیت های 

در رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت  رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان: -

کنندگان بررسی طبیعت گرایانه و کوشش مشارکت کننندگان در تعیین ارزش ها، مالک ها و نیازها و داده 

 های ارزشیابی مورد تاکید قرار می گیرد.

در این رویکرد اختالف نظر های ارزشیابان مختلف مورد تاکید  ف نظر کارشناسان:رویکرد مبتنی بر اختال

 قرار می گیرد.

( مبتنی بر نظر 4( هدف آزاد، 3( مدیریت گرا)سیپ(، 2( هدف گرا، 9 (:1988دسته بندی هاوس)ه( 

 تی( طبیعت گرایانه و مشارک8( اجرای عمل، 7( مبتنی بر مدافعه، 9،  ( اعتبار سنجی5خبرگان، 

رویکرد عام و مربوط به ارزشیابی آموزش را می توان  6بنابراین با مطالعه ادبیات ارزشیابی آموزشی به طور کلی 

 شناخت:

( ارزشیابی هدف آزاد، 4( بازنگری حرفه ای، 3( ارزشیابی پاسخگو، 2( ارزشیابی مبتنی بر هدف ، 9

 (شبه ارزشیابی9(ارزشیابی سیستمها، 5

 وظایف ارزشیابی( 11

رود. اهداف ارزشیابی معموالً از نوع اهداف اطالعاتی  وظایف ارزشیابی از اهداف بیان شده آن فراتر می

شناختی، سیاسی و تاریخی نیز  ای، اجتماعی، روان است، ولی وظایف آن، در عین اطالعاتی بودن، جنبه حرفه

 دارد.

فراهم ساختن بازخورد و ایجاد اطالعات  الف( وظایف اطالعاتی: وظایف اطالعاتی ارزشیابی کامالً و متضمن

 برداری قرار گیرد. های در حال اجرا مورد بهره تواند برای اصالح برنامه مفید است. اطالعاتی که می
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برد،  ای ارزشیابی درک ما را درباره وسیله و هدف یک برنامه باال می ای: وظایف حرفه ب( وظایف حرفه

دهد و اقدامات اصالحی را توصیه  دهای مورد استفاده را نشان میها و راهبر اثربخشی یا شکست برنامه

ها صرفاً برای کشف نقاط ضعف یک برنامه نیست، بلکه اثبات  کند. الزم به ذکر است که انجام ارزشیابی می

 نقاط قوّت و مثبت آن را نیز در نظر دارد.

کند. در بهترین وضع خود، به  ج( وظایف سازمانی: ارزشیابی وظایف سازمانی نقش مهمی را ایفا می

های عملیاتی  کند تا از طریق بررسی اهداف، کاهش تشریفات اداری و روشن نمودن شیوه ها کمک می سازمان

 استاندارد و مکتوم در کارهای عادی روزانه به تجدید بنا و نوسازی سازمانی خود بپردازد.

رنامه کار و دامن زدن به بحث در مورد د( وظایف سیاسی: از جمله وظایف سیاسی ارزشیابی تنظیم ب

دهد و توانایی افزایش مشارکت شهروندان را دارد.  مسایل مهم است. این نوع وظایف روایی را افزایش می

تواند از یک سو به برنامه در حال اجرا مشروعیت بخشد و از سوی دیگر برای سدّ کرن راه  ارزشیابی می

هایی را که عامالن سیاسی احتماالً درصدد  تواند بدواً برنامه زشیابی میسرزنش به دنبال سپر بالیی باشد. ار

تواند با ارتقای منافع ارباب رجوع و گروه مؤسسان،  باشند از بین ببرد. ارزشیابی می خاتمه دادن به آنها می

ابراز  بعضی از وظایف سیاسی حادی را به انجام رساند. افرادی که به صورت فقدان ارزشیابی فرصتی برای

 یافتند.  عقاید خود نمی

توان وظایف  روان شناختی: از وظایف روان شناختی ـ اجتماعی ارزشیابی می وظایف اجتماعی ـه( 

بخشی و رمزدار کردن آن را نام برد: یعنی از طریق تسکین مسایل اجتماعی پیچیده و انتخاب شقوق  آرام

تر آن، انجام این وظایف  های مثبت دهد. در جنبه ت مینسبتاً ساده به شهروندان و ارباب رجوع احساس امنی

 تواند امر حل و حکمیت تضادها را بهبود بخشد. می

و( وظایف تاریخی: و باالخره ارزشیابی وظایف تاریخی مهمی دارد، از جمله ثبت و مستند کردن اعمال 

 (98-58: 9375اچ. اس. بوال،ها و نتایجی که در غیر این صورت به بوته فراموشی سپرده خواهد شد ) پدیده
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 (گزارش کردن نتایج مطالعات ارزشیابی11

 (گزارش پیشرفت11-1

های انجام شده در یک دوره  ای نسبتاً کوتاه از فعالیت شود از خالصه گزارش پیشرفت معمولی تشکیل می

یش آمده و یا حل هایی که در آینده نزدیک انجام خواهد شد. بیان مشکالتی که پ زمانی معین، ارائه فعالیت

ها مطلع ساختن مدیران و  های مقدماتی، هدف کلی از این گزارش ای از یافته اند و احتماالً خالصه شده

کارکنان برنامه از پیشرفت کار ارزشیابی است. اغلب اوقات، اطالعات ارائه شده در گزارش پیشرفت به مالقات 

کند. هدف از  انجامد یا این مالقات را ایجاب می ا هر دو میعامالن ارزشیابی با مدیران یا کارکنان برنامه و ی

هاست. به طوری که برنامه آموزشی و ارزشیابی هر  ریزی و هماهنگ کردن فعالیت ها معموالً برنامه این مالقات

ای  توان چون وسیله های پیشرفت گاه می دو بتوانند طبق برنامه یا بدون مشکل ادامه پیدا کنند. از گزارش

ی بیرون کشیدن اطالعات مورد نیاز استفاده کرد. مثالً در مراحل اولیه یک مطالعه ارزشیابی، اگر این برا

های کلی و جزیی یک برنامه، دوره  ها در دست نباشد، وقت و نیروی بسیار صرف مشخص کردن هدف گزارش

ه توسط کارکنان برنامه ها را به شکلی ک توان در یک گزارش پیشرفت زودهنگام هدف شود. می و یا درس می

های آنها را دید. در هر صورت، هدف  مشخص شده است گزارش کرد و از آنها خواست تا نظر دهند و واکنش

نفع از پیشرفت ارزشیابی باخبر باشند. )کیامنش،  های پیشرفت آن است که همه افراد ذی اصلی از گزارش

9379 :254 ) 

 (گزارش نهایی2 -11

ش با گزارش پیشرفت تفاوت دارد، زیرا عالوه بر گزارش نتایج مطالعه، گزارش نهایی کم و بی

ده را نیز شامل شود. از این های آین های مربوط به فعالیت ها، قضاوت درباره ارزش برنامه و توصیه گیری نتیجه

گزارش نهایی مطالعه ارزشیابی تا حدی سندی سیاسی است. ناتوانی از تشخیص این نکته اساسی نظر،

ماالً مشکالت بسیاری به دنبال خواهد داشت. مثالً اگر عامل ارزشیابی نتیجه بگیرد که یک دوره یا برنامه احت

کند و توصیه کند که بالفاصله به برنامه خاتمه دهند. ممکن  هیچ کمکی به برآوردن یک نیاز آموزشی نمی

جای آنها بیایند. حاصل این عمل  کار شوند و یا کسان دیگری به است این کار موجب شود گروهی از کار بی
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تواند به از بین رفتن یک یا چند مقام سازمانی بینجامد که برای نظارت برنامه ایجاد شده بودند)همان  می

 منبع( 

 شیابی ارز های الگو( 12

  2 ( الگوی ارزشیابی سیپ12-1

سیک ارزشیابی ، بر اساس تجارب بدست آمده از ارزشیابی در مدارس و تحلیل منطقی شیوه های کال

استافل بیم و همکاران وی به این نتیجه رسیدند که ارزشیابی نباید با فعالیت هایی نظیر اندازه گیری ، 

یا تطابق نتایج و هدف ها یکسان قلمداد شود . در نتیجه ضرورت تدوین  ، طرح آزمایشی   9قضاوت حرفه ای

مدل (. 43: 9377د مطرح گردید)کیامنش،ی موجویک مفهوم بهتر از ارزشیابی به منظور غلبه بر ضعف ها

سیپ هنگامی که برای اولین بار مطرح شد، با تاکید بر توضیح نیازهای تصمیم گیری ارزشیابی، مشاهدات 

منظم و سنت آزمون تست های پیشرفت تحصیلی در مدارس واژه سیستم ها را با پژوهش رسمی تلفیق کرد. 

یرونی، اعتبار، عینیت، مناسبت، اهمیت، وسعت عمل، قابل قبول بودن، این مدل معیارهای روایی درونی و ب

مناسب بودن با شرایط زمانی، قابلیت نفوذ و کارایی اطالعات حاصل از ارزشیابی را پذیرفت و بخاطر توجه 

 (.47: 9383اندک خود به مساله ارزش ها، مورد انتقاد قرار گرفت)ابیلی،

 عبارتند از :  مراحل ارزشیابی براساس الگوی سیپ

  2 زمینهر ،بستارزشیابی بافت ، -الف

از نظر استافل بیم و همکارانش این مهمترین نوع ارزشیابی است. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک 

زمینه منطقی برای تعیین هدف های آموزش است. این مرحله از ارزشیابی همچنین شامل کوشش های 

ربوط در محیط آموزشی و نیز کوشش در جهت شناسایی مشکالت، نیازها، تحلیل گرانه برای تعیین عناصر م

و فرصت های موجود در یک بافت یا موقعیت آموزشی است. بطور خالصه این مرحله از ارزشیابی به تصمصم 

                                                           
2- 

CIPP Evaluation Model 

1-professional judgment  
2  -  Context Evaluation 
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گیری در زمینه طراحی کمک می کند. روش های ارزشیابی از بافت عمدتاً توصیفی و مقایسه ای هستند. 

 (74: 9378)سیف، 

  9 ارزشیابی درون داد -ب 

در این مرحله ارزشیابی اطالعات مورد نیاز درباره چگونگی استفاده از منابع به منظور دستیابی به هدف 

های برنامه جمع آوری می شوند. در ضمن ارزشیابی درون داد، ماهیت توانایی های نظام آموزشی و استراتژی 

در نتیجه ارزشیابی از بافت مشخص گردیدند، تعیین می شود. های بالقوه برای رسیدن به هدف های که 

همچنین در این مرحله از ارزشیابی به تصمیم گیرندگان کمک می شود تا روش هایی را طراحی و انتخاب 

هدف اصلی ارزشیابی درون داد کمک به ف ها ضروری تشخیص داده شده اند. کنند که برای دستیابی به هد

که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به هدف های تعیین شده، در مرحله تدوین برنامه ای است 

 ارزشیابی زمینه، طراحی شده است. 

  2 فرایند ارزشیابی -ج

در این ارزشیابی کوشش می شود تا پاسخ پرسش هایی نظیر اینها تعیین گردند : آیا برنامه ها به خوبی 

راه موفقیت آن قرار دارند ؟ چه تغییراتی ضروری هستند ؟  در حال پیاده شدنمی باشند ؟ چه عواملی بر سر

از طریق نظارت مداوم و دقیق بر ت شیوه های اجرایی کمک می کند. پاسخ این پرسشها به کنترل و هدای

چگونگی اجرای برنامه به اجرا در آمده، عامل ارزشیابی، شرایط الزم جهت تصمیم گیری معقوالنه در مورد 

فراهم می آورد. از اطالعات فراهم شده، عالوه بر امر تصمیم گیری  می توان در امر اجرای برنامه را 

پاسخگویی نیز استفاده نمود. نتایج حاصل از ارزشیابی فراگرد یک منبع اطالعاتی بسیار مهم برای تفسیر 

از یک برنامه باید  نتایج حاصل از ارزشیابی برون داد نیز به شمار می آیند. زیرا برای بررسی نتایج بدست آمده

فرایند، اجرای  ارزیابی(. 75: 9378مشخص شده باشد .)سیف، چگونگی به اجرا در آمدن آن برنامه قبالً 

                                                           
1 -  Input Evaluation 
2 -  Process  Evaluation  
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برنامه را، برای یاری به مجریان برنامه مورد سنجش قرار می دهد و سپس به گروه گسترده تری از ذی نفعان 

 (.7-8: 2333ک می کند)بیم و همکاران، برای قضاوت در خصوص اجرا برنامه و تعبیر نتایج کم

 : 9برون داد ارزشیابی -د

در این مرحله معلوم می شود که نتایج بدست آمده چه هستند. بعد نتایج حاصل با هدف های برنامه 

مقایسه می گردد و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص می گردد. پس از بررسی کامل نتایج، اطالعات 

ار تصمیم گیرندگان گذاشته می شود تا در صورت لزوم درباره ادامه برنامه ، متوقف ساختن آن الزم در اختی

هدف از ارزشیابی برون داد ، اندازه گیری ، (. 77: 9378تخاذ تصمیم کنند)سیف، یا تجدید نظر در آن ا

آن است که میزان  تفسیر و قضاوت در مورد نتایج حاصل از برنامه است . سعی عامل ارزشیابی برون داد بر

موفقیت برنامه در برآورد کردن نیاز گروه هایی که برنامه جهت خدمت به آنان طراحی و به اجرا گذاشته شده 

است را مشخص سازد . ارزشیابی برون داد ارزش برنامه به اجرا گذاشته شده را مشخص کرده و اطالعات الزم 

یل و یا تکرار برنامه فراهم می سازد . از نتایج این ارزشیابی را برای تصمیم گیری در مورد ادامه ، توقف ، تبد

در الگوی ارزشیابی . (49: 9377برای پاسخگویی در مورد اثرات برنامه می توان استفاده نمود . )کیامنش، 

سیپ، نظام آموزش کارکنان با توجه به چهار جزء فوق مورد نظر قرار می گیرد و برای هر جزء نظام ارزشیابی 

ه ای منظور می گردد. از این رو کاربرد الگوی ارزشیابی سیپ در برنامه ریزی آموزش کارکنان شامل چهار ویژ

: 9388را نشان می دهد)مطهری نژاد،  CIPPسطوح ارزشیابی ( 92 -2نوع ارزشیابی است. )نمودار شماره 

29 .) 

                                                           
1-Output Evaluation      
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 9( الگوی سالیوان12-2

 (:9382دارد )ابطحی،  خشی آموزشی را در پنج مرحله بیان میگیری اثرب وی اندازه

 قبل از آموزش: -9

 گویند به نیازسنجی آموزشی نیاز دارند؛ تعداد افرادی که می -

 .کنند نویسی می تعداد افرادی که برای آن اسم -

 :پایان آموزش در -2

 تعداد افرادی که تمایل به شرکت در دوره داشتند؛ -

 که به جلسه توجه داشتند؛ تعداد افرادی -

 رضایت فراگیران در پایان آموزش؛ -
                                                           
1 Sullivan 

 زمینه )محیط سازمانی(

 فرایند یاددهی و یاد گیری -

 فرایند ساختاری و مدیریتی -

 فرایند پشتیبانی -

 (9933)مطهری نژاد،  CIPP سطوح ارزشیابی 91-1نمودار 

 یادگیرند گان -

 مدرس یا استاد -

 برنامه درسی -

 مواد آموزشی -

 فضا و تجهیزات -

 کارگنان آموزش -

 بودجه -

 آموزش کارکنان -

 ارتقاء سطح دانش -

 نگرش و مهارت -

انتقال یادگیری به محیط  -

 کار

 بازخورد

 فرایند برونداد درونداد
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 تغییرات قابل سنجش در دانش و مهارت در انتهای دوره آموزشی؛ -

 توانایی حل مشکالت در پایان دوره آموزشی؛ -

 .تمایل به سعی و تالش یا استفاده از مهارتها و دانشها در پایان دوره آموزشی -

 :اثرات تاخیری -3

 هفته بعد از دوره آموزشی؛ x یت فراگیرانرضا -

 هفته بعد از دوره آموزشی؛  xرضایت فراگیران  -

 هفته بعد از پایان دوره آموزشی؛ x ها نگهداری آموخته -

 هفته بعد از دوره آموزشی؛ x توانایی حل مشکالت در -

 .بعد از پایان دوره آموزشی هفته x تمایل به نشان دادن توانایی یا گرایش به استفاده از مهارتها در -

 :شغل تغییرات رفتاری در -4

دهند یا از دانشها و مهارتهای جدید بعد از دوره آموزشی  ای که رفتارشان را تغییر می افراد آموزش دیده -

 کنند؛ استفاده می

ای ناشی از خاطر استفاده از مهارتها و دانشه ای که مدیرانشان تغییرات رفتاری را به افراد آموزش دیده -

 اند؛ دوره آموزشی گزارش داده

خاطر استفاده از مهارتها و  ای که واقعاً تغییرات در رفتار آنها مشاهده شده است به افراد آموزش دیده -

 دانشهای ناشی از دوره آموزشی.

 :تغییرات عملکردی در سر کار -5

 دهند؛ تغییرات در رفتار تغییر می عنوان نتیجه ای که عملکرد واقعی خودشان را به افراد آموزش دیده

اند و یا نمره  شان را تغییر داده دهند که آنها عملکرد ای که مدیرانشان گزارش می افراد آموزش دیده

 ارزیابی عملکرد آنها که در طول چند ماه تغییر پیدا کرده است؛
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عنوان نتایج تغییرات  ان بهش ای که بهبود قابل مشاهده و قابل سنجش در عملکرد واقعی افراد آموزش دیده

 رفتاری و مهارتی دیده شده است؛

 .اند شوند که در دوره آموزشی شرکت کرده وسیله اشخاصی مدیریت می عملکرد افرادی که به

9( الگوی ارزشیابی اثربخشی آموزشی شایستگی محور 12-3
  

نابع انسانی برای تولید آموزش مبتنی بر شایستگی یکی از رویکردهای توسعه ظرفیتها و قابلیتهای م

است. در آموزش مبتنی بر شایستگی، شایستگیهای مربوط به هر یک از مشاغل تعیین و دانش،  ارزش

های  گردد. سپس برنامه مهارت، رفتار، ویژگیهای شخصیتی، مربوط به هر یک از شایستگیها مشخص می

ز کارکنان سازمان تدوین و اجرا توسعه و آموزش فردی در راستای کسب این شایستگیها برای هر یک ا

شود. در این میان یکی از گامهای اساسی آموزش مبتنی بر شایستگی برخورداری از الگوی شایستگی  می

سنجی و  تواند برای اهداف مختلفی از قبیل انتخاب و استخدام نیرو، نیاز است که چنین الگویی می

الگوی ارزشیابی   .ای داشته باشد د، کاربردهای گستردهریزی آموزش، توسعه کارکنان و مدیریت عملکر برنامه

ای بر شایستگیهای شغلی مورد نیاز برای هر حرفه یا شغل  اثربخشی آموزشی شایستگی محور، نگاه عمده

ای قبل و بعد از  و حرفه  های آموزشی بر اساس تغییراتی که در عملکرد شغلی داشته و ارزشیابی افراد و برنامه

نیازهای اجرای آموزش مبتنی بر  خالصه، مزایا، چالشها و پیش طور به شود. ده است انجام میآموزش حاصل ش

 :(4-2شایستگی ها عبارتند از )جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Competency Based Training (CBT) 
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 CBT نیازهای اجرای آموزش :مزایا چالشها و پیش4 -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :9( الگوی ارزیابی آموزش بر مبنای ارزیابی عملکرد 12-4

تواند از  آموزشی می  های گیری اثربخشی دوره یا آموزش مبتنی بر عملکرد، اندازه POTدر الگوی کاربردی 

 مانند بودجه، نیروی  دادهای آموزشی بحثهای کالن اقتصاد آموزش باشد. افرادی معقتد هستند چون درون

مشاهده و   دادهای آن نیز قابل آموزشی قابل مشاهده هستند، باید برون  انسانی، فضا، تجهیزات و تسهیالت

آموزش مانند تغییر رفتار، تغییر دانش، تغییر مهارت و نگرش   دادهای گیری باشند و از آنجایی که برون اندازه

نکته باید   گیرد. البته به این ز به سختی صورت میآن نی  گیری طور مستقیم قابل مشاهده نیستند، لذا اندازه به

ای جز این نیز وجود ندارد و به هر  گیری دقیق آن بسیار مشکل است، ولی چاره اندازه  توجه داشت که گرچه

 گیری کرد. نسبی اندازه  حال باید آنرا هر چند به صورت

                                                           
1 Performance-oriented Training  (POT) 

 نیازهای اجرای الگو چالشها و پیش مزایا ویژگیها

 نوآوری

تغییر در شیوه نیازسنجی آموزشی سطوح  -

 مدیریتی و رهبری

عملکردی مطلوب به جای توجه به رفتارهای  -

 ویژگیهای شغل

تعیین نوع تمرینهای مورد نیاز هر دوره  -

 آموزشی

 بر بودن هزینه -

 پذیری انعطاف

گیری از دانش و توانمندی همکاران  بهره -

 درون سازمان به عنوان مربی دوره

های آموزشی سطوح  هدفمند نمودن دوره -

 مدیریتی و رهبری

 تعیین و تربیت مربی -

یاز به تخصصهای گوناگون و نهادهای ن -

تخصصی مختلف برای استفاده صحیح از 

 آنها

 نحوه ارزیابی

ها با روش تلفیقی کرک  ارزیابی اثربخشی دوره -

 پاتریک

 393ارزیابی بهبود شایستگیها با روش بازخورد 

 درجه

اجرای روش ارزیابی با رویکرد  -

 ای توسعه

 بیاطمینان از روایی و پایایی ارزیا -

 بسترسازی

 های فردی بسترسازی توسعه برنامه -

 ایجاد انگیزه با اعطای پاداش آموزشی

 طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی -

 نحوه اعطای پاداش -

انتقال پارادایم از ارزیابی به بهبود و  -

 توسعه
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شود و  اجرا می " پس رویدادی"  صورت بهبر مبنای ارزیابی عملکرد   با توجه به مطالب فوق، الگوی آموزش

زمان اجرای آن نیز جهت ظهور و بروز تأثیرات آموزش بر عملکرد مانند اغلب الگوهای اثربخشی آموزشی 

مبنای کار خود را بر   الگوی است که POTافراد دو، سه و گاه چندین ماه پس از پایان دوره است. الگوی 

روش ارزیابی  (.9383های آموزشی قرار داده است  و )سلطانی،  دوره  طیاساس ارزیابی عملکرد افراد پس از 

ترین  مرسوم  های آموزشی است که دوره  ترین و بهترین روشهای سنجش میزان اثربخشی عملکرد از کاربردی

ی برا شود. تعیین اعتبار و ارزشیابی اثربخشی استفاده می  معیار سنجش برای تمام شغلها بوده و از آن برای

شود که  ارزیابی عملکرد شاخصهای زیر توصیه می  های آموزشی با استفاده از روش ارزشیابی اثربخشی دوره

ها مشخص  شاخصها توسط مسئول مستقیم افراد، تکمیل و پس از تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی دوره  این

 شاخصها عبارتند از:  خواهد شد. این

  کیفیت کار افراد -

 ای افرادکیفیت مهارته -

 افرایش دانش شغلی افراد -

 افزایش احساس مسئولیت افراد )وجدان کاری( -

 افزایش مشارکت و همکاری افراد  -

 افزایش خالقیت و نوآوری  - 

 تحقق اهداف سازمان -

 رشد شخصیت و انضباط شخصی -

  (9389انگیزش شغلی )راصد،  -

که میانگین نمرات  صورتی شود. در نمره( می 93  لای تعیین )هر سؤا برای هر یک از شاخصهای زیر نمره

بود، اقدامات  53شود و اگر کمتر از  ( باشد، دوره اثربخش ارزیابی می53هر دوره باالتر از حد متوسط )

 گیرد: اصالحی زیر صورت می
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 تجدید نظر در اهداف آموزشی -

 بازبینی محتوای آموزشی -

 مهبررسی روش و چگونگی مراحل اجرایی برنا -

 ها روش ارزیابی دانش و مهارت -

 تجدید نظر در تعیین نیاز آموزشی -

 بررسی نحوه انتخاب برای برنامه آموزشی -

 (.9389)عزیزی،  توجه به مسائل انگیزشی  -

 1( CIPO) ( الگوی ارزیابی آموزش مبتنی بر فرآیند آموزشی12-5

 (:9379)سیف، این روش که توسط پتر وار ارائه شد شامل چهار مرحله است 

کنندگان در برنامه  مرحله اول( : ارزشیابی زمینه کار: بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای کاری شرکت

وسیله اطالعاتی در زمینه وظایف و مسئولیتهای واقعی آنان در محیط واقعی کار  آموزشی است، تا بدین

 بدست آید.

مل سه گام اصلی است در ابتدا به ارزیابی فرآیند ها: در این مرحله که خود شا مرحله دوم(: ارزیابی داده

پردازیم و در گام آخر  هدفگذاری آموزشی پرداخته سپس به ارزیابی فرآیندهای مرتبط با نیازهای آموزشی می

 پردازیم. نیز به سازماندهی محتوایی می

زشی، ارزیابی نحوه بخشی فرآیند آموزش: این مرحله شامل ارزیابی روشهای آمو مرحله سوم(: ارزیابی اثر

 .اجرای آموزش و ارزیابی استانداردهای آموزشی است

 انجام آموزش یهابرنامه کار جینتا یبررس منظور به که: آموزشی نتیجه و عملکرد ارزیابی :چهارم( مرحله

 :است یفرع مرحله 3 یدارا خود قسمت نیا .شود می

                                                           
1-Content-Input- Process- Outpu 



 

939 

 شرکت در حاصله رییتغ ةدرج یریگه انداز یبرا یآموزش ةدور اتمام از پس بالفاصله که یابیارزش( الف

 آمد؛ درخواهد اجرا مرحله به رفتار مهارت و معلومات نظر از کنندگان

 انجام راه در و کار یواقع طیمح در کنندگان شرکت تیموفق درجه یریگ اندازه یبرا که: یانیم یابیارزش(ب

 گرفت؛ خواهد صورت فیوظا

 در و ردیگی م صورت یآموزش ی برنامه کار جینتا شدن روشن منظور به واقع در که: درازمدت یابیارزش( ج

 کل در ای و یقسمت در الزم رییتغ آمدن وجود به در یکل طور به و کنندگان شرکت در یآموزش برنامه راتیتأث آن،

 گرفت خواهد قرار یبررس مورد ده،یگرد جادیا کنندگان شرکت رفتار در که ییرهاییتغ جهینت در و سازمان کی

 (.9384)برزگر، 

 ت جامع درارزشیابی اثربخشیفالگوی کرك پاتریك رهیا( 12-6

یکی از با نفوذ ترین مدل های ارزیابی و سنجش مدیریت منابع انسانی مدل کرک پاتریک می باشد که 

(. از این مدل بیش از سی سال است که 233:  2334توسط دونالد کرک پاتریک توصیف شده است)اسمیت، 

سازمان هایی که به دنبال سود بیشتر هستند به منظور ارزیابی از دوره های آموزشی استفاده می در 

(. این الگوی جدید، فقط به دنبال سنجش تاثیرات برنامه ارزشیابی پایانی و پیگیری 349: 2334شود)بتیس، 

ن های متعددی نظیر است، و در این زمینه سطوح مختلفی برای آن شناسایی می کند، این الگو در سازما

محبوبیت این مدل به چند دلیل است، نخست  (.985: 9383بانک بارکلی اجرا شده است)فتحی واجارگاه 

اینکه این مدل برای مشاغلی که نیاز به آموزش دارند به منظور ارزیابی آموزش های داده شده، به روشی 

تایج سطح چهار، که شاید با ارزش ترین یا نظام مند قابل اجرا است. دوم اینکه اصرار کرک پاتریک بر ن

مشروح ترین اطالعات درباره آموزشی که کسب شده باشد را در بر دارد. برای آموزش مشاغل در سازمان ها 

مرحله نهایی به عنوان نتایجی است که از  این بعد ارزیابی گفته می شود. ودر پایان محبوبیت عمومی در این 

، 9کار بالقوه اش برای ساده کردن فرایند ارزیابی مربی آموزشی است)بتسمدل چهار سطحی، تابع طرز 

                                                           
1
-Bets 
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(.با توجه به جامعیت الگوی تجویز شده توسط دونالد کرک پاتریک، طرح ویژه ای برای ارزشیابی 349: 2334

سطوح اثربخشی دوره های آموزشی در چارچوب اهداف و متدلوژی زیر تدوین و برای اجرا پیشنهاد می شود:

 :(9999، 9)کرک پاتریکد نظروی به قرار ذیل است : مور

 سطح عکس العمل(12-6-1

.( را .کارآموزان، مدرسان و. پس از پایان دورة آموزشی می توان عکس العمل شرکت کنندگان در دوره )

ترین روش دراین سطح استفاده از  بررسی کرد. متداول  دربارة اینکه آیا دوره اثربخش بوده است یانه ؟

ها و  ها عبارت از بررسی عکس العمل ترین نوع ارزشیابی در سازمان های نظرخواهی است. متداول سشنامهپر

سطح ” ، این ارزشیابی که از آن تحت عنوان است آموزشی  های کارآموزان بالفاصله پس از پایان دورة واکنش

آن است تا نظرات کارآموزان را  عمدتاً با استفاده از پیمایش بدنبال ،شود ارزشیابی نام برده می “اول 

درخصوص کیفیت دوره آموزشی به تصویر بکشد و درعین حال پیشنهادات آنها را برای بهبود دورة ذیربط 

تواند بازخورد فوری برای  هایا عکس العمل ها دارای این ارزش است که می رزشیابی واکنشامشخص نماید. 

 . ود خود دوره وبرنامه آموزشی فراهم سازدعملکرد مدرس دوره ونیز پیشنهاداتی برای بهب

 ارزشیابی عکس العمل ها نسبت به دوره آموزشی الف(

هایی که درپایان دوره  همانطور که خاطرنشان شد، ارزشیابی عکس العمل عمدتاً توسط پرسشنامه

ونیز مصاحبه شیوه های دیگری نظیر برگزاری جلسات  عالوه بر پرسشنامه،  صورت می پذیرد.  توزیع می شود،

ای با شرکت  ارزشیابی بصورت تشکیل جلسه ویژه ،میتواند دردستورکار قرارگیرد. درصورتیکه درپایان دوره

تواند نقطه نظرات و دیدگاههای شرکت کنندگان را دربارة  واحد آموزش می  کارآموزان و ارزشیاب انجام شود،

درطراحی دوره های  ل از این بحث و گفتگو، دوره ها با عمق بیشتری بررسی کند و نتایج حاص اثربخشی

های  . مصاحبه(9994)جنتری، انتخاب روش آموزش و مانند آن استفاده مطلوب بعمل آورند آموزشی جدید،  

های اززشیابی اثربخشی درسطح واکنش است. بعد از آنکه کارکنان  ترین روش شفاهی نیز یکی از قدیمی

                                                           
1 - Kirk Patrik  
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براثر فعالیت های کالس درس و تعامل خود بامدرس وسایر همکاران   دریک دوره آموزشی حضور می یابند،

بندد. شرکت  تصویری از دورة آموزش در ذهن آنها نقش می  عنایت به تجربیاتی که درکار سازمان دارند، وبا

ارزیابی خود از دوره را به یکدیگر منتقل می   کنندگان عمدتاً بطور غیر رسمی و درقالب گفتگوهای دوستانه،

از دوره داشته باشند، آن را به سایرین نیز منتقل میکنند و اگر بیشتر افراد تصویری مثبت نند. به این دلیل ک

درعین حال هنگامیکه  گذارد. های آموزشی آتی اثر می این امر در استقبال سایر نیروهای سازمان از دوره

ا درمحیط کار منتقل نموده و این امر برخی افراد تصور منفی از دوره داشته باشند آن را به سایر نیروه

های  به این دلیل بهتر است مصاحبه. ( 2333، 9فورد)  گذارد. برتصور نیروهای سازمان از آموزش اثر می

های  تواند داده مصاحبه های شفاهی می .تجهیزات باشد، ارزشیابی بسیار غیررسمی و بدون استفاده از وسایل

که چون باتعداد  اما درعین حال باید توجه داشتها فراهم کند  رهارزشمند ی را درخصوص اثربخشی دو

چند نفر می تواند بر برداشت احیاناً مثبت بسیاری برداشت منفی یک یا   آید، عمل میاندکی از افراد مصاحبه ب

. گاهی اوقات انجام این غلبه کند  دیگر از شرکت کنندگان که بعلت کمبود وقت مصاحبه نمی شوند،

ها با افراد ناراضی نیز سبب می شود که آنها انگیزه بیشتر ی پیدا کرده ودیدگاه منفی خود را به  مصاحبه

تواند واقعاً اثربخش بوده باشد وتنها یک یا چند نفر از  صرفنظر از اینکه دوره می  گوش مقامات باالتر برسانند،

  .(9995، 2رویس) دوره ناراضی باشند

فاهـی سبب شده است تا واحدهای آموزش از روشهای های ش مسائل و مشکالت مصاحبه

تر ونظامدارتری برای ارزشیابی اثربخشی درسطح واکنش استفاده کنند تا درآن کلیه افراد  سیستماتیک

چند نفر که از انگیزه باالیی برای مخالفت یا  داشته باشند و دیدگاه دویا ر راظشرکت کننده فرصت اظهار ن

های نظر خواهی  برارزشیابی اثربخشی از دوره تأثیر نگذارد. بنابراین پرسشنامه  رند،موافقت با دوره برخوردا

ترین و بهترین ابزارها درارزشیابی اثربخشی درسطح واکنش شناخته شده است و از لحاظ تجربه  یکی از کامل

                                                           
1- Ford 
2 - Raivas  
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واع مختلف پیمایش ان در ذیل ای برخوردار است. ها از کاربرد گسترده شود که دراکثر سازمان نیز مشاهده می

 عبارتند از:ها  ها در ارزشیابی واکنش سشنامهمبتنی بر پر

  بندی روش درجه(1

ابتدا عناصر عمده دوره   نیز مشهور است،“  9از طریق کارت گزارش” دراین روش که به روش پیمایش 

ا عدد آموزشی را مشخص می کند وسپس از شرکت کنندگان می خواهد تا برای هریک از آنها درجه ی

  ترین عناصر یا مؤلفه های آموزش نیز عبارتند از : مشخص نمایند. مهم

 مدرس دوره  -

 مواد آموزشی  -

 وسایل سمعی و بصر ی دوره آموزشی  -

 امکانات و پشتیبانی دوره ) لجستیک (  -

 تناسب شغلی  -

 (2333فورد، اثربخشی کلی دوره آموزشی ) -

  پرسشنامه نظر خواهی بسته پاسخ :(2

های نظرخواهی است که عمدتاً براساس مقیاس  استفاده از پرسشنامه ها،  شکل دوم ارزشیابی واکنش

ابتدا بیانیه هایی دربارة دوره آموزشی تدوین می شود و از شرکت کنندگان   شود. دراین ابزار، لیکرت انجام می

تا  5بندی مقیاس دراینجا می تواند از  . درجهدشود تا نظر خود را دربارة اثربخشی دوره اعالم کنن خواسته می

بسیار بهتر از روش درجه  ،های نظرخواهی درجه متغیر باشد. طرفداران این ابزار معتقدند که پرسشنامه 9

 ای از این ابزار رانشان می دهد: نمونه 5-2جدولکنند.  فراهم میرا بندی است، چون داده های قابل اعتمادی 

 .(9995رویس،  (تمام بیانات بصورت مثبت نوشته شود. بایدتوجه داشت که بهتر است

 

                                                           
1
- Report Card Survey  
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 های باز پاسخ پرسشنامه(3

شکل دیگر بررسی نظرات افراد، پرسشنامه های باز پاسخ است که می تواند درانتهای دوره توزیع شود و 

ا پاسخ دهنده رغبت های اصلی سازمان یابد. دراین حالت باید تعداد سواالت محدود باشد ت حول محورمقوله

مورد   “9تحلیل محتوا  ”اده از فپاسخگویی به پرسشنامه را داشته باشد. نتایج حاصل از آن نیز باید با است

 ( 2333فورد، یه و تحلیل قرارگیرد. نمونه زیر نشانگر یک پرسشنامه باز پاسخ است . )زتج

 آیا از مدرس دوره رضایت دارید؟  -9

  تناسب داشت؟آیا محتوای دوره با کارتان 

 آیا مواد و جزوات آموزشی از کیفیت مناسب برخوردار بودند؟  -2

 و استفاده از آن( حاصل ازاول) سطح واکنش تجزیه وتحلیل داده هاب(

ن است. درعین آهدف اصلی جمع آوری داده ها درپایان دوره کمک به بهبود دوره ها و افزایش اثربخشی 

زم را برای مدرسان درخصوص میزان رضایت کارآموزان از نحوه آموزش بازخوردهای ال  حال ارزشیابی واکنش،

ها درواحدهای آموزش سازمان کمک  فراهم می سازد. این داده ها درعین حال به تدوین کنندگان دوره آنها

 مواد و محتوای آموزشی، فعالیت های آموزشی و مواد سمعی و بصری را بهبود بخشند.  کند تا اهداف، می

یک تصویر کلی از رضایت مشتریان)شرکت  ،داده های مرتبط با عکس العمل  ز موارد فوق،صرفنظر ا

میزان یادگیری کارآموزان و نتایج  ادرصورتیکه با داده های مرتبط بو  کند. کنندگان( در آموزش ها فراهم می

                                                           
1- Content Analysis 

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد عملکرد مدرس

      بود کالس درس بسیار خوب سازماندهی شده

      مدرس به  خوبی کالس درس را اداره می کرد

وجالب  مدرس محتوای درس را بصورت جذاب

 کرد ارائه
     

      آموزشی تسلط داشت دورة موضوع بر مدرس

      و.........

 9995رویس، ) ای از پرسشنامه سنجش اثربخشی بسته پاسخ مونه:ن5  -2 جدول
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ر بکشد. باید توجه می تواند میزان اثربخشی دوره آموزشی را به تصوی ،واقعی آموزش درمحل کار همراه شود

های پیمایشی درپایان دوره به تنهایی نمی تواند اثربخشی دوره ها  داشت که داده های حاصل از بررسی

سعی درتوجیه اثر  ،ها های معاصر، تنها با استفاده از این نوع بررسی رانشان دهد. با اینهمه بسیاری از سازمان

تر میزان رضایت کارکنان سازمان از آموزش ها،  عمیقبخشی آموزش های خود دارند. یکی از طرق بررسی 

 های اجراشده بطورکلی است. رویه متداول های ادواری رضایت کارکنان آموزش دیده از دوره اجرای بررسی

ده  کند و بصورت تصادفی دراختیار کار آن است که سازمان پرسشنامه ای را درهرسال آماده دراین

فورد،  ) تواند حول محور مواد زیر باشد می قراردهد. سؤاالت پرسشنامهدرصدآموزش دیدگان برای تکمیل 

2333.) 

 آخرین بار درچه زمانی دردوره آموزشی شرکت کردید؟ عنوان آن چه بود؟  

  هرچند وقت یکبار در دوره های آموزشی شرکت می کنید؟ 

  هستید؟ بطور کلی به چه میزان از دوره های آموزشی که در آن شرکت کرده اید، راضی 

 اند؟ شغلی شما مؤثر بوده کردهای آموزشی به چه میزان دربهبود عمل دوره  

 کیفیت دوره های آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید ؟  

 آیا ازجدول زمان بندی )تقویم آموزشی( دوره ها راضی هستید؟ 

  های آموزشی به شما درانجام بهتر کارتان بیشتر یاری می رساند؟  چه دوره 

بندی و درقالب یک گزارش سالیانه منتشر شود و در نتیجه می توان  تواند طبقه این بررسی می نتیجه

همه به منظور حداکثر  با این ها را بصورت سالیانه با یکدیگر مقایسه کرد. میزان رضایت کارکنان ازدوره

وتحلیل کردکه   زیهبندی و تج می توان آنرا به نحوی طبقه  های مبتنی برعکس العمل، استفاده از داده

آنچه که در عمل در بسیاری از  های آتی مورد استفاده قرارگیرد. اطالعات حاصله بتواند دربهسازی دوره

ئه د و تنها برای اراها استفاده چندانی بعمل نمی آی سازمان ها مشاهده می شود آن است که از این داده

های  به این دلیل ضروری است تا داده نی می شود.مدرس مورداستفاده قرارگرفته و سپس بایگا بازخورد به
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ها دریک پایگاه اطالعاتی ذخیره شود و سپس موردتجزیه وتحلیل و بررسی قرار گیرد.  حاصل از عکس العمل

ست از انجام تجزیه ا عبارت ،می شود ها دنبال ها و سازمان یکی از کارهای جدیدی که تنها دربرخی از شرکت

های مختلف آموزشی و نیز مدرسان مختلف، تا از  ها دردوره العمل عکس های حاصل از های داد وتحلیل مقایسه

در ورود  ها و مدرسان شناسایی گردند. اساساًًَ، ترین دوره و مدرسان و نیز ضعیف ترین دوره ها این رهگذر موفق

وتر شود و از طریق نرم ها ، نظرات کارآموزان می بایست درقالب اعداد وارقام برای هرسؤال وارد کامپی داده

های ایجاد شده می توان  و یا سایر نرم افزارها مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. برمبنای پایگاه داده SPSSافزار 

ها و مدرسان مختلف را برحسب آیتم  میانگین هر سؤال را برای مدرس و دوره محاسبه کرد. و سپس دوره

طبیعی است درخصوص دوره هایی که در باالترین رده  .( 9382 ) کامکاری، های مختلف با هم مقایسه کرد. 

بایست کارشناسان طراحی کننده آن را مورد تشویق قرارداد. درخصوص مدرسانی که  می ،قرار می گیرند

ها و  بیشترین رضایت ازکار آنها وجود دارد نیز باید به همین سان عمل کرد. درعین حال درخصوص دوره

مشاوره  ،های مجددی انجام شود و درصورت امکان گیرد باید بررسی ترین سطح قرارمی مدرسانی که درپایین

های  های الزم دراختیار کارشناسان یا مدرسان قراگیرد. دراین صورت داده های حاصل از عکس العمل

 .ها می تواند به بهترین وجه مورد استفاده قرارگیرد کنندگان در دوره شرکت

 (سطح یادگیری12-6-2

 اند، دستیابی به آن بوده دواقعاً آنچه که دوره درصد فراگیرانطح دوم این سئوال مطرح است که آیا درس

شود.  یادگرفته اند یاخیر؟ این ارزشیابی هم بالفاصله پس از پایان دوره توسط مدرس از فراگیران انجام می

شوند، معرف ارزشیابی اثربخشی  جراها ا برای مثال امتحانات پایان دوره ها در صورتیکه براساس اهداف دوره

 پژوهش و کارعملی است. بصورتاوقات این امتحانات بصورت آزمون و گاهی  درسطح یادگیری است. گاهی

این نوع ارزشیابی از آن جهت اهمیت دارد که تسلط کارآموزان را بر دانش و مهارتهای ارائه شده در دوره 

الزم را به مدرسان و طراحان درخصوص اینکه کدام هدفها را نشان می دهد و در عین حال بازخوردهای 

تحقق یافته اند و کدام هدفها عقیم مانده اند و باید در دوره های آموزشی بعدی مجدداٌ دنبال شوند، فراهم 

می سازد. از این رو این نوع ارزشیابی بسیار مهمتر از ارزشیابی عکس العمل ها یا واکنش های کارآموزان 
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از آنجا که یادگیری یکی از مهمترین رسالت های دوره های  فیت دوره های آموزشی است.نسبت به کی

آموزشی است و هدف عمده بسیاری از منابعی که توسط سازمان صرف برگزاری آموزش ها می شود، 

دستیابی به نتایج یادگیری عینی توسط کارکنان و مدیران شرکت کننده در دوره ها است، طیف وسیعی از 

بع علمی و پژوهشهای صاحب نظران حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی صرف بررسی نحوه ارزشیابی از منا

عالوه بر ضرورت روشن ساختن این امر  یادگیری کارآموزان و نه عکس العمل افراد درباره دوره ها شده است.

ضاوت درباره اثربخشی دوره ها از که آیا شرکت کنندگان بر هدفهای دوره تسلط یافته اند یا خیر، و داوری و ق

این طریق، ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان می تواند هم برای بهبود فرآیند آموزش و هم انعکاس 

)مدیران آموزش، مدیران سازمانها، کارکنان و ...( بکار  9نتایج یادگیری حاصل از دوره به شرکای آموزشی

ر در محیط سازمان نهادینه گردد و موجبات استقبال بیشتر از گرفته شود تا فرهنگ آموزش هر چه بیشت

 (.2333)فورد،  دوره های آموزشی را فراهم آورد.

به طور کلی روشهای مختلف برای ارزشیابی یادگیری شرکت کنندگان و استفاده از آن برای قضاوت 

داقل پنج روش زیر را می توان درباره اثربخشی دوره ها مورد استفاده قرار می گیرد. در یک برداشت کلی، ح

 در این راستا مدنظر قرار داد:

 پنج روش ارزشیابی یادگیریالف(

 2آزمونهای استاندارد .9

 3مرجع -آزمونهای مالک .2

 4قراردادهای یادگیری .3

 5ارزیابی -خود .4

                                                           
1-Stakeholders  
2-Standardized tests  
3 - Criterion- referenced 
4 - Learning contracts 
5 - Self- evaluation 
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 (2333)فورد،  9کالسی، بازیها و تکالیف در منزل تکالیف .5

مناسبی را از میزان یادگیری کارآموزان فراهم می کند  اگرچه تمام روشهای فوق، داده ها و شواهد عینی

مرجع معتبرترین اطالعات را بدست  می دهد، زیرا این آزمونها توسط مدرسان و یا  -اما آزمونهای مالک

واحدهای آموزشی سازمانها طراحی می شوند تا میزان مهارت و دانشی را که در یک دوره آموزشی توسط 

 ه است، به دقت اندازه گیری نماید. اینک به شرح هر یک از روشها می پردازیم:شرکت کنندگان آموخته شد

 (آزمون های استاندارد1

آزمونهای استاندارد بیشتر برای دوره های مقدماتی یا دوره هایی که درصدد آماده سازی افراد برای 

ین آزمونهایی دقت تصدی حرف و مشاغل هستند، بکار گرفته می شوند. با این همه باید در گزینش چن

آزمونهای مورد نظر که عمدتاٌ توسط سازمانهای تخصصی)نظیر انجمن حسابداران،  فراوانی به خرج داده شود.

انجمن مهندسین، انجمن های مرتبط با مشاغل صنعتی و غیره ...( تهیه و توزیع می شوند الزاماٌ باید با 

در غیر این صورت این آزمون ها برای ارزشیابی ماهیت دوره ها، هدفها و محتوای آنها متناسب باشد، 

یادگیری اعتبار الزم را ندارند. به هر حال در این نوع آزمون ها، واحدهای آموزش و یا مدرسان در تهیه و 

تدارک آنها نقشی ندارند، بلکه آنها را از سازمان ها و انجمن های تخصصی دریافت یا خریداری می نمایند و 

 لیل نتایج می پردازند.تنها به اجرا و تح

 مرجع: -(آزمونهای مالک2

محور هستند. آزمون های هنجار محور، یادگیری  -مرجع در مقابل آزمونهای هنجار -آزمونهای مالک

فراگیران را در مقایسه با یکدیگر نشان می دهند و عمدتاً برای گزینش افراد داوطلب برای یک شغل و یا 

شگاهی به کار می روند. نتایج آزمونهای هنجار محور افراد را از باالترین به ورود به دوره ها و تحصیالت دان

محور،  -در طی سالیان اخیر و در مقابل ضعف های آزمون های هنجار پایین ترین رتبه نشان می دهند.

آزمون های مالک محور یا مالک مرجع برای ارزشیابی دوره های آموزشی تدوین و به کار گرفته شده است. 

                                                           
1 - Classquizzes,gamesandhomeworks assignment 
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در این شیوه، سنجش بر . ر معینی مورد بررسی قرار می گیردر این آزمونها، وضعیت هر فرد با توجه به معیاد

این امر متمرکز است که آیا فرد کارآموز، صرف نظر از عملکرد وی در مقام مقایسه با دیگران، بر مهارت، 

 -رین کاربردهای آزمونهای مالکدانش یا عملکرد معینی تسلط پیدا کرده است یا خیر؟ به طور کلی مهمت

 محور به قرار زیر است:

 ارزیابی میزان تسلط یادگیرندگان بر دانش، مهارت یا بینش مورد نظر مدرس 

 ارزیابی میزان مؤثر بودن دوره آموزشی 

 اطمینان از تحقق یادگیری مورد انتظار در دوره های آموزشی 

ن و با نظارت واحدهای آموزش سازمانها تدارک دیده در این راستا، آزمونهای معینی عمدتاً توسط مدرسا

  (.9978می شود.این آزمونها دقیقاً براساس محتوای دوره ها تدوین می شود)پوفام، 

 (قراردادهای یادگیری3

نوعی ارزشیابی غیر رسمی است که به عنوان یک شیوه جایگزین آزمونها در بسیاری  "قرار دادیادگیری"

ته می شود. از آنجا شرکت کنندگان در دوره های آموزشی عمدتاً بزرگساالنی هستند از سازمانهای بکار گرف

که به عنوان کارمند یا مدیر در سازمان خدمت می کنند و دارای تجربیات و توانمندیهای علمی و در عین 

حال موقعیت سازمانی و اجتماعی هستند، ترجیح می دهند در دوره های آموزشی به جای شیوه های 

زشیابی رسمی متداول در محافل دانشگاهی به شکل امتحان و آزمون، از روشهای غیر رسمی از آنان ار

قراردادهای یادگیری در حقیقت بیانگر نوعی توافق پیشاپیش)قبل از شروع . (9994ارزشیابی شود)جنتری، 

ود در دستیابی به دوره( بین مدرس و کارآموزان است که به موجب آن کارآموزان متعهد می شوند توفیق خ

به عبارت دیگر در صورتیکه یادگیری واقعی اتفاق افتد، این امر  هدفهای دوره را به اشکال معینی نشان دهند.

باید توسط کارآموزان نشان داده شود و بوسیله مدرس دوره مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. مهمترین اشکال 

 قراردادهای یادگیری عبارتند از:

 ارش ویژهتهیه گز -

 انجام پروژه -
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 انجام نمونه های کار معین -

 مشارکت فعال در کارگاه آموزشی -

 سایر اشکال حسب دوره آموزشی -

یک قرارداد یادگیری زمانی اتمام یافته تلقی می شود که یادگیرنده تمام آنچه که در قرارداد یادگیری از 

 قبولی به انجام برساند. قبل تعیین شده است، بطور موفقیت آمیز و در سطح قابل

 ارزیابی -ود(خ4

خود ارزیابی نیز نوعی ارزشیابی غیر رسمی است و بیشتر در دوره هایی مدنظر قرار می گیرد، که در آن 

اعطای گواهینامه پایان دوره مدنظر نیست و یا اگر باشد، آنقدر تسلط بر محتوای دوره برای فرد واجد اهمیت 

از انگیزه بسیار باالیی برخوردار است و در عین حال کارآموزان یا افراد شرکت است که فراگیر یا کارآموز 

فنون مدیریت "کننده دارای تجربیات و سوابق زیادی در شغل مورد تصدی باشند. برای مثال دوره آشنایی با

عهده برای مدیران یک سازمان که وظیفه کمک رسانی به مردم در شرایط بحرانی و اضطراری را بر  "بحران

خود ارزیابی می تواند به شکل تهیه پرسشنامه نظر خواهی،  دارند، مثال مناسبی از این نوع دوره ها است.

انجام پروژه یا سایر ابزارهایی باشد که به یادگیرنده امکان می دهد تا در خصوص سطح یادگیری خود به 

رزیابی می تواند به شکل پس آزمون ا -در برخی موارد، خود قضاوت بنشیند و میزان تسلط خود را بسنجد.

انجام شود تا بتوان تغییراتی که در مهارت، دانش یا برداشتهایی که در افراد اتفاق می افتد را مورد بررسی 

 (.2333قرار داد )فورد، 

 کالسی، بازی ها و تکالیف در منزلتکالیف (5

پایان دوره به افراد تحویل می شود، به کالسی، بازی ها و تکالیفی که در  تکالیفسرانجام ابزارهایی چون 

اگرچه این  عنوان روشی دیگر در ارزشیابی یادگیری شرکت کنندگان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ابزارها می توانند تا اندازه ای برای ارزشیابی یادگیری گروهی مورد استفاده قرار گیرند اما عمدتاٌ برای 

دگان به طور مجزا به کار می رود. همچنین اگرچه این ابزارها برای نظارت ارزشیابی از فرد فرد شرکت کنن
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مدرس بر نحوه و میزان پیشرفت فراگیران در طی دوره بسیار مناسب است، اما به ندرت برای ارزشیابی و 

قضاوت درباره دوره توسط مدرس یا کارشناسان آموزش در سازمانها ثبت و ضبط می شوند. به این دلیل به 

 .رت از این ابزارها برای ارزشیابی رسمی از دوره ها استفاده به عمل می آیدند

 نحوه تجزیه و تحلیل و گزارش داده های مرتبط با یادگیریب(

ارزشیابی از یادگیری قلمروی است که دارای تاریخچه دیرینه ای است. بخش مهمی از آثار منتشر شده 

؛ سیف، 9372؛ میگر 9399پرورش نظیر مدارس است.)بلوم،  در این قلمرو در ارتباط با مؤسسات آموزش و

(. اما در عین حال با اندکی تغییر می توان از این دانش اندوخته شده، در زمینه ارزشیابی اثربخشی 9379

 آموزش و بهسازی منابع انسانی استفاده به عمل آورد.

 اساساٌ سنجش آموخته ها یا یادگیری دارای دو هدف عمده زیر است:

 الف( تعیین این امر که آیا کارآموزان به هدف یا هدف ها دست یافته اند؟

 ب( تعیین اثربخشی دوره های آموزشی

هدف اول از طریق تدوین یک ابزار سنجش و اجرای آن متحقق می شود. به عبارت دیگر هر یک از 

 آنها بر اهداف دوره روشن گردد.کارآموزان باید حد قابل قبولی از آزمون را پاسخ دهند تا از این طریق تسلط 

اگرچه ابزارهای سنجش عمدتاً بصورت امتحانات کتبی هستند اما در تمام دوره ها به این شکل نمی 

باشد. در حقیقت در برخی از دوره ها با توجه به ماهیت دوره که یادگیری مهارتهای خاصی مدنظر است، 

برای دستیابی به هدف دوم)سنجش  ای کتبی است.استفاده از روشهای دیگر ارزشیابی بهتر از آزمونه

اثربخشی( نیز می توان از انواع مختلف آزمونها استفاده به عمل آورد. اما باید توجه داشت که در اینجا هدف 

از اجرای آزمونها نه تعیین میزان یادگیری و پیشرفت هر یک از شرکت کنندگان در دوره، بلکه بررسی میزان 

در ارزشیابی یادگیری گروهی، ما به دنبال شواهدی  گروهی شرکت کنندگان است.یادگیری و پیشرفت 

هستیم که نشان دهد آموزش ضمن خدمت به یادگیری طیف وسیعی از شرکت کنندگان منجر شده است. 

 در عین حال در اینجا ما با میزان یادگیری مهارتها و دانش خاصی که فراگیران آموخته اند سروکار داریم.
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براساس این اطالعات است که می توانیم بگوئیم آموزش ضمن خدمت مؤثر بوده است یا نه و چه تنها 

 (.2333بخش هایی از اجزای دوره های آموزشی نیازمند بازنگری و تغییر است. )فورد، 

 سطح رفتار(12-6-3

ت کننده برعملکرد کارآموزان شرک یآموزشی چه تأثیر  شود که دورة درسطح سوم این پرسش مطرح می

ای آنان بهبود یافته است؟  در محیط کار آنها داشته است ؟ بعبارت دیگر آیا براثر دوره، عملکرد و رفتار حرفه

های  مطالعات و پژوهش یکسال بعد( انجام می شود.تا ماه  9این نوع ارزشیابی مدتی پس از اتمام دوره )

ی آموزشی هرگز در کار وشغل بکارگرفته نمی متعدد نشان داده اند که بیش از نیمی از محتوای دوره ها

این امر بدان معناست که بخش مهمی از منابع آموزشی اتالف می شود. از اینرو امروزه ارزشیابی میزان  شوند.

دونالد کرک  .از توجه روز افزونی در سازمانها برخوردار شده است ،دوره های آموزشیناشی از تغییر رفتار 

را مطرح کرد. منظور وی از این واژه، سنجش میزان  “ارزشیابی سطح سوم “ ر واژهپاتریک برای اولین با

مهارتهای جدید در دوره های آموزشی  دانش و تغییرات حاصله در رفتار شغلی به عنوان ماحصل یادگیری

اما (.9999)کرک پاتریک، برای این سطح استفاده کند“  9رفتار“ اگرچه وی ترجیح داده است از واژه   .است

صرفنظر از نام (. 9992، 3)بورد و نوستورمنام برده اند“  2انتقال مهارت“ سایر متخصصان از آن تحت عنوان

این سطح، ایده اصلی زیر بنا ی این نوع ارزشیابی آن است که آنچه در طی دوره یادگرفته می شود، الزاماً 

اگر مهارتهای  عملکرد بهتری داشته باشد . سازمان یقرطباید در شغل یا حرفه به کار گرفته شود تا از این 

وظایف مرتبط با آن بکار بسته  آموخته شده هرگز به محیط کار انتقال نیابد و یا در شغل مورد تصدی و

نشود، آموزش ضمن خدمت مهارتهایی را ایجاد کرده است که هیچ نفعی برای سازمانی که هزینه های آن را 

حتی خود شرکت کنندگان نیز در این وضعیت نفعی نخواهند برد زیرا  همراه ندارد.ه متقبل شده است، ب

دهند که مهارتهای آموخته شده اگر مورد استفاده قرارنگیرند ، بتدریج از یاد خواهند رفت  پژوهشها نشان می

                                                           
1-Behavior  
2 -  Skill transfer 
3-Broad and Newstorm  
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ا ( بنابراین وقتی که یادگیری بوقوع پیوست، مرحله بعدی عبارت از بکارگیری این مهارته 229 :) همان منبع

در راستای عملکرد شغلی است .ارزشیابی انتقال مهارت یکی از قلمرو های پیچیده ارزشیابی از دوره های 

آموزشی است زیرا تغییر رفتار یا انتقال یادگیری به عوامل متعددی بستگی دارد که اکثر آنها تحت کنترل 

ای تغییر رفتار شغلی موفقیت آمیز مدرسان دوره ها نمی باشد. کرک پاتریک پنج پیش زمینه یا الزام را بر

 شناسایی کرده است . این عوامل عبارتند از :

 عالقه و تمایل به تغییر -

 مهارت برای تغییر  -

 جو کاری مساعد و مطلوب -

 پشتیبانی و حمایت برای بکارگیری مهارتهای جدید -

 (.9999)کرک پاتریک، پاداش برای تغییر رفتار  -

ییر به انگیزه فرد یا کارمند اشاره می کند. انگیزه برای تغییر رفتار البته خود تابعی عالقه و تمایل برای تغ

عین حال خود به دو اصل زیر بنایی وابسته است. در از انگیزه فرد برای یادگیری ) مرحله دوم ( است. اما 

و کامالً به یکدیگر وابسته اعتقاد و باور به ضرورت ایجاد تغییر و انجام تالش و کوشش کافی برای تغییر. این د

اند زیرا تالش و کوشش تابعی است از اعتماد به نفس ما د رخصوص توانایی انجام کار. روانشناسان دریافته 

اند که تغییر رفتار محصول این باور است که در یک زمینه معین، وضعیت آینده، مطلوب است و این امر فرد 

از آنجا که آدمی خالق عادت خود بوده و همواره در . را تغییر دهد را متقاعد می کند تا الگوی رفتاری فعلی

به منظور غلبه بر این مقاومت طبیعی در . به تغییر بی میل استنسبت زندگی بدنبال ثبات است، معموالً 

 قبال تغییر، انسان باید متقاعد شود که منافع حاصل از تغییر بسیار فراتر از مشکالت و عدم قطعیت هایی

بطور کلی چه چیزی افراد را متقاعد میکند تا دست به تغییر بزنند؟ این امر  که تغییر بدنبال دارد.است 

 عموماً ناشی از موارد زیر است :

 وجودمیادگیری مجموعه جدیدی از رفتارها برای جایگزین کردن آنها با رفتارهای  -
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 یستنمر دهد یا مثمر ث درک این واقعیت که رفتار فعلی دیگر جواب نمی -

 دارا بودن محیط حمایت گر برای آزمایش رفتارهای جدید -

 برخورداری از پاداش بیرونی برای ایجاد تغییر  -

اولین مورد عبارت از اکتساب رفتارهای جدید برای جایگزین کردن آن با رفتاری کهنه است. افراد، حتی 

مگر آنکه بدانند چگونه باید بطور متفاوت رفتار  اگر بخواهند، نمی توانند تغییر مهم و قابل توجهی ایجاد کنند

کنند. این امر نشان می دهد که چرا دوره آموزشی در ایجاد مهارت و دانش جدید نقش اساسی ایفاء می 

نماید.  از آنجا که یادگیری اساساً نوعی تغییر در رفتار یادگیرنده است ، بنابراین هدف نهایی آموزش ضمن 

ای تغییر رفتارهایشان از طریق اکتساب دانش و مهارتهای جدید و یادگیری نحوه به خدمت کمک به افراد بر

کارگیری آنها می باشد. این بدان معنی است که هم مدرسان باید فضایی را در دوره ها ایجاد کنند که 

کنند که به بکارگیری آنها در محیط کار خود تشویق شوند و هم مدیران باید جوی را ایجاد نسبت کارآموزان 

کارکنان به تغییررفتار شغلی خود ترغیب شوند . بهترین راه برای حصول به این مقصود عبارت از ایجاد نوعی 

تواند از طریق روشن  ساختن  می . این کار است تمایل و عالقه درونی در افراد برای تغییرعملکرد خود

 ز ایجاد جو و فضای کاری مناسب صورت پذیرد.مزایای فردی و سازمانی حاصل از ایجاد تغییر برای افراد و نی

بدیهی است که جو محیط کار تابعی از عوامل متعدد نظیر شیوه مدیریت بویژه مدیریت عالی سازمان، 

فلسفه ای که مدیریت عالی سازمان به آن اعتقاد دارد و نیز فرهنگ سازمانی است. برای افزایش میزان انتقال 

یر رفتار حمایت کند و یا حداقل بیطرف باشد )در مقابل آن مقاومت نکند( . این یادگیری، جو کاری بایداز تغی

بدان معنی است که مدیران مستقیم کارآموزان باید از بکارگیری مهارتهای آموخته شده حمایت کنند. از این 

یران آنها از محیط هایی امکان پذیر است که مد محیط  کار بیشتر در رو انتقال یادگیری حاصل از دوره ها در

 شایستگی و صالحیت بیشتری نسبت به کارکنان خود برخوردار باشند. در چنین وضعیتی مدیران باید :

  ؛رفتار جدید در محیط کار را بدقت طراحی کنند -9

 ؛کارکنان را برای بکارگیری مهارتها و رفتارهای جدید راهنمایی و هدایت نمایند -2
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 ؛ارهای جدید به کارکنان ارائه دهند بازخوردهای الزم را در خصوص نتایج رفت -3

 ؛رفتارهای جدید را پاداش دهند -4

 اجرای رفتارهای جدید شکست می خورد ، اقدامات اصالحی را پیشنهاد کنند.در هنگامی که کارمند  -5

به علت اینکه مدیران مستقیم افراد شرکت کننده در دوره ها ، نقش کلیدی در حمایت از تغییر در رفتار 

، موفقیت این سطح از یادگیری بسیار به عملکرد آنان وابسته است اما در عین حال واحد های شغلی دارند 

)فورد،  در محیط کار دارند آموخته هارکمک به کارکنان در کاربرد دآموزشی سازمانها نیز نقش مهمی 

2333.) 

 آموزش درانتقال مهارتنقش الف(

نند ، انتظار دارند تا به مهارتهایی دست یابند که هنگامی که کارکنان در یک دوره آموزشی شرکت می ک

آنها را برای انجام وظایف حرفه ای، اثر بخش تر نماید. این امر تنها زمانی حادث می شود که مهارت های 

بکار گرفته شوند . با توجه به این امر ، مدرسان می توانند هنگامیکه کارآموزان در  ،جدید یادگرفته شده

ارند ، فرآیند انتقال مهارت را آغاز کنند و هنگامیکه آنها به محیط کار خود برگشتند ، کالس درس حضور د

استفاده مدرسان از روشهایی نظیر  ،یکی از روشهای مؤثر در این زمینه. ارکنان حمایت الزم را بعمل آورنداز ک

این طریق فعالیت های مطالعات موردی، ایفای نقش، شبیه سازی، کارگاه آموزشی و مانند آن است  تا از 

آموزشی به بیشترین وجه با محیط کار کارکنان تناسب داشته باشد و افراد بتوانند آسانتر آموخته ها را در 

تشویق کنند تا قبل از عمل بکار گیرند . عالوه بر این روشهای آموزشی ، مدرسان می توانند کارآموزان را 

 .ی جدید در محیط کار تدوین نمایندستفاده از مهارتهامشخصی را برای ا «9برنامه عمل »،اتمام دوره

  :مناسب برای تسهیل انتقال یادگیری است و حداقل مشتمل بر مؤلفه های زیر است یابزار «برنامه عمل»

  ؛خالصه ای از مهارتهایی که یادگرفته شده است -

 ؛فهرستی از روشهای بکارگیری مهارتهای آموخته شده  -

                                                           
1.Action plan 
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 ؛انع و محدودیت های بکارگیری مهارتهاشناسایی کلیه مو -

 ؛شناسایی عوامل تسهیل کننده اجرای مهارتها -

 ؛گام های معینی که باید طی شود و جدول زمانی مربوط به آن  -

 ؛اقدامات پی گیری برای بازبینی فرآیند پیشرفت کار -

گان در دوره کاربرد برنامه عمل می بایست در کالس کامالً معرفی و توضیح داده شود . شرکت کنند

مهارتها را مورد بحث قرار دهند و فرآیند اجرای یک برنامه عمل را آغاز نمایند.این سند ) برنامه عمل ( می 

از فعالیت های کارکنان حمایت براساس آن تواند به مدیران مستقیم افراد شرکت کننده نیز داده شود تا 

 (.2333)فورد، بعمل آورند 

 انتقال مهارت و تغییر رفتار روشهای ارزشیابی ب(

بعمل  ،هنگامیکه از طریق آموزش و حمایت، هر آنچه که می توان برای افزایش انتقال مهارت انجام داد

باید از میزان موفقیت خود ارزشیابی بعمل آوریم تا زمینه هایی که نیاز به اصالح دارند را مشخص  ؛آوردیم

روشهای مختلفی برای ارزشیابی تغییر  .کنیماست را تعیین  کنیم و نتایجی که بواسطه آموزش حاصل شده

 رفتار می تواند بکار گرفته شود. مهم ترین این روشها عبارتند از :

  ؛نظر خواهی از مدیران -

 ؛نظر خواهی از کارآموزان  -

 ؛نظر خواهی از همکاران افراد شرکت کننده در دوره  -

 ؛مشاهده شغل -

 ؛مصاحبه ها -

کار ) محصول یا خدمات ( ، میزان حضور ، سرعت انجام کار ، بررسی عملکرد و سایر  ثبت نتایج -

 .روشهای مستند سازی عملکرد شغلی
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نظر خواهی متداول ترین روش برای سنجش اثر بخشی در سطح تغییر رفتار است. مهمترین افرادی که  

نده در دوره و یا رکنان شرکت کنمی توانند در  نظر خواهی ها مشارکت داده شوند، مدیران مستقیم کا

برخی موارد از خود در این افراد اطالعات مستقیم و دست اول از عملکرد شغلی افراد دارند. . ناظران هستند

افراد شرکت کننده نظر خواهی می شود تا مشخص شود آیا برداشت آنها بواسطه آموزش تغییر کرده است و 

سرانجام نظرات همکاران افراد شرکت  ود پس از آموزش دارند.اساساً چه نظری در مورد عملکرد شغلی خ

 ،. البته هیچکدام از این منابع و افرادی که از آنها نظر خواهی می شود تواند مد نظر قرار گیرد کننده نیز می

این افراد دارای سوگیریهای  شخصی و  .نمی توانند داده های عینی را برای اثر بخشی آموزش فراهم نمایند

برای  .سازدساسات خاصی در باره فرد شرکت کننده در دوره هستند که می تواند نظرات آنها را خدشه دار اح

غلبه بر این مشکل بهتر است به محیط کار افراد رفت و آنها را از نزدیک مورد مشاهده قرارداد. اگر چه این 

سایر منابع برای جمع آوری  .می باشدبر روش بسیار عینی و قابل اعتمادتر است اما بسیار وقت گیر و هزینه

اطالعات عبارتند از: اسناد مرتبط با عملکرد شغلی نظیر محصول یا خدمات ارائه شده، بهره وری، حضور و 

حوادث و  ،با کیفیت کارابی عملکرد ها، گزارش های مرتبط غیاب افراد، میزان سرعت در انجام کار، ارزشی

ف در منابع، نظرات مشتریان و این اطالعات به همراه نظر خواهی می ضایعات کاری، خسارتها، میزان اتال

 )همان منبع(تواند تصویری از اثر بخشی آموزشها را فراهم کند .

 سطح نتایـــج(12-6-4

سال از زمان برگزاری دوره است.  2تا  9حداقل  گذشتاین نوع ارزشیابی بسیار دشوار بوده و مستلزم 

انجام شده است آیا دربلندمدت ، زمان برای انجام کارها را  ICDLکه درخصوص  برای مثال یک دورة آموزشی

 بهره وری کلی سازمان را بهبود بخشیده است؟  و یاکاهش داده است 

 تعریف ارزشیابی مبتنی بر نتایجالف(

سطح چهارم به  نتایج اختصاص یافته ( 9999)در الگوی ارزشیابی چهار سطحی دونالد کرک پاتریک 

وی این امر را در یک برداشت وسیع مد نظر قرار داده که در آن هر نوع منافع ملموسی که برای  است.

 سازمان بر اثر برگزاری دوره آموزشی حاصل می شود، مورد توجه قرار می گیرد. مواردی چون بهبود بهره
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کرک پاتریک بوده ، کیفیت و کمیت بهتر، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و منافع دردایره توجه وری

نام برده است، اما تمام آنها در حیطه  "بازگشت سرمایه گذاری"است. اگر چه او از این موارد تحت عنوان 

بر این باورند  "جک فیلیپس "ست. درعین حال برخی دیگر از محققان  نظیرنیبحث بازگشت سرمایه گذاری 

اینکه بازگشت سرمایه (. 9997یلیپس، )فسطح پنجم ارزشیابی است  که بحث بازگشت سرمایه گذاری،

بخشی از سطح چهارم ارزشیابی اثر بخشی آموزش است و یا اینکه به عنوان سطحی دیگر به  (ROI)گذاری 

شمار می آید، موضوعی نیست که بتوان به سرعت آن را حل کرد . با اینهمه در بحث از سطوح ارزشیابی در 

نتایج مد نظر قرار می گیرد زیرا در اینجا باور بر این است که ارزشیابی سطح  بخشی از ROIحاضر،  پژوهش

نوعی شرح و بسط منطقی از مباحث مطروحه در سطح چهارم ارزشیابی است . اما در عین حال  ROIبحث 

علمی وآکادمیک نیست بلکه موضوعی است  باید توجه داشت که انواع نتایج حاصل از آموزش یک بحث صرفاً

بر این باور است که  "دونالد جی فورد "و فعالیت های بهسازی سازمان ارتباط دارد. که به مقاصد آموزش

این نتایج عبارتند از یادگیری، عملکرد، مالی، استراتژیک   .اساساً آموزش چهار نوع نتیجه را ایجاد می کند

 (. 4:مان منبعه)

ح دوم( و ارزشیابی عملکرد قبالً در خصوص ارزشیابی عکس العمل )سطح اول(، ارزشیابی یادگیری)سط

تنها زمانیکه افراد مهارت و دانش معینی را  گردید. تشریحو روشهای سنجش آنها را  شد)سطح سوم( صحبت 

می توان از بررسی نتایج مالی و استراتژیک صحبت کرد. بنابراین  ،فرا بگیرند و در محیط کار آن را اجرا کنند

 متمرکز بر مطالعه و سنجش نتایج مالی و استراتژیک است . ،یکسطح چهارم در الگوی ارزشیابی کرک پاتر

 از سوی دیگر نتایج حاصل از آموزش را می توان در قالب یکی از چهار قلمرو زیر مورد مطالعه قرار داد:

 ؛اجتناب از هزینه -

 ؛پس انداز ) صرفه جویی ( -

 ؛منفعت -

 .نتایج استراتژیک -
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 فوقبه مثابه انداختن سنگ به حوض آب تشبیه می کند . همانطور که از شکل آموزش را “ فورد

ه همان سان که انداختن ، بمی گذارد قابل درک است، آموزش بصورت مواج بر ابعاد مالی و استراتژیک اثر

موجی را در اطراف ایجاد می کند . سه سطح اول در این دیدگاه ، ابعاد  ،یک سنگ در وسط یک حوض آب

است  "دور"هستند و آخرین سطح، تاثیر استراتژیک است که از اثر گذاری فوری آموزش تا حد زیادی  مالی

نزدیک ترین و در عین حال واضح  و در نتیجه توضیح ارتباط و تاثیر پذیری آن از آموزش بسیار دشوار است.

است که اگر آموزش برگزار ها یا صرفه جویی مالی  از لحاظ ارتباط با آموزش، اجتناب از هزینه سطحترین 

 . (24)همان منبع: نمی شد،می بایست برای عواقب ناشی ازعملکرد کارکنان آموزش ندیده پرداخت گردد

 نمونه هایی از اجتناب از هزینه ها عبارتند از :

 ؛3( و تاخیر و کندی در انجام کار 2، غیبیت از کار ) کارگریزی 9جایگزینی یا نقل و انتقال کارکنان -

 ؛و مسائل مرتبط با ایمنی 4حوادث کاری -

                                                           
1.Turnover 

2.Absenteeism 

3.Tardiness 

 

 

از هزینه باجتنا  

 صرفه جویی

 منافع

 )نتایج( استراتژیک

 نتایج آموزش

 (2333نتایج حاصل از آموزش)فورد، 8-2شکل 
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 ؛و یا آموزش با استفاده از روشهای دارای هزینه بیشتر 5بازآموزی -

 ؛استخدام نیروهای جدید به جای استفاده مؤثرتر از نیروهای موجود  -

 .شکایات ارائه شده توسط مشتریان و از دست دادن فرصت تجاری -

های فعلی را بطور مستقیم کاهش نداده و منافع و درآمدهای در این طبقه از نتایج، آموزش هزینه 

بیشتری را بطور مستقیم عاید سازمان نمی کند بلکه در عوض سازمان را قادر می کند تا از هزینه هایی 

 اجتناب کند که در صورت عدم برگزاری آموزش به سازمان تحمیل می شد .

 شهای سنجش نتایجروب(

 زمانی های سری طرح "آنها جمله از است شده مطرح مختلفی روشهای آموزش از حاصل نتایج برای

  آموزشی گذاری سرمایه بازده نرخ ارزشیابی برای" کنترل گروه با آزمون پس-آزمون پیش طرح" "گسسته

 استراتژیک نتایج سنجش برای آل ایده روش یک زمانی های سری طرح.باشند می"فایده – هزینه تحلیل"و

 بوجود طوالنی زمان طی در که تغییراتی و است " طولی " بصورت ماهیت لحاظ از اساساً زیرا است مالی و

 را معینی های مالک باید ابتدا بخشی اثر ارزشیابی در روش این از استفاده برای. سازد می مشخص آید، می

 اجرای از عدب و قبل مختلف ماههای طی در را آنها سپس و نمود شناسایی را شوند می متاثر آموزش از که

 (.2333 فورد،) داد قرار بررسی مورد آموزشی دوره

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
4.Job accidents 

5.Retraining 
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یج تجاری و مالی نتا بر آموزش تاثیر اندازگیری امکان کنترل گروه با آزمون پس–طرح های پیش آزمون

درآمدها و سود را فراهم می یعات، اشتباهات، کاالهای معیوب، هزینه های ضمانت، قابل کمی شدن نظیر ضا

دوره آموزشی خاصی را  سازماناین روش ها بویژه زمانی مناسب است که یک واحد یا بخش معینی از . کند

ا کرده برای تصحیح مشکل یا مساله ای خاص که بر نتایج تجاری یا مالی سازمان اثر می گذارد، طراحی و اجر

تواند با گروه کنترل )گروهی از کارکنان که دوره زیربط را طی  می، باشد. گروهی که آموزش را طی کرده اند

پس آزمون نیز در مورد هر دو گروه  -و پیش آزمون نکرده اند ( در واحد، بخش یا سازمان دیگر مقایسه شوند

به دو سطح اول ارزشیابی اثربخشی  (.99)همان منبع:اجرا می شود تا دقیقاً تاثیر آموزش مشخص گردد

الگوی کرک پاتریک ، ارزشیابی گرم گویند)چون بالفاصله پس از پایان دوره انجام می شود( و به دو سطح 

( 9-2در ادامه )جدول دیگر آن ارزشیابی سرد گویند) چون مدتی پس از اتمام دوره اجرا می شود(. 

 اند. داده شده مقایسه شده وهای شرحشاخصهای ارزشیابی اثربخشی آموزشی در الگ

 

 

 

 شاخص ها

 

واکنش 

 کنندگان شرکت

 

میزان 

فراگیری 

 مهارت

تغییرات 

 رفتاری

تغییرات 

 عملکردی

نرخ 

بازگشت 

 سرمایه

شایستگی 

 شغلی

کارایی 

 واقعی

روش 

 آموزش

محتوا

ی 

 آموزش

 الگوی

 کرک پاتریک
* * * *      

الگوی 

 سالیوان
  * *      

الگوی مبتنی 

بر ارزیابی 

 عملکرد

 * * *      

الگوی مبتنی 

 بر شایستگیها
 * * *  *    

 * *  * * * *   CIPOالگوی

 * *   *  *   cippالگوی

 شاخصهای ارزشیابی اثربخشی آموزشی در الگوه ها دول:ج9  -2 جدول

 



 

939 

 پیشینه پژوهشی( 2-20

 پیشینه داخلی (2-21-1

در کشور ما ارزشیابی های دوره آموزشی اغلب به صورت ساده در سطح اول و یا حداکثر در سطح دوم 

مدل کرک پاتریک انجام شده است، تنها مطالعه ای که با استفاده از مدل کرک پاتریک دوره آموزشی 

( است. که با عنوان ارزیابی آموزشی، یک مطالعه 7-23: 9389رزشیابی شده مربوط به عمر و همکاران)ا

در مرکز سازمان جهانی بهداشت در شهر  9389موردی از مدیران آموزش سالمت ایران است که در سال 

ای آموزشی در چهار تبریز انجام شده است در این مطالعه، با استفاده از مدل کرک پاتریک مطلوبیت دوره ه

نفر شرکت نموده اند  35سطح ارزشیابی گردیده و اثربخشی دوره برآورد گردیده است، در این دوره آموزشی 

و همه آنها از مدیران میانی بهداشت در استانهای مختلف کشور بودنند، ارزشیابی نشان داد که بیشترین اثر 

ت. موفقیت برنامه بر اساس نتایج ارزشیابی در سطح آموزش در سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک بوده اس

دوم و سوم با مشکالتی مواجه بوده است ولی به ترتیب به سطح سوم و بعد از آن سطح چهارم از مطلوبیت 

 اثر آموزشی کاسته شده است.

( در تحقیقی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت شرکت ایران 9383عباسیان )

س مدل کرک پاتریک به این نتیجه رسید که فراگیران واکنش مطلوبی نسبت به دوره های خودرو بر اسا

اجرا شده از خود نشان دادند و هم چنین دوره های آموزشی در حد مطلوبی باعث افزایش سطح  آموزشی

می  فراگیران شده است. از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران سطح نسبتاً مطلوبی مشاهده دانش

% در کاهش دوباره کاری که هدف  اصلی 93بر این مشخص شد که دوره های آموزشی صرفاً  عالوهشود.

 دوره بوده است تأثیر داشته است. اجرای

های آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز  ( در تحقیقی تحت عنوان، بررسی تأثیر دوره9383بالدر) .

های آموزش ضمن خدمت شرکت  یی مربیانی که در دورهآموزش کشاورزی در کارایی آنان دریافت که توانا
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کرده اند در تدریس، آگاهی استفاده از منابع مورد تدریس، اداره کالس، حل مشکالت درسی و غیر درسی 

 دانش آموزان بیشتر است.

( به بررسی اثر بخشی برنامه های آموزشی ضمن خدمت 9377در پژوهش دیگری محمودی )

ز از دیدگاه کارگران و سرپرستان پرداخته و دریافت که آموزش های ضمن خدمت کارگران صنعت نفت اهوا

تغییر مطلوبی در روش های انجام کار در کارگران بوجود آورده و هم چنین نیازهای آموزشی کارگران را از 

 .نظر سازمان تأمین نموده و موجبات رضایت خاطر و ارتقاء بهره وری کارکنان را فراهم می آورد

های آموزشی ضمن خدمت کارگری شرکت  ( نیز در تحقیقی به ارزیابی اثربخشی دوره9379ایی)باب

پارس خودرو پرداخته و به این نتیجه رسید که آموزش بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذاشته، بهره 

ی کارکنان وری کارکنان را افزایش می دهد و در کاهش حوادث و سوانح حین کار و افزایش خشنودی شغل

تأثیر داشته و سبب افزایش آمادگی کارکنان در انجام وظایف همراه با مشارکت وهمکاری شده است و درکل 

 های ضمن خدمت اثربخش بوده است.  آموزش

( نیز در پژوهشی عمده ترین دالیل عدم اثربخشی دوره های آموزشی را شامل؛ 9379نصر اصفهانی )

یازهای آموزشی، عدم انسجام و جامعیت دوره ها  و عدم تناسب  روش های عدم تناسب محتوای دوره ها با ن

 تدریس با محتوای دوره ها را عنوان داشته است.

های بلندمدت آموزشی )کاردانی و  ( در پژوهشی با عنوان، بررسی اثربخشی دوره9384شریعت )

های  ه از نظر کارکنان آموزشکارشناسی برق و نیروگاه( در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان، دریافت ک

بلندمدت باعث افزایش مهارت شغلی، افزایش دانش و اطالعات علمی،  مرتفع شدن نیازهای آموزشی، افزایش 

خالقیت و نوآوری و افزایش رضایت مدیران می شود، هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در 

 نه نداشتندخصوص مولفه های فوق، مدیران نظر موافقی در این زمی

های کارکنان، مدیران و سرپرستان شرکت پاالیشگاه  ( در تحقیقی به بررسی دیدگاه9385نادری )

نفت اصفهان در مورد افزایش توانمندی شغلی آنان از طریق آموزش ضمن خدمت پرداخته و دریافت که از 
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سط افزایش یافته بود. دیدگاه کارکنان، توانمندی آنان از طریق آموزش ضمن خدمت بیشتر از سطح متو

های ضمن  سایر نتایج حاکی از آن بود که از دیدگاه مدیران، افزایش توانمندی های کارکنان از طریق آموزش

های مسئولیت پذیری، راهبردگزینی، سازگاری، رقابت و یادگیری، صورت پذیرفته و در  خدمت تنها در مؤلفه

 وده است. ها این افزایش کمتر از حد متوسط ب سایر مؤلفه

( مهم ترین عوامل در اثر بخشی دوره های آموزشی را شامل، حمایت و پشتیبانی مدیریت 9373ابطحی)

عالی سازمان از امر آموزش و بهسازی منابع انسانی، اعتقاد و اهمیت کارکنان برای آموزش، جایگاه آموزش در 

و مهارت، ابزارها و تجهیزات کمک  سازمان، سیاست ها و خط مشی کلی سازمان، فرصت کاربرد عملی دانش

آموزشی مناسب، برگزار کردن دوره ها پس از جمع آوری اطالعات کافی در مورد زمان، مکان، و شکل 

اجرایی آنها، توضیح کامل ارزشها و هنجارهای سازمان برای کارکنان تازه استخدام، توسعه مهارتهای 

سعه و روابط انسانی مناسب در سازمان از طریق مدیریتی، مدیران صفی و ستادی از طریق آموزش، تو

برگزاری دوره های آموزشی متنوع، توجه دبه برنامه های راهبردی، یا استراتژیک سازمان، هدایت دوره های 

 آموزشی در جهت تحقق اهداف سازمانی و جدی گرفتن امر آموزش از سوی فراگیران می باشد.

ی های ارتباط  نظام آموزش فنی و حرفه ای با بازار کار و ارائه  بررسی نارسای "در تحقیقی دیگر با عنوان

، این  نتیجه  حاصل شد  که گسترش آموزش های فنی و حرفه ای از نیازهای بازار کار "راه حل اصالحی

 (.9378تبعیت  نمی کند و فارغ التحصیالن  فنی و حرفه ای از مهارت الزم  برخوردار نمی باشد )نفیسی، 

ارزیابی کمیت و کیفیت  دوره های آموزش صنعتی در مراکز فنی و حرفه ای کشور  "با عنوان در تحقیقی

با بهره گیری از عناصر سازمانی کافمن و هرمن ، از دیدگاه کارآموزان، مربیان، مدیران و کارشناسان  رشته 

وسط ( کیفیت )مت2/ 79در کل مقیاس ها، میانگین برنامه درسی  -، مشخص شد که : الف "های صنعتی

)نامطلوب( و میانگین  ارزشیابی مهارت های کسب شده 49/2)متوسط ( مطلوبیت تسهیالت 93/2مربیان 

 (.9384)نامطلوب( است )مهرعلی زاده و دیگران 45/2کارآموزان 
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در پژوهش دیگری که عملکرد آموزش فنی و حرفه ای را در نه کشور  مورد بررسی قرار می داد 

ای مورد تحقیق، آموزش های فنی و حرفه ای نتوانسته اند به اهداف اقتصادی برسند مشخص شد در کشوره

و علت  آن نیز به جامعه، فرصتهای شغلی  و تغییرات تکنولوژیکی  و نیازهای آموزشی مربوط می 

 (.9384شود)مهرعلی زاده و دیگران ،

ی فنی و حرفه ای و دبیرستان بررسی میزان کارایی بیرونی هنرستانها "در پژوهش  دیگری  با عنوان

درصد فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای و کار  53، مشخص شد که حدود  "های کار و دانش  استان گلستان

 (.9383و دانش استان گلستان از رشته خود رضایت  ندارند)اکرامی،

و  ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش9382میرزامحمدی، )

نیازهای آموزشی مربیان مراکز فنی و حرفه ای به فنی حرفه ای استان تهران به این نتایج دست یافت که 

طور جامع و نظام مند تعیین نشده است. مربیان از نیازهای واقعی خود مطلع نبوده و آنها را نمی شناسند و 

 انش در آموزش و پرورش کم است.اطالعات وتجربیات مربیان به روز نیست، تجربه و حرفه مربیان کارد

های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان  ارزشیابی تأثیر دوره"اسماعیل قوام تحقیقی با عنوان 

ریزی و استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی جهت بهبود  به منظور برنامه 75-78های  گمرک ایران در سال

د. در این پژوهش هدف اصلی ارزشیابی اثرات انجام دا 9383در سال  "های آموزشی اثربخشی دوره

های ضمن خدمت در  باشد و اینکه آیا آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران می آموزش

تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص و همچنین ارتقا و بهبود عملکرد افراد شاغل در سازمان مؤثر 

های  های تحقیق در هر یک از دو گروه دوره آمده از تجزیه و تحلیل دادهبوده است یا خیر؟ نتایج به دست 

 (.9383نمایند )اسماعیل قوام،  های تحقیق را تأیید می آموزش ضمن خدمت کارکنان فرضیه

های آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز آموزش  بررسی تأثیر دوره"بالدر، فرهاد، تحقیقی تحت عنوان: 

انجام داده، به این نتیجه رسیده است که توانایی مربیان که در  9378در سال  "کشاورزی در کارآیی آنان

اند در تدریس، آگاهی استفاده از منابع مورد تدریس، اداره  های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده دوره
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های آموزش  آموزان بیشتر است و در مجموع اثربخشی دوره کالس، حل مشکالت درسی و غیردرسی دانش

 (.9378ت را تأیید نموده است )فرهاد بالدر، ضمن خدم

 پیشینه خارجی (2-22-2

آموزش های فنی حرفه ای نقش مهمی در بهبود سرمایه انسان ها و ترسیم مسیر برای کشورها بازی می 

کنند. در کشور های در حال توسعه، آموزش های فنی حرفه ای یکی از بخش های آموزشی است که اولویت 

فرمول بندی سیاسی، تامین بودجه و نظارت نسبت به سایر بخش ها مانند آموزش پایه به  بسیار کمتری در

( اشاره کرد که آموزش و کارآموزی حرفه ای نقش مهمی در نوآوری 2334) 9آن داده شده است. کورتین

یده (اظهار می دارد که آموزش های فنی حرفه ای باید ا2337)2سازمانی و معرفی نوآوری جدید دارد. هو

 نوآورانه را به یادگیرندگان آموزش دهند.های 

(در پژوهشی بر مسائل و روند های آموزش فنی حرفه ای در افریقا متمرکز شده است. بر 2337)3اوکچ

(، نهادهای آموزشی فنی و حرفه ای زمانی اثربخش است که با ارائه 2339اساس نظر سازمان بین المللی کار)

دیدگان و ایجاد مهارت هایی برای کمک به اشتغال و اهداف عدالت اجتماعی و رشته های مورد نیاز آموزش 

 اقتصادی مطلوب ملی بپردازد.

(در پژوهشی اثربخشی هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای در 9992)4و آن ماری  گری

شد که عبارتند از ارائه حال توسعه را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق دو مجموعه پیشنهاد ارائه 

برای بهبود نسبت بین نهاده ها و محصوالت و افزایش اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای از  راهبردهایی

را ه بهبود کیفیت محصوالت آن و تمرکز بیشتر بر اهداف محوری که بر مبنای آن این آموزش ها شکل 

  گرفته اند.

                                                           
1 Curtain 
2 Hu 
3 Oketch 
4 Gray & Ann-Marie 
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سیستمی که میزان یادگیری کارکنان را تعیین کند آغاز به به منظور ایجاد  Xeroxشرکت  9994در سال 

کار کرد. آنان از مدل کرک پاتریک به عنوان پایه و اساس کار استفاده کردند. اثر کسب و کار از طریق 

ارزیابی نیازها، طراحی، توسعه و منابع معین شد. استانداردهای صالحیت و شایستگی توسعه یافت، کارکنان 

های رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند  رزیابی از طریق این استانداردها و با استفاده از مقیاسبه وسیله خودا

 ( 9995)نوئه، 

از دانشگاه کیک کاندا در یک  تحقیق کیفی در رابطه با کارآموزانی که در مراکز فنی و حرفه ای   9هاردی

به  موفقیت  شغلی  افراد برای ورود به تحصیل می کردند به این نتیجه  رسید آموزش فنی و حرفه ای منجر 

 (2333بازار کار نشده است ) هاردی، 

(در پژوهشی که در دانشگاه کاترپیالر انجام دادند، به ارزیابی اثربخشی از کارگاه 2339)2اندرسون و آروین 

شرکت آموزشی رهبری پرداختند، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح اول ارزشیابی یعنی واکنش، 

درصد(. و کمترین میزان 87کنندگان  نسبت به کارگاه آموزشی  در مجموع رضایت مطلوبی داشته اند )

 درصد بوده است. 79رضایت مربوط به محتوای کارگاه آموزشی 

پژوهش های اخیر پیشنهاد می کنند که انگیزه آموزش کارکنان عامل موثری است در ارتقاء اثربخشی 

در آموزشی انگیزه می تواند بر اشتیاق و تمایل کارکنان به منظور   (.52: 2339 ،3آموزشی می باشد)تای

شرکت در برنامه های، آموزشی به کارگیری انرژی در راستای برنامه و انتقال آنچه آنان در برنامه یاد گرفته 

نشان دادهاند)تای،  اند به محیط کار تاثیر بگذارد. تحقیقات رابطه بین اثربخشی آموزشی و انگیزه کارکنان را

2339 :54.) 

                                                           
1-Hardy  
2- Anderson and Arvin 
3- Tai 
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( در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزشی، دریافتند که 9992) 9اسکات و همکاران

چندین عامل غیر فنی تاثیر چشمگیری بر پیامدهای آموزش در سازمان دارد. این عوامل شامل؛ اعتماد به 

 نگیزه قبل از آموزش می باشدنفس، نگرش شغلی، انتظارات آموزشی، اجرای آموزش و ا

 2733برنامه ضمن خدمت با  999،  پنسیلوانیا ( در پژوهشی در ایالت9997)2 اسمیت و ولفورد

های  مسایل و موضوعاتی که به نظر نمونهرا مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که عمده ترین شرکت کننده 

  شامل موارد ذیل می باشد؛آل موثر بوده است  دهشرکت کننده در این پژوهش در نرسیدن به یک آموزش ای

 درصد( 39ها فاقد عمق و محتوای کافی بودند) آموزش (9

 درصد(  33دانستند) افراد نمونه، قبالً اطالعات ارایه شده را می (2

 درصد( 23ضعف علمی مربیان) (3

 درصد( 92)های ضمن خدمت رأی کافی در پیشرفت محتوای آموزشاحساس عدم  (4

ر پژوهشی به این نتیجه رسید که آموزش ضمن خدمت فرایندی است که کارایی و د (2332) 3پاول

به نظر وی آموزش ضمن خدمت  اثربخشی کمی و کیفی کارکنان و بالطبع آن سازمان را افزایش می دهد.

بهسازی و توسعه منابع انسانی می شود و هم عاملی برای رضایت شغلی و روحیه بهتر کارکنان  هم باعث

 شود. تلقی می

( در مطالعات خود نشان داده اند که اگر کارآموز توانایی یادگیری محتوای 233و همکاران) 4کلکولیت

دوره آموزشی را داشته باشد اما انگیزه کافی برای شرکت در این دوره ها را نداشته باشند بهره ای از دوره 

 های مذکور نمی برند.

9در پژوهشی که توسط وینفرد
(، تحت عنوان اثر بخشی آموزشی در سازمان ها صورت 2333و همکاران) 

2گرفت آنها به این نتیجه رسیدند که روش آموزشی مورد استفاده
، مهارت ها یا ویژگی های شغلی آموزش  

                                                           
1
- Scott & et al 

2
- Smith & Wolford 

3
- Powell 

4
- Colquitt 
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3داده شده
عمده ترین عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی برنامه های آموزشی می 4و انتخاب معیار ارزشیابی  

 باشند.

ن نیز در پژوهشی دیگری در یافتند که احساس عدم رای کافی در پیشرفت محتوی اسمیت و همکارا

آموزش های ضمن خدمت، آموزش های فاقد عمق و محتوا، آگاهی از اطالعات ارایه شده در دوره و ضعف 

 علمی مربیان، عمده ترین موانع اثر بخشی دوره های آموزشی می باشد.

های اثربخش آموزشی  بی و موانع موجود در راه اجرای برنامههای متداول ارزیا برای شناسایی شیوه

های آموزشی توسط پل رابرتز چارلز و بونکرونگ در  تحقیقی تحت عنوان طراحی مدلی برای ارزیابی برنامه

های آموزشی  های تولیدی انگلیس صورت گرفته است که به بررسی و افزایش برنامه در شرکت 2332سال 

وری  اند از نظر بهره های آموزشی نتوانسته دهد که اکثر برنامه تایج این تحقیق نشان میاند. ن خود پرداخته

 (. 9384عملکرد بهتر ضمن خدمت به سطح مطلوبی برسند )شریفی راد، 

 (جمع بندی مطالب2-21

پژوهش های صورت گرفته نشان دهنده آن است که ارزشیابی از دیر باز در امر آموزش و به خصوص در 

آموزش های فنی و حرفه ای وجود داشته است و به عنوان یکی از کارکرد های مدیریت نقش مهمی حیطه 

در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی داشته است. . و این 

ذشته می مطالعات به طور مفصل در بخش های پیشین توضیح داده شده است. از مطالعات نظری و تجربی گ

توان دریافت که در ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی، ارزشیابی آموزشی کاربرد قابل توجهی دارد. از ارزشیابی 

به عنوان فرایندی مستمر و منظم برای توصیف کردن، هدایت و اطمینان یافتن از کیفیت فعالیت های 

حمایت مدیریت ارشد، تعهد و  عمده ترین عوامل اثربخشی آموزش شامل: آموزشی استفاده می گردد.

اقدامات مجریان آموزشی و همکاری سایر مدیران، فن آوری، پیچیدگی های سازمان دانش علوم رفتاری، 

                                                                                                                                                                                     
3- winfred  
2-Traning method used 
3- The skil or task characteristic trained 
4- the choice of traning evalation criteria  
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اصول فراگیری)فراگیری و انگیزش، بازخورد و فراگیری، تمرین و فراگیری، قابلیت انتقال یافته ها( و سایر 

یگر عوامل موثر اثربخشی دوره های آموزشی شامل، تعیین وظایف مدیریت منابع انسانی می باشند.و از د

اهداف گروه، مواد و تجهیزات فنی، روش های ارزیابی پروژه های آموزشی، نیازهای یادگیری، نقش مربیان و 

مشاوران، به کارگیری دانش و مهارت های جدید در کارگاه، طرح آموزشی، تداوم پروژه های آموزشی و 

عمده ترین موانع اثربخشی آموزشی شامل عدم کسب آموزش  ش های سازمان می باشد.گزارش نهایی از آموز

های اولیه و تجربه مدیریتی توسط پرسنل های بخش مدیریتی و نظارتی، فقدان برنامه و محتوای استاندارد 

آموزشی، مشکل استانداردسازی یا همگانی سازی یک رویکرد آموزشی، عدم شناسایی نیازهای آموزشی 

رکنان، اعمال آموزش بدون ترغیب یادگیرندگان برای مشارکت در ارزیابی نیازها و برنامه های توسعه ای کا

آنها، فقدان استانداردهای رسمی و فرایند های کنترل کیفی برای یادگیرندگان و اجرای آموزش در مجموعه 

ستماتیک برای جمع آوری، و ای دور از محل سکونت فراگیران می باشد.ارزشیابی به عنوان یک فرایند سی

تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر صورت می گیرد. به عبارت دیگر 

 ارزشیابی تعیین ارزش چیزی یا قضاوت درباره ارزش، اهمیت، کیفیت یک پدیده است. 

تواند راهنمای طراحی و  شود می ارزشیابی کیفی آموزشها یا تعیین اثربخشی آموزشها اگر به درستی انجام

های آموزشی آتی با هدف ارتقا مهارتها و دانش کارکنان بوده و در نهایت افزایش کارایی را  بازنگری در دوره

ای در توسعه مهارتی، اقتصادی  برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. با توجه به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه

ای، الزم است اثربخشی این آموزشها مورد  وری و نوآوری شغلی و حرفه بهره و اجتماعی در کشور، و افزایش

با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش و شناخته شدن آن به عنوان اساسی ترین وظیفه  توجه قرار گیرد.

سازمان، ضرورت وجود واحد آموزش و نقش مهم و حساس آن در سازمان قابل مالحظه است. عالوه بر 

موزش به عنوان عنصری مرکزی برای برنامه ریزی فعالیت های آموزشی، فعالیت هایی نظیر تاسیس واحد آ

نیاز سنجی، استانداردسازی یا همگانی سازی رویکرد آموزشی، ترغیب یادگیرندگان برای مشارکت در دوره 
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امه های های آموزشی تناسب محتوای دوره ها با نیازهای آموزشی،الزم است صورت گیرد و تا موفقیت برن

 آموزرشی حتمی گردد. 

 (معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  2-22

اجتماعی در ابتدای تأسیس در رفاه کار و  تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت

صندوق ، ام سه واحد آموزشی اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعیغاز اد 9359سال 

به  9393در سال و با نام سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی تشکیل گردید   ،ارآموزیکو کانون  ،کارآموزی

 ،در حال حاضر این سازمان عالوه بر ستاد مرکزی تغییر نام یافت. ،ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه

هزار آموزشگاه فنی و 97از  مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و بیش 933بیش از  ،اداره کل 39دارای 

 حرفه ای آزاد در سطح کشور و همچنین مرکز آموزش تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای است.

و ، تولید استانداردهای آموزشی آموزش، پژوهشمأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

ماهه به صورت کوتاه  98تا  9ب دوره های که فرآیند آموزش در قالارزشیابی مهارت نیروی کار کشور است 

مدت و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طریق آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی، تیم های 

سیار شهری و روستایی، مراکز جوار صنایع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار 

و پژوهش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش در بخش غیر پادگان ها، آموزش در مرکز تربیت مربی 

دولتی توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام می شود و بدین وسیله نسبت به تأمین و تربیت 

نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و ارتقاء فرهنگ 

 می نماید. مهارت های فنی جامعه اقدام

 (مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حر فه ای 2-23

یکی ازمحورهای آموزشی این سازمان، آموزش استادکاران، مربیان و سرمربیان آموزشی به منظورتأمین 

کادر آموزشی مورد نیاز اصناف، صنایع و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین تربیت مربیان 

نطقه و جهان اسالم است که این امر در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای آموزشی کشورهای م

این مرکز یکی از مراکز منحصر بفرد آموزشی درخاورمیانه  .این سازمان واقع در منطقه کرج صورت می گیرد
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ر عرصه است و از تجهیزات و امکانات ویژه ای برخوردارمی باشدکه به طور مستمر فنآوریهای جدیدرا د

صنعتی کشور تحت نظارت و ارزیابی داشته و تالش میکند تا دانش به کارگیری فنآوریهای جدید و روش 

 .انتقال آن را میسرسازد

 ژوهش (پ 2-24

مأموریت های اصلی سازمان به شمار می رود که چالش های اصلی بین آموزش  پژوهش بخش دیگری از

و در جهت رفع آن فعالیت می کند و عموماً در زمینه های شناسایی با  بازار کار و صنایع را بررسی می کند 

صنایع و مهارت های موجود در آن ها، گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین استانداردهای مهارت 

آموزی و نرم افزار و سخت افزار آموزشی و کمک آموزشی، مطالعه و بررسی روش ها و سیستم های آموزشی 

ر سایر سازمان های داخلی و خارجی ، مطالعه و پیشنهاد روند جابجایی نیروی کار و باال بردن موجود د

مهارت کارگران شاغل و همچنین ایجاد تشکل های مربیان فنی و حرفه ای و جلب مشارکت آنان تهیه و 

ن سازمانی تشویق مؤلفان و پژوهشگرا  تشکیل شورای پژوهش سازمان تدوین شیوه نامه پژوهش در سازمان

شناسایی و دعوت از اساتید مجرب هیئت  ترویجی–پژوهشی و علمی  -اخذ مجوز برای انتشار مجالت علمی

علمی دانشگاه ها برای همکاری پژوهشی و ارتباط با سامانه اطالعات تحقیقاتی علم و فناوری )سمات( را بر 

بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت و مهارتی و منابع انسانی سازمان در گروی  توسعه علمی عهده دارد.

و فرهنگ پژوهشی در بین کارکنان و تعمیق توسعه  وسسات ؤمتوانمندی های علمی و پژوهشی اشخاص و 

تردیدی نیست که توسعه مناسب و ارتقاءکیفی برنامه های  می باشد.ایجاد ظرفیت های پژوهشی در سازمان 

هشهای علمی معتبرامکان پذیراست و بدون اتکا به یافته های آموزش فنی و حرفه ای،تنها از طریق انجام پژو

پژوهشی و کاربست نتایج آنها، هراقدامی در جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به مثابه تیری 

 .درتاریکی خواهدبود

 (مدل مفهومی پژوهش2-25

ت، هر آنچه که هنگامیکه از طریق آموزش و حمایپژوهش های صورت گرفته نشان دهنده آن است که  

باید از میزان موفقیت خود ارزشیابی بعمل آوریم تا زمینه ، می توان برای افزایش انتقال مهارت انجام داد
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 .کنیمهایی که نیاز به اصالح دارند را مشخص کنیم و نتایجی که بواسطه آموزش حاصل شده است را تعیین 

 زیر است: اساساٌ سنجش آموخته ها یا یادگیری دارای دو هدف عمده

 الف( تعیین این امر که آیا کارآموزان به هدف یا هدف ها دست یافته اند؟

 ب( تعیین اثربخشی دوره های آموزشی

تنها براساس این اطالعات است که می توانیم بگوئیم آموزش ضمن خدمت مؤثر بوده است یا نه و چه 

 است. بخش هایی از اجزای دوره های آموزشی نیازمند بازنگری و تغییر

مطالعات در زمینه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی به صورت جامع و متعدد صورت نگرفته است با 

این حال با بررسی مدل های گوناگون اثربخشی آموزشی و الگوهای ارزشیابی آموزشی و با حمایت یافته های 

 (.93-2م )نمودار تجربی تحقیقات گذشته مدل مفهومی پژوهش را به صورت ذیل طراحی نموده ای
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 99-1مدل مفهومی پژوهش، نمودار 

اثربخشی 

 برنامه
 ارزیابی برنامه

 تعیین محتوا

 تعیین روشها

تعیین اصول یادگیری   

 اجرای برنامه

 ارزشیابی

 انتخاب رسانه

 تعیین اهداف

 آموزشی نیاز سنجی 

مراحل برنامه 

ریزی 

 آموزشی

 یادگیری

العمل کارکنانعکس   

 نتایج سازمانی

 تغییر رفتار

 عوامل سازمانی:

 قوانین سازمانی -

 حمایت مدیریت  -

 جو سازمانی -

 

 

 عوامل فردی:

 سطح انگیزش -

 نوع نیازها -

 ویژگی شخصیتی -

 عوامل آموزشی:

 ویژگیهای مدرسین -

 امکانات آموزشی -

 هدف گذاری -

 محتوا -

 

 نتیجه:

 بود عملکرد مربیانبه -

 مربیان مهارت ارتقاء -

 نگرش و دانش مربیانتغییر  -
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 : روش پژوهشفصل سوم

 
 

 مـقدمـه

 روش پـژوهـش

 جـامعـه آمـاری

 نـمونـه و روش نـمونـه گیـری

 روش گـردآوری اطـالعـات

 ابـزار انـدازه گیــری

 روش تـجزیـه و تـحلیـل داده هـا
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 مقدمه( 3-1

ا، روش های گوناگونی وجود دارد. بهترین روش، روشی است که به شناخت به منظور بررسی علل پدیده ه

حقیقت بینجامد و برای رسیدن به حقیقت ناب، می بایست روش های علمی را که به حقیقت می رسد 

شناخت و از میان آنها بهترین و مناسب ترین را برگزید. انتخاب روش انجام تحقیق با توجه به هدف و ماهیت 

تفاقاتی که در حین اجرا رخ می دهد خواهد بود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق، موضوع و ا

مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و ارزان تر در نیل به اهداف، 

در این فصل، به ترتیب  که همانا یافتن پاسخ هایی برای سواالت تحقیق مورد نظر می باشد، هدایت نماید.

اطالعات، ابزار اندازه گیری،  گردآوری های روش، گیری نمونه روش و ، نمونهروش پژوهش، جامعه آماری

و نهایتاً نحوه تحلیل آماری داده های حاصل از ابزارهای پژوهش در دو سطح تحلیل  ابزارروایی و پایایی 

 .توصیفی و استنباطی ارائه و بحث خواهد شد

 وش پژوهشر( 3-2

های پژوهش در  پژوهش حاضر درصدد آن بوده است که با استفاده از ابزارهای خود به بررسی سوال

بررسی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و آموزش های فنی حرفه ای بر اساس زمینه 

این رو، ابتدا ضمن مطالعه،  بپردازد. ازمربیان  دیدگاهبا استفاده از سطح اول و دوم  مدل کرک پاتریک 

ارزشیابی و اثربخشی دوره های های مرتبط خارجی به بررسی  پژوهش های انجام شده داخلی و پژوهش

بنابراین، با  جمع آوری و دسته بندی شودعوامل موثر بر آموزش پرداخته شده تا بدین وسیله  آموزشی

به اثربخشی و کارایی دوره های آموزشی در مرکز  مبانی نظری پژوهشاستفاده از مجموعه داده های اولیه و 

که با بوده است  مربیان بازآموزابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه  تربیت مربی پرداخته شده است.

حاضر از لحاظ هدف  اجرا شده است. پژوهش در مرکز تربیت مربیپاسخگویان تهیه و  مصاحبه حضوری از

 پیمایشی است.-وری داده ها توصیفیکاربردی بوده و از لحاظ گردآ
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 جامعه آماری ( 3-3

جامعه تمامی عناصر بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از 

  علت وسعت زیاد جامعه،ه شود. گرچه گاهی اوقات ب جامعه است که عمالً درجریان یک تحقیق گردآوری می

ر نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطالعات کامل و دقیق تری پذی بررسی جامعه امکان

شامل کلیه مربیان بازآموز شرکت کننده در دوره های آموزشی جامعه آماری پژوهش حاضر . دهد بدست می

می باشد که این افراد  9399-9392مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای در سه ماهه اول سال 

نفر بوده اند. همچنین الزم به ذکر است که تعداد کل مربیان بازآموز از بخش آموزش سازمان  2333ابر با بر

 متبوع تهیه شده است.

 نمونه و روش نمونه گیری( 3-4

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه 

ایی که نظرسنجی از تمامی جامعه آماری ذکر شده به علت پراکندگی و گستردگی مقدور آماری باشند. از آنج

در پژوهش حاضر به منظور انتخاب نمونه آماری برای نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزیده شد. 

فه ای از مربیان بازآموز شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حر

روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. همچنین الزم به ذکر است که حجم نمونه با استفاده از جدول 

 نفر انتخاب شده است. 333کرجسی و مورگان برابر با 

 اطالعات گردآوری های ( روش3-5

 عمده ترین روش های جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر عبارت است از:

در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات مربوطه، از منابع  ی:مطالعات اسناد

 کتابخانه ای همانند کتاب، مقاالت، همایش ها و همچنین منابع اینترنتی استفاده شده است.

در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده  تحقیقات میدانی:

 ت.اس
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 گیری اندازه ( ابزار3-6

 و مصاحبه پرسش نامه، چون مختلفی های روش و وسایل از رفتاری علوم در متغیرها گیری اندازه برای

 رفتاری علوم تحقیقات در علمی روش مراحل مهمترین از یکی ابزار نوع انتخاب. می شود استفاده مشاهده

 دو بخش ذیل است: شامل و است ساخته محقق پرسش نامه حاضر پژوهش است. ابزار

 در این قسمت هدف از گردآوری داده ها و ضرورت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. الف( نامه همراه:

از ابزار محقق ساخته ای  ارزشیابی دوره های آموزشیدر این پژوهش برای ب( سواالت پرسش نامه: 

واکنش و میزان انگیزه شرکت کنندگان  ین میانکه از ا ،سوال است 77استفاده شده است که این ابزار شامل 

سوال، محتوای  9سوال، امکانات و زمانبندی دوره های آموزشی  4، هدف گذاری 99سوال  نسبت به دوره ها

تاثیر دوره ها بر یادگیری شرکت  سوال، 98سوال، سبک و نحوه تدریس مدرسین  9مطرح شده در دوره 

ابزار طیف پنج ارزشی مقیاس این همچنین  را در بر می گیرند.وال، س 4،نحوه ارزشیابی سوال 23کنندگان 

 .(9-3نشان داده شده است )جدول  ذیلبه صورت  لیکرت می باشد که

 : روش نمره گذاری پرسشنامه ها1 -3 جدول

 

 

محقق  در این پژوهش برای گردآوری داده های مربوط ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی از پرسشنامه

، با توجه به اهمیت جایگاه آموزش های مهارتی، در سازمان آموزش و فنی حرفه ساخته استفاده شده است

باشد و به عوامل تاثیر گذار چه مثبت ای کشور، زمانی ارائه آموزش منطقی است که اثربخشی الزم برخوردار 

و چه منفی توجه و اقدامات الزم در راستای آن انجام گیرد، باید توجه داشت که وقتی دوره ها اثر بخش می 

گردند که محتوای این دوره های آموزشی در راستای نیازها تبدیل نیازها به محتوای آموزشی، اجرای موثر 

زم برای استفاده از آموخته ها و استفاده از ابزار مناسب برای ارزیابی برنامه های آموزشی بستر سازی ال

واکنش و »اثربخشی باشد. از این رو در این پژوهش غالوه بر بررسی دو سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک 

 مخالفم کامالً مخالفم تا حدودی موافقم موافقم کامالً گزینه ها

 9 2 3 4 5 ارزش عددی
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دی بعد )هدف گذاری ، امکانات و زمانبن پنجشامل دوره های آموزشی، اثربخشی به عوامل موثر بر « یادگیری

پرداخته دوره های آموزشی ، محتوای مطرح شده در دوره ، سبک و نحوه تدریس مدرسین، ،نحوه ارزشیابی ( 

شده است. تا با سنجش این عوامل و بررسی نقاط قوت و ضعف از نظر شرکت کنندگان اثربخشی دوره های 

 (.2-3)جدول آموزشی مرکز تربیت مربی مشخص گردد.

 محقق ساخته : پرسشنامه2 -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  ابزارروایی و پایایی ( 3-7

در پژوهش های رفتاری استفاده از وسایل مناسب و اطمینان از نتایج حاصل از اندازه گیری از اهمیت قابل 

هایی چون عینیت، سهولت اجرا، نمره  دازه گیری ویژگیصاحبنظران برای وسایل ان توجهی برخوردار است.

ها روایی و پایایی از  می کنند. از میان این ویژگی گذاری، تفسیر، عملی بودن، روایی و پایایی را مهم تلقی

 ت.شروط الزم و ضروری وسایل اندازه گیری اس

 ( روایی 3-7-1

گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد؟ مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه 

به عبارت دیگر آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همین 
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 سواالت شاخص ها

 واکنش و میزان انگیزه شرکت کنندگان 
9 ،2 ،3 ،4 ،5 ،9 ،7 ،

8،9،93،99،92،93 ،94 ،95 ،99 

 23، 99، 98، 97 هدف گذاری

 29، 25، 24، 23، 22، 29 امکانات و زمانبندی دوره های آموزشی

 ، 35، 33،34، 32، 39، 33، 29، 28، 27 محتوای مطرح شده در دوره

 نحوه و سبک تدریس مدرسین
39 ،37،38 ،39 ،43 ،49 ،42 ،43 ،44 ،

45 ،49 ،47 ،48 ،49 ،53 ،59 ،52 ،53 

 تاثیر دوره ها بر یادگیری شرکت کنندگان

54 ،55 ،59 ،57 ،58 ،59 ،93 ،99 ،

، 73، 99، 98، 97، 95، 94، 93ف 92

79 ،72 ،73 

 77، 79، 75، 74 نحوه ارزشیابی  توسط مدرسین



 

949 

دلیل اصطالح روایی به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. در 

اده در این پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. به نامه مورد استف خصوص روایی پرسش

این صورت ابتدا با استفاده از پیشینه پژوهش های صورت گرفته شده قبلی، عوامل موثر اثر بخشی دوره ای 

آموزشی و گویه های مرتبط با آن استخراج گردید و سپس پرسش نامه اولیه تهیه و مورد تایید استاد ناظر 

 رار گرفت. طرح ق

 پایایی( 3-7-2

های فنی ابزار اندازه گیری است که به دقت آن در طول زمان اشاره دارد. معموالً پایایی  از ویژگی پایایی

به عبارت دیگر . مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت یا صحت به کار می رود

ده همانند یکدیگر اعداد یکسانی را به مجموعه ای از رفتارهای هرگاه افراد با پیروی از قواعد توصیه ش

مشخصی، اختصاص داده باشند. این داده ها عینی است. به بیان آماری هر چه ضریب همسبتگی بین نظرات 

یکی از شیوه های  .افراد بیشتر و واریانس آنها کمتر باشد این داده ها از عینیت بیشتری برخوردار است

این ضریب بین می باشد و  (Cronbach's Alpha)از ضریب آلفای کرانباخ عیین پایایی استفاده مرسوم برای ت

نزدیک تر شود قابلیت اعتماد آن باالتر می رود. در این + 9است و هر چه پایایی ابزار مورد نظر به + 9تا  3

ین منظور یک نمونه اولیه پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و بد

پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفت سپس با استفاده از داده های به دست آمده و به کمک نرم  33شامل 

میزان ضریب پایایی برای مقیاس و خرده مقیاس های ابزار محاسبه شده است که نتایج  SPSSافزار آماری 

 آورده شده است. 3-3آن در جدول 
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 برای تاثیر دوره های آموزشی کرونباخ آلفای : ضریب3 -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه اجرای ابزار( 3-2

پس از تکثیر پرسش نامه طبق برآورد آماری به صورت تصادفی و با ذکر اهداف پژوهش و توضیحاتی 

خواسته شد که سواالت پرسشنامه را به دقت مطالعه نموده و پژوهش درباره پژوهش از شرکت کنندگان در 

 ذیل بوده است: حاضر به صورت پژوهش  یروند اجرابه طور اجمالی  به آنها پاسخ دهند.

 پژوهش ابزار مقدماتی و ساخت پژوهشبررسی سوابق علمی و تحقیقاتی مرتبط با 

 الزم نمونه های تعداد دقیق برآورد وبزار پژوهش، روایی و اعتبارسنجی آن اجرای آزمایشی ا 

 آنها تحلیل تجزیه و مرکز تربیت مربی و در سطح اجرا شدهنامه  پرسشآوری  جمع

 روش تجزیه و تحلیل داده ها( 7-3

 اب استنباطی و توصیفی سطح آمار در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل سواالت پژوهش، از دو

 استفاده شده است. SPSS افزار نرم از استفاده

انحراف معیار برای هر کدام  و توصیفی جداول الزم تهیه و فراوانی، درصد، میانگین سطح در آمار توصیفی:

 محاسبه و نمودارهای الزم ترسیم وتوصیف گردیده است.متغیرهای مورد بحث از 

 ضریب آلفای کرونباخ مقیاس

 995/3 کل ابزار

 949/3 طرز واکنش نسبت به دوره ها

 899/3 هدف گذاری دوره آموزشی

 893/3 دوره آموزشی یامکانات و زمان بند

 877/3 محتوای مطرح شده در دوره آموزشی

 942/3 سبک تدریس مدرسین دوره آموزشی نحوه و

 994/3 یرانفراگ یادگیریبر  یآموزش یدوره ها یرتاث

دوره  یاننحوه ارزشیابی  توسط مدرسین در پا

 آموزشی
837/3 
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عوامل ارزشیابی دوره های آموزشی و تعیین  اداریمعن بررسی برای استنباطی سطح در آمار استنباطی:

 شده استفاده اولویت بندی فریدمن و آزمون نمونه ای تک t آزمون از عوامل موثر بر اثر بخشی این دوره ها

 است.
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 قدمهم( 4-1

ارزیابی اثربخشی دوره های  بررسی»پژوهشی در راستای عنوان پژوهشی که سوال هشت حاضر، طی فصل

 «آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای بر اساس سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک 

سوال آن به عوامل اثر بخشی دوره ها پرداخته است و دو سوال پنج  :شامل که.گرفته است مورد بررسی قرار

آن )واکنش و یادگیری(به سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک پرداخته و یک سوال به نحوه اولویت بندی 

با توجه به اهمیت جایگاه آموزش های مهارتی، در سازمان عوامل موثر اثربخشی از نظر مربیان پرداخته است. 

ی حرفه ای کشور، زمانی ارائه آموزش منطقی است که اثربخشی الزم برخوردار باشد و به عوامل آموزش و فن

تاثیر گذار چه مثبت و چه منفی توجه و اقدامات الزم در راستای آن انجام گیرد، باید توجه داشت که وقتی 

دیل نیازها به محتوای دوره ها اثر بخش می گردند که محتوای این دوره های آموزشی در راستای نیازها تب

آموزشی، اجرای موثر برنامه های آموزشی بستر سازی الزم برای استفاده از آموخته ها و استفاده از ابزار 

مناسب برای ارزیابی اثربخشی باشد. از این رو در این پژوهش غالوه بر بررسی دو سطح اول و دوم الگوی 

بعد )هدف  پنجشامل ر اثربخشی دوره های آموزشی، به عوامل موثر ب« واکنش و یادگیری»کرک پاتریک 

گذاری ، امکانات و زمانبندی دوره های آموزشی ، محتوای مطرح شده در دوره ، سبک و نحوه تدریس 

پرداخته شده است. تا با سنجش این عوامل و بررسی نقاط قوت و ضعف از نظر مدرسین، ،نحوه ارزشیابی ( 

از طیف  هادر طراحی ابزار، آموزشی مرکز تربیت مربی مشخص گرددشرکت کنندگان اثربخشی دوره های 

گزینه ها و فراوانی های عددی اعطاء شده به  ارزش عنایت بهلیکرت استفاده شده به عالوه با  ارزشی پنج

( چهار؛ و خیلی زیاد، عدد پنج عدد دو؛ تا حدی، عدد سه؛ زیاد، عدد  )برای خیلی کم، عدد یک؛ کم،های آنها 

سوال به عنوان حد وسط طیف است و از آن در تحلیل معناداری یافته های حاصل از تحلیل  سه در هرعدد 

 . های استنباطی استفاده شده است
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( ارائه شده است، 9389گان و همکاران)برای ارزیابی نتایج بدست آمده طبق استاندارد زیر که توسط بازر 

مطلوب  5تا  97/3مطلوب،   97/3تا  34/2باشد نامطلوب، و بین  33/2تا  9)اگر میانگین بین عمل می شود:

 است(.

 

 درصد درصد، )فراوانی، های دموگرافیک اطالعات مربوط به ویژگیدر بخش توصیفی ابتدا این فصل در 

مربیان بازآموز مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی  نمودارها( همراه به معیار انحراف و میانگین تراکمی،

 مربیان مورد دموگرافیک های می گیرد و متعاقب آن ویژگیمورد تجزیه و تحلیل قرار حرفه ای استان البرز 

و آزمون اولویت  نمونه ای تک t های از آزموناستنباطی  بخش درو سپس گیرد  می قرار تحلیل و تجزیه

 شده است.و مفروضات آماری استفاده  سوالبه تناسب نوع برای تحلیل سواالت  فریدمندی بن

 استاندارد
 5تا  97/3 97/3تا  34/2 33/2تا  9

 مطلوب نسبتاً مطلوب نا مطلوب
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 مربیاندموگرافیك  های ویژگی ( توصیف4-2

 جنسیت متغیر (4-2-1

 که است آن از حاکی وهش پژ های جنسیت یافته متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع خصوص در

 همان طور. دهند می تشکیل را ما آماری نمونه حجم از درصد 7/79رد درصد و مربیان م 3/23 مربیان زن

 .(9-4 نمودار ،9-4 جدول)بوده اند  سهم بیشترین دارای مرد مربیان است مشخص که

 جنسیت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع :9  - 4 جدول
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 جنسیت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع :9 - 4 نمودار

 

 سن متغیر( 4-2-2

 که است آن از حاکی وهش پژ های فتهیا سن متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع خصوص در

 مربیان بازآموز دارای و درصد 2/45سال  43تا  33 درصد، 5/38 سال 33تا  23سن  مربیان بازآموز دارای

 است مشخص که همان طور. دهند می تشکیل را ما آماری نمونه حجم از درصد 4/99 سال 53تا  43سن 

 ها شاخص

 جنسیت
 تراکمی درصد یفراوان درصد فراوانی

 3/23 3/23 97 زن

 933 7/79 293 مرد

  933 333 جمع
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 سهم کمترین سال دارای 53تا  43سن  دارای افراد و سهم بیشترین سال دارای 43تا  33سن  دارای افراد

 .(2-4 نمودار ،2-4 جدول)هستند 

 سن متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع :2 - 4 جدول

 ها شاخص

 سن
 تراکمی درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/38 5/38 927 سال 33تا  23

 9/83 2/45 949 سال 43تا  33

 933 4/99 54 سال 53تا  43

  933 333 جمع

 

 

 سن متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی : توزیع2 - 4 نمودار

 

 تحصیالت متغیر( 4-2-3

 که است آن از حاکی وهش پژ های یافته تحصیالت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع خصوص در

 مربیان و درصد 9/93 لیسانس مدرک دارای مربیان درصد، 5/99 دیپلم فوق مدرک دارای مربیان باز آموز

 که همان طور. دهند می تشکیل را ما آماری نمونه حجم از درصد 9/27 باالتر و لیسانس فوق مدرک دارای
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 دارای دیپلم فوق مدرک دارای افراد و مسه بیشترین دارای لیسانس مدرک داری افراد است مشخص

 .(3-4 نمودار ،3-4 جدول)هستند  سهم کمترین

 

 تحصیالت برای مربیان متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع :3 - 4 جدول
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 تحصیالت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی : توزیع3  - 4 نمودار

 خدمت سابقه ( متغیر4-2-4

 آن است از حاکی وهش پژ های کاری یافته سابقه متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع خصوص در

 به کدام هر سال، و بدون سابقه 25 تا 95 سال، 95 تا 5 سال، 5 زیر خدمت سابقه دارای مربیان بازآموز که

 که همان طور. اند داده اختصاص خود به را آماری نمونه حجم از درصد9/93 ،3/97 ،8/39 ،9/37 ترتیب

 ها شاخص

 تحصیالت
 تراکمی درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/99 5/99 38 فوق دیپلم

 4/72 9/93 239 انسلیس

 933 9/27 99 باالتر و لیسانس فوق

  933 333 جمع
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 از را سهم کاری کمترین بدون سابقه  افراد و سال بیشترین 5زیر  خدمت سابقه دارای افراد است مشخص

 (.4-4 نمودار ؛4-4 جدول)اند  داده اختصاص خود به آماری نمونه

 

 خدمت سابقه متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع :4  - 4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 خدمت سابقه متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی :توزیع4 - 4نمودار

 

 

 

 

 

 ها شاخص

 کاری سابقه
 تراکمی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/37 9/37 924 سال 5زیر 

 4/99 8/39 935 سال 95تا 5

 4/89 3/97 59 سال 25تا  95

 3/933 9/93 45 بدون سابقه کاری

  933 333 جمع
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 (سوال های پژوهش4-3

شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها در چه  یرانطرز واکنش فراگسوال اول:  (4-3-1

 ؟استبوده حد 

شرکت  مربیان بازآموزطرز واکنش خصوص  در گویه تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ، «کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها 

 به آن از پس و ( است3.973( و انحراف استاندارد )4.33با میانگین )« روز دنیا یعلم یکسب مهارت ها

شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این  مربیان بازآموزواکنش در طرز ها  یهگو ترین عمده ترتیب،

اشتیاق ، کار یطخود به مح یاشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته ها» شامل؛دوره ها 

، اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود

رت شغل خود، اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی، میزان نگرش جهت ارتقا مها

مثبت به آموزش ضمن خدمت،  باور عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود، اعتقاد شرکت 

کنندگان به اثر مثبت آموزش های ارائه شده بر عملکرد شغلی آنان، اشتیاق باطنی به پیگیری دوره آموزشی 

و نه اجبار سازمانی، تلقی مثبت نسبت به آموزش در افزایش بازده کاری، نگرش مثبت شرکت کنندگان به 

شغل خود در سازمان و لزوم بهینه سازی آن،  تلقی مثبت شرکت کنندگان از  اهداف آموزشی دوره ها و 

مفید و مناسب بودن کمک به تحقق آن، دید مثبت شرکت کنندگان به حضور در دوره آموزشی و تاثیر آن، 

دروس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های بعدی، اطالع ازاهداف دوره های آموزشی، قبل از 

 (.5-4 جدول)است  بوده« شرکت دردوره ها 
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 مربیان بازآموز نسبت به دوره ها طرز واکنش های گویه وضعیت توصیف :5 - 4 جدول

شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این  یرانطرز واکنش فراگمیزان  بررسی منظور به طرفی از

 . است گردیده ارائه 9-4 شماره جدول در آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون ازدوره ها 

 

 

 

 شاخص ها

 شرکت کننده در دوره های آموزشی مربیانطرز واکنش گویه های 
 وضعیت انحراف معیار میانگین فراوانی

 مطلوب 879/3 93/4 333 اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی 

 مطلوب 773/3 22/4 333 اشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته های خود به محیط کار 

 مطلوب 789/3 99/4 333 مهارتی خود -اشتیاق باطنی شرکت کنندگان به یادگیری و رشد علمی

 999/3 99/3 333 اشتیاق باطنی به پیگیری دوره آموزشی و نه اجبار سازمانی
نسبتاً 

 مطلوب

 مطلوب 895/3 99/4 333 اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود 

شتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت کسب مهارت های علمی روز ا

 دنیا
 مطلوب 973/3 33/4 333

 32/9 78/3 333 دید مثبت شرکت کنندگان به حضور در دوره آموزشی و تاثیر آن 
نسبتاً 

 مطلوب

 993/3 79/3 333 تلقی مثبت شرکت کنندگان از  اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن
بتاً نس

 مطلوب

 مطلوب 935/3. 39/4 333 باور عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود

اعتقاد شرکت کنندگان به اثر مثبت آموزش های ارائه شده بر عملکرد شغلی 

 آنان
333 99/3 797/3 

نسبتاً 

 مطلوب

 979/3 83/3 333 نگرش مثبت شرکت کنندگان به شغل خود در سازمان و لزوم بهینه سازی آن
نسبتاً 

 مطلوب

 مطلوب 937/3 33/4 333 باور عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود

 مطلوب 843/3 34/4 333 میزان نگرش مثبت به آموزش ضمن خدمت

 879/3 97/3 333 تلقی مثبت نسبت به آموزش در افزایش بازده کاری
نسبتاً 

 مطلوب

 99/9 53/3 333 از شرکت دردوره ها  اطالع ازاهداف دوره های آموزشی، قبل
نسبتاً 

 مطلوب

مفید و مناسب بودن دروس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های 

 بعدی 
333 99/3 959/3 

نسبتاً 

 مطلوب
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 مربیان بازآموز نسبت به دوره ها طرز واکنش خصوص ای در نمونه تک t آزمون :9 - 4 جدول

 

حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه ها  9-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3ح معناداری ( در سط= 3و میانگین نظری جامعه )

گویه های اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت  میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

 یطخود به مح یاشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته هاکسب مهارت های علمی روز دنیا، 

، اشتیاق شرکت کنندگان به کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود اشتیاق شرکت، کار

حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود، اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی، 

 در ،  میزان نگرش مثبت به آموزش ضمن خدمت،  باور عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود

و گویه های اعتقاد شرکت کنندگان به اثر مثبت آموزش  جامعه قرار دارد میانگین به نسبت مطلوبی توضعی

 شاخص ها

 شرکت کننده در دوره های آموزشی مربیانطرز واکنش متغیر های 

 3میانگین نظری: 

t Sig 

 33/3 7/22 اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی 

 33/3 9/28 اشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته های خود به محیط کار 

 33/3 3/27 مهارتی خود -اشتیاق باطنی شرکت کنندگان به یادگیری و رشد علمی

 33/3 3/98 ه پیگیری دوره آموزشی و نه اجبار سازمانیاشتیاق باطنی ب

 33/3 2/24 اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود 

 33/3 3/35 اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت کسب مهارت های علمی روز دنیا

 33/3 9/93 ن دید مثبت شرکت کنندگان به حضور در دوره آموزشی و تاثیر آ

 33/3. 3/95 تلقی مثبت شرکت کنندگان از  اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن

 33/3 2/23 باور عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود

 33/3 7/22 اعتقاد شرکت کنندگان به اثر مثبت آموزش های ارائه شده بر عملکرد شغلی آنان

 33/3 5/95 به شغل خود در سازمان و لزوم بهینه سازی آننگرش مثبت شرکت کنندگان 

 33/3 9/23 اعتقاد شرکت کنندگان به اهمیت آموزش و یادگیری به عنوان یک فرهنگ سازمانی

 33/3 9/22 میزان نگرش مثبت به آموزش ضمن خدمت

 33/3 3/23 تلقی مثبت نسبت به آموزش در افزایش بازده کاری

 33/3 7/7 ای آموزشی، قبل از شرکت دردوره ها اطالع ازاهداف دوره ه

 33/3 9/92 مفید و مناسب بودن دروس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های بعدی 
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های ارائه شده بر عملکرد شغلی آنان، اشتیاق باطنی به پیگیری دوره آموزشی و نه اجبار سازمانی، تلقی 

خود در سازمان و لزوم مثبت نسبت به آموزش در افزایش بازده کاری، نگرش مثبت شرکت کنندگان به شغل 

بهینه سازی آن،  تلقی مثبت شرکت کنندگان از  اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن، دید مثبت 

ها شرکت کنندگان به حضور در دوره آموزشی و تاثیر آن، مفید و مناسب بودن دروس ارائه شده در دوره 

در وضعیت « آموزشی، قبل از شرکت دردوره هااطالع ازاهداف دوره های  برای فراگیران دوره های بعدی،

 جامعه قرار دارد. میانگین به نسبتاً مطلوبی نسبت

تاثیر معناداری  آنها یادگیریدوره های آموزشی در افزایش از دیدگاه مربیان باز آموز آیا (سوال دوم: 4-3-2

  داشته است؟

دیدگاه مربیان باز آموز نسبت به  ص،گویه درخصو تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

دانش علمی شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته »  یادگیریدوره های آموزشی در افزایش 

دیدگاه  ها در یهگو ترین عمده ، آن از پس و ( است738/3( و انحراف استاندارد )99/3با میانگین )« است 

تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش »  شامل؛ ترتیب آنها به یادگیریافزایش دوره های آموزشی در مربیان باز آموز 

و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف محول شده، بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت 

های ارتباطی شما تغییر کرده است، دوره آموزشی منجر  شده است که کار خود را مستقال )با حداقل 

جام دهید، تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود همکاری و مشارکت شما در محیط کار، دوره سرپرستی( ان

های آموزشی باعث شده است که از روشهای جدید در انجام وظایفشان استفاده کنید، خالقیت و ابتکار عمل 

بهبود فرآیند  شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است،  تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر

کاری در شما، دانش شما، بعد از شرکت دردوره های آموزشی به روز شده است، دوره های آموزشی باعث 

شده است تا در محیط کار ضایعات کاری را کاهش دهید، دوره های آموزشی، دوره های آموزشی باعث باال 

افزایش کارایی شغلی شما شده است، رفتن کیفیت عملکرد شما و افزایش کارایی سازمانی شده است، باعث 

تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر انگیزه و یادگیری مداوم در شما،  تاثیر شرکت در دوره های آموزشی ، بر 

روحیه و اعتماد به نفس شما در محیط کار، دوره آموزشی باعث توانایی بیشتر برای درک و پذیرش تغییرات 
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قیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دوره های آموزشی افزایش سازمانی ومحیطی در شما شده است، خال

یافته است، تاثیرشرکت در دوره های آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادات سازنده برای بهبود کار، 

آموزش با تغییر و تحوالت علمی و تکنولوژیکی منطبق بوده است، دور های آموزشی باعث کاهش نظارت 

 (.7-4 جدول)است بوده« شده است، محتوای آموزشی دوره ها در محیط کار عملی بوده است برانجام وظایف

 مربیان یادگیریدوره های آموزشی در افزایش های تاثیر  گویه وضعیت توصیف: 7 - 4 جدول

 شاخص ها

 یادگیریدوره های آموزشی در افزایش گویه های تاثیر 
 وضعیت انحراف معیار گینمیان فراوانی

تاثیرشرکت در دوره های آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادات سازنده 

 برای بهبود کار 
 نسبتا مطلوب 933/3 93/3 333

تاثیر شرکت در دوره های آموزشی ، بر روحیه و اعتماد به نفس شما در 

 محیط کار 
 نسبتا مطلوب 777/3 97/3 333

آموزشی بر بهبود همکاری و مشارکت شما در محیط  تاثیر شرکت در دوره

 کار   
 مطلوب 845/3 79/3 333

 مطلوب 899/3 98/3 333 تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر انگیزه و یادگیری مداوم در شما 

 مطلوب 899/3 77/3 333 تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود فرآیند کاری در شما 

ست که کار خود را مستقال )با حداقل سرپرستی( دوره آموزشی منجر  شده ا

 انجام دهید
 مطلوب 897/3 83/3 333

تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام 

 وظایف محول شده
 مطلوب 943/3 93/3 333

 لوبمط 738/3 99/3 333 دانش علمی شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است

خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته 

 است
 مطلوب 992/3 79/3 333

 مطلوب 887/3 77/3 333 دانش شما بعد از شرکت دردوره های آموزشی به روز شده است

 لوبمط 938/3 83/3 333 بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده است

دوره های آموزشی باعث شده است که از روشهای جدید در انجام وظایفشان 

 استفاده کنید
 مطلوب 874/3 79/3 333

دوره های آموزشی باعث شده است تا در محیط کار ضایعات کاری را کاهش 

 دهید 
 مطلوب 934/3 75/3 333

مانی دوره آموزشی باعث توانایی بیشتر برای درک و پذیرش تغییرات ساز

 ومحیطی در شما شده است
 نسبتا مطلوب 998/3 99/3 333

خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دوره های آموزشی افزایش یافته 

 است
 نسبتا مطلوب 993/3 99/3 333

 نسبتا مطلوب 942/9 45/3 333 محتوای آموزشی دوره ها در محیط کار عملی بوده است

 مطلوب 987/3 73/3 333رفتن کیفیت عملکرد شما و افزایش کارایی دوره های آموزشی باعث باال 
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 سازمانی شده است

 نسبتا مطلوب 939/3 92/3 333 آموزش با تغییر و تحوالت علمی و تکنولوژیکی منطبق بوده است

 مطلوب 375/9 73/3 333 دوره های آموزشی، باعث افزایش کارایی شغلی شما شده است 

 نسبتا مطلوب 989/3 54/3 333 کاهش نظارت برانجام وظایف شده است دور های آموزشی باعث

تاثیر  آنها یادگیریدوره های آموزشی در افزایش از دیدگاه مربیان باز آموز، آیا بررسی  منظور به طرفی از

 ارائه 8-4 شماره جدول در آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون ازمعناداری داشته است؟ 

 . است گردیده

 یادگیری مربیاندوره های آموزشی در افزایش خصوص تاثیر  ای در نمونه تک t آزمون: 8 - 4 جدول

  شاخص ها

 یادگیریدوره های آموزشی در افزایش متغیر های تاثیر 

 3میانگین نظری: 

t Sig 

 33/3 7/92 پیشنهادات و انتقادات سازنده برای بهبود کار تاثیرشرکت در دوره های آموزشی برای ایجاد 

 33/3 7/95 تاثیر شرکت در دوره های آموزشی ، بر روحیه و اعتماد به نفس شما در محیط کار 

 33/3 9/97 تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود همکاری و مشارکت شما در محیط کار   

 33/3 8/95 و یادگیری مداوم در شما  تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر انگیزه

 33/3 9/95 تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود فرآیند کاری در شما 

 33/3 8/99 دوره آموزشی منجر  شده است که کار خود را مستقال )با حداقل سرپرستی( انجام دهید

 33/3 3/98 وظایف محول شده تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام

 33/3 9/23 دانش علمی شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است

 33/3 9/94 خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است

 33/3 8/95 دانش شما بعد از شرکت دردوره های آموزشی به روز شده است

 33/3 9/99 دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده استبعداز گذراندن 

 33/3 5/99 دوره های آموزشی باعث شده است که از روشهای جدید در انجام وظایفشان استفاده کنید

 33/3 9/95 دوره های آموزشی باعث شده است تا در محیط کار ضایعات کاری را کاهش دهید 

یی بیشتر برای درک و پذیرش تغییرات سازمانی ومحیطی در شما شده دوره آموزشی باعث توانا

 است
9/93 33/3 

 33/3 3/93 خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دوره های آموزشی افزایش یافته است

 33/3 9/7 محتوای آموزشی دوره ها در محیط کار عملی بوده است

 33/3 9/92 رد شما و افزایش کارایی سازمانی شده استدوره های آموزشی باعث باال رفتن کیفیت عملک

 33/3 9/92 آموزش با تغییر و تحوالت علمی و تکنولوژیکی منطبق بوده است

 33/3 9/99 دوره های آموزشی، باعث افزایش کارایی شغلی شما شده است 

 33/3 3/93 دور های آموزشی باعث کاهش نظارت برانجام وظایف شده است

حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه ها  8-4یج ارائه شده در جدول شماره بررسی نتا

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3و میانگین نظری جامعه )
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رهای آموزشی گویه های دانش علمی شما پس از گذراندن دو میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

افزایش یافته است،تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف محول 

شده، بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده است، دوره آموزشی منجر  

، تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود شده است که کار خود را مستقال )با حداقل سرپرستی( انجام دهید

همکاری و مشارکت شما در محیط کار، دوره های آموزشی باعث شده است که از روشهای جدید در انجام 

وظایفشان استفاده کنید، خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است،  

رآیند کاری در شما، دانش شما، بعد از شرکت دردوره های آموزشی تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود ف

به روز شده است، دوره های آموزشی باعث شده است تا در محیط کار ضایعات کاری را کاهش دهید، دوره 

های آموزشی، دوره های آموزشی باعث باال رفتن کیفیت عملکرد شما و افزایش کارایی سازمانی شده است، 

اعث افزایش کارایی شغلی شما شده است، تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر انگیزه و یادگیری دوره آموزشی ب

و گویه های ، تاثیر شرکت در دوره  جامعه قرار دارد میانگین به نسبت مطلوبی وضعیت مداوم در شما ، در

بیشتر برای درک و های آموزشی، بر روحیه و اعتماد به نفس شما در محیط کار، دوره آموزشی باعث توانایی 

پذیرش تغییرات سازمانی ومحیطی در شما شده است، خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دوره های 

آموزشی افزایش یافته است، تاثیرشرکت در دوره های آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادات سازنده برای 

یکی منطبق بوده است، دور های آموزشی باعث کاهش بهبود کار، آموزش با تغییر و تحوالت علمی و تکنولوژ

نظارت برانجام وظایف شده است، محتوای آموزشی دوره ها در محیط کار عملی بوده است، در وضعیت نسبتاً 

 جامعه قرار دارد. میانگین به مطلوبی نسبت

 بوده است؟در چه وضعیتی  هدف گذاری دوره آموزشی(سوال سوم: از دیدگاه مربیان باز آموز 4-3-3

گویه در خصوص، هدف گذاری از دیدگاه مربیان باز  تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

با « تناسب طراحی اهداف دوره ها با سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان »  ،نسبت به این دوره هاآموز 

ها در هدف گذاری از  یهگو ترین عمده ، آن از پس و ( است988/3( و انحراف استاندارد )99/3میانگین )
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تناسب طراحی اهداف دوره ها با مقتضیات »  به ترتیب شامل؛نسبت به این دوره ها  دیدگاه مربیان باز آموز

محیط کار جهت استفاده عملی از آموخته ها، وضوح و روشنی اهداف دوره های آموزشی، طراحی اهداف 

 (.9-4 جدول)است  بوده« ندگان دوره متناسب با اولویت های  نیازهای شرکت کن

 نسبت به این دوره هاهای هدف گذاری از دیدگاه مربیان باز آموز  گویه وضعیت توصیف: 9- 4 جدول

شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت هدف گذاری از دیدگاه مربیان باز آموز  بررسی منظور به طرفی از

 گردیده ارائه 93-4 شماره جدول در آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون ازبه این دوره ها 

 .است

 هدف گذاری از دیدگاه مربیان باز آموز خصوص ای در نمونه تک t آزمون: 93 - 4 جدول

 شاخص ها

 متغیر های هدف گذاری از دیدگاه مربیان باز آموز

 

 3میانگین نظری: 

t Sig 

 33/3 4/92 تناسب طراحی اهداف دوره ها با مقتضیات محیط کار جهت استفاده عملی از آموخته ها  

 33/3 8/92 تناسب طراحی اهداف دوره ها با سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان

 33/3 4/9 وضوح و روشنی اهداف دوره های آموزشی 

 33/3 9/3 طراحی اهداف دوره متناسب با اولویت های  نیازهای شرکت کنندگان

معناداری بین میانگین نمونه حاکی از آن است که تفاوت  93-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3ها و میانگین نظری جامعه )

گویه های، تناسب طراحی اهداف دوره ها با مقتضیات محیط  میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

راحی اهداف دوره ها با سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان، کار جهت استفاده عملی از آموخته ها، تناسب ط

 شاخص ها

 گویه های هدف گذاری از دیدگاه مربیان
 وضعیت انحراف معیار میانگین فراوانی

تضیات محیط کار جهت استفاده عملی از تناسب طراحی اهداف دوره ها با مق

 آموخته ها  
 مطلوب 399/9 99/3 333

 مطلوب 988/3 99/3 333 تناسب طراحی اهداف دوره ها با سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان

 وضوح و روشنی اهداف دوره های آموزشی 
333 33/3 949/3 

نسبتا 

 مطلوب

 ای شرکت کنندگانطراحی اهداف دوره متناسب با اولویت های  نیازه
333 23/3 979/3 

نسبتا 

 مطلوب
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و گویه های، وضوح و روشنی اهداف دوره های  جامعه قرار دارد میانگین به نسبت مطلوبی وضعیت در

آموزشی، طراحی اهداف دوره متناسب با اولویت های  نیازهای شرکت کنندگان، در وضعیت نسبتاً مطلوبی 

 ر دارد.جامعه قرا میانگین به نسبت

در چـه وضـعیتی بـوده     دوره آموزشی یامکانات و زمان بنداز دیدگاه مربیان باز آموز (سوال چهارم:4-3-4

 است؟

امکانات و زمان بندی دوره آموزشی  درخصوص، گویه تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

کفایت زمان در نظر گرفته شده » ره ها شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوبرای فراگیران 

 و ( است34/9( و انحراف استاندارد )98/2با میانگین )« برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های کارگاهی 

 ترتیب به دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها یامکانات و زمان بندها  یهگو ترین عمده ، آن از پس

ک آموزشی و کارگاهی استفاده شده در دوره متناسب با محتوای شامل: تناسب تجهیزات آموزشی و کم

آموزشی، کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره، طول دوره ها با توجه به حجم مطالب ارائه شده،  

 جدول)است  بوده« تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ ووسعت( برای برگزاری دوره ها 

4-99.) 

 مربیان بازآموز آموزشی ایدوره یامکانات و زمان بند های گویه وضعیت توصیف: 99 - 4 جدول

 شاخص ها

 مربیاندوره های آموزشی  یامکانات و زمان بندگویه های 
 میانگین فراوانی

انحراف 

 معیار
 وضعیت

در دوره تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کارگاهی استفاده شده 

 متناسب با محتوای آموزشی
333 99/2 943/3 

نسبتا 

 مطلوب

تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ ووسعت( برای 

 برگزاری دوره ها
333 79/2 392/9 

نسبتا 

 مطلوب

 طول دوره ها با توجه به حجم مطالب ارائه شده
333 83/2 299/9 

نسبتا 

 مطلوب

 نامطلوب 939/3 25/2 333 ر دوره  با مالحظات شغلی شرکت کنندگانتناسب زمان بندی شرکت د

کفایت زمان در نظر گرفته شده برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های 

 کارگاهی
333 98/2 334/9 

نسبتا 

 مطلوب

 کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره 
333 89/2 999/9 

نسبتا 

 مطلوب
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نسبت به  دوره آموزشی یامکانات و زمان بنداه مربیان باز آموز در مورد دیدگ بررسی منظور به طرفی از

 گردیده ارائه 92-4 شماره جدول در آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون ازاین دوره ها 

 . است

 مربیان بازآموز آموزشی ایدوره یامکانات و زمان بند خصوص ای در نمونه تک t : آزمون92 - 4 جدول

 شاخص ها

  دوره آموزشی یامکانات و زمان بندمتغیر های 

 3میانگین نظری: 

t Sig 

تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کارگاهی استفاده شده در دوره متناسب 

 با محتوای آموزشی
58/5- 333/3 

 339/3 -47/3 گ ووسعت( برای برگزاری دوره هاتناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رن

 395/3 -45/2 طول دوره ها با توجه به حجم مطالب ارائه شده

 333/3 -95/94 تناسب زمان بندی شرکت در دوره  با مالحظات شغلی شرکت کنندگان

 339/3 -97/3 کفایت زمان در نظر گرفته شده برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های کارگاهی

 339/3 -97/2 کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره 

حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه  92-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3ها و میانگین نظری جامعه )

گویه های، کفایت زمان در نظر گرفته شده برای یادگیری  میانگین که است این یانگرب نتایج دیگر عبارت

مهارت ها و فعالیت های کارگاهی، تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کارگاهی استفاده شده در 

به  دوره متناسب با محتوای آموزشی، کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره، طول دوره ها با توجه

حجم مطالب ارائه شده،  تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ ووسعت( برای برگزاری دوره 

و گویه، تناسب زمان بندی شرکت در دوره   جامعه قرار دارد میانگین به نسبت نسبتا مطلوبی وضعیت ها، در

 جامعه قرار دارد. میانگین به با مالحظات شغلی شرکت کنندگان در وضعیت نامطلوبی نسبت

در چه وضـعیتی بـوده    محتوای مطرح شده در دوره آموزشی(سوال پنجم: از دیدگاه مربیان باز آموز 4-3-5

 است؟

محتوای مطرح شده در دوره  درخصوص، گویه تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

حی محتوای دوره متناسب با سطح و نوع طرا» از دیدگاه مربیان باز آموز نسبت به این دوره ها آموزشی
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 ترین عمده ، آن از پس و ( است399/9( و انحراف استاندارد )27/3با میانگین )« تجارب  شرکت کنندگان

مشارکت دهی فعال »  شامل؛ به ترتیب شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوره هاها  یهگو

جرای آن، طراحی محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگان در طراحی محتوای دوره و ا

شرکت کنندگان، طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارت های روز رشته های علمی، انگیزه بخشی 

محتوای دوره آموزشی طراحی شده برای شرکت کنندگان،  طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و 

ی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخص شده در اهداف دوره، تناسب کاربردی شرکت کنندگان، طراح

محتوا و فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد های آموزشی، طراحی محتوای دوره 

 (.93-4 جدول)است  بوده« آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین یادگیری 

 محتوای مطرح شده در دورهای آموزشی برای مربیان های گویه وضعیت : توصیف93 - 4 جدول

 شاخص ها

 گویه های محتوای مطرح شده در دوره آموزشی

 وضعیت انحراف معیار میانگین فراوانی

نسبتا  878/3 53/2 333 انگیزه بخشی محتوای دوره آموزشی طراحی شده برای شرکت کنندگان

 مطلوب

نسبتا  399/9 27/3 333 راحی محتوای دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شرکت کنندگانط

 مطلوب

نسبتا  993/3 89/2 333 طراحی محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگان

 مطلوب

نسبتا  353/9 93/2 333 طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارت های روز رشته های علمی

 لوبمط

نسبتا  999/9 94/2 333 مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در طراحی محتوای دوره و اجرای آن

 مطلوب

 نامطلوب 988/3 33/2 333 طراحی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخص شده در اهداف دوره

 نسبتا 792/3 49/2 333 طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان

 مطلوب

طراحی محتوای دوره آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین 

 یادگیری

 نامطلوب 352/9 23/2 333

تناسب محتوا و فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد 

 های آموزشی

 نامطلوب 332/9 33/2 333
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در دوره های مربیان باز آموز شرکت کننده  از دیدگاهمحتوای مطرح شده  بررسی منظور به طرفی از

-4 شماره جدول در آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt  » آزمون ازآموزشی نسبت به این دوره ها 

 . است گردیده ارائه 94

 شی برای مربیانخصوص محتوای مطرح شده در دورهای آموز ای در نمونه تک t آزمون :94 - 4 جدول

حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه  94-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3ها و میانگین نظری جامعه )

دوره متناسب با سطح و نوع گویه های،  طراحی محتوای  میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در طراحی محتوای دوره و اجرای آن، » تجارب  شرکت کنندگان، 

طراحی محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگان، طراحی محتوای دوره متناسب با 

آموزشی طراحی شده برای شرکت دانش و مهارت های روز رشته های علمی، انگیزه بخشی محتوای دوره 

 نسبتا مطلوبی وضعیت کنندگان،  طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان، در

و گویه های، طراحی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخص شده در  جامعه قرار دارد میانگین به نسبت

ارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد های آموزشی، اهداف دوره، تناسب محتوا و فعالیت های عملی و ک

 شاخص ها

 متغیر ها محتوای مطرح شده در دوره آموزشی

3میانگین نظری:   

t Sig 

 33/3 -94/9 انگیزه بخشی محتوای دوره آموزشی طراحی شده برای شرکت کنندگان

 33/3 99/4 طراحی محتوای دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شرکت کنندگان

 339/3. -92/2 اسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگانطراحی محتوای کاربردی متن

 33/3 -37/9 طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارت های روز رشته های علمی 

 329/3 -32/2 مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در طراحی محتوای دوره و اجرای آن

 33/3 -83/92 طراحی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخص شده در اهداف دوره

 33/3 -93/99 طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان

طراحی محتوای دوره آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین 

 یادگیری

99/93 33/3 

تناسب محتوا و فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد 

 های آموزشی

52/92 33/3 
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طراحی محتوای دوره آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین یادگیری در وضعیت نا مطلوبی 

 جامعه قرار دارد. میانگین به نسبت

وضـعیتی  در چه نحوه و سبک تدریس مدرسین دوره آموزشی (سوال ششم: از دیدگاه مربیان باز آموز 4-3-6

 بوده است؟

نحوه و سبک تدریس مدرسین گویه در خصوص،  تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

مراعات » شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها از دیدگاه مربیان باز آموز دوره آموزشی 

( و انحراف استاندارد 29/4نگین )با میا« ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

سبک تدریس مدرسین دوره آموزشی نسبت به این دوره ها ها،  یهگو ترین عمده آن، از پس و ( است993/3)

تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت، تسلط مدرسان در ارائه و » به ترتیب شامل؛

ت در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و مهارت انتقال مطالب به فراگیران، ایجاد روحیه مثب

ها، تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان در طول دوره آموزشی، تسلط مدرسان  بر محتوای علمی و مهارتی 

روز دنیا، ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها، بهره مندی مدرسان دوره ها از صالحیت 

ای تدریس در  دوره ها، رعایت اصول یادگیری توسط مدرسین در تدریس محتوای دوره های فنی و حرفه 

ها، استفاده بهینه از وقت کالس توسط مدرس، کاربرد مطالب ارائه شده توسط مدرسان در انجام وظایف 

کاری شما، استفاده مدرسان از روش های تدریس فعال و مشارکت دهی شرکت کنندگان، مالحظه جنبه 

ملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره ها، استفاده از تجربه های شرکت کنندگان در های ع

حین تدریس دوره، مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها، تعیین تکالیف 

صت های مختلف یادگیری فعال و عملی برای شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها، فراهم سازی فر

متنوع  توسط مدرس به منظور دستیابی به شایستگی های مهارتی فراگیران، استفاده مدرسان  از روش های 

 (.95-4 جدول)است  بوده« تدریس تلفیقی چند منظوره و متنوع
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 گاه مربیان باز آموزاز دید آموزشی ایسبک تدریس مدرسین دوره های گویه وضعیت توصیف: 95 - 4 جدول

 شاخص ها

 سبک تدریس مدرسین دوره آموزشی گویه های

 وضعیت انحراف معیار میانگین فراوانی

مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان 

 دوره ها

 مطلوب 833/3 75/3 333

 مطلوب 993/3 83/3 333 رعایت اصول یادگیری توسط مدرسین در تدریس محتوای دوره ها

مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره 

 ها

 مطلوب 837/3 73/3 333

 مطلوب 993/3 29/4 333 مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 مطلوب 999/3 87/3 333 ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

رسان دوره ها از صالحیت های فنی و حرفه ای تدریس بهره مندی مد

 در  دوره ها

 مطلوب 893/3 89/3 333

تعیین تکالیف مختلف یادگیری فعال و عملی برای شرکت کنندگان 

 توسط مدرسان دوره ها

 مطلوب 892/3 72/3 333

بتا نس 357/9 99/3 333 استفاده مدرسان  از روش های تدریس تلفیقی چند منظوره و متنوع

 مطلوب

استفاده مدرسان از روش های تدریس فعال و مشارکت دهی شرکت 

 کنندگان

 مطلوب 343/9 79/3 333

 مطلوب 393/9 74/3 333 استفاده از تجربه های شرکت کنندگان در حین تدریس دوره

ایجاد روحیه مثبت در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب 

 معلومات و مهارت ها

 طلوبم 824/3 99/3 333

 مطلوب 939/3 99/3 333 تسلط مدرسان  بر محتوای علمی و مهارتی روز دنیا

 مطلوب 948/3 93/3 333 تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان در طول دوره آموزشی

 مطلوب 244/3 82/3 333 استفاده بهینه از وقت کالس توسط مدرس

 مطلوب 995/3 32/4 333 تتسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواال

 مطلوب 949/9 77/3 333 کاربرد مطالب ارائه شده توسط مدرسان در انجام وظایف کاری شما

 مطلوب 887/3 99/3 333 تسلط مدرسان در ارائه و انتقال مطالب به فراگیران

فراهم سازی فرصت های متنوع  توسط مدرس به منظور دستیابی به 

 رانشایستگی های مهارتی فراگی

نسبتا  333/9 92/3 333

 مطلوب

شرکت  از دیدگاه مربیان باز آموز سبک تدریس مدرسین دوره آموزشی های بررسی منظور به طرفی از

 آن نتایج که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون ازدر دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها کننده 

 . است گردیده ارائه 99-4 شماره جدول در
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 آموزشی ایسبک تدریس مدرسین دوره خصوص ای در نمونه تک t : آزمون99 - 4 دولج

 شاخص ها

   آموزشی های سبک تدریس مدرسین دوره متغیر ها

3میانگین نظری:   

t Sig 

 33/3 5/99 مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره ها

 33/3 8/99 رعایت اصول یادگیری توسط مدرسین در تدریس محتوای دوره ها

 33/3 4/99 مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 33/3 9/39 مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 33/3 8/22 ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 33/3 9/98 بهره مندی مدرسان دوره ها از صالحیت های فنی و حرفه ای تدریس در  دوره ها

تعیین تکالیف مختلف یادگیری فعال و عملی برای شرکت کنندگان توسط مدرسان 

 دوره ها

9/94 33/3 

 33/3 9/93 استفاده مدرسان  از روش های تدریس تلفیقی چند منظوره و متنوع

 33/3 3/93 ده مدرسان از روش های تدریس فعال و مشارکت دهی شرکت کنندگاناستفا

 33/3 8/92 استفاده از تجربه های شرکت کنندگان در حین تدریس دوره

ایجاد روحیه مثبت در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و مهارت 

 ها

2/29 33/3 

 33/3 8/97 یا تسلط مدرسان  بر محتوای علمی و مهارتی روز دن

 33/3 2/92 تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان در طول دوره آموزشی 

 33/3 3/92 استفاده بهینه از وقت کالس توسط مدرس 

 33/3 9/27 تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت 

 33/3 3/92 کاربرد مطالب ارائه شده توسط مدرسان در انجام وظایف کاری شما 

 33/3 4/23 تسلط مدرسان در ارائه و انتقال مطالب به فراگیران 

فراهم سازی فرصت های متنوع  توسط مدرس به منظور دستیابی به شایستگی 

 های مهارتی فراگیران 

3/99 33/3 

حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه  99-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3ا و میانگین نظری جامعه )ه

گویه های، مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان  میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

سلط مدرسان در توسط مدرسان دوره ها، تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت، ت

ارائه و انتقال مطالب به فراگیران، ایجاد روحیه مثبت در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و 

مهارت ها، تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان در طول دوره آموزشی، تسلط مدرسان  بر محتوای علمی و 



 

975 

سان دوره ها، بهره مندی مدرسان دوره ها از مهارتی روز دنیا، ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان توسط مدر

صالحیت های فنی و حرفه ای تدریس در  دوره ها، رعایت اصول یادگیری توسط مدرسین در تدریس 

محتوای دوره ها، استفاده بهینه از وقت کالس توسط مدرس، کاربرد مطالب ارائه شده توسط مدرسان در 

روش های تدریس فعال و مشارکت دهی شرکت کنندگان، انجام وظایف کاری شما، استفاده مدرسان از 

مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره ها، استفاده از تجربه های 

شرکت کنندگان در حین تدریس دوره، مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان 

 فعال و عملی برای شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها،  در دوره ها، ، تعیین تکالیف مختلف یادگیری

و گویه های فراهم سازی فرصت های متنوع  توسط  جامعه قرار دارد میانگین به نسبت مطلوبی وضعیت

مدرس به منظور دستیابی به شایستگی های مهارتی فراگیران، استفاده مدرسان  از روش های تدریس 

 جامعه قرار دارد. میانگین به در وضعیت نسبتاً مطلوبی نسبت تلفیقی چند منظوره و متنوع

در چـه  دوره آموزشـی   یـان نحـوه ارزشـیابی مدرسـین در پا   از دیدگاه مربیان باز آموز سوال هفتم:  (4-3-7

 وضعیتی بوده است؟

 هخصوص، نحوه ارزشیابی مدرسین از دیدگا در گویه تاثیرگذارترین تحلیل انجام شده بیانگر آن است که

( و انحراف 4.39با میانگین )« روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره » ،نسبت به این دوره ها مربیان

از  دوره آموزشی یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پا ها، یهگو ترین عمده آن، از پس و ( است779/3استاندارد )

بازخورد » به ترتیب شامل؛ ه این دوره هاشرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت بدیدگاه مربیان باز آموز 

نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان، استفاده از روش های ارزشیابی متنوع و 

است  بوده« متناسب در حین و پایان دوره ، تناسب ارزشیابی با ویژگی های فردی شرکت کنندگان دوره 

 (.97-4 جدول)
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 از دیدگاه مربیان باز آموز دوره آموزشی یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پا های  گویه وضعیت : توصیف97 - 4 جدول

از دیدگاه مربیان باز آموز  دوره آموزشی یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پا بررسی منظور به طرفی از

 که گردید استفاده «ای نمونه تکt » آزمون از شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت به این دوره ها

 . است گردیده ارائه 98-4 شماره جدول در آن نتایج

 آموزشی ایدوره یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پا خصوص ای در نمونه تک t آزمون: 98 - 4 جدول

 شاخص ها

 آموزشی ایهه دور یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پا متغیر ها

 3میانگین نظری: 

t Sig 

 33/3 7/23 روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره 

 33/3 7/94 ابی متنوع و متناسب در حین و پایان دوره استفاده از روش های ارزشی

 33/3 9/99 تناسب ارزشیابی با ویژگی های فردی شرکت کنندگان دوره 

 33/3 3/99 بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان

اداری بین میانگین نمونه حاکی از آن است که تفاوت معن 98-4بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 وجود دارد بنابراین فرض صفر رد می شود. به35/3( در سطح معناداری = 3ها و میانگین نظری جامعه )

گویه های روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره،  میانگین که است این بیانگر نتایج دیگر عبارت

وتاه ترین زمان، استفاده از روش های ارزشیابی متنوع بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در ک

 وضعیت و متناسب در حین و پایان دوره ، تناسب ارزشیابی با ویژگی های فردی شرکت کنندگان دوره در

 جامعه قرار دارد. میانگین به نسبت مطلوبی

اهـداف   اکـنش   طرز و) در دوره های آموزشی اثربخش یعوامل آموزش( سوال هشتم: اولویت بندی 4-3-8

 ؟از دیدگاه مربیان باز آموز به چه صورتی بوده استوزمان  مدرس و...(  یآموزش ی امکاناتمحتو

استفاده شد « فریدمن» آزموناز  یآموزش یاثربخش در دوره ها یعوامل آموزشجهت اولویت بندی 

معنادار  35/3ر سطح ( است که د439/729و با توجه به نتایج حاصل از این آزمون میزان شاخص خی دو )

 شاخص ها

 دوره آموزشی یاننحوه ارزشیابی مدرسین در پاگویه های 

 وضعیت انحراف معیار میانگین فراوانی

 مطلوب 779/3 39/4 333 روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره 

 مطلوب 892/3 83/3 333 استفاده از روش های ارزشیابی متنوع و متناسب در حین و پایان دوره 

 مطلوب 798/3 79/3 333 تناسب ارزشیابی با ویژگی های فردی شرکت کنندگان دوره 

 مطلوب 778/3 93/3 333 بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان
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یابی، ارزشسبک تدریس، ، واکنشمی باشد و به ترتیب بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین رتبه 

 (99-4)جدول  ی، امکانات و محتوا بوده است.گذار یادگیری، هدف

 باز آموز مربیانعوامل اثربخش از نظر بندی : اولویت99 - 4 جدول

-Chiخی دو ) اولویت میانگین ویه هاگ

Square) 

df Sig 

 اول 99/5 واکنش

439/729 9 333/3 

 دوم 93/5 سبک تدریس

 سوم 38/5 ارزشیابی

 چهارم 32/4 یادگیری

 پنجم 77/3 هدف گذاری

 ششم 59/2 امکانات

 هفتم 99/9 محتوا
 

 هاطرز واکنش مربیان نسبت به دوره  گویه های  بندی اولویت: 23 - 4 جدول

ی
ی آموزش

ت به دوره ها
ش مربیان نسب

طرز واکن
 

 اولویت کل  میانگین اولویت  میانگین  گویه ها

 اول 97/93 اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت کسب مهارت های علمی روز دنیا

 اول 99/5

 دوم 83/9 دگیری و انتقال آموخته های خود به محیط کار اشتیاق شرکت کنندگان به یا

 سوم 94/9 مهارتی خود -اشتیاق باطنی شرکت کنندگان به یادگیری و رشد علمی

 چهارم 93/8 میزان نگرش مثبت به آموزش ضمن خدمت

 پنجم 87/8  اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی

 ششم 73/8 نندگان به اثر مثبت آموزش های ارائه شده بر عملکرد شغلی آناناعتقاد شرکت ک

 هفتم 93/8 دید مثبت شرکت کنندگان به حضور در دوره آموزشی و تاثیر آن 

 هشتم 34/8 مفید و مناسب بودن دروس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های بعدی

 نهم 98/7 زوم آموزش مداوم  خودباور عمیق شرکت کنندگان به ل

 دهم 87/7 تلقی مثبت شرکت کنندگان از  اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن

 یازدهم 75/7 اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود

 دوازدهم 94/7 نیاعتقاد شرکت کنندگان به اهمیت آموزش و یادگیری به عنوان یک فرهنگ سازما

 سیزدهم 88/9 اشتیاق باطنی به پیگیری دوره آموزشی و نه اجبار سازمانی

 چهاردهم 74/9 تلقی مثبت نسبت به آموزش در افزایش بازده کاری

 پانزدهم 99/9 اطالع ازاهداف دوره های آموزشی، قبل از شرکت دردوره ها 

 دهمشانز 57/9 در سازمان و لزوم بهینه سازی آن نگرش مثبت شرکت کنندگان به شغل خود

 2/361 43/723 (Chi-Square) خی دو

df 15 6 

Sig 222/2 222/2 
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شتیاق شرکت کنندگان به حضور در ا» «طرز واکنش مربیان نسبت به دوره ها» های گویه بین در

یادگیری و انتقال آموخته های دوره جهت کسب مهارت های علمی روز دنیا، اشتیاق شرکت کنندگان به 

 اول اولویتسه «مهارتی خود -خود به محیط کار،  اشتیاق باطنی شرکت کنندگان به یادگیری و رشد علمی

اطالع ازاهداف دوره های آموزشی، قبل از  »به ترتیب باالترین میانگین را دارند. و پایین ترین گویه ها 

از اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن، مفید و تلقی مثبت شرکت کنندگان  شرکت دردوره ها،

به ترتیب کمترین میانگین را   «مناسب بودن دروس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های بعدی 

حاکی از آن است که طرز واکنش فراگیران تاثیر چشمگیری بر 23-4بدست آمده از جدول نتایج  دارا بودند.

 بر اثر بخشی دوره ها تاثیر مثبت می گذارد.ارد و یادگیری آنان می گذ

 سبک تدریس مدرسین بندی گویه های اولویت :نحوه29- 4 جدول

س
ک تدری

سب
حوه 

ن
 

 اولویت  میانگین  گویه ها
 میانگین

  کل
 اولویت 

 لاو 98/99 مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 دوم 93/5

 دوم 72/93 تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت

ایجاد روحیه مثبت در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و 

 مهارت ها
 سوم 48/93

 چهارم 98/9 تسلط مدرسان در ارائه و انتقال مطالب به فراگیران

 پنجم 95/9 مدرس استفاده بهینه از وقت کالس توسط

 ششم 83/9 ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 هفتم 72/9 دنیا مهارتی روزتسلط مدرسان  بر محتوای علمی و 

بهره مندی مدرسان دوره ها از صالحیت های فنی و حرفه ای تدریس در  

 دوره ها
 هشتم 48/9

 نهم 37/9 دگان در حین تدریس دورهاستفاده از تجربه های شرکت کنن

 دهم 39/9  رعایت اصول یادگیری توسط مدرسین در تدریس محتوای دوره ها

 یازدهم 29/9 کاربرد مطالب ارائه شده توسط مدرسان در انجام وظایف کاری شما

تعیین تکالیف مختلف یادگیری فعال و عملی برای شرکت کنندگان توسط 

 مدرسان دوره ها
 دوازدهم 88/8

 سیزدهم 77/8 مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره ها

 چهادهم 93/8 تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان در طول دوره آموزشی

مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره 

 ها
 پانزدهم 97/8

 شانزدهم 32/8 و متنوع از روش های تدریس تلفیقی چند منظوره رساناستفاده مد
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توسط مدرس به منظور دستیابی به   فرصت های متنوع فراهم سازی

 شایستگی های مهارتی فراگیران
 هفدهم 94/8

 4/246 439/729 (Chi-Squareخی دو )

df 17 6 

Sig 222/2 222/2   

مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان  » « دریس مدرسینسبک ت » های گویه بین در

ایجاد روحیه مثبت  توسط مدرسان دوره ها، تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت، 

به ترتیب باالترین  اول اولویتسه « در شرکت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و مهارت ها

 فراهم سازی فرصت های متنوع  توسط مدرس به منظور دستیابی »ترین گویه ها  میانگین را دارند. و پایین

 از روش های تدریس تلفیقی چند منظوره و متنوع، به شایستگی های مهارتی فراگیران، استفاده مدرسان

به ترتیب کمترین   «مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره ها

بندی گویه  اولویتنحوه  است کهحاکی از آن  29 -4بدست آمده از جدول  نتایجبنابر  دارا بودند.میانگین را 

  سبک تدریس مدرسین بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. های

 ارزشیابی بندی گویه های اولویتنحوه  :22  - 4 جدول

ن
یا

رب
ی م

یاب
زش

 ار
وه

نح
 

 سوم 38/5 اول 74/2 روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره 

 دوم 92/2 بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان

 سوم 33/2 استفاده از روش های ارزشیابی متنوع و متناسب در حین و پایان دوره

 چهارم 39/2 ان دورهتناسب ارزشیابی با ویژگی های فردی شرکت کنندگ

 3/49 439/729 (Chi-Square)خی دو 

df 3 6 

Sig 333/3 222/2 

روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان دوره،  ارزشیابی، بندی گویه های اولویتنحوه  بین گویه های

رزشیابی متنوع بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان، استفاده از روش های ا

بنابر نتایج بدست آمده از .به ترتیب باالترین میانگین را دارند اول اولویتسه و متناسب در حین و پایان دوره، 

ارزشیابی،بر اثر بخشی دوره های آموزشی  بندی گویه های اولویتنحوه  است کهحاکی از آن  22 -4جدول 

 تاثیر مثبت می گذارد. 
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 فراگیران یادگیری بر آموزشی های دوره تاثیر بندی : اولویت23 - 4 جدول

تاثیر
 

دوره
 

ی
ها

 
ی

آموزش
 

بر
 

ی
یادگیر

 
فراگیران

 

 اولویت   کل میانگین اولویت  میانگین  گویه ها

تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف محول 

 شده
 اول 44/92

 چهارم 32/4

 دوم 39/92 دانش علمی شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است

 سوم 43/99 بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده است

 چهارم 23/99 دوره آموزشی منجر  شده است که کار خود را مستقال )با حداقل سرپرستی( انجام دهید

 پنجم 9/99 دوره های آموزشی باعث شده است تا در محیط کار ضایعات کاری را کاهش دهید 

 ششم 99/93 ی مداوم در شما یادگیرتاثیر شرکت در دوره آموزشی بر انگیزه و 

 هفتم 78/93 تاثیر شرکت در دوره های آموزشی ، بر روحیه و اعتماد به نفس شما در محیط کار 

 هشتم 94/93 کت در دوره آموزشی بر بهبود همکاری و مشارکت شما در محیط کار   تاثیر شر

 نهم 43/93 خالقیت و ابتکار عمل شما پس از گذراندن دورهای آموزشی افزایش یافته است

 دهم 99/93 دانش شما بعد از شرکت دردوره های آموزشی به روز شده است

 یازدهم 93/9 که از روشهای جدید در انجام وظایفشان استفاده کنید دوره های آموزشی باعث شده است

 دوازدهم 87/9 تاثیر شرکت در دوره آموزشی بر بهبود فرآیند کاری در شما

دوره آموزشی باعث توانایی بیشتر برای درک و پذیرش تغییرات سازمانی ومحیطی در شما 

 شده است
 سیزدهم 77/9

 چهادهم 72/9 مل شما پس از گذراندن دوره های آموزشی افزایش یافته استخالقیت و ابتکار ع

 پانزدهم 73/9 محتوای آموزشی دوره ها در محیط کار عملی بوده است

 شانزدهم 93/9 دوره های آموزشی باعث باال رفتن کیفیت عملکرد شما و افزایش کارایی سازمانی شده است

 هفدهم 95/9 علمی و تکنولوژیکی منطبق بوده استآموزش با تغییر و تحوالت 

 هیجدهم 93/9 دوره های آموزشی، باعث افزایش کارایی شغلی شما شده است 

 نوزدهم 53/9 دور های آموزشی باعث کاهش نظارت برانجام وظایف شده است

   بیستم 48/9 رای بهبود کار تاثیرشرکت در دوره های آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادات سازنده ب

 6/264 439/729 (Chi-Squareخی دو )

df 19 6 

 Sig 222/2 222/2 

 

تاثیر دوره آموزشی ،  » « فراگیران یادگیری بر آموزشی های دوره تاثیر بندی اولویت » های گویه بین در

علمی شما پس از گذراندن  بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف محول شده، دانش

دورهای آموزشی افزایش یافته است، بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده 

تاثیرشرکت در دوره های  »به ترتیب باالترین میانگین را دارند. و پایین ترین گویه ها  اول سه اولویت« است

ت سازنده برای بهبود کار ، دور های آموزشی باعث کاهش نظارت آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادا

به ترتیب   « برانجام وظایف شده است، دوره های آموزشی، باعث افزایش کارایی شغلی شما شده است
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 اولویتنحوه  است کهحاکی از آن  23 -4بنابر نتایج بدست آمده از جدول کمترین میانگین را دارا بودند. 

بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت  فراگیران یادگیری بر آموزشی های دوره اثیرت بندی گویه های

  می گذارد.

 : نحوه اولویت بندی هدف گذاری24  - 4 جدول

بندی گویه های نحوه اولویت  حاکی از آن است که نحوه اولویت 24 -4بنابر نتایج بدست آمده از جدول 

بیان  بندی هدف گذاری بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. هدفها باید به گونه ای

شوندکه روشن و واضح بوده و هیچ گونه ابهامی در آنها مشاهده نشود.هدفها باید قابل ارزشیابی، سنجش 

و اندازه گیری و قابل دستیابی باشند. هدف اصلی دوره آموزشی باید تربیت فراگیران به منظور انجام یک 

 د یاد بگیرند.شغل باشد. شغل مورد نظر تعیین می کند که فراگیران چه چیزی را بای

 : نحوه اولویت بندی گویه های زمانبندی و امکانات25 - 4 جدول
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 اولویت  کل  میانگین اولویت  میانگین  گویه ها

 اول 87/2 ها با مقتضیات محیط کار جهت استفاده عملی از آموخته ها   تناسب طراحی اهداف دوره

 پنجم 77/3

 دوم 79/2 تناسب طراحی اهداف دوره ها با سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان

 سوم  27/2 وضوح و روشنی اهداف دوره های آموزشی 

 چهارم 37/2 طراحی اهداف دوره متناسب با اولویت های  نیازهای شرکت کنندگان

 9/972 439/729 (Chi-Squareخی دو )

df 3 9 

Sig 333/3 333/3 

ها
ره 

دو
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زم
 و 

ت
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ه ا
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 اولویت  میانگین  گویه ها

میانگی

 کل  ن
 اولویت 

 ولا 99/3 کفایت زمان در نظر گرفته شده برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های کارگاهی

 ششم 59/2

تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کارگاهی استفاده شده در دوره متناسب با محتوای 

 آموزشی
 دوم 85/3

 سوم  95/3 کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره 

 چهارم 93/3 طول دوره ها با توجه به حجم مطالب ارائه شده 

 پنجم 47/3 برای برگزاری دوره ها نظر)نور،روشنایی،رنگ ووسعت(از  تناسب مکان و فضا آموزشی

 ششم 49/2 تناسب زمان بندی شرکت در دوره  با مالحظات شغلی شرکت کنندگان

 7/994 43/729 (Chi-Squareخی دو )

df 5 9 

Sig 333/3 333/3 
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ایت زمان در نظر گرفته شده کف » « اولویت بندی نحوه زمانبندی و امکانات » های گویه بین در

برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های کارگاهی، تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کارگاهی 

سه «کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره  استفاده شده در دوره متناسب با محتوای آموزشی، 

طول دوره ها با توجه به حجم  »ین ترین گویه ها به ترتیب باالترین میانگین را دارند. و پای اول اولویت

،  وسعت( برای برگزاری دوره ها مطالب ارائه شده ، تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ و

به ترتیب کمترین میانگین را دارا   « تناسب زمان بندی شرکت در دوره  با مالحظات شغلی شرکت کنندگان

اولویت  بندی گویه های اولویتنحوه  حاکی از آن است که 25 -4دست آمده از جدول بنابر نتایج ب .بودند.

 بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد.  بندی گویه های نحوه زمانبندی و امکانات

 : نحوه اولویت بندی محتوای مطرح شده در دوره های آموزشی29 - 4 جدول

طراحی محتوای  » «اولویت بندی نحوه محتوای مطرح شده در دوره های آموزشی  » های گویه بین در

طراحی  دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شرکت کنندگان، مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در

سه «محتوای دوره و اجرای آن،  طراحی محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگان

طراحی محتوای دوره آموزشی در  »به ترتیب باالترین میانگین را دارند. و پایین ترین گویه ها  اول اولویت

ای عملی و کارگاهی در نظر جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین یادگیری، تناسب محتوا و فعالیت ه
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 اولویت  میانگین  گویه ها
 میانگین

  کل
 اولویت 

 اول 37/7 طراحی محتوای دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شرکت کنندگان

 هفتم 99/9

 دوم 99/5 مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در طراحی محتوای دوره و اجرای آن

 سوم  93/5 محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت کنندگان طراحی

 جهارم 37/5 طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارت های روز رشته های علمی

 پنجم 79/4 انگیزه بخشی محتوای دوره آموزشی طراحی شده برای شرکت کنندگان

 ششم 49/4 ص شده در اهداف دورهطراحی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخ

 هفتم  99/4 طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان

 هشتم  4/7 استاندارد های آموزشیتناسب محتوا و فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با 

 نهم 58/3 عملی حین یادگیریطراحی محتوای دوره آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین 

 9/557 43/729 (Chi-Squareخی دو )

df 8 9 

Sig 333/3 333/3 
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 گرفته شده با استاندارد های آموزشی، طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان

 حاکی از آن است که 24 -4بنابر نتایج بدست آمده از جدول  .به ترتیب کمترین میانگین را دارا بودند.  «

بر اثر بخشی دوره های آموزشی ه در دوره های آموزشی محتوای مطرح شد بندی گویه های اولویتنحوه 

 تاثیر مثبت می گذارد. 
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 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
 

 مـقدمـه

 بحث و نتیجه گیری

 الزامات پیاده سازی یک مدل مفهومی

 راهکارهای عملی پژوهش

 محدودیت های پژوهشی

 پیشنهادهای پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیری نتیجهفصل پنجم: بحث و 
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 : مقدمه5-1

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی   بررسی حاضر مسئله پژوهش

با  درصدد است پژوهشبه عبارت دیگر، این  استحرفه ای بر اساس سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک 

به اسر کشور مربیان باز آموز شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی سراستفاده از نظرات 

 هفتکه  ه استسؤال مطرح گردیدهشت  در پژوهش حاضر،بنابراین  پردازد.ب زمینهدر این  یهایرارائه راهکا

 ی،امکاناتاهداف، محتوبررسی عوامل اثربخشی دوره های آموزشی)طرز واکنش، یادگیری، سؤال آن پیرامون 

؛ یک  است پرداخته ای فنی حرفه ای، ارزشیابی(، مرکز تربیت مربی و پژوهش هوزمان، مدرس یآموزش

)اهداف،  در دوره های آموزشی اثربخش یعوامل آموزشاولویت بندی بررسی سوال در راستای 

در این فصل به . از دیدگاه مربیان باز آموز اختصاص یافته استوزمان، مدرس و...(  یآموزش ی،امکاناتمحتو

اسی در قالب اهداف کلی طرح یعنی بررسی ارزیابی ارزیابی و تفسیر یافته های پژوهشی حول دو محور اس

اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای بر اساس سطح اول و دوم 

بخش کلی به صورت  چهارالگوی کرک پاتریک، و ارایه راهکارهایی عملی برای آن است، در واقع این فصل در

 ذیل تدوین شده است.

 ربوط به بحث و نتیجه گیریالف: بخش م

 ب:الزامات پیاده سازی یک مدل مفهومی

 ج: بخش مربوط به پیشنهادهای عملی پژوهش 

 د:بخش مربوط به محدودیت های پژوهش
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 : بحث و نتیجه گیری5-2

گیری سوال اول: طرز واکنش مربیان بازآموز  شرکت کننـده در دوره هـای آموزشـی     بحث و نتیجه(5-2-1

 ین دوره ها در چه حد است؟نسبت به ا

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بنابر اظهارات مربیان بازآموز مهم ترین عامل در خصوص طرز 

اشتیاق شرکت کنندگان به حضور »واکنش شرکت کنندگان نسبت به دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی 

( است. و پس از 973/3± 4.33انحراف معیار  با میانگین و« روز دنیا یعلم یدر دوره جهت کسب مهارت ها

اشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته  »مذکور شامل  عواملعمده ترین  آن نیز به ترتیب،

، اشتیاق اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود، کار یطخود به مح یها

ی شناختی، میزان نگرش مثبت به آموزش ضمن خدمت،  باور شرکت کنندگان به توسعه توان مندی ها

در طرز واکنش مربیان بازآموز شرکت کننده در دوره « عمیق شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم  خود 

 .های آموزشی مرکز تربیت مربی تاثیرگذار بوده اند

ان بازآموز در خصوص تاثیر حاکی از آن بود که میانگین نظرات مربیتحلیل استنباطی هم چنین نتایج  

طرز واکنش مربیان بازآموز  شرکت کننده در دوره های آموزشی در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی مرکز 

 .است بودهلحاظ آماری معنادار تربیت مربی به 

پس از تطبیق مبانی نظری با یافته های به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که نتایج پژوهش حاضر هم 

می تواند میزان اعتقاد و اهمیتی که کارکنان برای آموزش قایل هستند  (9373)ابطحیستا با پژوهش های را

  موجبات اثربخشی آموزشی را فراهم سازد.

( نیز در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر اثربخشی آموزشی پرداخته و 9992اسکات و همکاران)

 ش می تواند بر ارتقاء اثربخشی آموزشی تاثیرگذار باشد.دریافتند که نحوه نگرش افراد بر شغل و آموز

 در یادگیری که شود می باعث شغلی نگرش های (،2339اساری) از نقل همچین در مدل تایر و تیکوت به

 داده و موجبات ارتقاء اثربخشی آموزشی فراهم گردد.  رخ طول آموزش
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کار به عنوان  به مربوط ( نگرش های2335( و مدل هولتون)9997و مارتینو) ماتیو در مدل پیشنهادی

 عاملی مهم در نیل به اثربخشی آموزشی معرفی شده است. 

(، در مطالعات خود نشان داده اند که اگر کارآموز توانایی یادگیری محتوی 2333کلکویت و همکاران)

باشد، بهره ای از دوره دوره آموزشی را داشته باشد اما انگیزه ای کافی برای شرکت در این دوره ها را نداشته 

 های مذکور نمی برد. 

( انگیزه به عنوان، تمایل کارآموزان به استفاده از 2333در مدل اثربخشی آموزشی هولتون و همکاران)

 .دانش و مهارت های کسب شده از دوره آموزشی در کار تعریف شده است

انتقال یادگیری ها به عنوان عوامل یادگیری و به تبع آن از انگیزش  ( نیز انگیزش 2335آیرس) در مدل

 پیش نیاز در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی معرفی شده اند.

( 2339( و هولتون)9999(، مدل پوتیت)9995فکتیو و همکاران) (، مدل9988در مدل بالدوین و فورد)

 انگیزش جزء عوامل اصلی اثربخشی آموزشی ارائه شده است.

 نیز در پژوهش خود دریافتند که انگیزه یادگیری کارمند با یادگیری و( 2335چیا بوری و تیکلیاب )

 های یادگیری ارتباط دارد. دانش قبلی، انتقال مهارت یادگیری، تعمیم و حفظ مهارت

نیز حاکی از ان بود که ارتباط مثبتی بین درک کارمند از اثربخشی  (2338) ساهیندیسنتایج پژوهش 

 رد.یادگیری و انگیزش وی وجود دا

( نیز در پژوهشی، انگیزه قبل از آموزش را به عنوان یکی عوامل موثر 9992همچنین اسکات و همکاران)

 بر اثربخشی آموزشی تبیین نموده اند.

در مجموع و با توجه به مبانی پژوهشی فوق و نتایج بدست آمده، می توان اذعان داشت که یافته های 

الب شرکت کنندگان در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی پژوهش در خصوص طرز واکنش و نگرش های غ

(، اسکات و 9988(، بالدوین و فورد)9989(، نوئه)9384هم راستا با یافته های دعایی به نقل از همایون نیا)

(، 9997و مارتینو) (، ماتیو9999(، هولتون)9999(، پوتیت)9995همکاران) و (، فکتیو9992همکاران)
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، (2335(، چیا بوری و تیکلیاب )2333(، بالدوین)2333(، هولتون و همکاران)2333کلکویت و همکاران)

 می باشد. (2338) ساهیندیس ( و2339(،  تای)2335آیرس)

آیا دوره های آموزشی در افزایش یادگیری مربیان بازآموز تاثیر  گیری سوال دوم: نتیجه و ( بحث5-2-2

 معناداری داشته است؟

از آن بود بنابر اظهارات مربیان بازآمور مهم ترین عامل در خصوص افزایش نتایج پژوهش حاضر حاکی 

دانش علمی شما پس از گذراندن دورهای آموزشی » یادگیری بعد از شرکت در دوره های مرکز تربیت مربی 

 عمده ترین ( است. و پس از ان نیز به ترتیب،938/3±3/ 99با میانگین انحراف معیار )« افزایش یافته است 

تاثیر دوره آموزشی ، بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف » مذکور شامل  عوامل

محول شده، مهارت های ارتباطی، مستقل انجام دادن کار با حداقل سرپرستی، تاثیر شرکت در دوره آموزشی 

، بهبود فرآیند کاری، به روز بر بهبود همکاری و مشارکت، روشهای جدید در انجام وظایف، خالقیت و ابتکار

شدن دانش ، کاهش ضایعات کاری ، باال رفتن کیفیت عملکرد و افزایش کارایی ، کارایی شغلی ، بر انگیزه و 

در افزایش یادگیری مربیان بازآموز شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی « یادگیری مداوم

 تاثیرگذار بوده اند. 

حاکی از آن بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص تاثیر لیل استنباطی تحهم چنین نتایج 

لحاظ آماری دوره های آموزشی بر یادگیری در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی به 

 .است بودهمعنادار 

ایج پژوهش حاضر هم پس از تطبیق مبانی نظری با یافته های به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که نت

( که نتایج حاصله از تحقیق خود را اینگونه نشان داده که 9379راستا با پژوهش های ویدا اندیشمند )

کارکنان آموزش دیده در حل مشکالت کاری خود توانا ترند و به کنترل و نظارت کمتری نیاز دارند، 

 گیرند و دانش و مهارت باالتری دارند.. تصمیمات مؤثرتری می

کنندگان از طریق آموزش  (، همسو است زیرا بیان می دارد که توانمندی شرکت9385ا تحقیق نادری )ب

( نیز در این 9384ضمن خدمت بیشتر از سطح متوسط افزایش یافته بود. و با تحقیق نعمت اهلل شریعت )
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ها باعث  دوره ها باعث افزایش دانش و اطالعات علمی گردیده است و شرکت کارکنان در مورد که آموزش

 مرتفع شدن نیازهای آموزشی شغلی شده است. 

همایون نیا و هداوندی نیز نتایجی مشابه با این تحقیق در این مؤلفه عنوان داشته اند هر دو برونداد 

ها نسبتاً مطلوب عنوان  های آموزشی و افزایش مهارت و دانش شغلی کارکنان  بعد از گذراندن دوره دوره

( صورت گرفت نیز نتایج )از قبیل کاهش ضایعات، 9382حقیقی که بوسیله سید حسین ابطحی)اند. در ت کرده

های آموزشی به دست آمد که با  افزایش کیفیت تولید و افزایش میزان بهره وری شغلی( بعد از گذراندن دوره

بهبود عملکرد  های آموزشی را ( نیز یکی از بازخوردهای دوره9383این تحقیق همسو است. اسماعیل قوام )

( از بازخوردهای 9379( تغییر مطلوب در روش انجام کار، اعظم بابایی )9377افراد، مرضیه محمودی )

وری کارکنان و کاهش حوادث و سوانح حین کار و  آموزش، بهبود عملکرد شغلی کارکنان، افزایش بهره

کارکنان در انجام وظایف همراه با افزایش خشنودی شغلی کارکنان ذکر کرده و آموزش باعث افزایش آمادگی 

 های ضمن خدمت اثربخش بوده است.  مشارکت وهمکاری شده است ودرکل آموزش

های آموزش ضمن خدمت وزارت  (، در سال  با عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره9373حمیدرضا زاده گلی)

یش نظم و دقت کاری، معادن و فلزات بر عملکرد کارکنان بیان داشته که آموزش ضمن خدمت موجب افزا

های  ( در بررسی در دوره9377شود اسماعیل مشیر طالش در سال ) کاهش ضایعات در ابزار و مواد اولیه می

های آموزش ضمن خدمت باعث افزایش آگاهی و  آموزش ضمن خدمت به این نتیجه دست یافته که دوره

 مهارت کارکنان شده است.

های تخصصی ضمن خدمت  عنوان بررسی اثربخشی دوره( در تحقیق خود با 9389زینب فرهمند )

های آموزش ضمن خدمت، دانش فنی و تخصصی کارشناسان  کارشناسان ساپکو بیان می دارد که دوره

 آموزش دیده را افزایش داده است که همگی با تحقیق حاضر همسو است. 
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رضایت  شغلی و نگرش  ( نیز در تحقیق خود با عنوان درک و تعهد و انگیزش و2338)ساهینیدیس، 

کارکنان و تأثیرآن بر اثربخشی آموزشی بیان کرده است هر گاه کلیه عوامل درونداد و فرایند اثربخش باشد 

 گردد.  شود و بهبود عملکرد فردی و سازمانی ایجاد می در مهارت، دانش و نگرش افراد تغییر حاصل می

بدست آمده، می توان اذعان داشت که یافته های در مجموع و با توجه به مبانی پژوهشی فوق و نتایج 

پژوهش در خصوص شرکت کنندگان در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی هم راستا با یافته های، ویدا 

(، اسماعیل قوام 9382(، سید حسین ابطحی)9384(، نعمت اهلل شریعت )9385(، نادری )9379اندیشمند )

(، مشیر طالش در سال 9373(، حمیدرضا زاده گلی)9379بابایی )(، اعظم 9377(، مرضیه محمودی )9383)

 (، می باشد. 2338(، )ساهینیدیس، 9377)

در چـه   در دوره آموزشـی  هدف گذاری ( بحث و نتیجه گیری سوال سوم: از دیدگاه مربیان باز آموز5-2-3

 وضعیتی بوده است؟

بازآمور مهم ترین عامل در خصوص هدف  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بنابر اظهارات مربیان

تناسب طراحی اهداف دوره ها با » نسبت به دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی  در دوره آموزشی گذاری

( است. و پس از آن نیز به 988/3±3.99با میانگین و انحراف معیار ) « سن، جنس، عالیق شرکت کنندگان 

طراحی اهداف دوره ها با مقتضیات محیط کار جهت استفاده عملی » مذکور شامل  عواملعمده ترین  ترتیب،

 درهدف گذاری دوره های آموزشی تاثیرگذار بوده اند. « از آموخته ها

حاکی از آن بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص تاثیر تحلیل استنباطی هم چنین نتایج 

لحاظ آماری ی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی به نوع هدف گذاری دوره های آموزشی در ارتقاء اثربخش

 .است بودهمعنادار 

( از تعریف هدف به عنوان مقدمه ای برای 9994در این راستا در مدل اثربخشی آموزشی میلهیم)

( تعیین 2339نیازسنجی و به تبع ان نیل به اثربخشی آموزشی یاد شده است. هم چنین به زعم مولدر )

 له مهمترین عوامل موثر در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی می باشد.اهداف گروه از جم
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در  گیری سوال چهارم: از دیدگاه مربیان باز آموز امکانات و زمان بندی دوره آموزشی نتیجه و بحث( 5-2-4

 چه وضعیتی بوده است؟

عامل در خصوص امکانات نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بنابر اظهارات مربیان بازآمور مهم ترین 

کفایت زمان در نظر گرفته شده برای یادگیری مهارت ها و »و زمان بندی دوره آموزشی مرکز تربیت مربی

عمده ترین  ( است. و پس از ان نیز به ترتیب،34/9±2.98با میانگین و انحراف معیار )« فعالیت های کارگاهی

آموزشی و کارگاهی استفاده شده در دوره متناسب با تناسب تجهیزات آموزشی و کمک »مذکور شامل  عوامل

محتوای آموزشی، کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره ها، طول دوره ها با توجه به حجم مطالب 

درامکانات « ارائه شده، تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ ووسعت( برای برگزاری دوره ها 

 آموزشی تاثیرگذار بوده اند.  و زمانبندی دوره های

حاکی از ان بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص امکانات تحلیل استنباطی هم چنین نتایج 

 .است بودهلحاظ آماری معنادار و زمان بندی دوره آموزشی مرکز تربیت مربی به 

و  زشی مناسب در سازمانوجود ابزارها و تجهیزات کمک آمو (9373در همین راستا به زعم ابطحی)

به عنوان  نهاآآوری اطالعات کافی در مورد زمان، مکان و شکل اجرای  ها پس از جمع برگزار کردن دوره

 عوامل تاثیرگذار بر شناسایی آموزشی شناسایی شده اند.

( بر این باور است که تجهیزات تکنولوژیکی به صورت 9384هم چنین دعایی به نقل از همایون نیا)

مر و فزاینده ای در حال تغییر بوده و بنابراین باید کارکنان به طور مستمر به کارگیری این تجهیزات، مست

 آموزش خود را اثربخش تر سازند.

( نیز بر این امر اشاره می کند که اجرای آموزش در مجموعه ای دور از محل سکونت 9385جعفر زاده)

کاهش تمایل و افزایش فزاینده هزینه سفر و پذیرایی و اسکان فراگیران، مانع دسترسی آسان انان به آموزش، 

 می گردد که این عوامل موجبات کاهش اثربخشی دوره را فراهم خواهد ساخت.

( نیز در پژوهشی یکی از عمده ترین دالیل عدم اثربخشی دوره های آموزشی را عدم 9379نصر اصفهانی)

 انسجام و جامعیت دوره ها  عنوان داشته است.
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( نیز به مقوله مدیریت زمان به عنوان راهبردی برای افزایش اثربخشی دوره 9994ر مدل میلهیم)د

( مواد و تجهیزات فنی نقش کلیدی در ارتقاء 2339آموزشی نگرسته شده است، هم چنین به زعم مولدر)

 اثربخشی دوره آموزشی بازی می کنند

ادگیری بر اثربخشی دوره آمورشی تاثیرگذار نیز در پژوهش خود دریافت که مکان ی (2338)ساهیندیس

 بوده و باید برای ارتقاء اثربخشی دوره آموزشی مکان مناسبی برای برگزاری دوره ها مد نظر قرار گیرد.

در مجموع و با توجه به مبانی پژوهشی فوق و نتایج بدست آمده، می توان اذعان داشت که یافته های 

مان بندی در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی هم راستا با یافته های پژوهش در خصوص تاثیر امکانات و ز

(، 9385(، جعفر زاده)9384(، دعایی به نقل از همایون نیا)9379(، نصراصفهانی)9373ابطحی)

 می باشد. (2338)ساهیندیس( و 2339(، مولدر)9994میلهیم)

 محتوای مطرح شـده در دوره آموزشـی  موز گیری سوال پنجم: از دیدگاه مربیان باز آ نتیجه و ( بحث5-2-5

 در چه وضعیتی بوده است؟

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بنابر اظهارات مربیان بازآمور مهم ترین عامل در خصوص 

طراحی محتوای دوره متناسب با سطح و نوع »مرکز تربیت مربی  محتوای مطرح شده در دوره آموزشی

عمده  ( است. و پس از ان نیز به ترتیب،399/9±3.27انگین و انحراف معیار )با می« تجارب  شرکت کنندگان

مذکور شامل: مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در طراحی محتوای، طراحی محتوای  عواملترین 

کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی، طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارت های روز رشته های 

شی محتوای دوره آموزشی، طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت علمی، انگیزه بخ

 کنندگان بوده است.

محتوای حاکی از آن بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص تحلیل استنباطی هم چنین نتایج 

 بود.لحاظ آماری معنادار مرکز تربیت مربی به  مطرح شده در دوره آموزشی

یه های، طراحی محتوای در انطباق با سرفصل های مشخص شده در اهداف دوره، تناسب محتوا و اما گو

فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد های آموزشی، طراحی محتوای دوره آموزشی 
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جامعه قرار  میانگین به در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین یادگیری در وضعیت نا مطلوبی نسبت

 دارد.

( در پژوهشی یکی از عمده ترین دالیل عدم اثربخشی دوره های 9379در همین راستا نصر اصفهانی )

 آموزشی را شامل؛ عدم تناسب محتوای دوره ها با نیازهای آموزشی بیان نموده است

اد و انتقال یک ( فقدان برنامه و محتوای استاندارد آموزشی مانع ایج9385هم چنین به زعم جعفر زاده)

 مدل کاری و استاندارد می گردد.

( نیز طراحی آموزش، محتوی آموزش و رعایت اصول 9988در مدل ارائه شده بوسیله بالدوین و فورد)

 یادگیری به عنوان عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی آموزشی معرفی شده اند.

نرسیدن به یک آموزش علت  (، در پژوهش خود دریافتند که اصلی ترین9997اسمیت و همکارانش)

 .ها فاقد عمق و محتوای کافی بودند آموزش، این امر بوده است که آل ایده

شود یکی از عمده ترین  هایی که آموزش داده می ( نیز نوع مهارت2333به زعم وینفرد و همکاران )

 می باشد عواملی می باشد که بر طراحی و وسایل ارزیابی مرتبط با اثربخشی آموزش تاثیرگذار 

( اعتبار محتوا به معنای میزانی که 2339( و هولتون و همکاران)9999در مدل پیشنهادی هولتون)

سازد، جزء عوامل  شغلی وی را بر آورده می کند که محتوای آموزشی به درستی، نیازهای کارآموز قضاوت می

 کلیدی در ارتقاء اثربخشی آموزشی معرفی شده است.

ه مبانی پژوهشی فوق و نتایج بدست آمده، می توان اذعان داشت که یافته های در مجموع و با توجه ب

پژوهش در خصوص تاثیر نوع محتوای مطرح در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی هم راستا با یافته های 

(، 9997(، اسمیت و همکارانش)9999(، هولتون)9988(،بالدوین وفورد)9385(،جعفرزاده)9379نصراصفهانی)

 ( می باشد. 2339( و هولتون و همکاران)2333فرد و همکاران )وین
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دوره  گیری سوال ششم: از دیدگاه مربیان باز آموز نحـوه و سـبک تـدریس مدرسـین     نتیجه و ( بحث5-2-6 

 در چه وضعیتی بوده است آموزشی

خصوص نحوه و نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بنابر اظهارات مربیان بازآمور مهم ترین عامل در 

مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان »مرکز تربیت مربی دوره آموزشیسبک تدریس مدرسین 

عمده  ( است. و پس از آن نیز به ترتیب،993/3±4.29با میانگین و انحراف معیار ) «توسط مدرسان دوره ها 

ائه و انتقال مطالب به مذکور شامل: تسلط مدرسان بر موضوع درس، تسلط مدرسان در ار عواملترین 

فراگیران، ایجاد روحیه مثبت در شرکت کنندگان، تنوع منابع ارائه شده توسط مدرسان، تسلط مدرسان  بر 

محتوای علمی و مهارتی روز دنیا، ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان، بهره مندی مدرسان دوره ها از 

ده بهینه از وقت کالس، کاربرد مطالب ارائه شده صالحیت های فنی و حرفه ای، رعایت اصول یادگیری، استفا

، استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکت دهی شرکت کنندگان، مالحظه جنبه های عملی و کاربردی، 

استفاده از تجربه های شرکت کنندگان، مراعات سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان، تعیین تکالیف 

 تاثیرگذار بوده اند. دوره آموزشی دریس مدرسینمختلف یادگیری، در نحوه و سبک ت

حاکی از ان بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص نحوه و تحلیل استنباطی هم چنین نتایج 

 .است بودهلحاظ آماری معنادار مرکز تربیت مربی به  در دوره آموزشی سبک تدریس مدرسین

( یادگیری باید در عمل قابل پیاده شدن باشد 9384ون نیا)در همین راستا به زعم دعایی به نقل از همای

تا فرد بتواند بر ان اساس عملکرد قبلی خود را در شغل مربوطه بهبود بخشد، این امر وظیفه مسئوالن 

آموزشی است که برنامه آموزشی را طوری تدوین و تنظیم کنند که بوسیله ان کارکنان بتوانند به بهبود نحوه 

 ند. کارشان بپرداز

( نیز در پژوهشی یکی از عمده ترین دالیل عدم اثربخشی دوره های 9379هم چنین نصر اصفهانی )

 آموزشی را عدم تناسب  روش های تدریس با محتوای دوره ها را عنوان داشته است.

( نیز در پژوهشی اجرای آموزش را به عنوان عاملی موثر در ارتقاء اثربخشی 9992اسکات و همکاران)

  شی شناسایی می کنند.آموز
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( نیز توجه به روش آموزشی مورد استفاده را به عنوان 2333در پژوهشی دیگری وینفرد و همکاران)

 راهکاریی برای نیل به اثربخشی آموزش در سازمان ها معرفی می کنند. 

ش از راه راه دور را برای رسیدن به اثربخشی آموز ( نیز در پژوهش خود طراحی تکالیف از2339)یواه لی

 دور عاملی کلیدی در این راستا دانسته است.

در مجموع و با توجه به مبانی پژوهشی فوق و نتایج بدست آمده، می توان اذعان داشت که یافته های 

پژوهش در خصوص تاثیر نحوه و سبک تدریس مدرسین در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی هم راستا با 

(، وینفرد و 9992(، اسکات و همکاران)9384(، دعایی به نقل از همایون نیا)9379یافته های نصر اصفهانی )

 ( می باشد. 2339)یواه لی(، و 2333همکاران)

 دوره آموزشـی  گیری سوال هفتم: از دیدگاه مربیان باز آموز نحوه ارزشیابی مدرسین نتیجه و ( بحث5-2-7 

 در چه وضعیتی بوده است؟

 دربود که بنابر اظهارات مربیان بازآمور مهم ترین عامل در خصوص  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن

روشن بودن مالک های ارزشیابی پایان » مرکز تربیت مربی  دوره آموزشی نحوه ارزشیابی توسط مدرسین

 عواملعمده ترین  ( است. و پس از ان نیز به ترتیب،779/3±4.39با میانگین و انحراف معیار ) « دوره 

بازخورد نتایج ارزشیابی، استفاده از روش های ارزشیابی متنوع ، تناسب ارزشیابی با ویژگی  مذکور شامل:

 تاثیرگذار بوده اند. دوره آموزشیهای فردی، درنحوه ارزشیابی توسط مدرسین 

حاکی از ان بود که میانگین نظرات مربیان بازآموز در خصوص نحوه تحلیل استنباطی هم چنین نتایج 

 .است بودهلحاظ آماری معنادار مرکز تربیت مربی به  در دوره آموزشیط مدرسین ارزشیابی توس

( فراگیری نیاز به بازخورد دارد تا فرد بتواند 9384در این راستا به زعم دعایی به نقل از همایون نیا)

اسطه اشتباهات خود را اصالح نماید. بازخورد باید بالفاصله پس از فراگیری صورت گیرد که این امر بو

 ارزشیابی صورت می گیرد

( نیز فقدان استانداردهای رسمی و فرایندهای کنترل کیفی برای یادگیرندگان و برنامه 9385جعفر زاده)

 آموزشی را عاملی دانسته است که موجبات کاهش کیفیت و اثربخشی دوره آموزشی را فراهم می آورد
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وان یکی از کلیدی ترین عواملی که بر طراحی و ( نیز معیار ارزیابی را به عن2333وینفرد و همکاران)

( از 2339وسایل ارزیابی مرتبط با اثربخشی آموزش تاثیرگذار می باشد، شناسایی کردند. هم چنین مولدر)

 روش های ارزیابی پروژه های آموزش به عنوان عاملی موثر در اثربخشی دوره های آموزشی یاد کرده است. 

های رسمی و غیررسمی در مورد عملکرد  ( بازخورد به معنای شاخص9999هم چنین در مدل هولتون)

( ارزیابی تکوینی از آموزش به عنوان عواملی تاثیرگذار بر اثربخشی 9997کاری افراد و مدل ماتیو و مارتینو)

 اموزشی ارائه شده اند.

ت که یافته های در مجموع و با توجه به مبانی پژوهشی فوق و نتایج بدست آمده، می توان اذعان داش

پژوهش در خصوص تاثیر نحوه ارزشیابی مدرسین در ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی هم راستا با یافته 

(، 9997(، ماتیو و مارتینو)9999(، هولتون)9385(، جعفر زاده)9384های دعایی به نقل از همایون نیا)

 ( می باشد. 2333( و وینفرد و همکاران)2339مولدر)

 در دوره هـای آموزشـی   اثـربخش  یعوامل آموزشگیری سوال هشتم: اولویت بندی  نتیجه و حث( ب5-2-8 

از دیدگاه مربیان باز آموز به چه ( ارزشیابی مدرس وسبک تدریس وزمان   یآموزش ی امکانات)اهداف  محتو

 ؟صورتی بوده است

استفاده شد « یدمنفر» آزموناز  یآموزش یاثربخش در دوره ها یعوامل آموزشجهت اولویت بندی 

معنادار  35/3( است که در سطح 439/729و با توجه به نتایج حاصل از این آزمون میزان شاخص خی دو )

یابی، ارزشسبک تدریس، ، واکنشمی باشد و به ترتیب بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین رتبه 

 .ی، امکانات و محتوا بوده استگذار یادگیری، هدف

 طرز واکنش مربیان نسبت به دوره ها گویه های یت بندینحوه اولو (1

شتیاق شرکت کنندگان به حضور در ا» «طرز واکنش مربیان نسبت به دوره ها» های گویه بین در

دوره جهت کسب مهارت های علمی روز دنیا، اشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته های 

 اول اولویتسه «مهارتی خود -ت کنندگان به یادگیری و رشد علمیخود به محیط کار،  اشتیاق باطنی شرک

اطالع ازاهداف دوره های آموزشی، قبل از  »و پایین ترین گویه ها  .دارندبه ترتیب باالترین میانگین را 
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تلقی مثبت شرکت کنندگان از اهداف آموزشی دوره ها و کمک به تحقق آن، مفید و  شرکت دردوره ها،

به ترتیب کمترین میانگین را   «وس ارائه شده در دوره ها برای فراگیران دوره های بعدی مناسب بودن در

  دارا بودند.

نتایج حاکی از آن است که طرز واکنش فراگیران تاثیر چشمگیری بر یادگیری آنان می گذارد 

ی تبدیل نمود تا به اهداف مشخص و کم را  راین باید اهداف دوره ها را تحلیل کرده یعنی اهداف کلیببنا

برای فراگیران قابل فهم باشد . و همچنین نیاز است که در هر دوره مطالب آموزشی را برای دوره های بعدی 

از آن جا به صورت جزوه در اختیا رآنان قرار داد تا با آشنایی کامل از دوروس در این دوره ها شرکت کنند. 

شکل می  یادگیری به عنوان یک فرهنگ سازمانی که ایمان باطنی شرکت کنندگان به اهمیت آموزش و

زمینه های بروز این امر را قبل از آموزش فراهم شود. تا بتوان با اخذ تدابیری سعی در ایجاد  ،الزم است گیرد

نگرش مثبت در شرکت کنندگان نسبت به توان مندی شخصی آنان جهت یادگیری و آموزش گام بر داشت. 

ت کنندگان به بهبود سطح معلومات شناختی، از عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی از آنجا که احساس نیاز شرک

راهبردهایی احساس نیاز شرکت کنندگان به بهبود سطح معلومات شناختی اتخاذ با  بایدآموزشی می باشد، 

ا در اعتقاد را در بین شرکت کنندگان بوجود آورد که امکان کاربرد یادگرفته هباور و  اینرا ایجاد نماید. 

 محیط شغلی و سازمانی وجود دارد.

 سبک تدریس مدرسیننحوه اولویت بندی گویه های  (2

مراعات ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان  » « سبک تدریس مدرسین » های گویه بین در

ایجاد روحیه مثبت  توسط مدرسان دوره ها، تسلط مدرسان بر موضوع درس و میزان پاسخگویی به سواالت، 

به ترتیب باالترین  اول اولویتسه « ت کنندگان جهت یادگیری و کسب معلومات و مهارت هادر شرک

به  فراهم سازی فرصت های متنوع  توسط مدرس به منظور دستیابی »پایین ترین گویه ها  میانگین را دارند.

 متنوع، از روش های تدریس تلفیقی چند منظوره و شایستگی های مهارتی فراگیران، استفاده مدرسان

به ترتیب کمترین   «مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوی در تدریس توسط مدرسان دوره ها
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سبک تدریس مدرسین بر اثر  بندی گویه های اولویتنحوه بنابر نتایج بدست آمده،  میانگین را دارا بودند.

شی باید به تدریس موضوع و مدرسین دوره آموز بنابراین،بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. 

هامات شرکت و توانایی الزم را برای پاسخ گویی به سوال ها و اب مطالب آموزشی اشتیاق و عالقه داشته باشند.

برای تدریس و پاسخگویی به سواالت شرکت کنندگان بر محتوای علمی روز دنیا کنندکان داشته باشند.

ای تدریس در دوره ها بهره مند باشند. وسطح توانایی های و صالحیت های فنی و حرفه  تسلط داشته باشند.

و همچنین اصول یادگیری در  فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره های آموزشی مراعات گردد.

 .رعایت گردد باید تدریس محتوای مطرح در دوره های آموزشی توسط مدرسین

 ارزشیابی نحوه اولویت بندی گویه های (3

روشن بودن مالک های ارزشیابی ارزشیابی،  بندی گویه های اولویتنحوه  ویه هایهمچنین در بین گ

پایان دوره، بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان، استفاده از روش های 

بنابر . .ارندبه ترتیب باالترین میانگین را د اول اولویتسه ارزشیابی متنوع و متناسب در حین و پایان دوره، 

ارزشیابی،بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می  بندی گویه های نحوه اولویتنتایج بدست آمده 

ارزشیابی در کوتاه ترین زمان ممکن به شرکت کنندگان در دوره های نتیجه  ،الزم است بنابراینگذارد.

روشن همچنین شیابی استفاده گردد، آموزشی بازخورد داده شود، هم چنین از روش های متنوع برای ارز

وجبات اثربخشی دوره های آموزشی بودن مالک ارزشیابی نیز عامل مهمی است که توجه به آن می تواند م

 کور را فراهم نمایدمذ

 فراگیران یادگیری بر آموزشی های دوره تاثیر گویه های نحوه اولویت بندی(4

تاثیر دوره آموزشی ،  » « فراگیران یادگیری بر آموزشی ایه دوره تاثیر بندی اولویت » های گویه بین در

بر دانش و مهارت آموخته شده در محیط کار و انجام وظایف محول شده، دانش علمی شما پس از گذراندن 

دورهای آموزشی افزایش یافته است، بعداز گذراندن دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی شما تغییر کرده 

تاثیرشرکت در دوره های  »و پایین ترین گویه ها  به ترتیب باالترین میانگین را دارند. ولا سه اولویت« است
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آموزشی برای ایجاد پیشنهادات و انتقادات سازنده برای بهبود کار ، دور های آموزشی باعث کاهش نظارت 

به ترتیب   « برانجام وظایف شده است، دوره های آموزشی، باعث افزایش کارایی شغلی شما شده است

 آموزشی های دوره تاثیر بندی گویه های اولویتنحوه بنابر نتایج بدست آمده، کمترین میانگین را دارا بودند. 

عالوه بر  بنابراین الزم است بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. فراگیران یادگیری بر

دفهای دوره تسلط یافته اند یا خیر، و داوری و ضرورت روشن ساختن این امر که آیا شرکت کنندگان بر ه

قضاوت درباره اثربخشی دوره ها از این طریق، ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان می تواند هم برای 

، مدیران سازمانها، مدیران آموزش بهبود فرآیند آموزش و هم انعکاس نتایج یادگیری حاصل از دوره به

تا فرهنگ آموزش هر چه بیشتر در محیط سازمان نهادینه گردد و موجبات  د،کارکنان و بازخورد داده شو

  استقبال بیشتر از دوره های آموزشی را فراهم آورد.

 هدف گذاریگویه های  نحوه اولویت بندی(5

بندی هدف گذاری بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر  نحوه اولویت های گویهنتایج حاکی از آن بود 

رد. هدفها باید به گونه ای بیان شوندکه روشن و واضح بوده و هیچ گونه ابهامی در آنها مشاهده مثبت می گذا

نشود.هدفها باید قابل ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری و قابل دستیابی باشند. هدف اصلی دوره آموزشی باید 

ه فراگیران چه چیزی را تربیت فراگیران به منظور انجام یک شغل باشد. شغل مورد نظر تعیین می کند ک

 .باید یاد بگیرند

 زمانبندی و امکانات گویه های نحوه اولویت بندی(6

کفایت زمان در نظر گرفته شده  » « اولویت بندی نحوه زمانبندی و امکانات » های گویه بین در 

گاهی برای یادگیری مهارت ها و فعالیت های کارگاهی، تناسب تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و کار

سه «استفاده شده در دوره متناسب با محتوای آموزشی، کفایت زمان پیش بینی شده برای اجرای دوره 

طول دوره ها با توجه به حجم  »و پایین ترین گویه ها  به ترتیب باالترین میانگین را دارند. اول اولویت

،  وسعت( برای برگزاری دوره ها ومطالب ارائه شده ، تناسب مکان و فضا آموزشی از نظر)نور،روشنایی،رنگ 
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به ترتیب کمترین میانگین را دارا   « تناسب زمان بندی شرکت در دوره  با مالحظات شغلی شرکت کنندگان

بر اثر بخشی دوره های  نحوه زمانبندی و امکانات بندی گویه های اولویتبنابر نتایج بدست آمده، نحوه بودند. 

چنین برنامه ریزان مرکز تربیت مربی الزم است در خصوص نحوه در نظر آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. هم

گرفتن طول زمان در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه دقت الزم را به عمل بیاورند، طول دوره ها با حجم 

ساختار نظام مند پیگیری و به روز سازی توان مندی های علمی کارکنان در مطالب تناسب داشته باشد. و 

مان باید وجود داشته باشد.جهت حضور در دوره های آموزشی باید قوانین شغلی حمایت کننده وجود ساز

 به شرکت کنندگان دوره های آموزشی باید خدمات کمک آموزشی متناسب اعطا گردد.و  داشه باشد

 محتوای مطرح شده در دوره های آموزشی گویه های نحوه اولویت بندی(7

طراحی  » «یت بندی نحوه محتوای مطرح شده در دوره های آموزشی اولو » های گویه بین در

 محتوای دوره متناسب با سطح و نوع تجارب  شرکت کنندگان، مشارکت دهی فعال شرکت کنندگان در

طراحی محتوای کاربردی متناسب با مقتضیات شغلی شرکت طراحی محتوای دوره و اجرای آن، 

طراحی محتوای دوره  »و پایین ترین گویه ها  .ترین میانگین را دارندبه ترتیب باال اول سه اولویت«کنندگان

آموزشی در جهت امکان پذیر سازی تمرین عملی حین یادگیری، تناسب محتوا و فعالیت های عملی و 

کارگاهی در نظر گرفته شده با استاندارد های آموزشی، طراحی محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی 

بندی گویه  اولویتبنابر نتایج بدست آمده، نحوه  به ترتیب کمترین میانگین را دارا بودند.  « گانشرکت کنند

بر اثر بخشی دوره های آموزشی تاثیر مثبت می گذارد. محتوای مطرح شده در دوره های آموزشی  های

بهتر و با دوام  همچنین مدرسان در حین تدریس الزم است فرصت کافی برای تمرین و تکرار برای یادگیری

محتوا و فعالیت های عملی و کارگاهی در نظر گرفته شده با تر در اختیار فراگیران قرار بدهند. و الزم است 

محتوا با توانائیها، استعدادها، نیازها، و رغبت های الزم است  استاندارد های آموزشی تناسب داشته باشد.

مبتنی بر تجربیات و ات و یادگیری بعدی فراگیران باشد و و زمینه ساز تجربی داشته باشد فراگیران تناسب

محتوا نباید تنها به یک حیطه از هدف ها منجر شود، بلکه باید به تمامی . باشد فراگیر اناطالعات قبلی 
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حیطه های هدف های آموزشی منتهی گردد و عالوه بر آن، به مسائل صحیح و معتبر علمی بپردازد، چرا که 

و دانش، باعث آن شده تا برنامه ریزان با دقت بیشتری در این زمینه فعالیت نمایند.  گسترش روزافزون

 همچنین محتوا باید دارای دو ویژگی:

 تعادل محتوا:) سازماندهی داخلی محتوا هم از نقطه نظر کمیت و هم کیفیت(  -الف

جه فقدان تناقض در انسجام محتوا: )وجود نوعی وفاق میان مفاهیم و مضامین محتوا و در  نتی -ب

 میان آنها(

در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای بر اسـاس ادبیـات   امات پیاده سازی مدل مفهومی (الز5-3

 موجود در زمینه اثربخشی آموزشی

بطور کلی می توان این الزامات را به سه دسته؛ الف( الزامات فردی، ب( الزامات آموزشی و ج( الزامات 

 یم نمود که الزامات مطروحه در ذیل هر یک از این عوامل آورده می شود.سازمانی تقس

 ( الزامات فردی:5-3-1

در مجموع می توان اذعان داشت در خصوص عوامل فردی برای نیل به اثربخشی آموزشی باید الزامات ذیل را 

 مورد توجه قرار دهد؛ 

زه شرکت  فعال در مباحث دوره آموزشی را قبل از حضور افراد در دوره آموزشی، انگی مرکز تربیت مربی (9

 در آنان ایجاد نماید.

از آن جا که ایمان باطنی شرکت کنندگان به اهمیت آموزش و یادگیری به عنوان یک فرهنگ سازمانی  (2

 زمینه های بروز این امر را قبل از آموزش فراهم آورد. الزم است مرکز تربیت مربی

ی در ایجاد نگرش مثبت در شرکت کنندگان نسبت به توان مندی با اخذ تدابیری سع مرکز تربیت مربی (3

 شخصی آنان جهت یادگیری و آموزش گام بر دارد 

شرکت کنندگان در دوره های آموزشی باید احساس نیاز به یادگیری و کسب  معرفت نمایند که عملکرد  (4

 مرکز تربیت مربی در این زمان می تواند تاثیرگذار باشد.
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اثربخشی آموزشی باید باور عمیق در شرکت کنندگان به لزوم آموزش مداوم خود وجود به منظور نیل به  (5

 داشته باشد.

از آنجا که احساس نیاز شرکت کنندگان به بهبود سطح معلومات شناختی، از عوامل تاثیرگذار بر  (9

به  گانمی تواند با راهبردهایی احساس نیاز شرکت کنند اثربخشی آموزشی می باشد، مرکز تربیت مربی

 را ایجاد نماید.بهبود سطح معلومات شناختی 

امات ایجاد احساس نیاز به یادگیری جهت خودیابی و بروز توانایی ها در بین شرکت کنندگان نیز الز (7

 موزشی می باشد.کلیدی در راه تحقق اثربخشی آ

 یجاد نماید. مرکز تربیت مربی باید انگیزه قوی برای حضور در دوره آموزشی را در کارکنان خود ا (8

مرکز تربیت مربی باید این اعتقاد را در بین شرکت کنندگان بوجود آورد که امکان کاربرد یادگرفته ها در  (9

 محیط شغلی و سازمانی وجود دارد.

ایجاد اشتیاق باطنی در شرکت کنندگان به یادگیری و رشد شخصی خود نیز از الزامات مهم در راه  (93

 گردید. نیل به اثربخشی آموزش شناسایی

مرکز تربیت مربی باید نگرش مثبت در  شرکت کنندگان نسبت به شغل خود و لزوم بهینه سازی آن  (99

 فراهم آورد.

سازمان باید انگیزه قوی برای مرور مباحث نظری و عملی و اهتمام به یادگیری آن ها را در بین  (92

 شرکت کنندگان ایجاد نماید

زامات بنیادی در تحقق اثربخشی آموزشی می باشد که داشتن فرهنگ کار و نگرش مثبت به آن از ال (93

 باید این شرایط را در محیط کاری فراهم آورد. سازمان

شرکت کنندگان در دوره های آموزشی باید به اثر مثبت آموزش های ارائه شده بر عملکرد شغلی  (94

 آنان اعتقاد داشته باشند.
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 ( الزامات آموزشی:5-3-2

ت در خصوص عوامل آموزشی برای نیل به اثربخشی آموزشی باید الزامات ذیل در مجموع می توان اذعان داش

 را مورد توجه قرار دهد؛ 

 مدرسین دوره آموزشی باید به تدریس موضوع و مطالب آموزشی اشتیاق و عالقه داشته باشند. (9

 مرکز تربیت مربی باید برای برگزاری دوره ها از مکان و فضای مناسب استفاده نماید. (2

 ن باید توانایی الزم را برای پاسخ گویی به سوال ها و ابهامات شرکت کنندکان داشته باشند.مدرسا (3

 مدرسان در ایجاد درک مطالب نظری و عملی در شرکت کنندگان توانایی الزم و کافی را داشته باشند. (4

شته مدرسان باید برای تدریس و پاسخگویی به شرکت کنندگان بر محتوای علمی روز دنیا تسلط دا (5

 باشند.

 مدرسان دوره ها باید از صالحیت های فنی و حرفه ای تدریس در  دوره ها بهره مند باشند. (9

 مدرسان برای نیل به اثربخشی آموزشی باید شرکت کنندگان را در مباحث آموزشی مشارکت دهند.  (7

 .باید سطح توانایی های فردی شرکت کنندگان توسط مدرسان دوره های آموزشی مراعات گردد (8

 مدرسین باید برای شرکت کنندگان دوره ها اهمیت عمیق و باطنی قائل شوند.  (9

 مدرسان باید فضای مناسب روانی را برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی ایجاد نمایند. (93

اصول یادگیری در تدریس محتوای مطرح در دوره های آموزشی توسط باید توسط مدرسین رعایت  (99

 گردد.

 های تدریس تلفیقی چند منظوره جهت یادگیری بهتر مطالب استفاده نمایند.مدرسان باید از روش  (92

 باید از تجربه های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی در حین تدریس استفاده نمود. (93

باید محتوای ارائه شده در دوره آموزشی، متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان  (94

 طراحی گردد.

 ید شرکت کنندگان از خصایص روانی مطلوب برخوردار باشند.مدرسین باید از د (95
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 باید مدرسان در شرکت کنندگان انگیزش الرم برای یادگیری را ایجاد نمایند. (99

 امکانات و تجهیزات کمک آموزشی مناسب باید در برگزاری دوره ها لحاظ گردد. (97

 مدرسین باید از دید شرکت کنندگان دارای خصایص شخصیتی مطلوب باشند. (98

 مدرسان باید شرکت کنندگان  فعال در دوره های آموزشی را تشویق و تائید نمایند.  (99

 باید بازخورد نتایج ارزشیابی به شرکت کنندگان دوره در کوتاه ترین زمان داده شود. (23

 (الزامات سازمانی:5-3-3

اید الزامات ذیل در مجموع می توان اذعان داشت در خصوص عوامل سازمانی برای نیل به اثربخشی آموزشی ب

 را مورد توجه قرار دهد؛ 

 باید برای طراحی و اجرای انواع دوره های آموزشی برای شاغالن خود متعهد باشد. سازمان (9

 مدیران از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی حمایت الزم و کافی را انجام دهند. (2

 وق در سازمان وجود داشته باشد.در دوره های آموزشی باید قوانین مش شرکت کنندگان حمایت از برای (3

ساختار نظام مند پیگیری و به روز سازی توان مندی های علمی کارکنان در سازمان باید وجود داشته  (4

 باشد.

 جهت حضور در دوره های آموزشی باید قوانین شغلی حمایت کننده وجود داشه باشد. (5

 دگیری وجود داشته باشد.در سازمان باید فضای ارزشی مثبت پیرامون حضور در آموزش و یا (9

در بین همکاران در خصوص افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی باید جو حمایتی متناسب ایجاد  (7

 گردد.

 بین مدیران افراد شرکت کننده در دوره  ها با پرسنل مذکور فضای تفاهم مناسبی دایر باشد. (8

 ناسب اعطا گردد.به شرکت کنندگان دوره های آموزشی باید خدمات کمک آموزشی مت (9

برای حمایت از شرکت کنندگان دوره های آموزشی وجود خط مشی و سیاست سازمانی روشن  (93

 الزامی می باشد.
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 باید سازمان انواع دوره های ضمن خدمت را متناسب با انواع مشاغل سازمانی برگزار نماید. (99

ان زمینه سازی الزم باید برای بهره گیری از آموخته های شرکت کنندگان در فعالیت های سازم (92

 انجام گردد.

سازمان باید از شرکت کنندگان در دوره آموزشی حمایت مادی و معنوی الزم و کافی را به عمل  (93

 آورد.

سازمان باید به لحاظ ترفیع و ارتقاء و امتیازدهی متناسب به شرکت کنندگان در دوره ها را ارائه  (94

 نماید.

 ی آموزشی خدمات مشاوره شغلی متناسب را ارائه نماید.سازمان باید به شرکت کنندگان در دوره ها (95

 (پیشنهادات5-4

 پیشنهادهای عملی جهت کار بست یافته ها( 5-4-1

با توجه  مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای آموزش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

نات بستگی دارد که عدم توجه به این به ماهیت و نوع فعالیت شرکت کنندگان ، به یک سری از شرایط و امکا

شرایط و امکانات موجبات کاهش کیفیت آموزش و به عبارت دیگر کاهش اثربخشی دوره آموزشی می گردد. 

در نظر گرفتن نتایج این تحقیق و عوامل تاثیرگذار در  با توجه به اهمیت موضوع و همچنین در این قسمت

به منظور بهبود و ارتقاء اثربخشی آموزش های مرکز تربیت  اثربخشی می توان پیشنهادهایی به شرح زیر

مربی و پژوهش های فنی حرفه ای در سه زمینه مورد بررسی؛ عوامل فردی، آموزشی و سازمانی ارائه نمود، 

البته باید به این امر توجه نمود که هیچ کدام از این عوامل به تنهایی نمی توانند راه های نیل به اثربخشی 

را هموار نمایند بنابراین همکاری در بین این عوامل برای وصول به اثربخشی آموزشی الزم به نظر آموزشی 

 می رسد.

شرکت کنندگانی که در مباحث آموزشی شرکت می نمایند باید از انگیزه کافی برای شرکت در  .9

در ایجاد انگیزه برای مباحث دوره آموزشی برخوردار باشند. از لحاظ فردی عوامل درونی و بیرونی می توانند 

تاثیرگذار باشند، در زمینه ایجاد انگیزه برای شرکت در مباحث کالسی اساتید برگزار کننده کنندگان  شرکت
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دوره آموزشی می توانند نقش کلیدی را داشته باشند، پس توصیه می گردد که مدرسان از روش های ایجاد 

ایند، همچنین نقش همکاران، مدیران نیز برای انگیخته انگیزه در بزرگساالن و مشوق های الزم استفاده نم

 شرکت کننده در دوره آموزشی بسیار چشم گیر می باشد. مربیانشدن 

یک تصویر کلی از رضایت شرکت کنندگان در آموزش ها فراهم  ،داده های مرتبط با عکس العمل .2

و نتایج واقعی آموزش درمحل  میزان یادگیری کارآموزان ادرصورتیکه با داده های مرتبط بو  کند. می

یکی از طرق بررسی ، می تواند میزان اثربخشی دوره آموزشی را به تصویر بکشد ،کار همراه شود

های ادواری رضایت شرکت کنندگان آموزش  تر میزان رضایت شرکت کنندگان، اجرای بررسی عمیق

مرکز تربیت مربی و پژوهش های کار آن است که  دراین های اجراشده است. رویه متداول دیده از دوره

درصدآموزش ده  کند و بصورت تصادفی دراختیار پرسشنامه ای را درهرسال آمادهفنی حرفه ای 

 : تواند حول محور مواد زیر باشد می دیدگان برای تکمیل قراردهد. سؤاالت پرسشنامه

 آخرین بار درچه زمانی دردوره آموزشی شرکت کردید؟ عنوان آن چه بود؟  

 د وقت یکبار در دوره های آموزشی شرکت می کنید؟ هرچن 

  بطور کلی به چه میزان از دوره های آموزشی که در آن شرکت کرده اید، راضی هستید؟ 

 اند؟ شغلی شما مؤثر بوده کردهای آموزشی به چه میزان دربهبود عمل دوره  

 کیفیت دوره های آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید ؟  

 بندی )تقویم آموزشی( دوره ها راضی هستید؟ آیا ازجدول زمان 

  های آموزشی به شما درانجام بهتر کارتان بیشتر یاری می رساند؟  چه دوره 

بندی و درقالب یک گزارش سالیانه منتشر شود و در نتیجه می توان  تواند طبقه نتیجه این بررسی می

  مقایسه کرد. ها را بصورت سالیانه با یکدیگر میزان رضایت کارکنان ازدوره

در یک دوره آموزشی شرکت شرکت کنندگان هنگامی که  ،نقش آموزش درانتقال مهارتبا توجه به  .3

می کنند ، انتظار دارند تا به مهارتهایی دست یابند که آنها را برای انجام وظایف حرفه ای، اثر بخش تر 
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رند ، فرآیند انتقال مهارت را نماید. مدرسان می توانند هنگامیکه کارآموزان در کالس درس حضور دا

حمایت الزم را بعمل  شرکت کنندگانآغاز کنند و هنگامیکه آنها به محیط کار خود برگشتند ، از 

مدرسان می توانند کارآموزان را تشویق کنند تا قبل از  ،یکی از روشهای مؤثر در این زمینه آورند.

 هارتهای جدید در محیط کار تدوین نمایند .مشخصی را برای استفاده از م برنامه عملاتمام دوره، 

مناسب برای تسهیل انتقال یادگیری است و حداقل مشتمل بر مؤلفه های زیر  یابزار“ برنامه عمل“ 

  :است

  ؛خالصه ای از مهارتهایی که یادگرفته شده است -

 ؛فهرستی از روشهای بکارگیری مهارتهای آموخته شده  -

 ؛ودیت های بکارگیری مهارتهاشناسایی کلیه موانع و محد -

 ؛شناسایی عوامل تسهیل کننده اجرای مهارتها -

 ؛گام های معینی که باید طی شود و جدول زمانی مربوط به آن  -

 ؛اقدامات پی گیری برای بازبینی فرآیند پیشرفت کار -

یند، شرکت در زمینه احساس نیاز باید توجه داشت که تا زمانی که به امر آموزش احساس نیاز ننما .4

مقرون به صرفه  آنان در دوره های اموزشی برای مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای

نخواهد بود، بنابراین سازمان باید با تمیهداتی الزم این احساس نیاز را در شرکت کنندگان بوجود آورد 

راستا سازمان می  تا این شرکت کنندگان ضرورت یادگیری و کسب معلومات را درک نمایند، دراین

با استفاده از و  از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی حمایت الزم و کافی را انجام دهند تواند

 بروشورها و بخشنامه ها مزایای که شرکت در دوره خاص دارد را به اطالع شرکت کنندگان برساند.

موزش مولفه ای کلیدی برای در زمینه عالئق و نگرش ها باید خاطر نشان ساخت که نگرش افراد به آ .5

شرکت در دوره و موفقیت در آن است، افراد باید به آموزش و خود نگرش مثبتی داشته باشند که این 

نگرش مثبت بواسطه عوامل و متغیرهای متفاوتی تحت تاثیر قرار می گیرید. بنابراین سازمان باید تا 
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ر شرکت کنندگان فراهم نماید. البته آنجا که می تواند موجبات شکل گیری این نگرش مثبت را د

 نقش مدرسین نیز در ایجاد نگرش مثبت به آموزش انکار ناپذیر است.

از عوامل دیگری پیشنهاد می گردد برای نیل به اثربخشی آموزشی به ان توجه نمود، ویژگی های  .9

ی فنی حرفه شخصیتی افراد می باشد، روحیه مثبت جهت  انجام امور، مرکز تربیت مربی و پژوهش ها

از روانشناسان متخصص صنعتی برای این امر یاری بگیرند تا با توجه به مشاوره های خود و  ای

فی در آنان برای شرکت در آموزش ها عمشکالت شرکت کنندگان را شناسایی نمایند و روحیه مضا

نش افراد با ته باید توجه داشت که این مشاوران و روانشناسان در جذب و گزیایند. الباستفاده نم

 انگیزه، مستعد می توانند سازمان را یاری رسانند.

برای ارتقاء اثربخشی آموزشی دوره های برگزار شده توجه به مکان و فضای آموزشی و بهره گیری از  .7

 نندگان امری ضروری می باشدکامکانات کمک آموزشی برای بهبود یادگیری شرکت 

فگذاری آموزشی به برگزار کنندگان این دوره ها پیشنهاد با توجه به نتایج بدست آماده در خصوص هد .8

می گردد که اهداف دوره آموزشی با توجه به مقتضیات کار و متناسب با نیازهای آنان و سن و جنس 

 شر کت کنندگان در دوره های آموزشی طراحی گردد.

ندگان در دوره های در زمینه ارزشیابی پیشنهاد می گردد که در کوتاه ترین زمان ممکن به شرکت کن .9

آموزشی بازخورد الزم داده شود، هم چنین از روش های متنوع برای ارزشیابی استفاده گردد، البته 

روشن بودن مالک ارزشیابی نیز عامل مهمی است که توجه به آن می تواند موجبات اثربخشی دوره 

 های آموزشی مدکور را فراهم نماید.

 محتوا پیشنهاد می گردد محتوای دوره های آموزشیخصوص با توجه به نتایج بدست آماده در  .93

متناسب با نیازهای عملی، دانش و مهارت های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی باشد و امکان 

تمرین محتوای مطرح شده برای آنان فراهم آید تا بدین واسطه اثربخشی آموزشی دوره ها به سطح 

 مطلوب خود برسد.
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واند از دوره های متنوع برای اثربخشی بیشتر بهره گرفته و شرکت کنندگان مدیریت سازمان می ت .99

در دوره های آموزشی حمایت نماید، همچنین مدیریت سازمان می تواند به برگزاری دوره هایی 

 بپردازد که با مشاغل شرکت کنندگان متناسب باشد.

اثربخشی آموزشی می باشد، در این خط مشی و قوانین سازمانی نیز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر  .92

و حضور در دوره های  شرکت کنندگانراستا پیشنهاد می گردد که قوانینی مبنی بر حمایت از 

 آموزشی در سازمان به تصویب برسد تا شرکت کنندگان را در امر یادگیری یاری رساند.

 پیشنهاد موضوع های پژوهشی( 5-4-2

 یافته ها در این زمینه، کمک دهد. تواند به تعمیق بررسی و تحقیق در زمینه های ذیل، می

چالش ها و راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های بررسی  .9

 فنی حرفه ای

 تحقق اثربخشی دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای بررسی موانع .2

 آموزشی شرکت کنندگان با استفاده از ابزار هایی مصاحبه و مشاهدهارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی  .3

 (محدودیت های تحقیق5-4-3

هر فعالیت علمی با یک سری محدویت ها و کاستی هایی مواجه است که بر روند اجرایی و استنتاجات آن 

گر خارج بوده و فعالیت تأثیرگذار است. به گونه ای که برطرف نمودن برخی از محدودیت ها از توان پژوهش

روبرو شدن با آن ها اجتناب ناپذیر است. لذا تحقیق حاضر نیز با یک سری از محدودیت ها مواجه بوده است 

 که در ذیل به آن ها اشاره شده است.

 عدم وجود مدل بومی برای بررسی عوامل موثر بر اثربخشی آموزشی .9

 عدم وجود پرسشنامه های استاندارد برای هدف مورد نظر .2

 د زیاد سواالت پرسشنامه به علت وسعت موضوعتعد .3
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از بین ابزارهای مختلف گردآوری داده ها، پژوهش حاضر به پرسشنامه محدود بوده است که بهره  .4

این ارتباط، حداکثر تالش برای خنثی سازی  هایی روبه رو است که در با محدودیت گیری از آن 

در این ارتباط، به منظور حذف تاثیرات است. آمده به عمل  اه عوامل مزاحم، در حین تکمیل فرم

نامطلوب اعم از ابهام در مولفه ها و همچنین، اعتبار بخشی به داده های حاصل از ابزارها، پرسشنامه 

های تهیه شده قبل از اجرای نهایی به لحاظ داشتن روایی و پایایی مطلوب اجرای آزمایشی شده و 

 برای صحت آن به عمل آمده است.پژوهشگر ضمن ساخت ابزار حداکثر تالش 

به منظور حذف زمینه های چون؛ اضطرار، کمبود وقت، مالحظه سطحی و ... ضمن هماهنگی های  .5

اولیه، ابزارهای پژوهش در وقت مناسبی به پاسخگویان تحویل داده شده و پس از تکمیل باز پس می 

 .ه کامل آنان بوده استداده اند، بنابر این داده ها قابل اطمینان ، دقیق و با مالحظ
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 منابع فارسی

، انتشارات موسسه مطالعات و برنامه « آموزش و بهسازی منابع انسانی ( .» 9398، سید حسین)( ابطحی9

 ریزی آموزشی سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران. 

(. شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در 9382ابطحی، حسین؛ پیدایی، میر شجیل )(2

 .98سازمان ها. مدیریت و توسعه، 

 .97( . آموزش و بهسازی نیروی انسانی. مدیریت در آموزش و پرورش. 9372ابیلی، خدایار )( 3

عه منابع (. سیستم های توسعه منابع انسانی. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس توس9382ابیلی، خدایار)( 4

 انسانی، تهران، ایران 

 . 47(اچ . اس . بوال، ارزشیابی طرح و برنامه های آموزشی برای توسعه، ترجمه خدایار ابیلی، ص5

ک. پرند. مترجم(  &(. درآمدی بر الگوهای ارزشیابی. )غ. یارگارزاده. آ. بهرامی. 9389ستافل بیم. د. ا. )(ا9

 سمت تهران: انتشارات

  .(. ارزشیابی آموزشی؛ مفاهیم الگوها و فرایند عملیاتی، چاپ ششم، تهران، سمت9387)بازرگان، عباس(7

 (، ارزشیابی آموزشی، تهران،  انتشارت سمت ، چاپ چهارم.9383(بازگان،  عباس )8

 ریزی آموزشی، تهران: انتشارات آگاه. (، برنامه9379(پورظهیر، تقی )9

و آموزش. ترجمه دکتر علی تقی پور ظهیر. انتشارات ققنوس.  تایلر، رالف. اصول اساسی برنامه درسی(93

9374 

(. برنامه ریزی برای آموزش اثر بخش ترجمه محمد چیذری، انتشارات دانشگاه 9375(تیم ونتکینگ)99

 .23تربیت مدرس، تهران، ص 

 .74-72: ص927. تدبیر، "سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی"(. 9389جباری، لطفعلی )(92

(. طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه 9385عفر زاده، محمد رحیم )(ج94

 نیشکر و صنایع جانبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

(. 9378د اعرابی، )(. مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمة علی پارسائیان و سید محم9999دسلر، گری )( 95

 تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

(.  مدیریت منابع انسانی)نگرش کاربردی(. تهران: نشر بیان هدایت نور، چاپ 9384(دعائی، حبیب اهلل )99

 پنجم، ویرایش دوم.

(. 9377(. تئوری و طراحی سازمان. ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی )9998دفت، ریچارد ال )(97
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 وره هایدربیان شرکت کننده در مپرسش نامه 

 مرکز تربیت مربی  و پژوهش های فنی حرفه ای

 با سالم و احترام:

ی مرکز بررسی ارزیابی  اثربخشی دوره های آموزش»، در راستای انجام پژوهشی تحت عنوان  ای که در اختیار دارید پرسشنامه

 تهیه و تنظیم گردیده است. «تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای بر اساس سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک 

ریزی های آتی  هدف پژوهش، دستیابی به عوامل موثر بر ارتقاء اثربخشی دوره های تربیت مربی است تا بتوان  از آن برای برنامه

 استفاده نمود.

تواند به شناسایی عوامل مذکورکمک نماید خواهشمند است، نسبت به  ت و دیدگاه های ارزنده شما میاز آنجا که نقطه نظرا

 تکمیل فرم اقدام فرمایید.

 های مشخص شده در مقابل هر عبارت، اعالم فرمایید. در یکی از گزینه)×( لطفاً پاسخ های خود را با گذاشتن عالمت ضربدر 

 کامل کنید.)×( ضربدر ابتدا سوال های ذیل را با عالمت 

 نوشتن نام و نام خانوادگی ضروری نیست.

 مرد   زن  جنس:

 پنجاه سال و باالتر  چهل تا پنجاه سال  چهل سال سی تا  بیست تا سی سال سن:

 دکتری    لیسانس   فوق  لیسانس  دیپلم  فوق دیپلم سیکل  میزان تحصیالت:

 مدرک و رشته تحصیلی : 

 سایر ) نام ببرید ( :................................   صنایع   بدو استخدام  سرباز مربی بازآموزی   دوره: 

         سایر:کارشناس سرپرستمربی  مدیرسمت سازمانی :

 باالتر  سال و بیست و پنجسال پانزده تا بیست و پنجپنج تا پانزده سالپنج سال تا :خدمت  سابقه
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واکنش و میزان انگیزه شرکت کنندگان نسبت به دوره های آموزشی تا چه میزان بوده 
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      اشتیاق شرکت کنندگان به توسعه توان مندی های شناختی  9

      ر اشتیاق شرکت کنندگان به یادگیری و انتقال آموخته های خود به محیط کا 2

      مهارتی خود -اشتیاق باطنی شرکت کنندگان به یادگیری و رشد علمی 3

      اشتیاق باطنی به پیگیری دوره آموزشی و نه اجبار سازمانی 4

      اشتیاق شرکت کنندگان به حضور در دوره جهت ارتقا مهارت شغل خود  5
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