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چکیده
هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزشي عمومي و تخصصي برگزار شده در دانشگاه فردوسي
مشهد است .در این تحقيق برنامه هاي آموزشي عمومي و تخصصي برگزار شده در هشت ماه اول سال  2310مورد
بررسي قرار گرفت .روش تحقيق ،پژوهش ارزشيابي است که از رویکرد ارزشيابي هدفمدار و از مدل کرک پاتریک
جهت انجام این مهم استفاده شده است .جامعه آماري این پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه فردوسي مشهد که
تعداد آنها  112نفر ميباشند .براي ارزشيابي سطح واکنش فراگيران از پرسشنامه کرمي ( ،)2336براي ارزشيابي
ميزان یادگيري از پيشآزمون و پسآزمون و براي ارزشيابي ميزان تغيير رفتار فراگيران از پرسشنامه محققساخته
استفاده گردید .نتایج به دست آمده نشان داد که فراگيران واکنش مطلوبي به دورههاي عمومي و تخصصي از خود
نشان دادهاند .سطح یادگيري در دوره هاي تخصصي و عمومي اثربخش بود و فراگيران دانش الزم را کسب کردند .از
نظر تغييرات ایجاد شده در رفتار فراگيران نتایج نشان داد که دورههاي تخصصي در سطح اثربخشي معناداري قرار
نداشتند .در خصوص ميزان تفاوت در تغيير رفتار فراگيران براساس نظر سه گروه (خود فراگيران ،مافوق و
همکاران شان) نتایج نشان داد که به جز در یک مورد بين این سه گروه تفاوت معناداري وجود نداشت.
واژههای کلیدی :ارزشيابي ،آموزش ضمن خدمت ،اثربخشي برنامههاي آموزشي ،مدل کرک پاتریک

 -1دانش آموخته کارشناس ارشد علوم تربيتي ،گرایش مدیریت آموزشي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد،
ایران .مسئول مکاتباتg.shoja@yahoo.com :
 -2دانشيار علوم تربيتي ،گرایش برنامهریزي درسي ،گروه علوم تربيتي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استاد علوم تربيتي ،گرایش فلسفه تعليم و تربيت ،گروه علوم تربيتي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد،
ایران.
 -1دانش آموخته کارشناس ارشد ع لوم تربيتي ،گرایش مدیریت آموزشي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد،
ایران.
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 -1مقدمه
منابع انساني ارزشمندترین سرمایه سازماني به شمار ميرود .زیرا انسان محور اصلي تحول
در سازمانهاست براي ارتقاي منابع انساني تمهيدات گستردهاي در سازمانها پيشرو فراهم
ميشود .آموزش ،پژوهش و زمينهسازي براي خالقيت و نوآوري ابزار عمده ارتقاي منابع انساني
هستند (بخشنده و همکارن .)2311،آموزش منابع انساني محرکي براي ایجاد تحول اجتماعي
است و افراد را براي تحرک شغلي و شکوفایي استعدادهایشان آماده ميسازد و باعث ایجاد
حوزهاي وسيع از اندیشهها و مهارتهاي الزم براي ایجاد جامعه نوین و توسعه یافته ميشود
( ، )Damavandi et al., 2013به عبارتي دیگر تغييرات مکرر و جهان بيثبات امروز ،داشتن یک
نيروي کار توانا و آموزشدیده براي رشد و کاميابي هر سازمان را حياتي ميسازد .سازمانها براي
سازگاري با محيط نيازمند تغييرات دروني اند .جهت اجراي هر گونه تغييري در سازمان ،مدیریت
باید به فکر آموزش و آگاه کردن کارکنان خود باشد (.)Cheng et al., 2007
در باب اهميت آموزش ميتوان گفت که آموزش عاملي مؤثر در توسعه سياستهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ميباشد زیرا که زیربناي توسعه سياسي و اقتصادي ،در دانشگاهها
و مؤسسات آموزشي بنا ميشود ( ،)Climent & Cabrillana, 2012همچنين آموزش موجب
سختکوشي ،بر عهده گرفتن مسئوليت ،نشان دادن ابتکار عمل و خالقيت ميشود ( & Davis
 .)Hikment, 2008تحقيقات نشان ميدهد که آموزش بر نگرش (،)Sahinidis & Bouriss, 2008
عملکرد کارکنان ( ،)Cheng et al., 2007خالقيت و نوآوري آنان ( )Baridi, 2005بهرهوري و
عملکرد کارکنان ( )Fitzgeral, 1992تأثير ميگذارد .بنابراین آموزش اثربخش ميتواند موجب
برتري عملکرد سازماني و همچنين زمينهساز رشد کارکنان باشد ( .)Ivancevich, 2001در این
ميان آموزش ضمن خدمت یکي از مهمترین آموزشهاي سازماني به شمار ميرود زیرا که
نيازهاي شغلي و شرایط محيطي دائم در حال تغيير است و این آموزش ميتواند به افراد براي
سازگاري با تغييرات محيطي کمک کند در واقع هدف اصلي آموزش ضمن خدمت هماهنگ
کردن نيازها و عالیق افراد با نيازها و اهداف سازمان ميباشد تا از طریق کسب مداوم دانش،
مهارتها و نگرشهاي مطلوب ،بهبود عملکرد افراد را در محيط کار فراهم سازد ( & Orangi
.)Gholtash, 2012
به عبارتي شکست اغلب سازمانها ناشي از عدم آموزش و توسعه کارکنان است و هدف
اصلي آموزش بهبود عملکرد فردي و سازماني است ( .)Isiaka, 2011البته صرفاً آموزش و اجراي
دورههاي آموزشي نميتواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خویش کمک کند« .یک
ارزشيابي جامع و کامل ميتواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشيابي
بازخوردي را ایجاد ميکند که ميتوان با توجه به آن فهميد آموزشهاي ارائه شده در رسيدن به
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اهداف مورد نظر اثربخش بودهاند یا خير (عباسيان .)2331 ،پژوهشها در مورد اثربخشي آموزش
نشان ميدهند که تشویق و برنامههاي آموزشي منجر به افزایش ميزان خالقيت و ارتقاء
مهارتهاي کارکنان ميشود و از آنجا که پتانسيل خالقيت در ميان همه افراد وجود دارد،
آموزش نقش اساسي در شناسایي و پرورش خالقيت و ارتقاء کارکنان دارد ( Parsasirat,
 .)Fatimah, Mohd, 2013ایسيراي ارزشيابي را به عنوان یک گام پایاني در فرایند آموزش ،با
هدف بهبود آموزش و یا قضاوت کردن درباره ارزش و اثربخشي برنامههاي آموزشي تعریف
ميکند (.)Eserye, 2002
براي ارزشيابي اثربخشي آموزشي مدلهاي مختلفي وجود دارد ،که از جمله مدلهاي
معروف و پر استفاده در ارزشيابي اثربخشي آموزش ،ميتوان به مدلهاي :کرک پاتریک ،مدل
فيليپس ،مدل ساليوان ،مدل مدرسهي کسب و کار لندن ،مدل مبتني بر قابليتها ،الگوي آموزش
بر مبناي ارزیابي عملکرد ،اشاره کرد (خاک تاریک و عظيمي .)2336 ،اما رایجترین و
عموميترین مدل مورد استفاده در طبقهبندي ارزشيابي آموزش مدل چهار سطحي کرک پاتریک
است ( .)Collins, 2008از جمله تحقيقات انجام شده در زمينه ارزشيابي اثربخشي آموزشي بر
اساس مدل کرک پاتریک ميتوان به پژوهشهاي :قهرماني ( ،)2330بهمني ( ،)2301محمودي
عمر آبادي ( ،)2333عباسيان و همکاران ( ،)2330عنایتي ( ،)2333کومر ،)1001( 2کرزنر
( ،)1006وینکل ،1001( 1حسينا و ریورا )1002( 3و ریورا و پارایس )1006( 1اشاره نمود.
مؤسسه آموزش و توسعه اجتماعي امریکا 1در سال  1001از بين  100شرکت  23سازمان را به
عنوان نمونه انتخاب کرد و سطوح ارزشيابي که آنها براي اثربخشي برنامههاي آموزش بکار مي-
بردند را شناسایي کرد .در نهایت مشخص شد که این سازمانها  12درصد سطح واکنش11 ،
درصد سطح یادگيري 13 ،درصد سطح تغيير رفتار و فقط  3درصد سطح نتایج را براي ارزشيابي
برنامههاي آموزش خود بکار ميبردند (.)Reiser & Dempsey, 2007
در بسياري از سازمانها جهت ارتقاء نيروي انساني ،برنامههاي آموزشي در نظر گرفته شده،
اجرا گردیده و منابع زیادي از بودجه سازمان را به خود اختصاص داده است که از جمله آن
ميتوان به دانشگاه فردوسي مشهد اشاره کرد .براساس سند راهبردي ( )2310-2311دانشگاه
فردوسي مشهد ،براساس چشمانداز  20ساله خود ميخواهد یکي از  1دانشگاه برتر جامع کشوري
در توليد علم نظریهپردازي و توسعه فناوري ،برخوردار از جایگاه معتبر در بين  20دانشگاه اول
1
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جهان اسالم و جزء  100دانشگاه ممتاز جهان با هویتي اسالمي -ایراني باشد که در این ميان
آموزش و بهسازي نقش بسيار حياتي دارد .بنا به گفته مسئولين آموزش و بهسازي دانشگاه در
حال حاضر ساالنه بيش از  100ميليون ریال هزینه مستقيم و غيرمستقيم صرف آموزش منابع
انساني ميشود .ب نابراین ارزشيابي دقيق و علمي از نتایج و ميزان حصول به اهداف این برنامهها
امري ضروري است.
با بررسي پيشينه تحقيق ،مشخص گردید که تاکنون تحقيقي به منظور حصول اطمينان از
اجراي درست این برنامهها و ارزشيابي برنامههاي آموزشي در دانشگاههاي کشور انجام نگرفته
است؛ از این رو با توجه به اهميت و ضرورت آموزش در دانشگاهها که با دانشجویان و اساتيد
سروکار دارند ،این پژوهش در پي این است که با استفاده از مدل کرک پاتریک به ارزشيابي
اثربخشي برنامههاي آموزشي کارکنان در دانشگاه بپردازد .در تحقيق حاضر پرسش اساسي در
خصوص اجراي برنامههاي آموزش ضمن خدمت عمومي و تخصصي کارکنان دانشگاه فردوسي
این است که تا چه ميزان برنامههاي آموزشي ارائه شده در دانشگاه فردوسي مشهد براساس سه
سطح اول مدل کرک پاتریک از اثربخشي مناسب برخوردارند؟
ارزشيابي فرایند نظامدار جمعآوري ،تحليل و تفسير اطالعات با هدف تعيين ميزان تحقق
اهداف مورد نظر است ( .)Buys, 2012ارزشيابي برنامههاي آموزشي به عنوان مجموعه نظاممند از
اطالعات توصيفي و قضاوتي الزم براي گرفتن تصميمگيريهاي مؤثر در رابطه با انتخاب ،پذیرش،
ارزش و اصالح عناصر آموزش تعریف شده است (.)Goldstein & Ford, 2002
در پایان سال  2110در دانشگاه ویسکانسين 2آمریکا ،دونالد کرک پاتریک الگوي پيشنهادي
خود را در قالب چهار مقاله به نام «تکنيکهایي براي ارزیابي برنامههاي آموزشي »1در مجلة
«آموزش و توسعه »3منتشر نمود .توجيه پاتریک براي ارائه و توسعة این الگو ،مبهم بودن اصطالح
ارزشيابي بود .الگوي پاتریک مراحل ،مالکها و الگوهاي مختلف ارزیابي را که در طول سالها
تراکم یافته بود را با هم ترکيب نمود ( .)Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007مدل کرک پاتریک
از سازگاري مناسبي براي ارزشيابي محصوالت ارتباطي فني و خدمات درسازمانها برخوردار است
( )Moica & Radulescu, 2015( ،)Bucur, 2015مانند ارزیابي از نتایج یادگيري در آموزش عالي
( .)Praslova, 2010این مدل معموالً براي آموزش حرفهاي و ارزشيابي آموزش دورههاي کوتاه
مدت بکار ميرود ( .)Cioca et al., 2011همچنين مدلي مناسب براي بررسي نتایج آموزشهاي
نوآورانه و ارزشيابي ميزان یادگيري در سازمانها ميباشد ( .)Moldovan, 2015این الگو ارزشيابي
1
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به صورت پيشرونده به سمت باال؛ یعني حرکت از سطح واکنش به سطح نتایج مشکلتر ميشود.
به عبارتي دیگر پيچيدگي ارزیابي در سطوح باالتر سختتر و نياز به زمان بيشتري دارد
( .)Moldovan, 2016بهعالوه ،سطوح باالتر این مدل اطالعات با ارزشتري را فراهم ميکند .دو
سطح اوليه ارزشيابي در درون محيط آموزشي صورت ميگيرد ،در حالي که دو سطح پایاني در
محل کار کارکنان اندازهگيري ميشود .کرک پاتریک ارزشيابي را به عنوان تعيين اثربخشي در
یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشيابي را به چهار سطح یا گام (واکنش ،یادگيري،
رفتار و نتایج) تقسيم ميکند که در ادامه به تشریح هر یک از سطوح چهارگانه این مدل پرداخته
ميشود:
الف) واکنش :این سطح سادهترین و متداولترین رویکرد ارزشيابي برنامههاي آموزشي
است .کرک پاتریک سطح واکنش را به عنوان اندازهگيري رضایت مشتري تعریف ميکند و بر
اهميت و ارزش رضایت مشتریان تأکيد دارد .سطح واکنش باید در هر برنامهاي استفاده شود،
ارزیابي سطح واکنش ادراک (واکنش) شرکتکنندگان را نسبت به دوره ،محتوا ،مدرس ،امکانات،
ارتباط با شغل و پيروي بالفاصله از تجربه به منظور بهبود مستمر تجارب یادگيري را اندازهگيري
ميکند (.)Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006
ب) یادگیری :اندازهگيري افزایش دانش و یا قابليت افراد قبل از دوره و در طول دوره ،به
منظور ارائه اقدامات اصالحي در پایان دوره ميباشد (.)Moldovan, 2016
هدف این سطح برآورد این موضوع است که هدفهاي یادگيري برنامه تا چه ميزان تحقق
یافتهاند ( .)Foulard, 2007چنانچه یادگيري در سطح دانش باشد با آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
سنجيده ميشود ،اگر در سطح مهارت باشد با آزمونهاي عملکردي و اگر در سطح نگرش باشد با
پرسشنامههاي نگرش سنجش ميتوان ميزان یادگيري را سنجيد (.)Dick & Johnson, 2007
پ) رفتار :سطح رفتار به تغيير رفتار در انتقال دانش ،مهارت و نگرش به محيط شغلي
کارکنان اشاره دارد ،این سطح بعد از آموزش اندازهگيري ميشود ( .)Jessie Kong, 2009تغيير
رفتار نتيجه شرکت در آموزش را اندازهگيري ميکند و اینکه چگونه شرکتکنندگان یادگيري را
در محيط کاري به کار ميبرند ،این دادهها در طول زمان از طریق مشاهده فردي جمعآوري
ميشود ( .)Westley, 2005در واقع سطح تغيير رفتار ميزان یادگيري در کار را اندازهگيري
ميکند ( .)Moldovan, 2016چهار عامل سازماني و محيطي پس از آموزش براي تسهيل در
تغيير رفتار عبارتند از -2 :دسترسي به منابع مورد نياز ،حمایت فرهنگ و جو سازماني،
 -1فرصتهایي براي بهکارگيري آنچه فراگيران آموختهاند -3 ،حمایت ،راهنمایي ،مربيگري،
تنظيم اهداف ،پاداشهاي بيروني (مثل تقدیر ،تشویق ،کمک ،افزایش آزادي و مسئوليتپذیري،
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افزایش حقوق) توسط مدیران و ناظران  -1فراهم کردن بازخورد دورهها ،تقویت حمایت همکاران
و تعهد سازماني نسبت به موفقيت برنامهها توسط مدیران (.)Reiser & Dempsey, 2007
ت) نتایج :پرسش اساسي در این سطح این است که سازمان چه نفعي از برگزاري دوره
آموزشي اجرا شده ميبرد؟ (.)Gotshall, 2005
منظور از نتایج ميزان تحقق هدفهایي است که به طور مستقيم به سازمان ارتباط دارد.
اندازهگيري این سطح بسيار مشکل است و در آن شواهدي از نتایج از قبيل کاهش هزینهها،
دوبارهکاريها ،افزایش کيفيت توليدات ،سود و فروش بررسي ميشود ( & Kirkpatrick
 .)Kirkpatrick, 2006سطح نتایج تأثير آموزش بر اهداف و مقاصد سازماني که در حال
گستردهتر شدن است را اندازه گيري ميکند که معموالً تمرکز بر روي سطح مالي سازماني دارد
( .)Bates, 2004در مدل پاتریک واکنش مربوط به یادگيري ،یادگيري مربوط به رفتار و رفتار
مربوط به نتایج است ( .)Kong Jessie, 2009بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویي به سواالت
زیر ميباشد:
سؤال اصلی :آیا برنامههاي آموزش ضمن خدمت برگزار شده در دانشگاه فردوسي مشهد
بر اساس سه سطح اول مدل کرک پاتریک از اثربخشي الزم برخوردارند؟
سؤالهای فرعی:
 .2برنامههاي آموزشي برگزار شده تا چه ميزان توانسته است رضایت کارکنان را جلب
نمایند؟
 .1برنامههاي آموزشي برگزار شده در سطح یادگيري تا چه ميزان از اثربخشي برخوردارند؟
 .3آیا برنامههاي آموزشي برگزار شده بر عملکرد کارکنان اثر داشته است؟
 .1آیا ميزان اثربخشي در سطح تغيير رفتار بين  3گروه کارکنان ،همکاران و سرپرستان
متفاوت است؟
 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر از حيث هدف جزء تحقيقات کاربردي است و از حيث روش جزء پژوهش
ارزشيابي است .با توجه به اینکه دانشگاه فردوسي مشهد جهت انجام این پژوهش انتخاب شده
است ،لذا کليه کارکناني که در دورههاي برگزار شده در هشت ماه اول سال  2310شرکت
کردهاند به عنوان جامعه آماري این پژوهش انتخاب شدهاند .البته در سطح تغيير رفتار که بر
اساس نظر سه گروه کارکنان ،سرپرستان و همکاران فرد سنجيده ميشود سرپرستان و همکاران
نيز جز جامعه آماري محسوب ميشوند .در کل جامعه آماري این پژوهش شامل  112نفر هستند.
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دورههاي آموزشي برگزار شده در دانشگاه فردوسي مشهد در برگيرنده دورههاي آموزش عمومي و
تخصصي ميباشد که در هر دو مورد از سرشماري استفاده شده است.
 -2سطح واکنش از طریق پرسشنامه که براساس مؤلفههاي رضایت فراگيران در مدل کرک
پاتریک توسط کرمي ( )2336تدوین شده است ،سنجيده شد .این پرسشنامه از  3مؤلفه محتوا،
استاد و سازماندهي – امکانات تشکيل شده است که شامل  13سؤال بسته پاسخ پنج ارزشي (هر
یک از گزارهها از  2کمترین تا  1بيشترین امتياز) است 3 .سؤال اول مربوط به محتوا 1 ،سؤال
مربوط به استاد 1 ،سؤال مربوط به سازماندهي – امکانات و  2سوال کلي ميباشد.
 -1سطح یادگيري از طریق پيشآزمون و پسآزمون که مدرس هر دوره با توجه به اهداف
آن دوره طراحي ميکند ،سنجيده شد .دوره کارآفریني شامل  6سؤال تشریحي ،دوره کمکهاي
اوليه داراي  1سؤال تشریحي ،دوره  CCNAو  HTMLشامل  1سؤال تشریحي و دوره CSS
شامل  3سؤال تشریحي ميباشد.
 -3سطح تغيير رفتار از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجيده شد که این پرسشنامهها
براي هر دوره جداگانه طراحي شده بود .پرسشنامه  CSSشامل  3سؤال ،پرسشنامه CCNA
شامل  20سؤال و پرسشنامه  HTMLشامل  1سؤال که همه پرسشنامهها بر اساس مقياس
ليکرت پنج ارزشي (هر یک از گزارهها از  2کمترین تا  1بيشترین امتياز) بودند .در این سطح
فقط دورههاي تخصصي بررسي شدند چون تغيير رفتار فراگيران در دورههایي که عملي و
تخصصي باشند و تعداد ساعت بيشتري را به خود اختصاص دهند ،بيشتر قابل مشاهده و سنجش
است.
جهت محاسبه ميزان روایي پرسشنامه واکنش از روایي محتوایي استفاده شده است .پایایي
این پرسشنامه در پژوهشي توسط کرمي ( )2336با استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ
محاسبه گردید که ميزان پایایي آن  0/13بدست آمده بود .در این تحقيق ميزان پایایي
پرسشنامه واکنش  0/11محاسبه شد که به تفکيک پایایي مؤلفه محتوا برابر با  ،0/36پایایي
مؤلفه استاد برابر با  0/11و پایایي مؤلفه سازماندهي و امکانات برابر با  0/31بدست آمد.
به منظور روایي آزمونهاي یادگيري ،از روایي محتوایي استفاده گردید و چهار نفر از
متخصصين روایي هر یک از آزمونها را جداگانه تایيد کردهاند .در اینجا منظور از روایي این است
که سؤاالت گویاي دورههاي آموزشي باشد (سيف .)2336،با توجه به اینکه آزمونهاي یادگيري
تشریحي بودهاند و تحت تأثير قضاوت مصححان قرار گرفتهاند از پایایي مصححان 2استفاده شده
است به طوري که دو نفر از مصححان متخصص پاسخهاي فراگيران را تصحيح کردهاند و با

-Examiners Reliability
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همبستگي بين نمرات مصححان مختلف شاخص پایایي مصححان بدست آمد .که در نتيجه آن
پایایي آزمون کارآفریني  ،0/10پایایي آزمون کمکهاي اوليه  ،0/31پایایي آزمون ،0/10CCNA
پایایي آزمون  0 /11 HTMLو پایایي آزمون  0/36 CSSمحاسبه گردید.
جهت سنجش ميزان روایي پرسشنامههاي تغيير رفتار از روایي محتوایي استفاده شد به
طوري که روایي پرسشنامه  CSSو  HTMLتوسط  6نفر از متخصصين و روایي
پرسشنامه  CCNAتوسط  1نفر از متخصصين کامپيوتر مورد تایيد قرار گرفت .پایایي این
پرسشنامهها نيز از طریق ضریب پایایي بازآزمایي 2سنجيده شد .که در نتيجه آن پایایي
پرسشنامه  CSSبرابر با  ،0/02پایایي پرسشنامه  HTMLبرابر با  0/06و پایایي پرسشنامه
 CCNAبرابر با  0/30بدست آمد.
ارزشيابي دورههاي آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد براساس مدل کرک پاتریک در سه
سطح انجام پذیرفت و هر کدام از سطوح با شيوه متمایز از یکدیگر مورد تحليل قرار گرفتند .براي
پاسخگویي به سؤاالت فرعي  2و  3از  tتکنمونهاي ،براي پاسخگویي به سؤال  1فرعي از t
وابسته و براي پاسخگویي به سؤال  1فرعي از تحليل واریانس استفاده گردید.
 -3یافتههای پژوهش
سؤال  :1دورههای آموزشی برگزار شده تا چه میزان توانسته است رضایت کارکنان را جلب
نمایند؟

براي پاسخگویي به این سؤال از آزمون  tتک نمونهاي استفاده شد .در ابتدا رضایت فراگيران
به تفکيک مؤلفههاي آن در دورههاي عمومي و تخصصي تحليل شد و سپس رضایت کلي
فراگيران مورد تحليل قرار گرفت.
الف) آموزشهای عمومی :جدول زیر (جدول  )2رضایت فراگيران از دورههاي آموزش
عمومي را به تفکيک مؤلفههاي محتوا ،استاد و سازماندهي و امکانات و همچنين بصورت کلي
نشان ميدهد .همانطور که نتایج آزمون  tتک نمونهاي نشان داد دورههاي حجاب ،کارآفریني و
توسعه مهارتهاي زندگي در هرسه مؤلفه استاد ،محتوا و سازماندهي و امکانات در سطح
اثربخشي قرار داشتند .به عبارتي دیگر فراگيران از این دورهها رضایت داشتند .دورههاي اصالح
فرآیندها و کمکهاي اوليه در دو مؤلفه محتوا و استاد اثربخش بودند ولي در مؤلفه سازماندهي
و امکانات تفاوت معناداري مشاهده نشد .به طور کلي دورهها در کل اثربخش بودند و فراگيران از
این دورهها رضایت کلي داشتند.

-Test - retest
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جدول  :1رضایت فراگیران از دورههای آموزش عمومی برگزار شده به تفکیک مؤلفههای آن
دوره

حجاب

اصالح فرایندها

آشنایي با
کارآفریني

توسعه مهارت
هاي زندگي

کمکهاي اوليه

مؤلفهها و رضایت
کلی

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

مقدار t

سطح
معناداری

محتوا

220

33/13

1/11

3/11

0/002

استاد

220

33/13

6/02

1/11

0/000

سازماندهي و امکانات

220

10/13

3/21

3/12

0/001

رضایت کلي

220

10/13

21/00

3/13

0/000

محتوا

12

31/31

1/23

1/10

0/000

استاد

12

10/13

1/11

3/16

0/002

سازماندهي و امکانات

12

10/13

1/11

0/13

0/63

رضایت کلي

12

202/11

22/31

3/01

0/002

محتوا

12

36/00

3/10

20/36

0/000

استاد

12

10/11

1/21

1/31

0/000

سازماندهي و امکانات

12

12/11

1/66

1/00

0/000

رضایت کلي

12

201/33

1/10

20/10

0/000

محتوا

12

36/01

1/31

6/10

0/000

استاد

12

12/10

3/10

0/33

0/000

سازماندهي و امکانات

12

12/11

1/10

1/33

0/001

رضایت کلي

12

203/33

0/61

6/31

0/000

محتوا

36

31/33

1/33

1/10

0/000

استاد

36

31/33

1/31

3/32

0/002

سازماندهي و امکانات

36

10/10

1/13

0/16

0/10

رضایت کلي

36

11/36

21/03

3/61

0/002

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ب) آموزشهای تخصصی :جدول زیر (جدول  )1رضایت فراگيران از دورههاي آموزش
تخصصي را به تفکيک مؤلفهها ي محتوا ،استاد و سازماندهي و امکانات و سپس بصورت کلي
نشان ميدهد .نتایج  tتک نمونهاي نشان داد که در مؤلفه محتوا و استاد ميانگين دورههاي
 CCNAو  HTMLاز ميانگين مورد انتظار( 31و  )36بيشتر ميباشد و بين ميانگين این دورهها و
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ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري ( )p<0/02وجود داشت به طوري که فراگيران از محتوا و
استاد در این دورهها رضایت داشتند.
در مؤلفه سازماندهي و امکانات ميانگين دورههاي  CCNAو  HTMLکمتر از ميانگين مورد
انتظار بود؛ ولي در هر دو دوره تفاوت معناداري بين ميانگين کسب شده و ميانگين مورد انتظار
وجود نداشت .ولي فراگيران از این  1دوره رضایت کلي داشتند.
ميانگين کسب شده در دوره  CSSدر هر سه مؤلفه محتوا ( ،)0/60استاد ( )0/30و
سازماندهي و امکانات ( )21/01از ميانگين مورد انتظار کمتر بود ولي بين ميانگين بدست آمده
در این دوره و ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري ( )p>0/ 01وجود نداشت بنابراین ميتوان
در اثربخش بودن این دوره تردید کرد.
جدول  :2رضایت فراگیران از دورههای آموزش تخصصی به تفکیک مؤلفههای آن و بصورت کلی
دوره

مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

CCNA

CSS

HTML

مقدار t

سطح
معناداری

محتوا

10

30/60

1/11

3/31

0/000

استاد

10

11/11

3/61

0/60

0/000

سازماندهي و امکانات

10

21/00

1/33

-0/10

0/61

رضایت کلي

10

201/21

3/13

6/36

0/000

محتوا

26

32/16

1/22

-0/11

0/60

استاد

26

31/63

1/11

-0/11

0/30

سازماندهي و امکانات

26

21/01

3/03

-0/31

0/01

رضایت کلي

26

10/63

1/62

-0/11

0/11

محتوا

21

31/66

3/32

3/33

0/003

استاد

21

10/10

1/11

3/66

0/001

سازماندهي و امکانات

21

21/33

2/30

-2/13

0/11

رضایت کلي

21

11/66

3/06

3/11

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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سؤال  :2دورههای آموزشی برگزار شده در سطح یادگیری تا چه میزان از اثربخشی
برخوردارند؟

براي اندازهگيري ميزان یادگيري فراگيران در دورههاي تخصصي از پيشآزمون و پسآزمون
استفاده شده است .که این دورهها با استفاده از  tوابسته تحليل گردید .براي تحليل دورههاي
عمومي که فاقد پيشآزمون بودند از  tتک نمونهاي استفاده شد .در ابتدا دورههاي آموزش
عمومي و سپس دورههاي تخصصي مورد تحليل قرار گرفتند.
الف) آموزش عمومی :به جهت مقایسه ميانگين نمرات دورههاي آشننایي بنا کنارآفریني و
کمکهاي اوليه با ميانگين مورد انتظار از آزمون  tتک نمونهاي استفاده شد .متخصصين ميانگين
مطلوب در دوره آشنایي با کنارآفریني را عندد  20و در دوره کمنکهناي اولينه عندد  23تعينين
نمودند .همانطور که نتایج آزمون  tتک نمونهاي نشان ميدهد دورههاي آشنایي با کنارآفریني و
کمکهاي اوليه در سطح یادگيري اثربخش بودهاند (جدول .)3
جدول :3میزان یادگیری فراگیران از دوره آموزش عمومی
دوره

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

مقدار t

سطح
معناداری

آشنایي با کارآفریني

202

23/23

2/20

20/30

0/000

کمکهاي اوليه

36

23/01

0/10

1/16

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ب) آموزشهای تخصصی :براي اندازهگيري ميزان یادگيري فراگيران در دورههاي تخصصني از
پيشآزمون و پسآزمون استفاده شد .این دورهها با اسنتفاده از  tوابسنته تحلينل گردیند کنه در
جدول زیر (جدول  )1نشان داده ميشود .همانطور که در جندول مشناهده منيشنود بنه جهنت
مقایسه ميانگين پيشآزمون با پسآزمون از آزمون  tوابسته استفاده شده است ،مينانگين نمنرات
پيشآزمنون در دوره  ،)1/33( HTMLدر دوره  )20/13( CSSو در دوره  )20/36( CCNAمني-
باشد .در صورتي که ميانگين نمرات پنسآزمنون در اینن دورههنا بنه ترتينب  20/10و  20/61و
 20/03بدست آمده است .بنابراین بين ميانگين پيشآزمون با ميانگين پسآزمون در هر سه دوره
 HTML ،CCNAو  CSSتفاوت معنناداري ( ) p=0/000وجنود دارد .بنه طنوري کنه مينانگين
نمرات پس آزمون از ميانگين نمرات پيشآزمون بيشنتر منيباشند .بنه عبنارتي دیگنر دورههناي
تخصصي در سطح یادگيري اثربخش بودهاند بنابراین فراگيران دانش الزم را کسب کردهاند.
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جدول  :4میزان یادگیری فراگیران از دورههای آموزش تخصصی
دوره

آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيشآزمون

21

1/33

1/13

پسآزمون

21

20/10

2/32

پيشآزمون

26

20/13

1/30

پسآزمون

26

20/61

2/32

پيشآزمون

21

20/36

2/10

پسآزمون

21

20/03

2/03

HTML

CSS

CCNA

مقدار t

سطح
معناداري

-22/30

0/000

-21/01

0/000

-20/61

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)

سؤال  :3آیا دورههای آموزشی برگزار شده بر عملکرد(تغییر رفتار) کارکنان اثر داشته
است؟

براي پاسخگویي به این سؤال از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که این پرسشنامهها
براي هر دوره جداگانه طراحي شدند .همه پرسشنامهها بر اساس مقياس ليکرت پنج ارزشي (هر
یک از گزارهها از  2کمترین تا  1بيشترین امتياز) بودند .در این سطح فقط دورههاي تخصصي
بررسي شدند چون تغيير رفتار فراگيران در دورههایي که عملي و تخصصي باشند و تعداد ساعت
بيشتري را به خود اختصاص دهند ،بيشتر قابل مشاهده است .یکي از دورههاي مورد بررسي دوره
 CCNAبود .ميانگين مورد انتظار در این دوره برابر با  30ميباشد .ليکن ميانگين کسب شده
حاصل از پرسشنامه در این دوره ( )11/30بود .نتایج آزمون  tتکنمونهاي نشان داد بين ميانگين
کسب شده دوره  CCNAو ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري ( ) p=0/000وجود دارد .به
عبارتي دیگر دوره  CCNAبطور معناداري اثربخش نبود و در عملکرد فراگيران این دوره تغييري
حاصل نشده است و آنها نتوانستند آنچه یاد گرفتهاند را در محيط کاري به کار بگيرند.
ميانگين مورد انتظار در دورههاي  CSSبرابر با  30و در دوره  HTMLبرابر با  33است.
همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود ميانگين کسب شده در دوره  )30/33( CSSو در
دوره  )33/10( HTMLميباشد .نتایج آزمون  tتک نمونهاي نشان داد که ميانگين کسب شده در
این دورهها به مقدار خيلي کمي از ميانگين مورد انتظار بيشتر ميباشد به طوري که بين ميانگين
این دورهها و ميانگين مورد انتظار تفاوت معناداري ( ) p>0/ 11. p>0/ 20وجود نداشت.
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جدول :5میزان تغییر رفتار فراگیران در دورههای آموزش تخصصی
دوره

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معناداری

CCNA

10

11/30

3/11

21/11

0/000

CSS

13

30/33

1/21

2/31

0/20

HTML

36

33/10

1/01

2/13

0/11

منبع( :یافتههای نگارندگان)

سوال  :4آیا میزان اثربخشی در سطح تغییر رفتار بین  3گروه فراگیران ،همکاران و
سرپرستان متفاوت است؟

براي پاسخگویي به این سؤال ابتدا از آمار توصيفي استفاده گردید و سپس نظرات فراگيران،
سرپرستان و همکاران از طریق تحليل واریانس با هم مقایسه شد .در جدول  6آمار توصيفي
(تعداد ،ميانگين و انحراف استاندارد) مربوط به دورههاي  CSSو  HTMLو  CCNAنشان داده
ميشود.
جدول  :6اطالعات توصیفی دورههای تخصصی بر حسب نظرات فرد ،مافوق و همکار
دوره
CCNA

CSS

HTML

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

فرد

21

13 /11

3/33

مافوق(سرپرست)

21

30/16

3/55

همکار

21

30/11

3/00

فرد

26

30

5/42

مافوق(سرپرست)

26

30/10

3/20

همکار

26

31

3/46

فرد

21

32/12

4/42

مافوق(سرپرست)

21

36/03

3/31

همکار

21

31/12

4/30

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود در هر سه دوره  CSSو  HTMLو  CCNAاز
نظرات سه گروه فرد ،همکار و مافوق استفاده شده و تعداد افراد در هر یک از گروهها با هم برابر
است .دوره  CSSو  HTMLدر هر سه گروه فرد ،سرپرست و همکار به ترتيب داراي بيشترین
ميانگين است .دوره  CCNAدر هر سه گروه داراي کمترین ميانگين است .نکته قابل توجه این
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است که ميانگين نمرات فرد از ميانگين نمرات مافوق و همکاران در سه دوره  CSSو  HTMLو
 CCNAکمتر است.
جدول  :0نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه تغییر رفتار در دورههای تخصصی بر حسب
میانگین سه گروه
دوره

CCNA

CSS

HTML

شاخص آماري
منبع تغيير

ميانگين
مجذورها

مجموع
مجذورها

بين گروهي

11/01

21/11

درون گروهي

600/00

21/00

کل

001/21

بين گروهي

31/66

--20/33

درون گروهي

006/00

20/11

کل

320/66

بين گروهي

231/11

--60/22

درون گروهي

613/01

کل

031/10

21/61

مقدارF

0/13

2/001

3/12

سطح
معناداري
0/33

0/30

0/04

---

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در جدول  0مشاهده ميشود ،نتایج آزمون  ANOVAجهت مقایسه اثربخشي
تغيير رفتار در دوره  CCNAاز منظر سه گروه فرد ،مافوق و همکار نشان ميدهد که تفاوت معناداري
بين سه گروه وجود ندارد (  .)F )1 ،13( = 0/13 , p>0/ 01همچنين نتایج این آزمون در دوره
 CSSاز منظر این سه گروه نيز نشان ميدهد که تفاوت معناداري بين سه گروه وجود ندارد
(  .)F )1 ،11( = 2/001 , p>0/ 01ولي نتایج نشان ميدهد که در دوره  HTMLتفاوت
معناداري بين سه گروه وجود دارد (  .)F )1 ،33( = 3/12 , p=0/0 1به منظور بررسي دقيقتر
اینکه تفاوت معنادار بين کدام دو گروه وجود دارد ،از آزمون تعقيبي توکي استفاده گردید ،نتایج
این آزمون حاکي از آن است که بين ميانگين نمرات فرد و مافوق در ميزان تغيير رفتار
دوره  HTMLتفاوت معناداري وجود دارد ( ) P = 0/01به طوري که ميانگين نمرات مافوق از
ميانگين نمرات فرد به طور معناداري بيشتر است.
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 -4بحث و نتیجهگیرى
آموزش و بهسازي منابع انساني ،نوعي سرمایهگذاري مفيد و یک عامل کليدي در توسعه
محسوب ميشود که اگر به درستي و شایستگي برنامهریزي و اجرا شود ،ميتواند بازده اقتصادي
قابل مالحظهاي داشته باشد .ما باید آموزش را نه به مثابه هزینه سازماني ،بلکه باید جزء وظایف
سازماني و نوعي سرمایهگذاري تلقي کرد .از آن جایي که همه ساله سازمانهاي مختلف آموزشي،
هزینههاي هنگفتي را براي آموزش مهارتهاي خاص صرف مي کنند و با توجه به اینکه اجراي
این برنامهها و دورههاي آموزشي از لحننناظ زمان ،وقت بسياري را طلب ميکند یک ارزشيابي
دقيق و علمي ضروري است که نقاط قوت و کاستيها و نيز راههاي پيشرفت و اصالح آن و
همچنين ميزان تحقق اهداف و به طور کلي تصویري از وضعيت اثربخشي آموزشي این دورهها را
نشان دهد .البته این ارزشيابي باید بر اساس اصول علمي و مبتني بر اهداف و شرایط سازمان
صورت پذیرد تا نتایج مطمئني را به همراه داشته باشد .در اینجا مدل کرکپاتریک که در
سالهاي اخير از جایگاه ویژهاي برخوردار شده است ،مورد تأکيد قرار گرفته است .در این
پژوهش ،برنامههاي آموزش ضمن خدمت عمومي و تخصصي کارکنان دانشگاه فردوسي مشهد
انتخاب و براساس مدل کرک پاتریک ارزشيابي شدهاند.
درباره سؤال اول نتایج بدست آمده نشان داد که فراگيران واکنش مطلوبي نسبت به
دورههاي آموزش عمومي و تخصصي از خود نشان دادهاند و در کل از این دورهها رضایت داشتند.
در این سطح ،مؤلفههاي رضایت نيز بررسي شدند که به ترتيب فراگيران از مؤلفههاي محتوا و
مدرس رضایت داشتند ولي از مؤلفه سازماندهي و امکانات در برخي از دورهها رضایت کافي
نداشتند .نتایج بدست آمده پژوهش با یافتههاي جاجرمي ( ،)2333محمودي عمرآبادي (،)2333
عنایتي ( ،)2333مطلبي نژاد ( ،)2313قارلي ( ،)2333عباسيان ،سليمي و آذین (،)2330
رئيسي( ،)2310زواریان ( ،)2331جعفرتاش ( ،)2336باریدي ،)1001( 2اورالندو ،)1001( 1ریورا
و پارادایس 3که دریافتند فراگيران از دورههاي آموزش ضمن خدمت رضایت داشتهاند ،همخواني
دارد.
با توجه به مشاهدات و مطالعات پژوهشگر مشخص گردید که نيازسنجي آموزشي منابع
انساني در دانشگاه فردوسي مشهد در  3سطح سازمان (استراتژي) ،شغل (شرح شغل) ،واحد
سازماني (استعالم دورههاي آموزش شغلي مورد نياز) و شاغل (تحليل نياز شاغل) صورت
ميپذیرد .جهت تشخيص دوره هاي آموزشي توجيه برگزاري ،براي هر دوره آموزشي یک ضریب
1

-Baridi
-Orlando
-Rivera & Paradise
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ارزش در نظر گرفته ميشود دورههایي که ضریب آن از باالترین نمرات برخوردار باشد ،قابليت و
توجيه قرار گرفتن در تقویم آموزشي را خواهند داشت.
در تبيين علت مطلوب بودن مؤلفه مدرس و محتوا ميتوان گفت که مدرس کليه دورهها
اغلب از اساتيد دانشگاه و افرادي مجرب بودند که به تایيد مسئولين واحد آموزش و بهسازي
رسيدهاند ازجمله ویژگيهاي این مدرسين این بوده است که تخصص و تسلط در ارائه مطالب،
قدرت بيان و تفهيم مطالب به فراگيران را دارا بودندهاند ،از روشهاي متنوع تدریس استفاده
کردهاند و فراگيران را در طول کالس مشارکت دادهاند.
محتواي کليه دورهها با هماهنگي مسئولين واحد آموزش و بهسازي دانشگاه و مدرسان
مشخص مي شود به طوري که سرفصلهاي هر دوره توسط مسئولين مشخص شده و در اختيار
مدرسان قرار ميگيرد و اگر مدرسان بخواهند ميتوانند تغييرات الزم را اعمال کنند و با مشورت
یکدیگر محتواي دورهها را مشخص کنند .در تبين علت اثربخش بودن محتواي دورههاي آموزش
عمومي و تخصصي ميتوان گفت که محتواي این دورهها کاربردي ،جذاب ،تازه و جدید بود و با
زمينه کاري فراگيران همسو بوده و تناسب داشت.
اما در خصوص معنادار نشدن و نداشتن رضایت کافي فراگيران از مؤلفه سازماندهي و
امکانات در دورههاي عمومي کمکهاي اوليه و اصالح فرایندها و دورههاي تخصصي  CSSو
 HTMLو  CCNAميبایست بيان نمود که فراگيران از محل برگزاري دورهها از نظر نور ،حرارت
و سر و صدا و زمان برگزاري دورهها که اکثراً بعد ازظهر تشکيل ميشدند؛ ناراضي بودند و
همچنين بيان مينمودند که در برخي از دورهها مدت زمان برگزاري دوره کافي نبوده و زمان
الزم به آن اختصاص داده نشده است.
در خصوص سؤال دوم نتایج بدست آمده نشان داد که تغييرات ایجاد شده در سطح دانش،
نگرش و مهارت فراگيران در دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي اثربخش بوده و در سطح
مطلوبي قرار داشت .در دورههاي تخصصي تفاوت محسوسي ميان ميانگين پيشآزمون و
پسآزمون وجود داشت به طوري که ميانگين پسآزمونها از ميانگين پيشآزمونها به طور
معناداري بيشتر بود .در دورههاي عمومي نيز ميانگين دورهها از ميانگين مورد انتظار به طور
معناداري باالتر بود .نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههاي کرمي ( ،)2336باني راد (،)2333
محمودي عمر آبادي ( ،)2333برزگر ( ،)2333عنایتي ( ،)2333مطلبي نژاد ( ،)2313عباسيان،
سليمي و آذین ( ،)2330رئيسي( ،)2311زواریان ( ،)2331جعفر تاش ( ،)2336باریدي (،)1001
اورالندو ( )1001که خاطر نشان ميسازند که به کار بردن آموزش موجب باال بردن دانش در
فراگيران ميگردد و فراگيران توانستهاند در طول دوره آموزش حداقلهاي الزم را کسب کنند،
همخواني دارد .ولي این نتایج با پژوهش اميري مهر ( ،)2336قارلي ( ،)2333بهمني()2330که
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ميزان یادگيري فراگيران را در دورههاي آموزشي در سطح متوسط و ضعيف و حتي بيفایده
ارزیابي کردهاند ،هم چنين نتایج محبي امين( )2330که خاطر نشان ميسازد کالسها چندان با
اصول یادگيري همخوان نيست ،همخواني ندارد .از آنجایي که از یک سو محتواي دورههاي
آموزش عمومي و تخصصي برگزار شده جذاب و جدید و در راستاي شغل سازماني فراگيران بوده
و از سوي دیگر مدرسين این دورهها از روشهاي متنوع تدریس در طول کالس استفاده نمودهاند
به تبع آن فراگيران نسبت به یادگيري مطالب این دورهها از خود عالقه نشان دادهاند و این
دورهها را در افزایش دانش ،نگرش و مهارتهاي خود مؤثر دانستهاند.
در خصوص سوال سوم نتایج نشان داد که سطح تغيير رفتار فراگيران در دورههاي  CSSو
 HTMLمعنادار نشد و در دوره  CCNAتغيير رفتار فراگيران غير اثربخش بود .بيانگر این مطلب
است که دوره هاي آموزشي برگزار شده از لحاظ تغيير در نتایج فراگيران اثربخش نبوده است .این
نتایج با نتایج تحقيقات عباسيان ،سليمي و آذین ( )2330که خاطرنشان ميسازند تغيير رفتار
فراگيران در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد و با یافتههاي محمودي عمر آبادي ( ،)2333عنایتي
( ،)2333مطلبي نژاد ( ) 2331که تغيير رفتار فراگيران را در سطح مطلوب ارزیابي کردهاند،
همخواني ندارد.
نتایج پژوهش محبي امين ( )2330در دانشگاه فردوسي مشهد نشان داد که بين دو گروه
آموزش دیده و آموزش ندیده (در بخش برونداد) در مؤلفههاي پنج گانه توانمندسازي که شامل
خودکارآمدي ،خودمختاري ،معناداري ،اثرگذاري ،اعتماد و اطمينان ميباشد ،تفاوت معناداري
وجود ندارد .به عبارت دیگر آموزش نتوانسته تفاوت معناداري را بين دو گروه از کارکنان که در
آموزش شرکت کردهاند و آنهایي که شرکت نکردهاند ایجاد کند.
در تبيين علت معنادار نشدن تغيير رفتار فراگيران در دورههاي  HTMLو  CSSو عدم
اثربخشي تغيير رفتار فراگيران در دوره  CCNAميتوان گفت :از آنجا که این دورهها متناسب با
فعاليتهاي شغلي بعضي از کارکنان نبود و همچنين زمينه و امکانات الزم جهت بکارگيري
دانستهها به فراگيران داده نميشد و ضمناً مدیرانشان زمينه مناسب را جهت شکوفایي و
استفاده عملي از دانستههاي آموخته شده براي فراگيران فراهم نکرده و اعتماد کافي به آنها
جهت بکارگيري مهارتهاي آموخته شده نداشتند لذا دورههاي مذکور در این سطح از اثربخشي
الزم برخوردار نبوده و فراگيران نتوانستند دانستههاي فراگرفته شدهي خود را در محيط کار به
صورت عملي به کار ببرند.
در خصوص ميزان تفاوت در تغيير رفتار فراگيران براساس نظر سه گروه (خود فراگيران،
مافوق و همکارانشان) نتایج نشان داد که در دورههاي  CSSو  CCNAبين سه گروه تفاوت
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معناداري وجود نداشت .ولي در دوره  HTMLميانگين نمرات مدیران از ميانگين نمرات افراد
بيشتر بود .به عبارتي دیگر مدیران نمرهاي بهتر از خود افراد به آنان داده بودند.
براساس یافته هاي پژوهش پيشنهادهاي زیر به منظور اجراي هر چه بهتر ارزشيابي اثربخشي
دورههاي آموزشي ارائه شده است:
 با توجه به اینکه یکي از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر انتقال یادگيري محيط کار ميباشد( .)Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007لذا پيشنهاد ميشود واحد آموزش و بهسازي منابع
انساني با تعامل بيشتر با محيط سعي کند محيط کاري فراگيران را به سمت محيط مشوق و
ترغيب کننده سوق دهد.
 با توجه به اینکه امکانات بر تغيير رفتار کارکنان مؤثر است و بهکارگيري آموختههاي
آنان در محيط کار ضروري ميباشد لذا پيشنهاد ميگردد که حتماً دورههاي آموزشي
زماني برگزار گردد که محيط کار از این نظر آماده باشد .بنابراین مسئولين باید فرصتها
و امکانات الزم را جهت ارتقاء مهارتهاي عملي در اختيار فراگيران قرار دهند.
 واحد آموزش از لحاظ مالي ،امکانات و تجهيزات آموزش بيشتر تأمين گردد تا
کارشناسان و مسئوالن آموزش در سازمان جهت اجراي هر چه بهتر دورههاي آموزشي
اهتمام ورزند.
 از آنجایي که مقوله ارزشيابي و تعيين ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي امري بسيار
حياتي و تعيين کننده در مدیریت و برنامهریزي نيروي انساني است بنابراین سازمانها و
به ویژه دانشگاه باید با جدیت ،عمق و دقت بيشتري به این موضوع توجه نماید.
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