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Abstract
Educational Evaluation is one of the most important
plans in any organization that it gives good information
in the design and review of the system to the managers.
Evaluating the effectiveness of training outcomes leads
managers for obtaining a clearer picture of how they and
their employees do training activities. This study aimed
to assessing the effectiveness of In-service training
courses district employees 12 based on Kirkpatrick
model in 2015. The population of this research to
students participating in the general and specialized
courses Winter 2014 formed. The main tool for data
collection was a questionnaire that has 5 main sections.
The results showed that, staff training courses held in
Tehran District 12 has been favorable. The end of each
training course, we can use the Patrick model to evaluate
the effectiveness training outcome. Because it shows
changes in all of the learning levels and so, the managers
would be programmed to achieve a higher level.
Key words: In-service education, district employees 12,
Kirkpatrick Model, Training outcome

ﭼﻜﻴﺪه
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
.اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲدﻫﺪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ دورهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦﺗﺮي از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره1394  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل.دﺳﺖ آورﻧﺪ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ12 آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دورهﻫﺎي.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و اﺑﺰار ﻋﻤﺪه ﮔﺮدآوري1393 ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻣﺴﺘﺎن
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﻮد5 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ داراي
12 داد ﻛﻪ از دﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ
 در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ دوره آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﺗﻮان.ﺗﻬﺮان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ
 زﻳﺮا،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻮزش را در ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 ﻣﺪل ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ،12

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
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مقدمه و کلیات
امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام آموزشی از
مهمترین دغدغههای نظام آموزشی و دست اندرکاران و
یباشد
تصمیم سازان امر توسعه در هر کشور م 

و بهبود برنامه آموزشی است ( ،)Smidt et al, 2009زیرا
یک برنامه آموزشی زمانی ارزشمند است که با شواهد و
مدارک مستند و قابل اطمینان اثرات آموزش را بر تغییر
یده د (
رفتار و عملکرد فراگیران نشان م 

Akbari et al,

( ،)Goudarzvand Chegini and Ismail, 2012زیرا

یهای دوره آموزشی
 .)2011متاسفانه در کشور ما ارزشیاب 

آموزش کارکنان موضوع بسیار راهبردی و با اهمیت به

اغلب به صورت ساده و در سطح اول یا حداکثر سطح

یباشد .آموزش
عنوان زیربنای رشد و توسعه هر سازمان م 
کارکنان به عنوان کلید اصلی توسعه هر سازمان ،یکی از

یشود که نشان دهنده موفقیت و
دوم این مدل انجام م 
اثربخشی فرآیند آموزشی در دو سطح اول دارد ،ولی هر

عوامل اصلی و ارکان مهم هر سازمان است که سازمان را

یشویم از اثرات
چه به سطح سوم و چهارم نزدیک م 

یرساند ( .)Rabiee et al, 2011هر
به پویایی و اثربخشی م 

یشود (
آموزشی کاسته م 

تهای خود و رسیدن به اهداف
سازمانی برای انجام فعالی 
از پیش تعیین شده خود ،نیازمند نیروی انسانی متبحر و
کاردان است که پس از تعیین آن از سوی سازمان بایستی

Nezamian Pourjahromi et al,

یتوان
 .)2012بر اساس مطالب عنوان شده ،زمانی م 
اهمیت و لزوم برگزاری هر چه بیشتر و بهتر این دورههای
آموزشی را مورد توجه قرار داد که از طریق ارزشیابی

آموزش و پرورش نیروی انسانی به گونهای باشد که آنان

اثربخشی دورههای آموزشی ،این مهم را از طریق نتایج به

را آماده ورود و بهره برداری در سلسله مراتب سازمانی

دست آمده مورد تأکید قرار داد .از این رو ما در این

نماید (همه مرادی و همکاران .) 93 31 ،از این رو آموزش
نیروی انسانی نه تنها مطلوب است ،بلکه فعالیتی است که
هر سازمان باید منابعی را برای آن در نظر گیرد تا همواره
منابع انسانی کارآمد و به روزی را در اختیار داشته باشد.
این آموزش زمانی مقرون به صرفه است که ما را به سوی

تحقیق به ارزشیابی اثربخشی دورههای آموزش کارکنان
شهرداری منطقه  12تهران بر اساس مدل کرک پاتریک
پرداختیم .امید است که نتایج حاصل از این تحقیق بتواند
گامی ،هر چند کوچک ،در راستای باال بردن سطح کیفی
آموزش در کشور ایفا نماید.

اهداف از پیش تعیین شده ببرد و نارساییهای مهارتی،

فرآیند پژوهش

دانشی و نگرشی را اصالح و منجر به بهبود کمی و کیفی

این تحقیق که در سال  94 31به انجام رسید از حیث

سطح عملکرد و بهره وری گردد .از آن جایی که

هدف و گردآوری پژوهش ،به ترتیب در زمره

هزینههای زیادی از بودجه سازمان صرف این دورههای

یگیرد که جامعه
شهای کاربردی و توصیفی قرار م 
پژوه 

یگردد ،خود دلیلی بر لزوم ارزشیابی اثربخشی
آموزشی م 

آماری این تحقیق را فراگیران شرکت کننده در دورههای

دورههای آموزشی است ( .)Foxon, 1991مدل دونالد

تخصصی و عمومی زمستان ( 93 31که تعداد کل آنها

فترین مدلهای ارزیابی و
کرك پاتریک یکی از معرو 

یباشد) تشکیل دادند .با توجه به جدول
 175نفر م 

سنجش مدیریت منابع انسانی است که بیش از سی سال

مورگان و فرمول کوکران برای جامعهای به حجم 175

قدمت استفاده برای ارزیابی دورههای آموزشی دارد

نفر ،نمونهای بالغ بر  021نفر در نظر گرفته شد .برای

( .)Smith, 2004این مدل ارزیابی آموزش ضمن خدمت

جمع آوری اطالعات نیز از دو روش کتابخانهای (به

را در چهار سطح واکنش ،یادگیری ،رفتار و نتیجه گیری

منظور تدوین ادبیات نظری پژوهش و ارائه فرضیهها) و

یدهد ( .)Hojjati, 2013سه دلیل انجام این
انجام م 

میدانی (در راستای گردآوری اطالعات) استفاده شد .ابزار

ارزشیابی ،اهمیت و وجود فلسفه و رسالت واحد آموزش،

عمده گردآوری اطالعات مورد نیاز پرسشنامه بود که

تصمیم گیری برای ادامه برنامه آموزشی و تعیین اثربخشی

دارای  5بخش اصلی :جمعیت شناختی ،سؤاالت واکنش،

ارزیابی اثربخش دورههای آموزش ضمن خدمت51 ...

یادگیری افراد شرکت کننده ،تغییر رفتار فراگیران بعد از

یشود كه چنان چه به درستي و شايستگي
محسوب م 

شرکت دردوره و در آخر سؤاالت نتایج از دیدگاه کارکنان

یتواند بازده قابل مالحظهای
برنامه ريزي و اجرا شود م 

بود .توزیع پرسشنامه نیز جهت گردآوری اطالعات به

داشته باشد .ارائه آموزش اثربخش در كي

سازمان مدرن،

صورت دستی انجام پذیرفت و از  021پرسشنامه توزیع

مستلزم تفكر جديد ،مدلهای جديد ،رو كي رد جديد و

شده ،همگی مورد پذیرش قرار گرفتند .جهت اندازه گیری

ابزار و سازوکارهای جديد است (بختیاری .) 92 31 ،نتایج

روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامهها در اختیار  10نفر

حاصل از پژوهش بیانگر آن است که فراگیران شرکت

از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان شهرداری منتطقه 12

کننده در دورههای آموزشی در مجموع ،میزان اثربخشی

قرار گرفتند و روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت.

دورههای آموزشی را در سطح خوب ارزیابی نمودهاند.

شایان ذکر است که پرسشنامه مورد استفاده استاندارد بوده

یدهد كه
نتايج پژوهش بزار جزايري ( )7313نشان م 

و در مقاالت و پایان نامهها به کار برده میشود .جهت

كاركنان آموزش ديده ،ثبات شغلي ،دانش و مهارت

پایایی سنجی ،در مرحله پیش آزمون تعداد  03پرسشنامه

بيشتري نسبت به كاركنان آموززش نديده داشتهاند.

افزار SPSS

نسبت به گروه كنترل راهكارها و

توزیع شد که پس از وارد کردن دادهها در نرم

همچنين ،گروه آزما شي

ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش

استانداردهاي ايمني را بيشتر رعايت میکنند .مقني زاده

محاسبه گردید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نیز از

(  ) 1378درپژوهشي با استفاده از مدل ارزشيابي دونالد

شهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و با نرم
رو 

كرك پاتر كي

از راه سنجش چهار متغير -1 :واكنش

افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فراگيران نسبت به دوره  -2دانش و يادگيري حاصل از

نتایج و بحث

دوره فراگيران  -3رفتار يادگيرنده (انتقال آموختهها به

بر اساس جدول  1میانگین نمرات آزمون پس از شرکت

محيط كار) و  -4نتايج را مورد بررسي قرارداد و اثر

در دورههای آموزشی بیشتر از نمرات آزمون پیش از

بخشي دورهها بر اساس كي

بار نظرسنجي از فراگيران

تع يي ن گرديد .تغ يي رات هر كي

از ابعاد چهارگانه اثربخشي

یتوان نتیجه
شرکت در دورههای آموزشی میباشد .لذا م 
گرفت که دورههای آموزشی برگزار شده بر میزان

دوره از  0تا  25بود .آموزش ضمن خدمت در افزا شي

یادگیری کارکنان شهرداری تاثیرگزار است .در این تحقیق

تهای شغلي نيروي انساني اعم از مديران ،هيئت
مهار 

عالوه بر استفاده از نمرات آزمون قبل و بعد از شرکت در

شها
علمي و كاركنان مؤثر است .همچنين ،اين آموز 

دورهها ،جهت اطمینان از یادگیری فراگیران از مدرسان نیز
در خصوص یادگیری آنها سؤال شد (جدول  )2و

حيطه دانش و معلومات مربوط به وظيفه نيروي انساني را
تهای شغلي و تغ يي ر
یدهند و بر دانش ،مهار 
گسترش م 

میانگین به دست آمده بیشتر از  3بود .همچنین در مورد

رفتار آنان تأثیر گذار است .از سوي ديگر ،نيروي انساني

مؤلفههای پرسش نامه نتایج از دیدگاه کارکنان سازمان و

سازمان به شركت در دورهها تمايل دارند و بر اين باورند

یشود که میانگین به دست آمده
کل پرسش نامه مشاهده م 
شهای ضمن
یباشد .آموز 
گتر از  3م 
برای مؤلفهها بزر 
خدمت موجب افزا شي

دانش شغلي نيروي انساني

كه چنان چه شركت در دورهاي آموزش با كي

سري

امكانات و مزاياي رفاهي همراه باشد ،نتايج بهتري در پي
خواهد داشت (حاتمی .) 89 31 ،بر این اساس بختیاری

یدهد كه آموزش
یشود .تجزيه و تحليل دادهها نشان م 
م

( ) 92 31در تحقیقی به ارزيابي اثر بخشي دوره آموزشي

ضمن خدمت ،نيروي انساني را براي رسيدن به اهداف و

پشتيباني

یکند (حاتمی.) 89 31 ،
تهای سازمان تقويت م 
مأموری 
آموزش نوعي سرمايه گذاري مفيد و عامل كليدي توسعه

كارشناسي رشته اطالعات انتظامي (گرا شي

اطالعات) دانشگاه علوم انتظامي امين با استفاده از الگوي
كرك پاتر كي

(سه سطح اول) پرداخت و نتايج اين تحقيق
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شهای دوره كارشناسي اطالعات از اثر
نشان داد كه آموز 

پژوهش بيانگر آن است كه آموزشهای ضمن خدمت

بخشي مطلوب براي توانمند سازي كاركنان در اجراي

موجب افزا شي

نظم و

تها و وظايف محوله در محيط كار واقعي
مأموری 

دقت ،ايجاد جاذبه و عالقه مندي نسبت به شغل خو شي ،

یباشد .فقط در دروس پايه از نظر فرماندهان
برخوردار م 

افزا شي

ميزان استقالل فرد در انجام وظايف شغلي و رفع

نتر از حد قابل قبول بوده است.
نمره اثربخشي پایی 

مشكالت كاري میشود .البته الزم به ذکر است که

شهای ارائه شده و عملكرد فارغ
بنابراين بين آموز 

دورههای آموزش چنانچه متناسب با نياز سازمان و منابع

التحصيالن در محيط واقعي كار رابطه معناداري وجود

انساني آن طراحي شود و به درستي اجرا گردد ،اثربخشي

داشت .بنابراين ،نتايج اين پژوهش يا پژوهشهای مقني

سازمان را نيز تقويت خواهد نمود و موجب افزا شي

زاده ( ،) 83 31صيادي سي سخت ( ) 87 31و بختیاری

یشود (حاتمی .) 89 31 ،با توجه به مطالب
كارا يي آنان م 

( ) 92 31كه اثر بخشي آموزش ضمن خدمت را در ارتقاي

یتوان نتیجه گرفت که از دید کارکنان
مطرح شده م 

دانش ،مهارت ،نگرش و رفتار شغلي نيروي انساني پ شي

دورههای آموزشی برگزار شده در شهرداری منطقه 12

یباشد .روي هم رفته ،نتايج اين
بيني نمودند ،همسو م 

تهران مطلوب بوده است.

مهارت شغلي نيروي انساني ،افزا شي

جدول  -1وضعیت آمارهای خروجی

Table 1- The output data
انحراف استاندارد
میانگین
فراوانی
پیش از شرکت
پس از شرکت

120

12.3917

1.41002

120

15.7083

1.69228

میانگین خطای معیار
0.12872
0.15448

جدول  -2وضعیت مؤلفه یادگیری از نظر مولفان

Table 2- The learning component of the author
میانگین خطای معیار
انحراف استاندارد
میانگین
فراوانی

مؤلفه

120

یادگیری

0.96783

3.2667

0.08835

جدول  -3وضعیت مؤلفههای پرسشنامه نتایج از دیدگاه کارکنان سازمان

Table 3- Status Scale components results in terms of staff
مؤلفه
اسناد و منابع سازمانی دال بر منافع و تغییرات مثبت است
تاثیرات سازمانی زیادی قابل رویت است
فواید زیادی برای سازمان حاصل شده است
سازمان به هدف اصلی خود نزدیکتر شده است
سازمان از نظر مالی سود برده است
تعالی سازمان افزایش یافته است
بهسازی سازمانی افزایش یافته است
کارایی سازمانی افزایش یافته است
اثربخشی سازمانی افزایش یافته است
بهره وری سازمانی افزایش یافته است
اعتماد مشتریان سازمانی افزایش یافته است
کل پرسشنامه

نتیجه گیری کلی

فراوانی
120

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای معیار
0.06306

3.7083

0.69083

120

3.8167

0.70987

0.06480

120

3.7500

0.67674

0.06178

120

3.7917

0.73216

0.06684

120

3.8083

0.66479

0.06069

120

3.8083

0.68961

0.06295

120

3.8333

0.62622

0.05717

120

3.6750

0.76874

0.07018

120

3.6583

0.69204

0.06317

120

3.8000

0.72876

0.06653

120

4.0000

0.71007

0.06482

120

3.7864

0.50591

0.04618

یشود .پژوهش مزبور با بررسي ميزا ن اثر بخشی
م

آموزش و بهسازي كاركنان اقدامي راهبردي است كه در

دورههای آموزش کارکنان شهرداری منطقه  12تهران سعی

سطح فردي باعث ارزشمندي فرد ،در سطح سازماني

در بررسي ميزان بازدهي و يك فيت دوره آموزشي برگزار

باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فرا

شده داشت تا مشخص كند كه اين دوره تا چه اندازه مفيد

ملي منجر به افزا شي

بهره وري و نتايج مترتب بعدي

و اثر بخش بوده و در راستاي تحقق اهداف سازماني

ارزیابی اثربخش دورههای آموزش ضمن خدمت53 ...

است .نتایج نشان داد که از دید کارکنان دورههای آموزشی
برگزار شده در شهرداری منطقه  12تهران مطلوب بوده
یرسد علل مختلفی در غیراثربخش
است .نهایت ًاًا به نظر م 
بودن دورههای آموزشی در شهرداری منطقه  12تهران
نقش داشتهاند .فرهنگ سازمانی ،رضایت شغلی کارکنان،
نگاه مدیران به آموزش ضمن خدمت ،نظام اجرایی
آموزش ،جو سازمانی ،توانایی مالی سازمان در تدارک
دورههای مفید آموزشی و  ...از عوامل مهمی هستند که بر
اثربخشی دورههای آموزشی مؤثر هستند .همچنین پیشنهاد
یشود ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه مدیران سطوح باالی
م
شهرداری تهران متناسب با تخصص و تجربه خود در
برنامه ریزی و مخصوص ًاًا اجرای دورههای آموزشی
مشارکت داشته باشند.
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