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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل ادراک کارکنان از اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت در شرکت آب
منطقهای استان مازندران صورت گرفته است .بهمنظور سنجش اثربخشی دورههای آموزشی در شرکت مورد
مطالعه از الگوی چهار سطحی کرکپاتریک استفاده شده و سؤاالت تحقیق نیز بر مبنای همین الگو ،تبیین
گردیده است .ابزار گردآوری دادهها در پژوهش حاضر شامل انجام مصاحبه با برخی از مدیران و کارشناسان
شرکت و سپس تدوین پرسشنامه محقق ساخته بوده است .جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری و معادالت
ساختاری استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که ادراک کارکنان از اثربخشی دوره های آموزشی
در سه بعد واکنش( ،)3/45یادگیری( )3/38و رفتار( )3/25در شرکت مورد مطالعه ،امتیازی بیش از حد
متوسط داشته ،و در بعد نتایج میانگین محاسبه شده کمتر از حد متوسط( )2/75است .به عبارتی دیگر ،میتوان
اذعان داشت که ادراک کارکنان از اثربخشی دورههای آموزش برگزار شده بهطور معنیدار از میانگین باالتر
بوده است ،ولی یافتههای مربوط به نتایج از سوی مدیران ،اثربخشی مناسبی را نشان نداده است.
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مقدمه
آموزش یک فعالیت مبتنی بر محتوا است که با هدف اصالح رفتار یا نگرش افراد ،انجام
میشود(مولینز .)2010 ،1آموزش نیروی انسانی موجب تغییر در مهارتها ،دانش ،نگرش و
یا رفتار اجتماعی کارکنان میشود(دیسنزو و رابینز .)1998 ،2آموزش عامل اساسی افزایش
بهرهوری و در نهایت توسعه محسوب میشود و آموزش نیروی انسانی باعث ایجاد بینش و
بصیرتی عمیقتر ،دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر میگردد(سنگه.)1990 ،3
از برنامه های آموزشی نیز به عنوان فرایندهای منظم تغییر رفتار کارکنان جهت دستیابی به
اهداف سازمان ،یاد میشود(ایوانسویچ و کونوپاسکه ،)2012 ،4به طوری که برنامههای
آموزشی تحول گرا ،میزان وفاداری کارکنان را افزایش داده و به نوبه خود موجب افزایش
گرایش کارکنان به سوی کیفیت میشود(القاده ،یانک و آنجان .)2018 ،5آموزش منابع
انسانی شامل آموزش کارکنان و مدیریت است که در متون مدیریت منابع انسانی واژه
«آموزش» برای کارکنان و مفهوم «توسعه» برای مدیران به کار برده میشود .آموزش اغلب
به یاد دادن مهارتها و رفتارهای خاص اشاره دارد؛ در حالیکه توسعه مفهومی کلیتر از
آموزش است که به نیازهای فردی عالوه بر نیازهای سازمانی گرایش بیشتری داشته و عموماً
هدفگیری آن سطح مدیریت است(راو و راو .)1996 ،6امروزه سازمانها دریافتهاند که
آنچه در راه آموزش منابع انسانی صرف میکنند ،بهزودی در عملیات و دستاوردهای
سازمان انعکاس خواهد یافت(ایوانسون و هولتون .)2009 ،7سازمانها پول و هزینه زیادی را
صرف برنامههای توسعه و بهسازی کارکنان خود میکنند و تالش مینمایند تا از راهبردها و
روشهای آموزشی نوین و کارآمدی بهره گیرند(نئو .)2012 ،8نبود اثربخشی الزم برنامههای
آموزشی ،نامشخص بودن تأثیر آموزش در سوددهی شرکت و مسائلی ازاین دست ،مدیران
را با نوعی تردید و دودلی در مورد اثربخشی برنامههای آموزشی و نیز تمایل آنها برای
افزایش سرمایهگذاریهای آموزشی روبه رو ساخته است .به گونهای که به نظر میرسد یکی
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از عوامل اصلی نا کارآمدی این آموزشها ،عدم اتخاذ رویکرد نظاممند و بیتوجهی یا
کم توجهی نسبت به هریک از گامهای فرایند آموزش است(صادقی ،عرفانیان خانزاده و
وهابزاده.)1397 ،
علیرغم تالشهایی که امروزه سازمانها برای ارائه آموزش به کارکنان خود از طریق
تخصیص منابع مالی انجام میدهند ،اما شکایتهای بسیاری به دلیل ناکارآمدی کارکنان
بخش دولتی ارائه شده است(الندا .)2018 ،1به عنوان مثال ،در سال  2004پس از سنجش
اثربخشی دورههای آموزشی در شرکت موتورال مشخص شد که هر یک دالر سرمایهگذاری
در آموزش کارکنان 33 ،دالر بازده به همراه داشته است(عیدی ،علیپور و عبدالهی.)1387 ،
سازمانهای خدماتی برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی ،بر روی نیروی انسانی خود
سرمایهگذاری میکنند و مرور ادبیات مربوطه نشان میدهد که مجموعه دانش و مهارت
کارکنان برای بهبود عملکرد ،رقابتپذیری و پیشرفت سازمان مهم هستند .بنابراین ،سازمانها
از طریق آموزشهای مناسب و توسعه طرحهای ابتکاری ،کیفیت منابع انسانی خود را توسعه
داده و ارتقا میبخشند(موتلوکوا ،سکانتسی و مانیولوک .)2018 ،2بسیاری از کارشناسان
حوزه منابع انسانی ،آموزش را جزء وظایف سازمانی و نوعی سرمایهگذاری در سازمانها به
حساب آوردهاند و مطالعات گسترده کارشناسان نیز تأیید نمودهاند که موفقترین و مولدترین
کارکنان کسانی هستند که آموزشهای گستردهای دریافت کردهاند(چانگ.)2010 ،3
دسترسی بههنگام و مستمر کارکنان به آموزشهای شغلی از ویژگیهای سازمانهای متعالی
است(شونیریگان .)2013 ،4تجلی آموزش مستمر نیروی انسانی در سازمانها ،آموزش ضمن
خدمت کارکنان است و مهمترین اهداف این نوع آموزش «تحقق اهداف سازمانی»
است(روالد .)2008 ،5آموزش ضمن خدمت ،یک فعالیت عملی برای توسعه دانش و
مهارتهای حرفهای است که به واسطه فرایند آموزش تحقق میپذیرد(یاگیت.)2008 ،6
هزینهها و همﭽنین باعث صرفهجویی در زمان میشود .هنگامی که کارکنان آموزش دیده
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باشند ،در زمان صرفهجویی میشود ،زیرا کارکنان کمتر دچار سردرگمی خواهند شد(چن،
هالتون و باتیس .) 2006 ،1عواملی نظیر حمایت مدیریت ،حمایت فنی ،مناسب بودن جو
سازمان برای کاربرد مطالب ،حمایت همکاران ،برخورداری از فرصت و موقعیت الزم جهت
کاربرد آموختهها؛ در انتقال یادگیری(یافتهها) به محیط کار موثر است(نئو.)2012 ،
ویژگیهای یک برنامه آموزشی شامل محتوای آموزشی ،اهداف آموزشی ،روشها ،محیط
آموزش و مربی میتواند سطح یادگیری فراگیران را تحت تأثیر قرار دهد(دیامانتیدیس و
چاتزوگلو .)2012 ،2مفهوم اثربخشی بهعنوان یک مفهوم ذهنی 3به جای مفهوم عینی 4یا
عقالئی درک میشود ،و اثربخشی همواره نیاز به یک ابعاد چندگانه 5دارد(ویلکاکس،6
 .)2001اثربخشی آموزش نتیجه یا برآیندی از مجموعه فعالیتهای طراحی ،اجرا ،و ارزیابی
آموزشی است که نه تنها موجب افزایش و ارتقاء سطح دانش ،بینش و مهارتهای
دانشآموختگان میشود ،بلکه باعث بهبود عملکرد افراد میگردد(رابینسون و رابینسون،7
 .)2005ارزیابی آموزشی ،فرآیندی است که به منظور تعیین اثربخشی برنامههای آموزشی
مورد استفاده قرار میگیرد .اثربخشی آموزش نیز به میزان بهره مندی فراگیران و سازمانشان
از آموزش همانطور که از پیش قصد شده بود ،اشاره دارد(استوارت و براون.)2009 ،8
ارزیابی آموزش را میتوان به عنوان یک فرآیند نظاممند جمعآوری و تحلیل اطالعات برای
یک برنامه آموزشی تعریف نمود که میتواند برای برنامهریزی ،هدایت ،تصمیمگیری و نیز
ارزیابی اثربخشی و تاثیر مؤلفههای مختلف آموزشی مورد استفاده قرار گیرد(تریپاتی و
بانسال .)2017 ،9تعداد کمی از سازمانها وجود دارند که دورههای آموزشی خود را ارزیابی
مینمایند و دالیل اصلی این امر عبارت است از )1( :ارزیابی پرهزینه است؛ ( )2حمایتهای
مدیریتی اندکی وجود دارد؛ ( )3افراد فاقد صالحیت ارزیابیها را انجام
میدهند(ویدالساالزار ،هارتادوتورس و ماتیاسریﭽه .)2012 ،10علیرغم اهمیت آموزش،
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روشهای مورد استفاده برای انجام ارزیابیهای آموزشی نامناسب بوده و سازمانها از
ابزارهای نامناسبی برای ارزیابی دورههای آموزشی استفاده مینمایند(هانگ .)2010 ،1از
اینرو ،چارچوب نظری تحقیق حاضر بر اساس مدل چهار سطحی کرکپاتریک 2استوار
میباشد .دالیل انتخاب این مدل به شرح زیر است :پشتوانه علمی این مدل؛ در دسترس بودن
اطالعات مدل؛ قابلیت سنجشپذیر بودن ابعاد و مؤلفههای برگرفته شده از این مدل؛ تواتر و
تجربه استفاده از این مدل در بسیاری از تحقیقات؛ جامع ،ساده و عملیبودن این مدل .دونالد
کرکپاتریک( )2006اشاره میکند که ارزیابی باید در چهار سطح :واکنش ،یادگیری ،رفتار
و نتایج صورت پذیرد .منظور از واکنش ،میزان عکسالعملی است که فراگیران به تمامی
عوامل مؤر در اجرای یک دوره آموزش از خود نشان میدهند .واکنش ،چگونگی احساس
شرکتکنندگان را در مورد برنامه آموزش ،اندازهگیری میکند .در بعد یادگیری بر این مهم
تأکید میشود که این نوع ارزشیابی از آن جهت اهمیت دارد که تسلط کارآموزان بر دانش
و مهارتهای ارائه شده در دوره را نشان میدهد و بازخورهای الزم را به مدرسان و طراحان
در خصوص این که کدام اهداف تحقق یافتهاند و کدام اهداف عقیم ماندهاند و باید در
دورههای آموزشی بعدی مجدداً دنبال شوند ،فراهم میسازد .از اینرو ،این نوع ارزیابی بسیار
مهمتر از ارزیابی واکنشهای کارآموزان نسبت به کیفیت دورههای آموزشی است .سومین
سطح عبارت است از تعیین این امر که آیا مطالعات و مهارتهای آموخته شده طی دورههای
آموزشی در محیط کار و سازمان بهکار بسته شدهاند و تغییر محسوس و معنیداری در رفتار
افراد شرکتکننده در دورهها بهوجود آمده است؟ منظور از رفتار ،چگونگی و میزان
تغییراتی است که در رفتار شرکتکنندگان در اثر شرکت در دورههای آموزشی حاصل
میشود و آن را میتوان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت .این سطح نسبت
به سطوح پیشین چالش برانگیزتر است .در سطح چهارم بر نتایج محسوس و قابل سنجش
در این سطح این است که سازمان چه نفعی از برگزاری دوره آموزشی اجرا شده برده است؟
منظور از نتایج میزان تحقق اهدافی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد.
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نتایج
رفتار
یادگیری
واکنش
شکل  .1الگوی چهار سطحی کرکپاتریک (برگرفته از کرک پاتریک)2006 ،

کرکپاتریک( )2005سؤاالت زیر را جهت سنجش اثربخشی دورههای آموزشی مطرح
مینماید :محتوای ارائه شده تا چه میزان نیاز آموزشی شرکتکنندگان را تأمین کرده است؟
آیا مدرسان از صالحیت و تبحر الزم جهت تدریس برخوردار بودهاند؟ آیا روشهای مناسب
تدریس به کار گرفته شده است؟ آیا تسهیالت و امکانات ،مناسب و رضایتبخش بوده
است؟ آیا زمانبندی برنامه مناسب بوده است؟ آیا وسایل آموزشی و کمک آموزشی بهکار
رفته برای ایجاد عالقه و انگیزه در شرکتکنندگان و برقراری و بهبود ارتباطات با آنها
اثربخش بوده است؟ آیا هماهنگی برنامه و فعالیتها رضایتبخش بوده است؟ برای بهبود
برنامههای مشابه بعدی چه اقدامی میتوان انجام داد؟
مزایا و معایبی به هنگام کار در هر یک از این سطوح مشاهده میشود .تحقیقات انجمن
الگوبرداری جمعیت آمریکایی آموزش و توسعه 1چنین بیان میدارد که بیشتر سازمانها
ارزیابی را تنها تا سطوح یک و دو انجام میدهند و به انجام مراحل بعد مبادرت نمیکنند.
این بررسی همﭽنین نشان داد که سازمانهای مزبور بر این اعتقادند که نتایج کمتری از سطوح
سال هفتم ،شماره  ،27تابستان 1400

سه و چهار ارزیابی بهدست میآید .به عالوه ،این اعتقاد وجود دارد که نتایج حاصل از
مراحل سه و چهار تا اندزهای مشکوک و نادرست است .نتایج تحقیق در جدول  2نشان داده
شده است.
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جدول  .1آمار استفاده از سطوح مختلف مدل ارزیابی چهار سطحی
نوع ارزیابی

درصد شرکتهای مورد بررسی

سطح 1

88/9

سطح 2

27/9

سطح 3

13/2

سطح 4

4 /3
Source: https://www.td.org

در ادامه برخی از پژوهشهای مرتبط با اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت
کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد .پژوهش صادقی ،عرفانیان خانزاده و وهابزاده( )1397با
عنوان «سنجش و ارزشیابی اثربخشی دورههای آموزشی تخصصی بر اساس الگوی کرک
پاتریک» حاکی از آن است که مشاهدات سطح اول این پژوهش ،مبین واکنش مطلوب و
باالتر از حد متوسط است ،و در سطح دوم ،یادگیری فراگیران از دورههای آموزشی در
پیشآزمون از میانگین  7/94به میانگین  17/23در پسآزمون ارتقاء یافته است ،و در سطح
سوم میزان تغییر رفتار فراگیران پس از گذشت  6ماه از برگزاری دورههای آموزشی 4/033
بوده است ،و در سطح چهارم نیز میزان تحقق اهداف سازمانی از منظر مدیران  3/933بوده
است .در نهایت ،طبق الگوی چهار سطحی کرک پاتریک ،دورههای آموزشی ،در تمام
سطوح ،موفق و اثربخش ارزشیابی شدهاند.
یافتههای پژوهش اسکندریان و گودرزی( )1395با عنوان «سنجش میزان اثربخشی
دورههای آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل کرک پاتریک» بیانگر آن است که بیش
از هشتاد درصد فراگیران(در سطح واکنش) از کیفیت دوره آموزشی رضایت داشته ،و در
سطح یادگیری نزدیک به نود درصد از اهداف و محتوای دوره اثربخش ارزیابی شده ،و در
سطح رفتار تأثیر برگزاری دوره در تغییر رفتار کاری فراگیران از نظر بیش از نیمی از فراگیران
تبعات آن(سطح نتایج) برای سازمان سودمند و اثربخش ارزیابی کردهاند.
در تحقیق فرنیا و همکاران( )1392با عنوان «ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی برگزار
شده برای شرکتهای تعاونی استان آذربایجان شرقی» که براساس الگوی چهار سطحی
کرک پاتریک انجام گرفت ،نتایج زیر حاصل شده است )1( :نتایج حاصل از ارزیابی سطح
اول ،بیانگر آن است که دورههای آموزشی برگزار شده در تغییر واکنش فراگیران اثربخش
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بوده است )2( ،نتایج حاصل از ارزیابی سطح دوم ،بیانگر این مطلب است که دورههای
آموزشی برگزار شده در افزایش یادگیری فراگیران اثربخش بوده است و موجب افزایش
تخصص ،افزایش اطالعات علمی و دانش فنی ،عالقه شغلی ،ایجاد نگرش جدید نسبت به
شغل ،و موجب عالقه و تالش برای یادگیری مستمر در فراگیران شده است )3( ،نتایج حاصل
از ارزیابی سطح سوم ،بیانگر این مطلب است که دورههای آموزشی برگزار شده در تغییر
رفتار فراگیران اثربخش بوده است و موجب افزایش توان انجام کارهای پیﭽیده و دشوار،
کاهش مشکالت و اشکاالت کاری ،توانایی و آمادگی قبول مسئولیتهای جدید ،افزایش
بهکارگیری روشهای جدید انجام کار ،افزایش بهکارگیری صحیح ابزار و وسایل کار مورد
نیاز ،ایجاد حس انعطافپذیری و همکاری گروهی ،رعایت نظم و انضباط ،افزایش سرعت
انجام کار در فراگیران شده است )4( ،نتایج حاصل از ارزیابی سطح چهارم ،بیانگر آن است
که دورههای آموزشی برگزار شده از لحاظ تغییر در نتایج فراگیران اثربخش بوده است و
باعث کاهش اشتباهات ،ایجاد هماهنگی در انجام کار ،و جلوگیری از دوباره کاریها،
کاهش هزینه ،و کاهش خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ،و رعایت اصول صرفهجویی ،و
استفاده بهتر از منابع موجود در سازمان شده است.
پژوهش آهنﭽیان و ظهورپرونده( )1389بهمنظور تشخیص عوامل مؤثر بر اثربخشی
دورههای آموزشی کارکنان در شرکت برق منطقهای استان خراسان رضوی انجام شد و به
این منظور دیدگاه مدیران و کارکنان درباره شش عنصر اصلی برنامههای آموزشی یعنی
نیازسنجی ،مربی ،محتوای منابع یادگیری ،روش ،شرایط اجرا و ارزشیابی مورد سنجش قرار
گرفت و یافته های پژوهش نشان داد که در بین عناصر اصلی یک دوره آموزشی به ترتیب
روش آموزش و شرایط اجرا ،اثرگذارتر از نیازسنجی ،محتوای یادگیری ،مربی و ارزشیابی
هستند.
تحقیق قهرمانی( )1387با عنوان «ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی شرکت برق
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منطقه ای باختر از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای
اصالحی» که بر اساس الگوی چهار سطحی کرک پاتریک انجام گرفت ،به این نتیجه رسید
که میانگین بهدست آمده برای چهار بعد الگوی کرکپاتریک نشان میدهد که هر چهار
بعد اثربخشی دورههای آموزشی ،امتیازی در حد باال داشتهاند.

سنجش اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت...

نتایج تحقیق بزازجزایری( )1384با عنوان «بررسی و ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی
برگزار شده در شرکت ملی فوالد ایران» نشان میدهد که شاخصهای متعددی مانند انطباق
محتوای دوره با نیازهای آموزشی فراگیران ،تناسب اهداف آموزشی با اهداف و سیاستهای
شرکت ،درک اهمیت آموزش از سوی مدیران ،اعتبارات کافی و مناسب ،کیفیت اساتید،
نحوه برخورد مدیران با فراگیران پس از دوره آموزشی ،افزایش عالقه و تالش فراگیران
برای یادگیری بیشتر ،افزایش دانش و اطالعات شغلی ،بهبود عملکرد شغلی و  ...برای سنجش
اثربخشی به کار گرفته شد و بر این اساس دورههای آموزشی اجرا شده طی سالهای 1377
لغایت  1381روی عملکرد کارکنان شرکت ملی فوالد ایران تأثیر داشته است .میزان
اثربخشی دوره های آموزشی بر بهبود عملکرد کارکنان شرکت فوالد برابر با  70درصد و با
اطمینان  99درصد معنیدار بوده است.
الموقاری( )2018در رساله دکتری خود با عنوان «ارزیابی آموزش و توسعه کارکنان:
مورد مطالعه صنعت ملی نفت و گاز» که در دانشگاه برونل 1انگلستان انجام شد ،از الگوی
چهار سطحی کرک پاتریک بهره گرفته است و یافتههای تحقیق بیانگر آن است که
تمرینهای قبل از آموزش با انتظارهای حاصل از نتایج آموزش رابطه معناداری دارد ،و
همﭽنین میزان آمادگی کارآموزان(فراگیران) با انتظارهای محیط آموزش و انتظارهای
حاصل از عملکرد و رفتار مربیان رابطه مثبت و معنادار دارد .در نهایت ،یافتههای تحقیق رابطه
مثبت و معنادار را بین سطوح واکنش ،یادگیری ،رفتار و نتایج تأیید کرد .عالوه بر این،
یافتههای تحقیق نشان می دهد که رفتار و عملکرد مربی با سطوح واکنش و یادگیری رابطه
مثبت و معنادار دارد ،و محیط آموزش نیز تأثیر قوی و مثبتی بر یادگیری فراگیران دارد.
یافتههای پژوهش آلیاس ،2آزمان اونگ 3و رشیدی حسن )2017(4بیانگر آن است که
عوامل مؤثر بر برنامهریزی آموزش یعنی طراحی آموزش  ،روش آموزش و مهارت شایستگی

1. Brunel University
2. Alias
3. Azman Ong
4. Roshidi Hassan
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نتایج پژوهش یاقوت ،1موهد نور 2و موهد عیسی )2017(3که به اثربخشی دورههای
آموزشی بر اساس مدل کرک پاتریک در سازمانهای دولتی کشور بحرین میپردازد،
حاکی از آن است که محیط آموزش ،محتوای دورههای آموزشی و انگیزش فراگیران بر
اجرای مؤثر برنامههای آموزشی تأثیر مثبتی دارد.
دانسون )2012(4در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت
کارکنان دانشگاه غنا» نشان داد که زمان برگزاری این کارگاه مناسب بود ،اما فرصتی برای
پرسش و پاسخ در نظر گرفته نشده بود ،وضعیت جزوات آموزشی توزیع شده در بین
کارآموزان مطلوب نبود؛ اما اسالیدهای آموزشی مربیان بهروز بود.
عمر و دیگران )2009(5در پژوهشی با عنوان «ارزیابی آموزش :مطالعه موردی مدیران
آموزش سالمت در مرکز آموزش سازمان جهانی بهداشت با استفاده از مدل پاتریک» نشان
داد بیشترین اثر آموزش در سطوح اول و دوم مدل کرکپاتریک بوده است .موفقیت برنامه
براساس نتایج ارزشیابی در سطوح دوم و سوم با مشکالتی مواجه بوده است ،ولی به ترتیب
در سطح سوم و بعد از آن سطح چهارم از مطلوبیت اثر آموزش کاسته شده است.
در یک تحقیق که در سال  2000در آمریکا انجام گرفت مشخص شد که  84درصد
شرکتها ستادههای سطح واکنش را برای ارزیابی اثربخشی آموزشهای شرکت مورد
استفاده قرار دادهاند و  39درصد ستادههای شناختی(یادگیری) 15 ،درصد ستادههای رفتاری
و فقط  7درصد شرکتها ستادههای سطح نتایج را جهت ارزیابی آموزشی مورد لستفاده
قرار دادهاند.
در خصوص ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی کارکنان در صنعت آب کشور،
پژوهشهای کافی انجام نشده و از این منظر پژوهش حاضر ،پژوهشی تازه است .از منظر
ال جدید است و در پایگاههای اطالعاتی آنالین هیچ
دانشگاهی رهیافت پژوهش حاضر ،کام ً
پایاننامه یا مقالهای یافت نشد که به بررسی اثربخشی دورههای آموزشی در صنعت آب
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کشور پرداخته باشد .از منظر علمی ،نتایج این پژوهش همانند سایر متون پژوهشی میتواند
از سوی پژوهشگران ،محققان و مدیران منابع انسانی صنعت آب کشور مورد بهرهبرداری
5. Yaqoot
6. Mohd. Noor
7. Mohd Isa
8. Dansoon
9. Omar et al
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قرارگیرد .بنابراین ،هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر ،شناسایی ادراک فراگیران از
اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت در شرکت آب منطقهای استان مازندران است و
در همین راستا ،سؤ ال اصلی پژوهش عبارت است از :واکنش ،یادگیری ،رفتار ،و ارزیابی
نتایج شرکتکنندگان نسبت به دورههای آموزشی برگزار شده در شرکت مورد مطالعه در
چه وضعیتی قرار دارد؟ با توجه به بررسی و مطالعه مبانی نظری میتوان الگوی مفهومی
تحقیق حاضر را طبق شکل  2نشان داد که فرضیههای تحقیق نیز بر این اساس شکل میگیرند.
محتوای آموزش
سمعی و بصری
مربی /تسهیلگر
واکنش

مدت و زمان دوره

محیط آموزش
مدیریت و پشتیبانی
اثربخشی دورههای
ارزیابی کلی

آموزشی
رفتار

قابلیت انتقال یافتهها
شناختی

یادگیری

عاطفی

نتایج

تغییر در نتایج
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روش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال میکند از نوع پژوهش کاربردی و بر حسب
نحوه گردآوری دادهها ،یک تحقیق توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق شامل
مدیران و کارکنان شرکت سهامی آب منطقهای استان مازندران به تعداد  200نفر بوده و از
این تعداد ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با  132نفر محاسبه گردید .برای
جمعآوری اطالعات موردنیاز این تحقیق از روشهای کتابخانهای و میدانی(مصاحبه و
پرسشنامه) استفاده شده است .در این تحقیق از روش مصاحبه ساختارنیافته استفاده گردید و
با طرح مسئله مورد نظر و سؤال و پرسشهای منظم ،محقق درصدد شناسایی دیدگاهها و
نگرشهای مدیران و کارکنان برآمده است .با توجه به انجام مصاحبه و بررسی نظرات
مصاحبهشوندگان ،پرسشنامه طراحی شد تا بتوان پاسخها را کمی نموده و سپس با استفاده از
فرمولهای آماری ،معنیدار بودن یا نبودن آنها مورد بررسی قرار گیرد .محقق با توجه به
انجام مصاحبه با هر یک از معاونین ،رؤسا و کارشناسان واحدهای مربوطه و همﭽنین مبانی
نظری تحقیق نسبت به طراحی پرسشنامه جهت گردآوری دادههای الزم اقدام نموده است.
بهمنظور روایی پرسشنامه با کسب نظرات افراد از جمله استادان دانشگاهی و افراد مجرب و
مدیران شرکت و همﭽنین مطالعه مدارک و متون علمی ،اصالحات الزم بهعمل آمده و
بدینترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه موردنظر محققان را
میسنجد .در تحقیق حاضر برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شده است و با استفاده از دادههای بهدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرمافزار
آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شده
است .پایایی پرسشنامه برابر با  0/9370محاسبه گردید .وضعیت ادراک فراگیران از اثربخشی
دورههای آموزشی ضمن خدمت در شرکت مورد مطالعه طبق طیف زیر مورد سنجش قرار
گرفته است.
سال هفتم ،شماره  ،27تابستان 1400
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شکل  .3چهار وضعیت ادراک فراگیران از اثربخشی دورههای آموزشی

1
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یافتهها
ابتدا دادهها از طریق توزیع پرسشنامه در سطح شرکت ،از بین کارکنان و مدیران جمعآوری
و سپس در نرمافزار  SPSSوارد گردید .از روی دادههای خام پرسشنامههای وارد شده،
متغیرهای تحقیق و خرده مقیاسهای آنها محاسبه شد و براساس متغیرهای حاصل شده
تجزیه و تحلیل نهایی انجام گرفت .مطابق جدول  2و  3مالحظه میشود میانگین تمامی ابعاد
و مؤلفههای نظیرشان در بررسی کلی به جز در بعد نتایج ،باالتر از سه است .همﭽنین ،میانگین
کل نمره اثربخشی در بین پاسخدهندگان نیز برابر  3/37بهدست آمده که باالتر از سه(متوسط)
است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی اثربخشی دورههای آموزشی در کل نمونه
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

محتوای آموزش

3/22

0/62

سمعی بصری و رسانه

3/32

0/93

مربی /تسهیلگر

3/68

0/70

مدت و زمان دوره

3/25

1/26

محیط آموزش

3/53

0/80

مدیریت و پشتیبانی

3/61

0/71

ارزشیابی کلی از دوره

3/76

0/81

حوزه شناختی

3/31

0/80

حوزه عاطفی

3/48

0/83

حوزه مهارتی

3/33

0/97

اثر بخشی

3/37

0/63

جدول  .3توصیف ابعاد در کل نمونه
بعد واکنش

3/45

0/54

بعد یادگیری

3/38

0/79

بعدرفتار

3/25

0/84

بعد نتایج

2/75

0/76

مطابق جدول  2و  3مالحظه میشود میانگین تمامی ابعاد و مؤلفههای نظیرشان ،به جز در
بعد نتایج ،باالتر از سه است .همﭽنین ،میانگین کل نمره اثربخشی در بین پاسخدهندگان نیز
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برابر  3/37محاسبه گردیده که باالتر از حد متوسط است .قبل از بررسی سؤاالت تحقیق
ابتدا جهت تعیین آزمون مناسب به بررسی نرمالبودن دادهها میپردازیم و بدینمنظور از
آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج نشان داد در سطح خطای  5درصد
فرض نرمالبودن مقادیر برای تمامی ابعاد و مؤلفهها بهجز مدت و زمان دوره پذیرفته شده
است ،لذا در بررسی فرضیههای نظیر این متغیرها از روشهای پارامتریک استفاده میگردد.
در بررسی پارامتریک از آزمونهای  tتکگروه t ،دوگروه مستقل و تحلیل واریانس استفاده
شده است و در حالت ناپارامتری آزمونهای همارزشان یعنی به ترتیب ویلکاکسون،
منویتنی ،کروسکال و الیس استفاده خواهد شد .در ادامه وضعیت هر یک از سطوح
چهارگانه الگوی کرک پاتریک در شرکت مورد مطالعه ،مورد بررسی قرار میگیرد.

• بررسی وضعیت سطح واکنش
جدول  .4بررسی مولفههای بعد واکنش
مولفه
محتوای
آموزش
سمعی -بصری
و رسانه
مربی و
تسهیلگر
مدت و زمان
دوره
محیط آموزش
مدیریت و
پیشتیبانی
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ارزشیابی کلی
از دوره
بعد واکنش

آماره

درجه

مقدار

ویلکاکسون

آزادی

احتمال

نتیجه

وضعیت

3/632

102

0/000

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

3/438

102

0/001

9/853

102

0/000

0/3829

3829%

0/000

6/756

102

0/000

8/662

102

0/000

9/523

102

0/000

8/423

102

0/000

بیشتر از حد متوسط
بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

مطابق جدول  4مالحظه میشود میانگین تمامی مؤلفههای سطح واکنش ،بیشتر از حد
متوسط بوده و تمامی مؤلفه ها نیز در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند .بنابراین ،در سطح
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خطای  0/05مقدار احتمال بهدست آمده از آزمون  tبا درجه آزادی  ،102کمتر از 0/05
است و از اینرو ،فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه سطح واکنش در شرکت مورد
مطالعه ،امتیازی بیشتر از  3کسب کرده است ،تأیید میگردد و میتوان ادعا نمود که وضیعت
بعد واکنش در شرکت مورد مطالعه در حد نسبتاً مطلوب قرار دارد.

• بررسی وضعیت سطح یادگیری
جدول  .5بررسی مولفههای بعد یادگیری
مولفه
یادگیری
شناختی
یادگیری عاطفی
یادگیری
مهارتی
بعد یادگیری

آماره

درجه

مقدار

t

آزادی

احتمال

نتیجه

وضعیت

3/918

102

0/000

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

5/862

102

0/000

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

3/519

102

0/001

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

4/887

102

0/000

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب

مطابق جدول  5مالحظه میشود میانگین تمامی مؤلفههای سطح یادگیری ،بیشتر از حد
متوسط بوده و تمامی مؤلفهها نیز در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند .نتایج جدول  5نشان
میدهد در سطح خطای  0/05مقدار احتمال بهدست آمده از آزمون  tبا درجه آزادی ،102
کمتر از  0/05است و از اینرو ،فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر اینکه نمره
شرکتکنندگان از دورههای آموزشی در بعد یادگیری امتیازی بیشتر از  3کسب کردهاند،
تأیید میگردد و میتوان ادعا نمود که وضیعت یادگیری شرکتکنندگان در حد نسبتاً
مطلوبی قرار دارد.

جدول  .6بررسی بعد رفتار
آماره

مقدار

درجه

مقدار

آماره

آزادی

احتمال

نتیجه

وضعیت

t

102

0/003

3/016

بیشتر از حد متوسط

نسبتاً مطلوب
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نتایج جدول  6نشان میدهد در سطح خطای  0/05مقدار احتمال به دست آمده از آزمون
 tبا درجه آزادی  ،102کمتر از  0/05است .بنابراین ،فرض صفر رد و فرض یک مبنی بر این
که نمره شرکتکنندگان از دورههای آموزشی در بعد رفتار امتیازی بیشتر از  3کسب
کردهاند ،تأیید میگردد .پس میتوان ادعا نمود که سطح رفتار در شرکت مورد مطالعه در
وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.

• بررسی وضعیت سطح نتایج
جدول  .7بررسی بعد نتایج
آماره

مقدار

درجه

مقدار

آماره

آزادی

احتمال

نتیجه

وضعیت

t

-1/317

15

0/208

کمتر از حد متوسط

نامطلوب

نتایج جدول  7نشان میدهد در سطح خطای  0/05مقدار احتمال به دست آمده از آزمون
 tبا درجه آزادی  ،15بیشتر از  0/05است .بنابراین ،فرض صفر مبنی بر این که نمره
شرکتکنندگان از دورههای آموزشی در نتایج امتیازی کمتر از  3کسب کردهاند ،تأیید
میگردد .پس میتوان ادعا نمود که وضیعت سطح نتایج در شرکت مورد مطالعه در وضعیت
نامطلوب قرار دارد.

• ارزیابی کلی وضعیت اثربخشی دورههای آموزشی
جدول  .8ارزیابی کلی وضیعت اثربخشی دورههای آموزشی
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آماره t

درجه آزادی

مقدار احتمال

نتیجه

6/033

102

0/000

بیشتر از حد متوسط است

نتایج جدول  8نشان میدهد در سطح خطای  0/05مقدار احتمال بهدست آمده از آزمون
 tبا درجه آزادی  ،102کمتر از از  0/05است .بنابرین ،فرض صفر مبنی بر این که نمره کلی
اثربخشی بیشتر از  3میباشد ،تأیید میگردد .پس میتوان ادعا نمود که اثربخشی دورههای
آموزشی در شرکت مورد مطالعه در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.

سنجش اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت...

• تبیین الگوی ساختاری تحقیق
در راستای بررسی روایی مدل ساختاری تحقیق مالحظه شد ،مدل موردنظر یک مدل همگرا
است ،زیرا شاخص  AVEدر اکثر سازهها باالتر از  0/5بوده و این شاخص نیز از ضریب
 CRکمتر و ضریب  CRباالتر از  0/7بدست آمده است .با توجه به مثبت بودن مقادیر CV-

 COMو  CV-REDنیز مالحظه میگردد مدل ارائه شده کیفیت مناسب را دارد که با
محاسبه شاخص  GOFکه برابر با  0/861محاسبه شد ،مالحظه میگردد که مدل مربوطه
نیکویی برازش الزمه را دارا است .از آنجایی که بعد نتایج از مطلوبیت و اثربخشی الزم
برخوردار نبوده ،لذا در الگوی ساختاری پژوهش حاضر ،لحاظ نگردیده است.
جدول  .9بررسی شاخصهای کفایت مدل
Cronbach’s

R

Composite

Alpha

Square

Reliability

-

0/810

0/464

0/861

0/756
0/681

CV-

CV-

COM

RED

0/204

0/204

-

0/268

0/268

-

0/759

0/558

0/558

-

0/681

0/922

0/060

0/060

-

0/515

0/544

-

0/242

0/242

-

0/615

0/686

-

0/827

0/541

0/541

-

0/788

0/866

-

0/918

0/788

0/510

0/510

-

0/771

0/851

-

0/910

0/771

0/494

0/494

-

0/868

0/848

-

0/929

0/868

0/387

0/517

0/138

0/531

0/843

0/997

0/884

0/531

0/645

0/581

0/441

0/849

0/911

0/999

0/944

0/849

0//611

0/611

-

0/674

0/955

-

0/961

0/674

بعد رفتار

0/651

0/848

0/448

0/853

0/914

0/998

0/946

0/853

بعد نتایج

AVE

Redundancy

Communality

0/464

0/708
0/678

-

0/937
0/760

0/515
0/615

محتوا
سمعی و
بصری
مربی و
تسهیلگر
محیط
آموزش
مدیریت و
پشتیبانی
حوزه
شناختی
حوزه
عاطفی
حوزه
بعد
واکنش
بعد
یادگیری
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0/377

0/377

-

0/811

-

0/767

0/896

0/811

Q1
Q1

0/703

Q4
Q5

0/749

Q6

0/872

Q7

0/868

محتوا
0/205

سمعی و بصری

0/201

Q8

Q10
Q11
Q12
Q13

0.842
0/895
0/833
0/816
0/802

مربی و تسهیلگر
0/243

0/792
0/790

واکنش

Q14
Q15

0/663

Q16

0/749

Q17

/737

Q18

/749

Q19
Q20

کلی

0/535
0/627

Q9

ارزیابی

/818
/784

محیط آموزشی

/182
/231

مدیریت و
پشتیبانی

0/341

0/208

اثربخشی
Q21

0/909

Q22

0/892

Q23
Q24
Q25

Q26

0/880
0/911

0/784

Q27

Q28

0/862
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Q30

شناختی

0/381
0/352

0/872

0/897

Q29

ارزیابی کلی

عاطفی

373

یادگیری
0/359

0/938
0/925

مهارتی
0/361

Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36

174
Q37

0/881
0/859
0/867
0/881
0/819
0/876
0/866

Q38

0/801

Q39

0/800

Q40

0/740

Q41
Q42

0/735
0/696

رفتار

سنجش اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت...
شکل  .3مدل ساختاری پژوهش حاضر

بحث و نتیجهگیری
آموزش و بهسازی منابع انسانی ،نوعی سرمایهگذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه
محسوب میشود که اگر به درستی و شایستگی برنامهریزی و اجرا شود ،میتواند بازده
اقتصادی قابل مالحظهای داشته باشد .نتایج پژوهشها نشان میدهند که توجه به آموزش و
بهسازی نیروی انسانی افزایش بهرهوری را بهدنبال دارد .سیمونین و ازمیر )2009(1معتقداند
که بهسازی منابع انسانی ،نظام بازخوردی است که سازمانها از طریق آن به توسعه شغلی و
سازمانی اقدام مینمایند و شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد بهسازی کارکنان
فرایندی است که از طریق آموزش انجام میشود .در همین راستا ،پژوهش حاضر به منظور
شناسایی ادراک فراگیران از اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت در شرکت آب
منطقه ای مازندران انجام شده است .میانگین امتیاز بهدست آمده برای ابعاد چهارگانه الگوی
کرکپاتریک نشان میدهد که اثربخشی در سه بعد واکنش ،یادگیری و رفتار در شرکت
مورد مطالعه ،امتیازی بیش از سه داشتهاند و در بین این ابعاد ،بعد واکنش با میانگین()3/45
در رتبه اول ،بعد یادگیری با میانگین( )3/38در رتبه دوم و بعد رفتار با میانگین( )3/25در
رتبه سوم؛ و همﭽنین بعد چهارم یعنی نتایج با میانگین( )2/75در رتبه چهارم قرار دارد.
بنابراین ،میتوان ادعا نمود که دورههای آموزشی ضمن خدمت در شرکت مورد مطالعه در
بعد انتقال مفاهیم ،اثربخشتر بوده است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی میشویم از اثربخشی
دورهها کاسته میشود که این مهم میتواند بهدلیل تأکید بر مباحث تئوریکی در طول دوره
یا عدم انگیزه الزم در فراگیران برای کسب دانش و ایجاد تحول باشد .نتایج حاصل از
پژوهش بیانگر آن است که فراگیران در دورههای آموزشی در مجموع ،میزان اثربخشی
دورههای آموزشی را در حد بیشتر از سه ارزیابی نمودهاند .گرچه دورههای آموزشی برگزار
شده میتوان ادعا نمود که اثربخشی آموزشهای ضمنخدمت بهطور معنیدار از میانگین
باالتر بوده است ،ولی سنجش یافته های مربوط به نتایج ،اثربخشی مناسبی را نشان نداد.
همﭽنین ،یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که سطوح سهگانه واکنش ،یادگیری و
رفتار در شرکت مورد مطالعه در وضعیت نسبتاً مطلوب و سطح نتایج در وضعیت نامطلوب
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1. Simonin & Özsomer
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قرار دارد .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش صادقی ،عرفانیان خانزاده و وهابزاده()1397
در ابعاد واکنش ،یادگیری و رفتار همسو میباشد ،به عبارتی دیگر سه سطح واکنش،
یادگیری و رفتار در هر دو پژوهش ،باالتر از حد متوسط بوده است؛ اما بعد نتایج در پژوهش
حاضر پایینتر از حد متوسط ،اما در پژوهش صادقی ،عرفانیان خانزاده و وهابزاده()1397
باالتر از حد متوسط بوده است .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش اسکندریان و
گودرزی( )1395در سه بعد واکنش ،یادگیری و رفتار همسو است ،یعنی این سه بعد در هر
دو پژوهش اثربخش است ،اما بعد نتایج در پژوهش اسکندریان و گودرزی( )1395اثربخش،
اما در پژوهش حاضر پایینتر از حد متوسط و غیراثربخش بوده است .یافتههای پژوهش
حاضر با پژوهش فرنیا و دیگران( )1392بیانگر آن است که سطوح سهگانه واکنش ،یادگیری
و رفتار در هر دو پژوهش ،اثربخش بوده ،ولی سطح نتایج در پژوهش فرنیا و دیگران()1392
اثربخشی الزم را نشان میدهد ،اما سطح نتایج در پژوهش حاضر اثربخش نبوده است .نتایج
پژوهش حاضر با پژوهش آهنﭽیان و ظهوریان( )1389نشان میدهد که مؤلفههایی نظیر
نیازسنجی ،مربی و تسهیلگر ،محتوای آموزشی ،روش ،شرایط اجرا(محیط آموزش) در
اثربخشی دورههای آموزشی مؤثر است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش بزازجزایری()1384
بیانگر آن است که مؤلفههای انطباق محتوای دوره با نیازهای آموزشی فراگیران ،کیفیت
اساتید ،افزایش دانش و اطالعات شغلی در سنجش اثربخشی دورههای آموزشی مؤثر است.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش الموقاری( )2018بیانگر آن است که محیط آموزش
نقش بسیار مهمی در یادگیری فراگیران دورههای آموزشی دارد ،به طوری که بسیاری از
فراگیران دورههای آموزشی در پژوهش حاضر بر این باورند که محیط آموزش از شادابی،
زیبایی و فضای مناسب برخوردار نیست و این مهم میتواند نقش بارزی در یادگیری و انتقال
یافتهها به محیط کار داشته باشد .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش آلیاس ،آزمان اونگ و
رشیدی حسن( )2017بیانگر آن است که مؤلفههایی نظیر طراحی آموزش ،روش آموزش و
سال هفتم ،شماره  ،27تابستان 1400
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مهارت مربیان در افزایش اثربخشی دورههای آموزشی بسیار مؤثر است .یافتههای پژوهش
حاضر با پژوهش یاقوت ،موهد نور و موهد عیسی( )2017بیانگر آن است که محیط آموزش
و محتوای دورههای آموزشی در اثربخشی دورههای آموزشی مؤثر است ،اما مؤلفه انگیزش
فراگیران عاملی است که در افزایش اثربخشی دورههای آموزشی صرفاً در پژوهش یاقوت،
موهد نور و موهد عیسی( )2017مورد توجه قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

سنجش اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت...

دانسون( )2012نشان میدهد که زمان برگزاری دورههای آموزشی مناسب بوده است.
پژوهش حاضر و پژوهش عمر و دیگران( )2009جهت سنجش اثربخشی دورههای آموزشی
از الگوی کرکپاتریک استفاده شده است و نتایج هر دو پژوهش نشان میدهد که سطح
چهارم الگوی کرکپاتریک(سطح نتایج) در سازمانهای مورد مطالعه از مطلوبیت و یا
اثربخشی الزم برخوردار نیست.
برای بهبود و ارتقاء اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت میتوان راهکارها و
پیشنهادهایی ارائه داد ،که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
• در صورتیکه دورههای آموزشی ضمنخدمت ،عملی یا مهارتی باشد ،در این صورت
مهارت پیش و بعد از دوره آموزشی مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
• از آنجاییکه فعالیتهای سازمان از جمله فعالیتهای آموزشی تحتتأثیر مأموریت،
سیاستها و اهداف کالن است ،لذا تبیین و اعالم آنها میتواند جهتگیری کلی فعالیتهای
آموزشی را ترسیم کند .در همین راستا ،باید مأموریت شرکت و واحد آموزش با مشارکت
و همکاری واحدهای دیگر شرکت تببین گردد.
• با توجه به این مهم که اثربخشی آموزش بهطور تنگاتنگ با توانایی آموزش در پاسخگویی
به نیازهای شغلی کارکنان در ارتباط است بنابراین پیشنهاد میگردد نظام ارزیابی عملکرد
کارکنان به منظور شناسایی نقاط ضعف کارکنان ،از سوی مدیران مورد توجه جدی قرار
گیرد ،زیرا نتایج حاصل از نظام ارزیابی عملکرد کارکنان میتوانند بهعنوان ورودی اصلی
نظام آموزش به خصوص در حوزه نیازسنجی آموزشی قلمداد گردد.
• با توجه به اینکه دورههای آموزشی در خارج از محیط شرکت برگزار میگردد ،بنابراین
توصیه میگردد مدیران و کارشناسان واحد آموزش بر نحوه و چگونگی برگزاری دورههای
آموزشی نظارت و کنترل کامل نمایند.
معنیداری بوده است ،بنابراین پیشنهاد میشود ضمن رعایت تجانس شرکتکنندگان در
دورههای آموزشی با رعایت نوع و سطح تحصیالت ،نسبت به بازنگری و اصالح محتوای
دورههای آموزشی متناسب با سطح تکنولوژی مورد استفاده ،نوع وظایف و مأموریت
شرکت اقدامات الزم انجام گیرد.
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• مفهوم اثربخشی دورههای آموزشی در بین مدیران و کارکنان از اختالف نظر معنیداری
برخوردار بوده است ،به طوریکه اثربخشی از دید مدیران در سطح پایینتری قرار دارد.
بنابراین ،توصیه می گردد دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی شرکت با برگزاری جلسات
مشترک با مدیران ارشد نسبت به بررسی دالیل پایین بودن اثربخشی دورههای آموزشی
همت گمارد و در همین راستا در نیازسنجیها ،برنامهریزیها و اجرای دورههای آموزشی
نظرات مدیران ارشد مورد توجه قرار گیرد.
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