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  :مقدمه 

  : بهسازي منابع انسا نی  و نقش واهمیت آموزش

اندگار در فرد صورت آموزش وبهسازي تجربه وفعالیتی است مبتنی به یادگیري که به منظور ایجادتغییر نسبتا م
آموزش وبهسازي می تواند تغییر در نگرش .و بتواند توانایی خود را براي انجام کار بهبود بخشد اتا .می گیرد 

به عبارت دیگر آموزش وبهسازي به .،دانش ، توانمندي و مهارت ورفتار شغلی واجتماعی افراد را موجب شود 
آموزش . استن ها نسبت به کار وهمکاران وسازما نشان آنگرش معناي به وجود آمدن تغییر در دانش افراد و

،وظایف نقش وتاثیر بسزایی در افزایش دانش ومهارت افراد وبهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان  وبهسازي
  .د وفعالیت هاي شغلی شان دار

ه افراد نه تنها تواناییی اکثرا سازمان هاي موفق که توازنی میان آموزش وتوسعه ایجاد می کنند اطمینان دارند ک
ارند بلکه آمادگی پذیرش وظایف ومسئولیت هاي جدید وباالتر نیز برخوردارند وبا دانجام وظایف شغلی فعلی را 

 (George green 2003).آموزش آن ها را براي پذیرش مسئولیت بیشتر وباالتر آماده می سازند 

  : ارزیابی آموزشی 

ن ارزشهاست ،در واقع ارزشیابی قسمتی از فرآیند هاي انسانی است به ترتیبی که ارزیابی در واقع به مفهوم یافت
  .پیوسته در صدد ارزشیابی اعمال وتجربه هایی است تا عملکرد آینده ،رضایت مشتري را به دست آورد 

  :فرآیند ارزشیابی 

دف اصلی از ارزشیابی ه. ارزشیابی فرآیندي براي قضاوت درباره شایستگی یا ارزش چیزي به حساب می آید 
حرفه اي تولید اطالعاتی است که می تواند در طرح ریزي واجراي برنا مه ها براي باال بردن کیفیت زندگی مورد 

ارزیابی نیازمندي ها ،ارزشیابی فراگیران :ارزشیابی ممکن است در اشکال مختلف نظیر .استفاده قرار گیرد 
    .ه ها ، ودیگز انواع آن صورت گیرد ،ارزیابی اثر بخشی کارکنان ، تحلیل هزین

  :اثربخشی 

عملکرد .عملکرد سازمان هاي هر جامعه وملتی اساس وزیربناي عملکرد آن جامعه وملت را تشکیل می دهد 
را انجام صحیح  یپیتر دراکر اثر بخش.سازمانها در قالب دو مفهوم اساسی اثر بخشی وکارایی اندازه گیري میشود 

  .اانجام کار درست می داند کارها و کارایی ر 

کارایی در حقیقت به رابطه بین درون داد وبرون داد اشاره دارد وبه دنبال حداقل منابع وهزینه هاست -
)(robins Spence 2005  
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مواد ،پول ،نیروي (اثر بخشی یعنی میزان دستیابی به هدف هاي تعیین شده وکارایی حداقل استفاده از منابع   -
  daft ,2006   )   (.ولید برون داد است براي ت)انسانی 

میالدي تحقیقات وسیعی در مورد اثر بخشی سازمانی صورت گرفت مروري بر تحقیقات  1970و  1960در دهه 
  :مذکور سی معیار اثر بخشی را نشان میدهد که برخی از آن ها عبارتند از 

ت شغلی ، انگیزش ، برنامه ریزي وهدف گذاري ، اثر بخشی کلی ، بهره وري ،کارایی ، میزان غیبت از کار ، رضای
  .از آن جمله می باشند ....... و  تاکید بر آموزش وبهسازي

  

   :موزشی آاثر بخشی 

  
ار دشواري ک ن آدر مورد مفهوم اثر بخشی آموزشی تعریف جامع ومشخصی وجود ندارد زیرا فرآیند دستیابی به 

آموزش هاي انجام شده تا چه حد به ایجاد حدودي تعیین کنیم  موزش یعنی اینکه تاآارزیابی اثر بخش .است 
به عبارتی دیگر ارزیابی اثربخشی .مهارت هاي مورد نیاز سازمان به صورت عملی وکاربردي منجر شده است 

موزان در اثر آموزش هاي اجرا شده ،تعیین میزان انطباق رفتار آآموزشی یعنی تعیین نتایج قابل مشاهده از کار
وزان با انتظارات نقش سازمانی ،تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است ،تعیین کارآم

  .میزان تواناییهاي ایجاد شده در اثر آموزش ها براي دستیابی به هدف ها 
ن می بنابر این باید گفت که اثر بخشی آموزش از طریق بررسی کارایی درون وبرون نظام آموزش سازمانی تعیی

موزشی آ گردد یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی وبرونی سیستم آموزش سازمان ها را اصالح کنیم تقریبا اثربخشی
   )ایرج سلطا نی( .تضمین می شود 

  
  

  

  

  

  

 

  

  



٤ 
 

  :مشخصات کلی طرح 

دانش ، در هزار ه سوم با توجه به موقعیت جهانی ، اقتضاي شرایط وعصر تکنولوزي اطالعات مدیرت : بیان مسئله 
وبی شک داشتن یک .به عنوان مهمترین عامل در سازمان مطرح می باشد محکزنی وتوجه به منابع انسانی 

موزشی اثر بخش در هر سازمانی می تواند زمینه بهبود عملکرد عوامل انسانی واجراي هدفمند برنامه آساختار 
ن خدمت جهت ارتقاء سطح علمی موزش هاي حیآضرورت طراحی واجراي .هاي سازمانی را به وجود آورد 

ز ئکارکنان و دستیابی به تکنولوژي جدید در سازمان هاي امروزي امري حیاتی است ،منتها آن چه بیشتر حا
شیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزي زار.اهمیت است سنجش میزان اثر بخشی این آموزش هاست 

ي واجراي برنامه هاي زي را درباره چگونگی طرح ریموزشی است که انجام صحیح آن اطالعات بسیار مفیدآ
اموزشی در اختیار می گذارد وبه ویژه آن که اجراي هر دوره متضمن سرمایه گذاري هنگفت است سازمان ها 
همیشه منابعی را براي آموزش کارکنانشان ودر تالش براي از بین بردن شکاف صالحیتی آن ها به کار می برند 

اثر بخشی .موزشی رویکرد کاملی نیست آن اثر بخشی به صورت مطلق ودر پایان یک دوره لذا اگاهی از میزا.
موزش ایجاد وتضمین گردد و در پایان این فرآیند براي اطمینان از آوکیفیت آموزش می بایست در طول فرآیند 

گامی در یک دوره گیري قرار گیرد به عبارتی اثر بخشی هن صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد بررسی و اندازه
  :موزشی حاصل خواهد شد که آ

 .نیاز هاي آموزش به روشنی تشخیص داده شود  .1

 .برنامه مناسبی براي برطرف ساختن نیاز ها طراحی شود  .2

 .برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد  .3

ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و در نهایت دستیابی به اهداف انجام  .4
 . شود 

وسعه منابع انسانی نه تنها در افزایش دانش ومهارت ویزه در کارکنان نقش بسزایی دارد بلکه باعث موزش وتآلذا 
می شود که افراد در ارتقاي سطح کارایی و اثر بخشی سازمان سهیم شده وقادر باشند تا خود را با فشار ها ي 

ظ شرایط خاص زمانی یکی ا ز موزش وبهسازي منابع انسانی در عصر کنونی به لحاآ.متغیر محیط وفق دهند 
ه هاي آموزش  این مهم اصوال در قالب برنام.ذیر ساز مان ها وموسسات محسوب می شود پوظایف اجتناب نا

به منظور تصمیم ) تحقق یافتن هدف ها (ارزشیابی اثر بخش .مدون ، کوتاه مدت یا دراز مدت به اجرا در می آید 
  .گیري هاي مربوط به ادامه ، قطع ، تعدیل یا گسترش برنامه هاست 

کردن دوره هاي  پاتریک ، ساختاري براي اثر بخش گدر این طرح سعی بر این است تا با استفاده از مدل کر 
از چهار سطح  را موزشیآمدل پاتریک اثر بخشی دوره هاي .آموزش پرسنل در دانشگاه کاشان ایجاد شود 

از خصوصیات بارز این مدل مد نظر قرار دادن .واکنش ، یادگیري ، انتقال ونتایج مورد ارزیابی قرار می دهد 
  . اهداف فردي ، گروهی وسازمانی آموزش است
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  : رورت طرح اهمیت وض
 هدفمند شدن هزینه هاي آموزش  -1

 ایجاد حس کفایت وشایستگی در بین کارکنان -2

ایجاد انسجام در کلیه حوزه هاي کاري با استفاده از یک مدل  -3
  آموزشی اثر بخشی براي تامین اهداف سازمانی در راستاي سند چشم انداز

  

  :هدف کلی طرح 

  شگاه کاشانایجاد ساختارآموزش اثر بخش کارکنان در دان •

  :اهداف اختصاصی 

 موزش ضمن خدمت اثر بخش آایجاد ساختار  .1

 س از گذراندن دوره هاي آموزشی پایجاد تغییر رفتار در کارکنان  .2

دستیابی به اهداف وماموریت هاي پیش بینی شده در سند چشم  .3
 انداز 

 ایجاد یک الگوي آموزش منسجم ویکپارچه  .4
  

  :قلمرو ومحدوده تحقیق 
این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان اعم از زن ،مرد، استخدام رسمی ، پیمانی ، قرارداد  جامعه آماري

  .نفر می باشد 386معین  و خرید خدمات می با شد که تعداد آن ها 
  

  :فرضیه ها یا سواالت تحقیق 
 

آیا از طریق اجراي برنامه هاي آموزشی در دانشگاه کاشان نتایج  .1
 تامین خواهد شد ؟شغلی مورد انتظار 

موزش ضمن خدمت فعلی در تامین اهداف وماموریت هاي آآیا روش  .2
 ساز مان موثر بوده است ؟

آیا می توان با الگوي ارزیابی اثر بخشی کرگ پاتریک یکپارچگی و  .3
 انسجام سازمانی دانشگاه کاشان را افزایش داد ؟

کاشان  آیا روش آموزش فعلی باعث تغییر در رفتار کارکنان دانشگاه .4
 شده است ؟
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  :روش شناسی طرح 

  موزش کارکنان در دانشگاه کاشانآ ایجاد ساختار اثر بخش  موضوع
  توصیفی پیمایشی  روش پژوهشی

خرید خدمات  –قرارداد معین  –رسمی  –کلیه کارکنان دانشگاه کاشان اعم از پیمانی   جامعه آماري
  .نفر می باشند  386 که تعداد

  نفر 30  نمونه آماري
  نمونه گیري تصادفی ساده  روش نمونه گیري

وري آنحوه جمع 
  پرسش نامه  اطالعات

  و آنالیز واریانس tآزمون   روش هاي آماري
  

قان ودانشمندان ارائه شده قدر این بخش به تحقیقات وبرخی مدل هایی که براي ارزیابی اثر بخشی توسط مح
  :است اشاره می شود 

مدل . 6                             پاتریک مرحله اي 4مدل ارزشیابی  .1
 سالیوان

روش . 7                           الگوي انتقالی هالتون                     .2
TVS                      

مدل .9                                                  مدل هدف مدار تایلر  .3
      فرآیندي ارزیابی برنامه هاي     

طرح . 10                          ناهمخوانی  /  مدل ارزشیابی اختالف  .4
 مقایسه گرو ههاي ایستا

 مدل ارزشیابی مبتنی بر دافعه .5
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ن ها سیستم انتقال را به آ.هالتون وهمکارانش کارشان را به وسیله سیستم انتقال توسعه داده اند  2000در سال 
وزشی وسازمانی که در انتقال یادگیري بر عملکرد سازمانی اثر می گذارند عنوان همه مولفه هاي فردي ،آم

در الگوي مورد استفاده هالتون وهمکارا نش چارچوب فرض بر سه نتیجه آموزش مقدماتی است .،تعریف کردند 
بول در یک این نتایج به عنوان نتایج مورد ق. این نتایج عبارتند از یادگیري ، عملکرد فردي ، ونتایج سازمانی .

وزش را با بررسی مرویلر وگلداستین تحقیق بر روي انتقال آ.مداخله آموزشی براي منابع انسانی تعریف شده اند 
نقش شرایط انتقال ،شرایطی چون موقعیت ها ونتایجی که هر یک از موانع وامکانات وحمایت ها براي تسهیل 

آن ها درباره چهار عامل موقعیتی بحث کردند . دند یاد گرفته شده است ، توسعه داانتقال آن چه از آموزش 
این موارد آن چه که کارآموزان یاد گرفته اند را .عامل هدف ، عامل اجتماع ، عامل وظیفه ، وعامل خود کنترلی :

  .یاد آوري می کنند یا حداقل فرصتی براي استفاده از آنچه یاد گرفته ا ند مهیا می کنند 
  

  :ان جهت اهداف ذیل مورد استفاده قرار دهد الگوي انتقالی را می تو
 براي ارزیابی مشکالت بالقوه فاکتور هاي انتقال دوره  .1

 براي ارزشیابی برنامه هاي آموزشی  .2

 براي رسیدگی به مشکالت انتقال شناخته شده .3

 .براي طراحی مداخالت هدفمند .4

 .براي ارزشیابی یکپارچه انتقال  .5
  

می دانند ساختاري  5مولفه هاي آموزش را به طور کلی شامل اندازه گیري ،به طور کلی )  2003کانلی وکلوي (
انتظارا ت عملکرد انتقال ،انتظارات نتایج عملکرد ، مقاومت در برابر تغییر ، خود کارامدي عملکرد : که عبارتند از

  .، و هدایت عملکرد 
  

س از سنجش اثر پ 2004در سال .دارد توجه به آموزش وبهسازي نیروي انسانی افزایش بهره وري را به دنبال 
بخشی دوره هاي آموزشی در شرکت موتورال مشخص شد که هر یک دالر سرمایه گذاري در آموزش کارکنان 

  .دالر بازده به همراه داشته است  33
  

  : در این الگو چهار سطح براي ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود  :الگوي کرگ پاتریک 
  

    (REACTION)واکنش    :سطح نخست 
منظور از واکنش میزان عکس العملی است که فراگیران به تمامی عوامل موثر در اجراي یک دوره آموزش ا ز 

  .خود نشان می دهند 
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  (LEARNING )یادگیري  :  سطح دوم 
یادگیري عبارت است از تعیین میزان فراگیري مهارت ها ،تکنیک ها وحقایقی است که در دوره آموزشی به 

آموزش هاي پیشین ،ضمن وبعد از ت کنندگان ،آموخته وبراي آنان روشن شده است و می توان از راه شرک
  .شرکت در دوره هاي آموزشی به آن ها پی برد 

  
   (  BEHAVIOR) رفتار : سطح سوم 

زشی منظور از رفتار چکونگی ومیزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره هاي آمو
  .حاصل می شود وان را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت 

  
  

  (RESULTS)نتایج  : سطح چهارم 
اندازه گیري این سطح .منظور از نتایج میزان تحقق هدف هایی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد 

ها ، دوباره کاریها ، افزایش کیفیت تولیدات وخدمات  بسیار مشکل است و در آن شواهدي از قبیل کاهش هزینه
  .بررسی می شود 

 
  


