
مالی و اقتصاد شهری های تخصصی کارشناسان  ارزیابی اثربخشی دوره

شهرداری تهران براساس مدل پاتریک

،يطباطبرائ  عالمر   دانشرگاه  ،يآموزشر  تيريمرد  يدکترر  يدانشجو *طباطبایی مزدآباديسيد محسن 

رانيا تهران،

00/11/09پذیرش:  10/00/09دریافت: 

شهرداري تهران ب   است. گذاري در منابع انساني براي سرماي  يابزار مطمئن ،آموزشچکيده: 

دار مأموريت خطير آمروزش   باشد، عهده رساني ب  مردم مي عنوان نهادي ک  رسالت آن، خدمت

رسراني بر  شرهروندان ترالش کننرد.       و بهسازي کارکناني است کر  بايرد در راسرتاي خردمت    

پردازنرد، بر  مراتری بيشرتر      هايي ک  ب  مسائل مالي و اقتصادي مي حساسيت اين امر در حوزه

، مگرر از  نيسرت آموزش ب  خودي خرود سرودمند   فقط ک  باشد. نكت  قابل توج  اينجاست  مي

هرا، ارربخشري مزم را    و مشخص شود ک  آموزش ارزشيابي ب  عمل آيد ،هاي ارائ  شده آموزش

پيمايشري   -در اين تحقيق ک  از لحاظ هرد،، کراربردي و از لحراظ روش، تویري ي     اند. داشت 

دوره تخصصي کارشناسان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهرران در  ارربخشي ه ت باشد،  مي

ارزيابي شده است. جامع  آماري اين تحقيرق، کلير  کارشناسران مرالي و اقتصراد       3131سال 

ن ر با روش تصرادفي سراده    341باشد ک  تعداد  ن ر مي 222شهري شهرداري تهران ب  تعداد 

و همچنرين  انرد   انرد، انتخراش شرده    شرکت کرده ها دسترس ک  در اين دوره ب  عنوان نمون  در

سراخت  براسراس    ها، پرسشنام  محقق ن ر هستند. ابزار گردآوري داده 13مديران مستقيم آنها 

باشد ک  روايي آن از نظر اساتيد و خبرگان در حوزه آموزش و پايايي آن  پاتريك مي مدل کرك

آوري شرده از   هاي جمع براي تحليل دادهبا است اده از ضريی آل اي کرونباخ، تأييد شده است. 

اي براي س  سطح اول، سوم و چهارم )واکرن،، تیييرر رفترار و نتراي ا و از      تك نمون  tآزمون 

دو گروه همبست  براي سطح دوم )يادگيري حایل شدها است اده شرده اسرت. نتراي      tآزمون 

ل پاتريك کر  عبارتنرد از    دهند در هر چهار سطح ارزيابي مد دست آمده از تحقيق نشان مي ب 

هراي آموزشري،    هاي آموزشي، يرادگيري حایرل شرده از دوره    واکن، کارکنان نسبت ب  دوره

 هاي آموزشي تخصصي برگزار تیييرات رفتاري در کارکنان و تیييرات در عملكرد سازمان، دوره

، ارربخشري  3131شده ويژه کارشناسران مرالي و اقتصراد شرهري شرهرداري تهرران در سرال        

اند. مناسبي داشت 

ارزيابي آموزشي، ارربخشي، مدل پاتريك، کارشناسان مالي و اقتصاد شرهري،   واژگان كليدي:

 شهرداري تهران

JEL :C92, P43, L44, C29بندي  طبقه

 sm.tabatabaei@atu.ac مسئول مكاتبات *

پژوهشي -فصلنام  علمي

اقتصاد و مديريت شهري

2142-2722شاپا  

، ISC ،SID ،Noormagsنماي  در 

Magiran ،Ensani ،RICeST

www.Iueam.ir

33-11، ی حات سيزدهم، شماره چهارمسال 

3134 زمستان
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مقدمه -1

اي است ک  بر  انردازه    مديريت امور کارکنان، حوزه

طررور طبيعرري  کرل حرروزه مررديريت، قرردمت دارد، امررا برر  

دستخوش تیيير و تكامل شده اسرت. نقطر  عطری ايرن     

تیيير و تكامل، جايي است ک  مديريت منابع انسراني بر    

منرابع  شرود. مرديريت    جاي مديريت کارکنان مطرح مري 

بررر دارا بررودن مبرراني و م رراهيم مررديريت  انسرراني عررالوه

تر و جديردتري را در مرديريت    کارکنان، رويكردهاي کلي

)محمرردپور زرنرردي و گيرررد  نيررروي انسرراني در نظررر مرري

ا. م راهيم مختل ري در مرديريت منرابع     3132همكاران، 

فراينرد  . انرد  انساني؛ از جمل  آموزش کارکنان مطرح شده

هاي ضرروري برراي تطبيرق     و بهسازي، از فعاليت آموزش

باشرد   نيروي انساني، با شرايط متیير سازمان و محيط مي

 چ ا، شناختي )دان،  دان، از قبولي قابل حد تواند و مي

سيسرتمي   فهرم  و )دانر، چگونر ا   پيشررفت   هاي مهارت

رفرع  برراي  ها سازمان انساني نيروي در چراا را )دان،

ايجراد يرك    .(Noe et al., 9202) نمايرد  ايجراد  مسائل

نظام اداري مطلوش و مناسی، تا اندازه زيرادي بر  کمرك    

پذير  امكان ،هاي نيروي انساني آموزش و ارتقاي توانمندي

 است. چيرگي روزافزون انسران برر طبيعرت و شرناخت و    

هرا و   ها و پژوه، براي يافتن تكنيرك  آگاهي از ناشناخت 

ابزارهاي جديد ب  منظور حل مسائل و مشركالت جامعر 

کشررورهاي در حررال پيشرررفت، مسررئل   برر  ويررژه در 

آموزش نيروي انساني را بي، از پري، مهرم و مر رر    

آمروزش سرازماني؛    .(Iqbal et al., 9209)نموده است 

هراي مرورد نيراز و     مهارت مجهز کردن کارکنان ب  دان،،

باشد ک  ايرن دانر،    ها مي هاي درست در آن ايجاد نگرش

وري سرازماني، کراه،    ها منجر ب  افزاي، بهرره  و مهارت

نظارت مستقيم بر کارکنران، بهبرود سرازماني، يرادگيري     

شرروند  پررذيري سررازمان مرري سررازماني و افررزاي، انعطررا،

ا.3134)محمدپور زرندي و طباطبايي مزدآبادي، 

هاي  با توج  ب  مشكالت احتمالي در برگزاري دوره

ها ناچار ب  طراحري و انتخراش روش يرا     آموزشي، سازمان

هاي برگرزار شرده    هايي براي گرفتن بازخورد از دوره روش

هراي آموزشري بر      باشند ک  ارزيابي يا ارزشيابي دوره مي

باشد )بحريني  يكي از اين راهكارها مي ،هاي مختلی روش

هرراي آموزشرري باعرر   ا. ارزيررابي دوره3173ان، و طبيبيرر

شود ک  نظام جامع آموزشي سازمان، ضرمن برازنگري    مي

مناسرری در هررر مقطررع زمرراني، ضررمن برطررر، شرردن   

روز و مناسری برا    هراي موجرود در آن، همرواره بر      نقيص 

اي کر  در   نيازهاي آموزشي سازمان براقي بمانرد. مسرئل    

تأريرگررذاري باشررد، سررطح ارزيررابي و  اينجررا مطرررح مرري

دست آمده از ارزيابي در سطوح گونراگون   بازخوردهاي ب 

هراي آموزشري برگرزار شرده و      وري دوره بر ارتقراي بهرره  

هراي آموزشري    اقتصادي برودن آنهرا اسرت. ارزيرابي دوره    

تواند در چند سطح یورت گيرد و نتاي  حایل از آن  مي

.(Topno, 9209)تواند مت اوت باشند  نيز مي

هراي   هراي ارزشريابي مشرهور در سرال     بيشتر مدل

گذشت  براساس الگوي ارزشيابي آموزشي چهرار سرطحي   

ارائر  شرده    3اند ک  اولين بار توسط کرك پاتريك بنا شده

اين الگو ب  عنوان الگويي جامع، ساده و عملي برراي  . بود

هاي آموزشي تویيی شده و ب  وسيل   بسياري از موقعيت

معيراري در ايرن حروزه     بسياري از متخصصان ب  عنروان 

ارزشريابي را بر  عنروان     ،. کرك پاتريرك شود شناخت  مي

تعريری کررده و    يتعيين ارربخشي در يك برنام  آموزشر 

 کنرد  گام تقسيم مري  فرايند ارزشيابي را ب  چهار سطح يا

حایرل  ها، يرادگيري   کننده ک  عبارتند از  واکن، شرکت

 شررررده، تیييرررررات رفترررراري و نترررراي  کليرررردي 

(9222(Kirkpatrick & Kirkpatrick, .

 ترالش  در مردمري،  نهادهاي عنوان ب  ها، شهرداري

حروزه   هاي ارربخ، در برنام  و اهدا، تعريی با هستند تا

 شرهري،  زندگي  استرس کاه، ب  سوم، هزاره در شهري

0- Krik Patrick
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 موفق، شهري و مديريت پايدار توسع  اهدا، ب  دستيابي

مسرئوليت شرهرداري برراي    نائل گردنرد. در ايرن راسرتا،    

رسيدن ب  اين مهم، بسيار سخت و دشوار است و نياز بر   

نيروي انساني دلسوز، ماهر و ورزيرده دارد. برراي تربيرت    

 یرحيح  اعمرال  برا  همرراه  آمروزش  هراي انسراني،   سرماي 

 عنوان ب  تهران شهرداري سازمان .ضروري است مديريت،

 باشرد،  مري  مرردم  بر   رساني خدمت آن، رسالت ک  نهادي

 کارکنراني  بهسرازي  و آمروزش  خطيرر  مأموريت دار عهده

 از شرهروندان  بر   رسراني  خدمت راستاي در بايد ک  است

در اين بين با توج  بر  اينكر     ننمايند. دريغ تالشي هيچ

تررين منبرع    ها، درآمدهاي ايجاد شده، مهرم  در شهرداري

رساني ب  شهروندان هستند، تخصص کارکنران در   خدمت

مالي و اقتصاد شهري، از اهميت فراوانري برخروردار   حوزه 

هاي متنرو  در حروزه تخصصري،     است ک  بايد با آموزش

هاي آنان را بامتر برد. البت  یررفا  برگرزاري    سطح مهارت

هاي آموزشي، کمكي ب  بهتر شدن شررايط نخواهرد    دوره

 ها مطمئن شد. کرد و بايد از ارربخ، بودن اين آموزش

هراي   عي برر آن اسرت ترا دوره   در اين پرژوه، سر  

تخصصي برگزار شده برراي کارشناسران مرالي و اقتصراد     

براسراس مردل    3131شهري شهرداري تهرران در سرال   

پاتريك مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين راستا ب  سر امت  

 زير پاسخ داده خواهد شد 

 هررراي آموزشررري تخصصررري    ارربخشررري دوره

ران در سرال  کارشناسان مالي و اقتصرادي شرهرداري تهر   

، در سطح واکن،، ب  چ  ميزان است؟3131

 هررراي آموزشررري تخصصررري    ارربخشررري دوره

کارشناسان مالي و اقتصرادي شرهرداري تهرران در سرال     

، در سطح يادگيري، ب  چ  ميزان است؟3131

 هاي آموزشي براسراس تیييررات    ارربخشي دوره

رفترراري کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري شررهرداري 

هراي آموزشري تخصصري در     از برگزاري دورهتهران، پس 

، چ  ميزان است؟3131سال 

 هرراي آموزشرري تخصصرري ويررژه   برگررزاري دوره

کارشناسان مالي و اقتصراد شرهري شرهرداري تهرران در     

، ب  چر  ميرزان براسراس ترأرير برر عملكررد       3131سال 

شهرداري تهران، ارربخ، بوده است؟

 هرراي آموزشرري   ارربخشرري دوره ارزيررابي بررين

صصرري ويررژه کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري    تخ

سرابق  ، برحسی ويژگري 3131شهرداري تهران در سال 

کار، ت اوت معناداري وجود دارد؟

پيشينه تحقيق -1

حجتي و همكاران،، ب  تحقيق در خصوص ارزيابي 

هرراي آمرروزش ضررمن خرردمت پرسررتاران  ارربخشرري دوره

اين مطالع  برا هرد، ارزيرابي ارربخشري دوره     پرداختند. 

«آمروزش بر  بيمرار   »آموزش ضمن خردمت برا موضرو     

ايرن     اسرت. براساس مردل کررك پاتريرك انجرام گرفتر     

پرستار بيمارستان  22بر روي  ،مقطعي -مطالع  تویي ي

حكيم جرجاني گرگان ک  در دوره آمروزش بر  بيمرار در    

شرماري   بر  روش تمرام   ،شرکت کرده بودنرد  3133سال 

شاخص کلي ارربخشري دوره  ان دادند نتاي  نش انجام شد.

بخشي  ت ک  در مقايس  با شاخص اعتباردرید اس72/34

دهنرده وضرعيت مطلروش و     نشاندریدا  72بيمارستان )

در انتهراي هرر دوره   . ارربخ، بودن دوره آموزشي اسرت 

گيرري مردل    کرار  تروان برا بر     آموزش ضمن خردمت مري  

زيررا   ؛ن پرداخرت آميزان ارربخشري   ب  ارزشيابي ،پاتريك

تیييرات حایرل از آمروزش در سرطح يرادگيري و رفترار      

 ،دهد و مرديران پرسرتاري   نشان ميرا ب  خوبي پرستاران 

يرابي بر  شراخص     توانند در همان راسرتا برراي دسرت    مي

 ا.3132)حجتي و همكاران،  دننريزي ک برنام  متري،با

پژوهشي  ا3132مظلومي محمودآباد و همكاران، )

 بهداشرت  آموزش هاي دوره ارربخشي ارزشيابي»با عنوان 

اند  انجام داده« کرك پاتريك مدل بر مبتني کشور اینا،

 ن رر  322مقطعي بوده و برين   -ک  اين پژوه،، تویي ي
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گرفرت.   انجرام  بهداشت اینا، گواهينام  داراي کسب  از

 کررك  مدل بر مبتني پرسشنام ، اطالعات گردآوري ابزار

هراي آگراهي،    ريك در سطح يادگيري براسراس م ل ر   پات

نگرش، عملكرد و رضايتمندي بوده است. نتراي  پرژوه،   

 پاتريرك،  کررك  ارزشيابي مدل ب  توج  نشان دادند ک  با

برگزارشرده در سرطح    آموزشي هاي دوره ارربخشي ميزان

ارتقراي  لرزوم  يادگيري، متوسط بروده اسرت و همچنران   

 سرطوح  از يرك  هرر  در يرادگيري و  آموزش فرايند سطح

.رسد مي نظر ب  ضروري آموزشي،

ا در پژوهشري کر    3132محمودي و همكراران، ) 

ن ر از مديران و کارکنران شررکت گرواه انجرام      234بين 

کارکنران،  و مديران ديدگاه از شده است بيان داشتند ک 

چهارگانر    مراحرل  گرواه در  شررکت  آموزشري  هراي  دوره

 باشد و برين  و نتاي ، ارربخ، مي واکن،، يادگيري، رفتار

 هراي  دوره ارربخشري  کارکنران دربراره   و مرديران  ديدگاه

   .ندارد وجود معناداري ت اوت آموزشي،

ا در 3131رحيميررران و طباطبرررايي مزدآبرررادي ) 

تحقيقي ب  تحليرل شركا، نيازهراي مهرارتي عمرومي و      

انرد.   تخصصي کارشناسان مالي و اقتصاد شهري پرداختر  

و اقتصراد شرهري    مرالي  کارشناسران  کلي  آماري، جامع 

باشرد   ن رر مري   222 آنها تعداد بودند ک  شهرداري تهران

ن رر   341گيرري کروکران،    نمونر   فرمول از ک  با است اده

کر  برود  آن از حراکي  پژوه، نتاي  .انتخاش شدند

در حرد متوسرط و آموزشري  نيازهاي موجود وضعيت -3

در حد بام ارزيابي شد.  آموزشي نيازهاي مطلوش وضعيت

و مطلروش نيازهراي آموزشري موجرود  وضرعيت  برين  -2

و تخصصيا ت اوت معناداري وجرود داشرت.    )عمومي

عمرومي کارشناسران مرالي و هاي بندي مهارت اولويت-1

هراي عمروميا    اقتصادي شهرداري تهران )شكا، آموزش

ار، آيين نگارش، ارتباطات، مرديريت و  مب  ترتيی شامل  آ

هراي   بنردي مهرارت   اولويرت  -4 ريزي و رايان  است.  برنام

و اقتصراد شرهري شرهرداري     مرالي تخصصي کارشناسان 

شرامل    ترتيری  هاي تخصصيا، بر   تهران )شكا، مهارت

باشرد و   مري  گرذاري  سررماي   و شررکتي  حسابداري، مالي

هراي آموزشري عمرومي و     براساس ايرن نيازسرنجي، دوره  

اقتصرراد شررهري  تخصصرري بررراي کارشناسرران مررالي و   

شهرداري تهران طراحي شده است.

ا جامعرر  3132در پررژوه، فرنيررا و همكرراران، ) 

کننرده در   ن ر ک  شامل کلي  افرراد شررکت   2231آماري 

ن رر   122هاي تعراوني بروده اسرت کر       هاي شرکت دوره

اي انتخراش   گيرري خوشر    عنوان نمون  بر  روش نمونر    ب 

هراي آموزشري    هشدند. نتاي  پژوه، نشان دادند کر  دور 

هرا   تعاوني در تمام سطوح، ارربخ، بوده ولي هر چ  دوره

شود کر    ها کاست  مي شوند، از ارربخشي دوره عملياتي مي

دليل تأکيد بر مباح  نظري در طول دوره يرا   تواند ب  مي

عدم وجود انگيزه مزم در فراگيران براي کسری دانر، و   

 ايجاد تحول در خودشان باشد.

ا در تحقيقي ب  ارزيابي 2233) ان،و همكار 3گوش

العمرل کرارآموزان    هاي آموزشي با عكرس  ارربخشي برنام 

انررد. هررد، از ايررن تحقيررق، ارزيررابي ارربخشرري  پرداخترر 

دهنده يك برنام  آموزشي با توج  بر    پارامترهاي تشكيل

واکن، کارآموزان نسبت ب  آن است. نتاي  حایل از اين 

وضرروح م رراهيم، دهنررد شر، عامررل   تحقيرق نشرران مرري 

دهري ذرذا،    تجهيزات آموزشي، محل برگرزاري، سررويس  

توانرد برر روي    کاربردي بودن دوره و روابط کارآموزان مي

واکن، مثبت آنها و ارربخشي دوره آموزشي مر رر باشرد   

(Ghosh et al., 9200). 

ا در تحقيقرري برر 2232و همكرراران، ) 2آلولرروس

هرراي اجتمرراعي بررر ارزيررابي  گيررري تررأرير حمايررت انرردازه

 ،انرد. هرد، از ايرن تحقيرق     ارربخشي آموزشري پرداختر   

مشخص نمودن عوامل اجتماعي م رر بر ارزيابي ارربخشي 

باشد. نتاي  حایرل از ايرن تحقيرق     مي هاي آموزشي دوره

0- Ghosh

9- Alvelos
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اي اجتمراعي  هر  دهنرد کر  برام رفرتن حمايرت      نشان مي

هاي آموزشري   تواند دوره سازماني مي سازماني و برون درون

تر و نتاي  حایل از آن را براي سازمان م يدتر  را ارربخ،

 .(Alvelos et al., 9202)نمايد 

مبانی نظري -0

اي گسترده تعريی انساني، نيروي خدمات کميسيون

شرده  طراحري يك فرايند  را آموزش و داده ارائ  آموزش از

از رفتراري  يها يا مهارت دان، فكر، طرز نمودن ایالح جهت

عملكررد  بر   ب  منظور نائل شردن  تجربي، يادگيري طريق

آنهرا  اهدا، ها و فعاليت از يكي در يا فعاليت يك در م رر

 فعلي رضايت افراد و هاي ک  توانايي آموزشي هاي کارگاه در

 دهنرد،  مري  را توسع  سازمان انساني نيروي نيازهاي آتي و

.(Asrar Mirza & Riaz, 9209)داند  مي

 عوامرل  تررين  مهم از ،متخصص و ديده آموزش افراد

ند،يآ يم حساش ب  ويكم بيست قرن يها سازمان موفقيت

محيطري  تیييررات  شردت  و سررعت  علت ب  امروزه ولي

رابرت  یرورت  ب  مختلی يها تخصص ب  توان  ينم ديگر

و منسوخ، کهن  يها مهارت زمان، مرور ب  زيرا ؛نگريست

نتيجر   در .شروند  يمر  ها آن جايگزين ،جديد يها مهارت

 تخصصري  آموزشري  يهرا  دوره ،اجبار ب  بايد يا ها سازمان

روز نيراز  برا  مطرابق  و پايردار  مسرتمر،  یورت ب  را خود

يرا  روند پي، ،جديد شیل نياز با متناسی و کنند برگزار

سرازمان  خرار   از را خرود  موردنيراز  متخصصرين  ک  ناي

يهرا   نر  يهز، هرا  سرازمان  یورت، دو هر در .کنند نيتأم

خواهند رو  روبي فراوان مشكالت با و متحمل را سنگيني

آنچرر  از خررود . (Stephens & Dailey, 9202) شررد

هاي آموزشري ترا    تر است آن است ک  دوره ها مهم آموزش

عبرارتي، اگرر در گذشرت      چ  ميزان ارربخ، هسرتند. بر   

هاي آموزشري و شررکت کارکنران در آنهرا      برگزاري دوره

رسريد، امرروزه از آمروزش انتظرار      نظرر مري   کننده ب  اقنا 

 رود ک  بتواند تحقق اهدا، سازماني را تسرهيل نمايرد   مي

ا. 3177)ابيلي و همكاران، 

برنامر   ارربخشي سنج، ميزان و ارزشيابي، تویيی

وسريل   بر   آن اسرت.  در شرده  تعيرين  هراي  هرد،  تحقق و

سرنجيده   نظرر،  مرورد  اهردا،  ب  نزديكي ميزان ارزشيابي،

مرورد،  هرر  در ،يابيارزشر  در .(Bates, 9223)شرود   مري 

جملر   از .شروند  مشرخص  و یير تعر کرامال   دير با هرا  هد،

 از عبارتند کرد اشاره ها ن  آب توان يم ک  يابيارزش يها هد،

نکارآموزا شرفتيپ زانيم صيتشخ و سنج، -

ارائر  و صينقرا  رفرع  انحرافرات،  تكرار از رييجلوگ -

یمناس يها حل راه

 يهرا  راه آموزش، يها روش بودن سودمند سنج، -

ها آن صينقا رفع و ميتعل

اداري ماتيتصم اخذ جهت شتريب اطالعات کسی -

 .(Ghosh et al., 9200) رهيذ و

 ،يآموزش برنام  مدت طول در مداوم طور ب  ديبا يابيارزش

ادام  ،کار يواقع طيمح در آن دنبال  در يحت و آن انيپا در

از شناخت از پس و کنترل ،برنام  ضعی نقاط تا باشد داشت 

 .(Ghosh et al., 9209)کرد  تيتقو را آنقوت  نقاط و برده نيب

 ضرروري  و مزمي ابرزار  ،يآموزش يها دوره يابيارزش

 کر   طروري  بر   ؛شرود  يمر  محسروش  آمروزش  ريمرد  برراي 

 آمروزش  بر   كيسرتمات يس نگررش  ن كيم جزء ،يابيارزش

 گرردآوري  نظرارت،  مانند ،يابيارز هد، و شود يم محسوش

توجر  دير با .اسرت  زيير ر برنام  فرايند بهبود براي اطالعات

برنامر  اجرراي  از پرس  برار  كير  فقرط ي ابير ارز کر   داشت

برنامر  اجراي طول تمام در بلك ؛ رديپذ ينم انجام يآموزش

اهدا،  با را عملكرد قيتطب تا رديگ انجام ديبا مستمر طور ب 

 .(Alvelos et al., 9202) سازد سريم برنام 

 و جرامع  یير تعر ،آمروزش ي ارربخشي ابيارز مورد در

 فراينررد کرر  اسررت نير ا ل،يدلرر و نرردارد وجررود يمشخصر 

ي ارربخشر ي ابير ارز. اسرت  دشروار ي کرار  آن، بر  ي ابيدسرت 

ي هرا  آمروزش  ،ميکن نييتعي حدود تا نك ياي عني ،آموزش
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 ازير موردن يهرا  مهارت جاديا ب  منجر حد چ  تا شده انجام

 اسررت شرردهي کرراربرد وي عملرر یررورت برر  سررازمان

(Harris et al., 9203 Brad.)

ي اررهرراي ابيارزشرر همرران ايرر آمرروزشي ارربخشرر

 محسرروشي آموزشرري ابيررارزي هررا روش ازي كرري ،يآموزشرر

توجر   ها سازمان، آموزشي ارربخش ب ها  سازمان اما شود، يم

 ينترا  برر  شرتر يبي ابيارزش نو  نيا تأکيد و اند کردهي خای

 (.Towler et al., 9203) است کار زمان در آموزش

ارزيرابي  »عنروان   خود تحرت  کتاش در كيپاتر کرك

 يارربخشر ي ابيارزش مدل سطح چهار، «يآموزشي ها برنام 

 سرطح  چهرار ي دارا مردل  نير ا. نمرود  ارائ  را خود آموزش

 از عبارتند ک  باشد يم

نسربت بر  افرراد  واکرن،  سطح، نيا در :واكنش -1

 نكر  يا. شود يم  دهيسنج ،يريادگي تجارش ودوره آموزشي 

ي راضر  آن از و برند يم لذت يآموزش برنام  از رانيفراگ ايآ

از دوره  کننردگان  شررکت  واکرن،  ،گرر يد انيب ب  ؟هستند

 مردرس،   لير قب ازي عروامل  بر   نسربت آموزشي برگزارشده 

 و التيتسه ،يبند زمان جدول ارائ ، وهيش درس،ي ها سرفصل

 و نيترر  سراده  کر   باشرد  يمر  مردنظر ي ريادگي يها تيفعال

. اسرت ي آموزشر ي هرا برنام ي ابيارزش كرديرو نيتر متداول

 العمررل عكررس ترروان يمرر ،يآموزشرر دوره انيررپا از پررس

در مرورد ميرزان رضايتشران از     را دوره در کنندگان شرکت

 . ,Kirkpatrick & Kirkpatrick)9222( ديسنج ،دوره

م،يم راه  ایرول،  دان،، اين سطح، در ي:ريادگی -1

 دورهي ط کنندگان شرکت ک يي ها مهارت و قيحقا ،مطالی

 راي ريادگير  اگر و رديگ يم قرار سنج، مورد ،اند گرفت  فرا

فررد در نتيجر     مهرارت  و نگررش  دانر،،  ،يافرزا  و رييتی

 و اشررا،  ،يآگراه  زانير م م،يبداني آموزش دوره در شرکت

 و هرا  مهرارت  م،يم راه  ایرول،  بر   دهير د آموزش فرد تسلط

اوي ريادگير  زانيم دهنده نشان ،دورهي ط در شده ارائ  تيفعال

 معمروم  ي ابيارزشر  نير ا .(Ghosh et al., 9209) باشد يم

 انجام رانيفراگ از مدرس توسط دوره انيپا از پس بالفایل 

 دري ارربخشي ابيارزش معر، ،دوره انيپا امتحانات. شود يم

 . (Attia & Honeycutt Jr, 9209) باشد يم سطح نيا

ي ها آزمون با ،باشد دان، سطح دري ريادگي چنانچ 

 د،يسرنج  راي ريادگير  زانير م تروان  يمر ي ليتحص شرفتيپ

 وي عملكررد ي هرا  آزمرون  ،باشرد  مهارت سطح در چنانچ 

ي هررا پرسشررنام  بررا ،باشررد نگرررش سررطح در چنانچرر 

 اخرذ  .ديسرنج  راي ريادگير  زانير م توان يم سنج، نگرش

آنچر   نمودن مشخص ب  منظور 2آزمون پس و 3آزمون ،يپ

ي گريد روش زين است آموخت  يآموزش دوره قيطر از فرد

.(Rafiq, 9202) باشد يم ن يزم نيا در

از ،يآموزشرر دوره در شرررکت جرر ينت در :رفتااار -0

 رفترررار رييرررتی ،يآموزشررري هرررا دورهبرگرررزاري  اهررردا،

 آنران  شریل  برا  ارتباط در ،يکار طيمح در کنندگان شرکت

 کر   آنجرا  از دکنر  يمر  نشران  خراطر  كيپاتر کرك. باشد يم

 رخي آموزشر ي ها گاهيجا گريد اي درس کالس دري ريادگي

 را ها مهارت آن ،فرد ک  ندارد وجودي نيتضم چيه ؛دهد يم

 .(Cervai and Polo, 9202) ببررد  کرار  ب  زين خود شیل در

 مطررح ي ريادگير  انتقرال  بحر   نجرا يا در عبارت ديگرر،  ب 

 مهرارت  دان،،ي ريکارگ ب  ،يريادگي انتقال از منظور. است

 طيمحر  در ،يآموزشر  طيمحر  درشده  فراگرفت ي رفتارها و

 بر   وابست  ،يريادگي انتقال البت . باشد يما سازماني )واقع

 کراربرد ي بررا  سرازمان  جرو  برودن  مناسری  ؛چرون ي عوامل

 ازي برخرروردار و همكرراران و تيريمررد تيررحما مطالرری،

 معموم . هاست آموخت  کاربرد جهت مزم تيموقع و فریت

 از پس ماه چند ،افراد عملكرد و رفتار رييتیي ابيارزشي برا

 قير طر از هرا  آن ميمستق رانيمد از ،يآموزش دوره برگزاري

 .(Rafiq, 9202) دشو يم س ال پرسشنام 

و محسررروس  ينترررا سرررطح، نيرررا در :جینتاااا -9

 توجر   مورد آموزشي ها برنام ي اجرا ازي ناش سنج، قابل

 سرطح  نيا دري اساس پرس، گريد عبارت ب . رديگ يم قرار

0- Pretest

9- Posttest
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ي آموزشر  دورهي برگرزار  ازي ن عر  چ  سازمان ک  ستا نيا

 .(Simpson et al., 9202) است برده ،شده اجرا

روش تحقيق -9

کراربردي و از لحراظ    ،اين تحقيق، از لحراظ هرد،  

پيمايشي اسرت. هرد، از ايرن تحقيرق،      -روش، تویي ي

هرراي تخصصرري برگررزار شررده    ارزيررابي ارربخشرري دوره 

شرهري شرهرداري تهرران در    کارشناسان مالي و اقتصراد  

 باشد. بر اساس مدل کرك پاتريك مي 3131سال 

مالي  کارشناسان کلي جامع  آماري اين پژوه، را 

برابرر برا    آنهرا  تعداد ک  تهران شهرداري شهري و اقتصاد

 ن رر،  13بود و مديران مستقيم آنهرا بر  تعرداد     ن ر 222

 شرهري،  و اقتصراد  مالي کارشناسان بين از دادند. تشكيل

نمونر    ن ر 341 تعداد ساده تصادفي گيري نمون  براساس

در دسترس ک  در ه ت دوره تخصصري برگرزار شرده در    

شدند. اند، انتخاش شرکت کرده 3131سال 

سراخت    ابزار گردآوري اطالعات، پرسشرنام  محقرق   

کرم ترا    )خيلي تايي ليكرت باشد ک  براساس طيی پن  مي

زيادا ساخت  شده است. اين پرسشرنام ، در سرطح    خيلي

باشد ک  واکن، کارشناسران   س ال مي 24واکن،، شامل 

نسرربت برر  رامررالي و اقتصرراد شررهري شررهرداري تهررران 

هاي آموزشي تخصصي برگزار شده در سال  برگزاري دوره

، در س  بخ، محتواي آمروزش، نحروه تردريس و    3131

دهرد. برا توجر      ره، مورد ارزيابي قرار مينحوه برگزاري دو

، ه ررت دوره تخصصرري ويررژه 3131برر  اينكرر  در سررال 

کارشناسان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، برگزار 

شده است و براي هر دوره، پرن  هرد، رفتراري، تردوين     

شده است، پرسشنام  در سطح سوم؛ يعني ارزيابي تیيير 

شهري شرهرداري تهرران   رفتار کارشناسان مالي و اقتصاد 

باشررد و برر   سرر ال مري  12پرس از برگررزاري دوره، داراي  

همين یورت در سطح چهارم؛ يعني ارزيابي نتاي  حایل 

سر ال   27حصول،  از برگزاري دوره، با توج  ب  نتاي  قابل

 تدوين شده است. 

مورد در اين پژوه،، براي تعيين پايايي پرسشنام  

آزمررون یررورت پرري، عرردد پرسشررنام  برر  42اسررت اده، 

آل اي کرونباخ ، SPSSافزار  تكميل شد و با است اده از نرم

دسرت آمرد و از آنجرايي     ب  332/2محاسب  و برابر با عدد 

توان گ ت، پرسشرنام    بامتر است مي 2/2ک  اين عدد از 

تحقيق، از پايايي مزم برخوردار بوده است. ضرايی آل راي  

یرورت   تحقيرق بر    کرونباخ براي هرر يرك از متیيرهراي   

مشخص شده است. 3جداگان  در جدول 

ضریب آلفاي كرونباخ -1جدول 

ضریب آلفاي كرونباخمتغير

323/2واکن،

722/2رفتار

323/2نتاي 

هاي نگارندگان( منبع: )یافته

ب  منظور تعيين روايي پرسشنام ، از نظر اسراتيد و  

گيرري شرده    افراد خبره در حوزه آموزش و ارزيابي، بهرره 

است ک  نتاي  حایل برا همگرايري برام، نشران از روايري      

 پرسشنام  تحقيق دارد.
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هرراي تخصصرري    بررراي ارزيررابي ارربخشرري دوره   

اقتصراد شرهري شرهرداري    برگزارشده کارشناسان مالي و 

، در سررطح واکررن،، پرسشررنام  3131تهررران در سررال 

ترردوين شررده بررين کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري 

ن رر و در سرطح رفترار و     341شهرداري تهران ب  تعرداد  

نتاي ، بين مديران مسرتقيم کارشناسران مرالي و اقتصراد     

ن رر توزيرع شرد.     13شهري شهرداري تهرران بر  تعرداد    

 مقيراس  ب  توج  با ،ها آماري داده تحليل و تجزي  منظور ب 

از  اطمينران  از پس و همچنينها  دادهاي  فایل  و پيوست 

 اسميرنی، کلموگرو، آزمون از طريق ها، داده بودن نرمال

اي براي سطح اول، سروم و چهرارم و    نمون  تك tاز آزمون 

دو گروه وابست  براي سطح دوم مدل پاتريرك    tاز آزمون

آزمرون و   است اده شده است؛ زيرا در اين سرطح، از پري،  

آزمون براي هر ه ت دوره ک  توسرط مدرسرين دوره    پس

یورت گرفت ، است اده شده است. همچنين براي بررسري  

هاي آموزشي تخصصي ويژه  ارربخشي دوره ارزيابي ت اوت

هري شرهرداري تهرران در   کارشناسان مالي و اقتصراد شر  

سررابق  کررار، از تحليررل   ، برحسرری ويژگرري3131سررال 

 طرف  است اده شده است. واريانس يك

هاي تحقيق یافته -2

برر  منظررور پاسررخ برر  سرر ال اول پررژوه،؛ يعنرري 

هاي آموزشي تخصصي کارشناسان مرالي   ارربخشي دوره»

، در سرطح  3131و اقتصادي شرهرداري تهرران در سرال    

اي  نمونر   ترك  tاز آزمرون   «ميزان اسرت؟  واکن،، ب  چ 

س ال است کر    24است اده شده است. اين قسمت شامل 

 32ترا   3مربوط ب  محتواي آموزش، س امت  2تا  3س امت 

مربروط بر     24ترا   33مربوط ب  نحوه تدريس و سر امت  

ن رر از   341باشرد کر  برين     هرا مري   نحوه برگرزاري دوره 

شرهرداري تهرران، پرس از     کارشناسان مالي و اقتصاد شهري

 ، توزيع شرده 3131شده در سال  ه ت دوره تخصصي برگزار

باشد. مشخص مي 2است ک  نتاي  حایل از آن در جدول 

ري تهران نسبت به مربوط به كارشناسان مالی و اقتصادي شهردا اي در سطح واكنش نمونه تک tنتایج آزمون  -1جدول 

1000هاي آموزشی تخصصی در سال  برگزاري دوره

DftSigانحراف معيارميانگينسطوح واكنش

42/427/2342322/333222/2محتواي آموزشي

44/422/2342224/37222/2نحوه تدريس

12/424/2342322/33222/2نحوه برگزاري

17/434/2342277/333222/2کل واکن،

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته

باشرد،   طور ک  در جردول برام مشرخص مري     همان

دست آمده اسرت   ب  222/2 (sig)ميزان سطح معناداري 

نتيجر   تروان  مري  آمرده،  دسرت  ب  tميزان  ب  توج  و با

برين   α= 23/2سرطح   در داري معنري  ت راوت  گرفت ک 

هراي تجربري وجرود     ا با ميرانگين 1ميانگين نظري )عدد 

هراي تجربري،    اينكر  ميرانگين    دارد. بنابراين، با توج  بر  

کر    توان اذعان کررد  باشد، مي بامتر از ميانگين نظري مي

هاي تخصصي برراي کارشناسران مرالي و اقتصراد      آموزش

ي از ، واکن، مثبت3131شهري شهرداري تهران در سال 

 کنندگان در دوره ب  همراه داشت  است. سوي شرکت

برر  منظررور پاسررخ برر  سرر ال دوم پررژوه،؛ يعنرري 

هاي آموزشي تخصصي کارشناسان مرالي   ارربخشي دوره»
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، در سرطح  3131و اقتصادي شرهرداري تهرران در سرال    

آزمررون و  از پرري،« يررادگيري، برر  چرر  ميررزان اسررت؟  

شرده ويرژه   آزمون براي ه ت دوره تخصصري برگرزار    پس

کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري شررهرداري تهررران، 

دسرت آمرده قبرل از     هراي بر    است اده شرده اسرت و داده  

دو گرروه   tبرگزاري دوره و پس از آن، ب  وسريل  آزمرون   

تحليل شدند ک  نتاي  حایرل شرده در    و همبست ، تجزي 

باشد. شايان ذکر اسرت نمررات از    جداول زير مشخص مي

ها قبل و بعد از  اند و توسط مدرس دوره همحاسب  شد 22

هر دوره یورت گرفت  است.

آزمون یادگيري حاصل شده كارشناسان مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران در  آزمون و پس نتيجه پيش -0جدول 

 ها تک دوره براي تک 1000سال 

آزمون/  پيش

آزمون پس
معيارانحراف  ميانگين

بعد –قبل 

DftSigانحراف معيارميانگين

112/3232/3آزمون دوره  پيش
21/2- 37/3 342 222/22-222/2

113/3213/3آزمون دوره  پس

134/322/3آزمون دوره  پيش
33/2- 24/3 342 722/24-222/2

134/3272/2آزمون دوره  پس

027/332/3آزمون دوره  پيش
12/7- 31/3 342 337/12-222/2

032/3732/3آزمون دوره  پس

932/3237/3آزمون دوره  پيش
11/2- 34/3 342 211/12-222/2

921/3732/3آزمون دوره  پس

277/322/3آزمون دوره  پيش
32/2- 31/3 342 132/21-222/2

223/3222/2آزمون دوره  پس

272/337/3آزمون دوره  پيش
44/7- 23/3 342 242/44-222/2

224/3723/3آزمون دوره  پس

242/713/3آزمون دوره  پيش
21/7- 33/3 342 232/42-222/2

247/3323/3آزمون دوره  پس

هاي نگارندگان( منبع: )یافته

حاصل شده كارشناسان مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران در آزمون كل یادگيري  آزمون و پس نتيجه پيش -9جدول 

 1000سال 

انحراف معيار ميانگين انحراف معيار تعداد نمونه ميانگين

42/2 23/2 341 72/3 آزمون پيش

11/2 13/2 341 22/32 آزمون پس

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته
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جدول 2- آزمون t دو گروه همبسته براي سطح یادگیري براي هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهري 

شهرداري تهران در سال 1000 

DftSigانحراف معيارميانگين

222/2-22/2342274/311 -72/2 بعد-قبل

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته

 tميزان  و 222/2 (sig)با توج  ب  سطح معناداري 

ت راوت  گرفرت کر    نتيجر   تروان  مري  آمرده،  دسرت  بر  

آزمررون و  بررين پرري،  α= 23/2سررطح  داري در معنرري

آزمون در سطح يادگيري برراي هرر ه رت دوره و در     پس

تروان اذعران    ها وجود دارد. بنابراين مي مجمو  کلي  دوره

تخصصي ويرژه کارشناسران   هاي  کرد ک  يادگيري از دوره

برر  یررورت  ،مررالي و اقتصرراد شررهري شررهرداري تهررران 

 معناداري حایل شده است.

ارربخشي »براي پاسخ ب  س ال سوم پژوه،؛ يعني 

هاي آموزشي براساس تیييرات رفتراري کارشناسران    دوره

مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، پرس از برگرزاري   

، چر  ميرزان   3131هاي آموزشي تخصصي در سرال   دوره

اي است اده شده اسرت. ايرن    نمون  تك tاز آزمون « است؟

بخرر، بررراي ه ررت دوره تخصصرري برگررزار شررده ويررژه  

کارشناسان مالي و اقتصراد شرهري شرهرداري تهرران در     

، انجام شده اسرت کر  برراي هرر دوره، پرن       3131سال 

ماه بعرد   1س ال و  12هد، رفتاري مشخص شده؛ يعني 

سران  از برگزاري هر دوره، توسط مديران مستقيم کارشنا

مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، تكميل شده است 

 د.نباش مشخص مي 3دست آمده در جدول  ب ک  نتاي  

 كارشناسان مالی و اقتصادي شهرداري تهران پس برگزاري در سطح تغيير رفتاراي  نمونه تک tنتایج آزمون  -2جدول 

1000هاي آموزشی تخصصی در سال  دوره

DftSigانحراف معيارميانگين

32/2342314/22222/2 24/4 تیيير رفتار

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته 

باشد ميرزان   مشخص مي 3طور ک  در جدول  همان

 دسرت آمرده اسرت و برا     ب  222/2 (sig)سطح معناداري 

گرفت ک  نتيج  توان مي آمده، دست ب  tميزان  ب  توج 

بين ميانگين نظري  α= 23/2سطح  در داري معني ت اوت

هاي تجربي وجرود دارد. بنرابراين، برا     ا با ميانگين1)عدد 

هراي تجربري، برامتر از ميرانگين      اينك  ميرانگين   توج  ب 

هراي   کر  آمروزش   اذعران کررد  تروان   باشد، مي نظري مي

تخصصرري بررراي کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري    

، از ديرردگاه مررديران 3131شررهرداري تهررران در سررال  

مسررتقيم آنهررا، تیييررر رفترراري مثبررت معنرراداري در     

کارشناسان مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران ايجراد  

 کرده است.

ب  منظور پاسخ بر  سر ال چهرارم پرژوه،؛ يعنري      

هاي آموزشي تخصصي ويرژه کارشناسران    ي دورهبرگزار»

، ب  3131مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در سال 

چ  ميزان براساس ترأرير برر عملكررد شرهرداري تهرران،      

اي اسرت اده   نمونر   ترك  tاز آزمرون   «ارربخ، بوده است؟

س ال است؛ يعني برراي   27شده است. اين قسمت شامل 
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نتيجر  عملكرردي از سروي    شده، چهار  ه ت دوره برگزار

مراه بعرد از    1شهرداري تهران، مردنظر بروده اسرت کر      

 برگزاري هر دوره، توسط مديران مستقيم کارشناسران مرالي  

و اقتصاد شهري شهرداري تهران، تكميل شده اسرت کر    

ا.2باشند )جدول  مشخص مي 2دست آمده در جدول  ب نتاي  

تهران پس به كارشناسان مالی و اقتصادي شهرداري  اي در سطح نتایج عملکردي نمونه تک tنتایج آزمون  -2جدول 

1000هاي آموزشی تخصصی در سال  برگزاري دوره

DftSigانحراف معيارميانگين

23/2342372/22222/2 73/1 نتاي  عملكردي

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته

باشد ميرزان   مشخص مي 2طور ک  در جدول  همان

 دسرت آمرده اسرت و برا     ب  222/2 (sig)سطح معناداري 

گرفت ک  نتيج  توان مي آمده، دست ب  tميزان  ب  توج 

نظري  بين ميانگين α= 23/2سطح  در داري معني ت اوت

هاي تجربي وجرود دارد. بنرابراين، برا     ا با ميانگين1)عدد 

هراي تجربري، برامتر از ميرانگين      اينك  ميرانگين   توج  ب 

هراي   آمروزش کر    توان اذعران کررد   باشند، مي نظري مي

تخصصرري بررراي کارشناسرران مررالي و اقتصرراد شررهري    

 شرهرداري تهرران  شهرداري تهران، باع  عملكررد بهترر   

گرديده است.

 بين»ب  منظور پاسخ ب  س ال پنجم پژوه،؛ يعني 

هرراي آموزشرري تخصصرري ويررژه   ارربخشرري دوره ارزيررابي

کارشناسان مالي و اقتصراد شرهري شرهرداري تهرران در     

سابق  کار، ت اوت معنراداري   ، برحسی ويژگي3131سال 

طرف  اسرت اده   از آزمون نحليل واريانس يك« وجود دارد؟

. انرد  مشرخص شرده   7دول شده است ک  نتاي  آن در جر 

طرفر  در   شايان ذکر است براي انجام تحليل واريانس يك

آزمرون و نمرره    سطح يادگيري، ابتدا ت اضل نمره کل پس

آزمون هرر يرك از کارشناسران مرالي و اقتصراد       کل پي،

شهري شهرداري تهران محاسب  شده اسرت و برر مبنراي    

آن، تحليل واريانس یورت گرفت  است.

هاي تخصصی  مقایسه ميانگين ارزیابی اثربخشی در سطوح چهارگانه ارزشيابی كرک پاتریک مربوط به دوره -2جدول 

 با توجه به سابقه كار 1000كارشناسان مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران در سال 

سطوح چهارگانه 

ارزشيابی كرک 

 پاتریک

سال 10زیر سال 10تا  10بين   سال 10باالي  

 F Sig انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

43/4 واکن،  37/2  13/4  34/2  13/4  34/2  373/3  342/2  

34/2 يادگيري  33/2  72/2  22/2  73/2  24/2  123/2  332/2  

23/4 تیيير رفتار  34/2  22/4  33/2  23/4  32/2  332/3  112/2  

32/4 نتاي   22/2  23/4  33/2  33/1  24/2  223/4  224/2  

(نگارندگانهاي  منبع: )یافته
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محاسرب  شرده در تمرام سرطوح      Fمقدار آماره 

با درج  آزادي  ،هارگان  مدل ارزشيابي کرك پاتريكچ

ترر اسرت؛ بنرابراين     کوچرك جردول    Fاز مقردار  342و  2

هاي آموزشري تخصصري کارشناسران     ارربخشي دوره ارزيابي

 ، برراي 3131مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در سال 

تمام سطوح مدل ارزشيابي کرك پاتريك، بين سطوح سابق  

سرال،   22برامي  و  سرال  22تا  32سال، بين  32کار؛ زير 

داري وجرود نردارد.    ت اوت معني α=  23/2در سطح 

داد کر  برين     آزمون تحليل واريانس نشانبنابراين نتاي

هراي آموزشري    ارربخشري دوره  ارزيرابي  و سابق  کرار 

تك سطوح ارزشيابي کررك   خصوص تك در تخصصي

ندارد. وجود داري معني پاتريك، ت اوت

گيري و پيشنهاد نتيجه -2

هرراي  برر  ارزيررابي ارربخشرري دوره  ايررن پررژوه،،

شررهري کارشناسرران مررالي و اقتصرراد  ويررژه تخصصرري 

. براسراس  اسرت پرداخت   3131در سال  شهرداري تهران

 ،مشخص گرديرد  ،تحليل اطالعات و نتاي  حایل از تجزي 

 ،پاتريرك  کركهاي آموزشي در هر چهار سطح مدل  دوره

داراي ارربخشي بوده است. با عنايت ب  اين امر از آنجا ک  

 ،هاي آموزشي برگزار شده واکن، کارکنان نسبت ب  دوره

، بررراي ح ررح و حتري ارتقرراي کي يررت  باشرد  مرري مثبرت 

بر    مالي و آموزشي شرهرداري تهرران   مديران ها، آموزش

ها، سرطح   افزاي، سطح آگاهي پس از دوره  عواملي چون

هرا، کامرل    ها، مطلوبيت شيوه تردريس دوره  دشواري دوره

دوره، بررآورده سراختن انتظرارات کارکنران،      اهدا،بودن 

هرراي  طلوبيررت فعاليررتهرراي کالسرري، م مطلوبيررت بحرر 

گروهي، ارتباط دوره با شیل فرد، سازگاري وسايل کمك 

ها، کي يت کلي وسرايل   دوره اهدا،اي با  آموزشي و رسان 

تصراوير و ...ا، توانرايي    کمك آموزشري )ابرزار نوشرتاري،   

هرا در هردايت و کنتررل کرالس، ميرزان کي يرت        مدرس

گان ب  بازخوردهاي ارائ  شده در کالس، تشويق يادگيرند

بح  در کالس توسط مدرسين، روشن بودن توضيحات و 

، روشن بودن مدرسانهاي مدرس، ارربخشي کلي  آموزش

هراي   ، فايرده کلري دوره  انهاي مدرس توضيحات و آموزش

توج  خراص   ،فايده هاي آموزشي بي آموزشي و تعداد دوره

مبذول نمايند ک  نتراي  حایرل از ايرن سرطح از الگروي      

، ا3132)حجتري و همكراران،    پرژوه، پاتريك با نتاي  

ا، محمرودي و  3132مظلومي محمودآبراد و همكراران، )  

ا همسرو  3132) و همكاران، فرنياو  ا3132همكاران، )

 باشد. مي

پاتريررك کرر  يررادگيري  کررركدر سررطح دوم مرردل 

از آنجرا کر     ،باشرد  هاي آموزشي مري  هحایل شده از دور

هرراي آموزشرري مناسرری  يررادگيري حایررل شررده از دوره

 هرا،  آمروزش  کي يرت  ارتقاي حتي و ح ح ، برايباشد يم

افزاي، توانمندي کارکنران،    مديران بايد ب  عواملي چون

هرراي کارکنرران، افررزاي، سرررعت عمررل  افررزاي، مهررارت

 ،کارکنران  کارکنان، افزاي، دقت کارکنان، افزاي، تسلط

توج   ،بهبود انجام وظايی و افزاي، تعهد شیلي کارکنان

 و حجتري تحقيقات  باک  اين نتيج   خاص مبذول نمايند

 همكراران،  و محمودآبراد  مظلرومي  ،ا3132) همكاران،

 و فرنيرررا وا 3132) همكررراران، و محمرررودي ،ا3132)

.  باشد ا همسو مي3132) همكاران،

توجر  بر  اينكر     در سطح سوم مدل پاتريرك و برا   

هاي آموزشي تیييرات رفتاري در کارکنران   برگزاري دوره

مديران ها،  براي افزاي، کي يت آموزش ،ايجاد کرده است

بايد ب  عواملي چرون بهبرود رفترار شرهروندي کارکنران،      

بهبود اخالق کاري کارکنان، بهبود کي يت رفترار شریلي   

کارکنرران، افررزاي، کميررت رفتارهرراي شرریلي کارکنرران،  

محسوس بودن تیييرات رفتاري در کارکنران، محسروس   

بودن پايداري تیيير رفتار در کارکنران، محسروس برودن    

تیييرات رفتاري در بلند مدت و محسوس بودن تیييررات  

توجر  خراص مبرذول    بايرد  رفتاري سرازنده در کارکنران   

حجتري و همكراران     پرژوه، نتيج  حایل برا   ک  نمايند
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ا، 3132و همكررراران )، مظلرررومي محمودآبررراد ا3132)

 و همكرراران، فرنيرراو  ا3132محمررودي و همكرراران ) 

 باشد. ا همسو مي3132)

در آخرين سطح مدل پاتريك ک  ب  نتاي  حایل از 

پرردازد برا توجر  بر  اينكر  برگرزاري        دوره آموزشي مري 

هاي آموزشي تیييرري در عملكررد سرازمان داشرت       دوره

بايد ب  عواملي  مديرانها،  کردن دوره براي ارربخ، ،است

ايجاد تیييرات مثبرت در سرازمان، نزديرك شردن       چون

سازمان بر  اهردا، خرود، محسروس برودن فوايرد برراي

سازمان، سود مناسی مالي براي سازمان، افرزاي، تعرالي   

سررازمان، افررزاي، بهسررازي سررازمان، افررزاي، کي يررت   

رسرراني، افررزاي، کررارايي و ارربخشرري، افررزاي،   خرردمات

، افرزاي، ارزش نرام و برنرد سرازمان و     وري سرازمان  بهره

داشرت  باشرند کر      ويرژه توجر    کارکنران افزاي، اعتماد 

، مظلرررومي ا3132)تحقيقرررات حجتررري و همكررراران، 

ا، محمودي و همكاران، 3132محمودآباد و همكاران، )

 باشد. ا همسو مي3132) و همكاران، فرنياو  ا3132)

 توان گ ت انجرام ارزيرابي ارربخشري    در مجمو  مي

شرود ترا    هاي آموزشي در شهرداري تهران باع  مري  دوره

تررري از چگررونگي   مررديران و کارکنرران تصرروير روشررن  

دست آورند و مديران آموزشري را   هاي آموزشي ب  فعاليت

هراي   قوت و ضرعی برنامر    سازد تا نسبت ب  نقاط قادر مي

برودن هرر     آموزشي آگاهي پيدا کنند و در جهت ارربخ،

 آموزشي تالش کنند. هاي چ  بيشتر دوره

هاي آموزشي تخصصري   تر شدن دوره براي ارربخ،

گردد  پيشنهادهاي زير ارائ  مي

سازماني هاي آموزشي دوره ارربخشي آنجا ک  از-

شریلي  بر  نيازهراي   پاسرخگويي  در ها آموزش توانايي با

شود ارزيابي ارربخشري   مي پيشنهاد ارتباط دارد، کارکنان

آموزشري تخصصري در چهرار سرطح     هاي  براي کلي  دوره

مدل پاتريك یورت گيرد.

ها  کنندگان دوره با توج  ب  اينك  واکن، شرکت-

 نحروه  و تردريس  نحروه  آمروزش،  در س  بخ، محترواي 

گرردد از   گيررد، پيشرنهاد مري    یورت مري  دوره، برگزاري

هراي   هاي نوين آموزشري خصویرا  در آمروزش دوره    روش

 اده شرود ترا   تخصصي مرالي، مثرل روش مربيگرري اسرت    

ها افزاي، يابد. ارربخشي دوره

با توج  ب  اينك  دو سطح تیيير رفترار و نتراي    -

ها انجرام   کنندگان در دوره توسط مديران مستقيم شرکت

هراي   گردد مديران مسرتقيم از دوره  شود، پيشنهاد مي مي

تخصصرري اطررال  کررافي داشررت  باشررند، اهرردا، رفترراري 

ري و شررکت کارکنران در   ها را بشناسند و از برگرزا  دوره

ها حمايت کنند. دوره

با عنايت بر  سرطح تیييرر رفترار، برراي هرچر -

شود کارکناني کر    ارربخ، بودن اين سطح، پيشنهاد مي

دهنرد و   مطالی فراگرفت  شده را ب  محيط کار انتقال مري 

کنند، مورد تشويق قرار گيرند. از آن است اده مي

منابع -2

ا. 3177نژاد، مهدي؛ يوزباشي، عليرضا. ) سبحانيابيلي، خدايار؛ 

هرراي  ارربخشرري دوره يبررسرري عوامررل مرر رر بررر ارتقررا

فصلنام  مديزيت و منرابع انسراني در یرنعت    آموزشي. 

 ا. 3) 1ن ت، 

ا. ارزيرابي  3173بحريني، سيد حسرين؛ طبيبيران، منروچهر. )   

آموزشي دکتراي شهرسازي دانشرگاه تهرران طري دوره    

 .22-31ا، 12)12، نرهاي زيبانشري  ه، 21-71

زاده، يدال ؛ فرهرادي راد، حميرد؛    حجتي، حميد؛ مهرعلي

آلوستاني، سوداب ؛ آقاماليي، محسن؛ اقبال، اشكان؛ 

بخ، ارزيرررابي اررررر ا.3132نوبررراذي، ذالمرضرررا. )

فصرلنام   ، آموزش ضرمن خردمت پرسرتاران    هاي دوره

 .42-14ا، 1)2مديريت پرستاري، 

ارزيابي ارربخشري  ا. 3133خراساني، ابایلت؛ دوستي، هومن. )

. تهررران  هرراي سررازماني )راهنمرراي عمليرراتياآمرروزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات ینعتي ايران.
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 ؛طباطبررايي مزدآبررادي، سرريد محسررن   ؛رحيميرران، حميررد 

الزامرات   .ا3134) .طراهري، مرتضري   ؛کراوه  ،تيمرورنژاد 

شناسران مرالي و اقتصراد    هراي کار  توسع  کي ي آموزش

فصرلنام  اقتصراد و مرديريت    شهري شهرداري تهرران،  

 .23-42، ا32)1 ،شهري

ا. 3131) .طباطبايي مزدآبادي، سيد محسن ؛رحيميان، حميد

هرراي عمررومي و  تحليررل شرركا، و نيازسررنجي مهررارت

تخصصي کارشناسان مالي و اقتصاد شرهري شرهرداري   

-27، ا7)2 ،فصلنام  اقتصاد و مرديريت شرهري  تهران، 

32. 

 .جرور، فريرده   آوارسين، یادق؛ فرشبا، فرنيا، محمدعلي؛ ملكي

 آموزشررري هررراي دوره ارربخشررري ا. ارزيرررابي3132)

اسرتان آذربايجران    تعراوني  هاي شرکت براي برگزارشده

 .41 -22ا. 23) 3فصلنام  آموزش و ارزشيابي، شرقي. 
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، فصلنام  رهيافتي نو در مديريت آموزشيآزاد اسالمي، 
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