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تأثير سطوح ارزیابی بر بهبود کيفيت دورههای آموزشی شهرداری تهران با رویکرد
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چکيده
برگزاری دوره های آموزشی در هر سازمانی ،از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمايه انسانی است که بر ابعاد مختلف
عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادی ،تأثيرگذار می باشد .نظام آموزش هر سازمان نياز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن
برطرف گردد و بهرهوری دورههای برگزار شده باالتر رف ته و توجيه و صرفه اقتصادی داشته باشد .در اين راستا ارزيابی
دورههای آموزشی می تواند کمک شايانی نمايد .هدف از اين تحقيق ،بررسی تأثير سطوح ارزيابی بر بهبود کيفيت دورههای
آموزشی برگزار شده برای کارشناسان مالی شهرداری تهران میباشد .جامعه آماری اين تحقيق را کليه کارشناسان مالی
شهرداری تهران تشکيل میدهند که تعداد  249نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .ابزار
گردآوری اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامه میباشد که با استفاده از روشهای استاندارد ،پايايی و روايی آن ،مورد تأييد
قرار گرفته است .جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون  T-studentو برای رتبهبندی ،از آزمون فريدمن استفاده شده است.
نهايتاً مشخص گرديد هر پنج سطح ارزيابی آموزش بر روی بهبود کيفيت دورههای آموزشی ،اثرگذار میباشد .همچنين
نتايج به دست آمده از آزمون فريدمن نشان دادهاند که سه سطح ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل ،شناسايی نتايج کليدی
آموزش و محاسبه بازگشت سرمايه ( ،)ROIاولويت اول تا سوم را به خود اختصاص میدهند؛ به عبارتی ،نتايج به دست آمده
از اين سه نوع ارزيابی ،بيانگر تأثير بيشتر دورههای آموزشی برگزار شده میباشد.
واژههاي کليدي :ارزيابی ،آموزش ،سطوح ارزيابی آموزش ،کيفيت آموزش ،شهرداری تهران ،عملکرد اقتصادی
طبقهبندي .R10, P27, I20, I21, I23, C52 :JEL

 -2عضو هيأت علمی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ و رئيس انجمن علمی اقتصاد شهری ايران
 -1عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران
 -9دکتری مديريت آموزش عالی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران
 -*4دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران ،مسئول مکاتباتsm.tabatabaei@atu.ac.ir :
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ارتقای عملکرد اقتصادی
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آموزش و پرورش نظاام يافتاه و سيساتمی؛ يکای از

زمانی و برطرف شدن نقيصههای موجاود در آن ،هماواره

تنظيمکنندههای اصلی و مهم روش زندگی برای نوجوانان،

به روز و مناسد با نيازهای آموزشی سازمان بااقی بماناد.

جوانان ،مديران ،سازمانها و تماامی اقشاار هار جامعاهای

مسأله ای که در اينجا مطرح می باشاد ،تاأثير ارزياابی در

مایباشاد ) .(Khorshidi et al., 2012رشاد و توساعه

سطوح گوناگون بر ارتقای بهاره وری دورههاای آموزشای

سازمانها در زميناههاای مختلاف اقتصاادی ،اجتمااعی و

برگزار شده و اقتصادی بودن آنها است .ارزيابی دورههاای

فرهنگی نيازمند توسعه و رشد سرمايه انسانی آنها میباشد

آموزشی میتواند در چناد ساطح صاورت گيارد و نتاايج

که اين کاار از طرياق آماوزش ميسار مایشاود .تحاوالت

حاصل از آن نيز می تواند متفاوت باشد .آنچه ماا در ايان

فزاينااده در زمينااه داناال تکنولااوهی ،نيازهااای آموزشاای

تحقيق به عنوان هدف در پی دستيابی به آن مایباشايم،

جديدی را برای مشاغل مختلف باه وجاود مایآورناد کاه

تأثير سطوح مختلف ارزياابی آماوزشهاای برگازار شاده

تحصيالت رسمی و دانشگاهی به تنهايی پاساخگو نباوده و

برای کارشناسان مالی شهرداری تهران بر بهباود کيفيات

به انواع ديگر آموزش؛ از جمله آموزشهای ضمن

خادمت2

دورههای آموزشی میباشد.

نياز است (کاظمپور و غفاری .)2992 ،بررسیهای صاورت
گرفته نشان مایدهناد کاه آماوزشهاای ضامن خادمت

 -2پيشينه تحقيق

میتوانند نيروی انسانی سازمان را اثربخل ،کارا و توانمناد

فيااروزی و همکااارانل در تحقيقاای بااه ارزيااابی

نمايند ) .(Ourangi et al., 2012باا توجاه باه اهميات

اثربخشی دورههای آموزشی با به کارگيری الگوی

جاناسن9

تأثيرگذاری سرمايه انسانی بر دستيابی سازمان به اهاداف

پرداخته اند .روش اين تحقيق از نوع شابه آزمايشای باوده

خااود ،فعاليااتهااای آموزشاای ماانظم در تمااام سااطوح

است .به منظور سنجل متغير نگارش و رضاايت ،از طارح

سازمانها صورت مایگيارد (عباسايان .)2931 ،آنچاه از

پااس -آزمااون 4بااا گااروه گااواه 1و باارای ساانجل متغياار

اهمياات زيااادی برخااوردار اساات ،اثربخشاای و کااارايی

يادگيری ،از طرح پيل آزمون -6پس آزمون با گاروه گاواه

دورههای آموزشی برگزار شده میباشاد؛ زيارا در صاورت

استفاده شاده اسات .دو گاروه  63نفاره باه عناوان گاروه

نقص در اين دورهها ،منابع به هدر میروناد و زياانهاای

آزمايل و گواه ،مورد مطالعه قرار گرفتند .نتاايج حاصال از

اقتصادی به بار می آيند و نظاام آموزشای طراحای شاده

اين تحقيق نشان میدهد که به کارگيری الگاوی طراحای

برای سازمان نياز دچاار مشاکل و ناکارآمادی مایشاود

مسألهمحور سازندهگرا ،در آموزش معلمان موجد افازايل

) .(Ourangi et al., 2012از سااوی ديگاار وجااود

اثربخشی دورههای آموزشی میشاود .همچناين مشاخص

دورههای آموزشی با کيفيت میتواند عملکرد کارکناان را

شده است که فراگيران در گروه مساألهمحاور ساازندهگارا،

ارتقا دهد.

رضايت بيشتر ،نگرش مثبتتر و يادگيری بهتری نسبت به

با توجه به مشکالت احتمالی در برگزاری دورههای
آموزشی ،سازمان ها ناچار به طراحای و انتخااب روش ياا

فراگيران گروه سانتی و موضاوعمحاور دارناد (فياروزی و
همکاران.)2991 ،

روش هايی برای گرفتن بازخورد از دوره های برگزار شاده

محمد هادی و همکارانل ،به تحليل رضايتمنادی

میباشند .انجام ارزيابی 1باه روشهاای مختلاف ،يکای از

فراگيران از دورههای آموزشی ضامن خادمت بار مبناای

اياان راهکارهااا ماایباشااد (بحريناای و طبيبيااان.)2936 ،
ارزيابی دوره های آموزشی باعث می شود که نظاام جاامع
1- In-Service Training
2- Assessment

3- Johnson Pattern
4- Post-Test
5- Control Group
6- Pre-Test
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 -1مقدمه

آموزشی سازمان ،ضمن باازنگری مناساد در هار مقطاع

تأثير سطوح ارزيابی بر بهبود /...حسين محمدپور زرندی ،داود دانلجعفری ،گشتاسد مظفری ،سيدمحسن طباطبايی مزدآبادی اا 31

در اين تحقيق ،توسعه روش شناسی تضامين کيفيات در

صندوق اجتماعی اروپا که در ايتاليا مایباشاند پرداختاه

آموزش منابع انسانی ،به عنوان هدف تحقيق میباشد .در

شده است .برای تجزيه و تحليل دادههاايی کاه از طرياق

اين تحقيق بر مبناای رويکارد نظاری کيفيات خادمات،

مصاحبه جمع آوری شده اند از روشهاای کمای و کيفای

مؤلفه های کيفيت در آماوزش مناابع انساانی ،شناساايی

استفاده شده است .نتايج حاصل از تحقيق نشان مایدهاد

شده و با تمرکاز بار مفهاوم رضاايت منادی مشاتری در

که شناسايی ابعاد ارزيابی و همچنين بازگشات سارمايه ياا

چارچوب مؤلفاههاای ماذکور و سيساتم تحليلای مادل،

) 6(ROIبرای ارضای نيازهای ارزيابی ذینفعاان ،مناساد

تحليل اهميت -عملکارد ،باه عناوان روش ناوينی بارای

میباشد .همچنين برای باه دسات آوردن نتاايج مناساد،

تضمين کيفيت ) 1(QAدر آموزش ارائه شده است .نتايج

همگرايی /واگرايی ذینفعان نيز بايد مشاخص گاردد؛ زيارا

تحقيق با ماتريس اهميت -عملکرد ) 9(IPطراحای شاده

در ناوع ارزياابی ،تأثيرگااذار مایباشااد و در نهايات مياازان

که بر اساس آن و تئوریهای مربوط به کيفيت خدمات و

اهميت هر متغير ارزيابی در بين ذینفعان مشاخص شاود؛

شناسايی آنها برای دوره آموزش موردنظر ،میتوان ميزان

زيرا بر اساس همين اولويت ،ابعاد مناسد ارزياابی انتخااب

رضايت از دوره آموزشی را مورد سنجل قرار داد (محمد

میگردند ).(Guerci & Vinante, 2011

هادی و همکاران.)2992 ،
ميرزا و رياض 4در تحقيقی ،به نيازسنجی و ارزيابی

 -3مباني نظري

آموزش در بخال بانکاداری اساالمی پرداختاهاناد .ايان

آموزش کارکنان

تحقيق بار روی کارکناان باناکهاای اساالمی در کشاور

در دنيای معاصر بيل از هر زماان ديگار ،بقاا و دوام

پاکستان صورت گرفته است و اطالعاات الزم باه وسايله

سازمانهاا در گارو تعاادل باين روشهاای انجاام کاار در

ابزار پرسشنامه جمع آوری شاده اسات .در ايان تحقياق،

سازمان باا تغييار و تحاوالت و ناوآوریهاای فراساازمانی

7

متغير تجزيه و تحليل عملکرد ،تجزياه و تحليال شاغلی،

است (فتحی واجارگاه .)2939 ،امروزه سازمانها در دنيايی

توسعه اشتغال و دانل ،مهارت و توانايی به عنوان متغيار

پيچيده حضور دارند که مسأله تغيير و تحوالت ،بخشای از

مستقل می باشند و نياز آموزشی به عنوان متغير وابساته

مسائل روزمره آنها میباشد .سازمانها بارای بقاا ناچاار باه

در نظر گرفته شده است .نتاايج باه دسات آماده از ايان

انطباق با اين تحوالت هساتند .يکای از بخالهاای مهام

تحقيق نشان میدهند که روند ارزيابی نيازهای آموزشای

درونی سازمانها سرمايه انسانی آنهاا اسات کاه مایتواناد

و ارزيابی دوره آموزشی ،تجزيه و تحليل عملکرد و تجزيه

عامل کليدی موفقيت باشد .ارتقای سطح دانال تئاوری و

و تحليل شغلی ،از جمله مهمترين عوامال ماؤثر بار نيااز

عملی نيروی انسانی ،راهحلی برای هم گام شدن با تغييار و

آموزشی يا ارزيابی دوره های آموزشی بانکاداری اساالمی

تحوالت درون و برون سازمانی میباشد ).(Lee, 2006

میباشند ).(Mirza & Riaz, 2012

مديريت امور کارکنان ،حوزهای است که باه انادازه

جورسی و وينانته 1در تحقيقی به ارزيابی آموزش و

کل حاوزه ماديريت ،قادمت دارد ،اماا باه طاور طبيعای

تجزيه و تحليل نيازهای ارزيابی ذی نفعان پرداخته اند .در

دستخوش تغيير و تکامل شده اسات .نقطاه عطاف ايان

اين تحقيق به وسيله ارزيابی مشارکتی و ابزار و روشهای

تغيير و تکامل جايی است که مديريت مناابع انساانی باه
جای مديريت کارکنان ،مطرح می شاود .ماديريت مناابع

1- Importance- Performance Analysis Model
2- Quality Assurance
3- Importance-Performance Matrix
4- Mirza and Riaz
5- Guerci and Vinante

6 - Return on Investment
7- Meta Organizational
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مدل تحليل اهميت -عملکرد 2پرداختهاند .به طاور کلای

ارزيابی معمول ،باه ارزياابی برناماههاای آموزشای ماالی
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کارکنان ،رويکردهای کلی تر و جديادتری را در ماديريت

 افزايل رضايت شغلی و بهبود روحيه کارکنان

نيااروی انسااانی در نظاار ماایگياارد (محمدپورزرناادی و

 کاهل حوادث و ضايعات کاری

همکاران .)2992 ،از اين رو مفاهيم مختلفی باه ماديريت

 بههنگامسازی دانال و تاوان نياروی انساانی در

منابع انسانی ورود پيدا کردهاند کاه از جملاه آن آماوزش

سازمان

کارکنان میباشد .فرايند آموزش و بهسازی ،از فعالياتهاای

 کمک به تغيير و تحوالت سازمانی

ضروری و پيگير برای تطبيق نيروی انسانی با شرايط متغيار

 انطباق با شرايط و اوضاع و احوال اجتماعی

سازمان و محيط میباشد و آماوزش ،ابازاری اسات کاه باه

 تقوياات روحيااه هماادلی و همکاااری در بااين

وساايله فنااون و روشهااای مختلااف ،مااديران را در اداره

کارکنان سازمان (فتحی واجارگاه.)2939 ،

سازمانها ياری میرساند .ايجاد ياک نظاام اداری مطلاوب و

امروزه با توجه به پيشرفتهای تکنولوهيکی به وجود

مناسااد ،تااا ان ادازه زيااادی بااه کمااک آمااوزش و ارتقااای

آمده ،آموزشهای ضمن خدمت هم به صورت سنتی و هم

توانمندیهاای نياروی انساانی امکاانپاذير اسات .چيرگای

به صورت الکترونيکی برگازار مایگردناد .ولای تحقيقاات

روزافزون انسان بر طبيعت و شناخت و آگاهی از ناشناختهها

نشان میدهند کاه آماوزشهاای سانتی دارای مشاکالتی

و پژوهل برای يافتن تکنيکها و ابزارهای جديد باه منظاور

هستند که باعث میشود سازمانها هرچه بيشتر به سامت

حل مسائل و مشکالت جامعه به ويژه در کشورهای در حاال

آمااوزشهااای مجااازی روی آورنااد (کاااظمپااور و غفاااری،

پيشرفت ،مسأله آموزش نيروی انسانی را بيل از پيل مهام

 .)2992ضااعف در آمااوزشهااای ساانتی و نقاااط قااوت در

و مؤثر نموده است ).(Iqbal & Khan, 2011

آمااوزشهااای الکترونيکاای 2و تأثيرگااذاری آن باار بهب اود

به طور کلی می توان گفت يکای از عوامال پوياايی

عملکاارد سااطوح مختلااف سااازمان و از جملااه مااديران

سازمانها آموزش نيروی انساانی مایباشاد کاه آماوزش

(محمدپورزرندی و طباطبايی )2991 ،سابد مایشاود تاا

ضمن خدمت نام دارد .آموزش ضمن خدمت عبارتست از

بيشتر از آموزشهای ضمن خدمت مجازی استقبال کنند.

بهبود مستمر نيروی انسانی در سازمان از لحاظ مهاارتی،

تغيير و تحاوالت محيطای و همچناين روشهاای

فنی و دانل کار ،از طريق برنامهريزی آموزشی و درسای

مختلف ارائه خدمات آموزشای باه نيروهاای ساازمانهاا

مستمر و منظم که منتج به رفاه فرد و سازمان میگاردد

باعااث ماایشااود در راسااتای بهبااود کيفياات دورههااای

(سليمانپور .)2932 ،آموزش ضمن خدمت کارکناان باه

آموزشی که برای سطوح مختلف سازمان در نظار گرفتاه

منظور بهبود اطالعات ،مهارتها و نگارشهاای کارکناان

می شود و همچنين بازنگری و در صورت نياز اصالح نظام

صورت میپاذيرد .از لحااظ مفهاومی ايان غايات اصالی،

جامع آموزش که هر سازمانی به طور خااص بارای خاود

بسيار گساترده اسات ،اماا آنچاه عماالً در ساازمانهاای

تدوين نموده است ،ارزيابی و سنجل دورههای آموزشای

مختلف دنبال میشود ،ممکان اسات بسايار محادودتر و

ضرورت يابد.

متمرکز بر دانل تخصصی کارکنان باشد .به همين دليال

ارزيابي آموزش

بين آموزش ضمن خدمت ايدهآل و آنچه در مراکز بهطور

يکی از مهمتارين انتقاادات وارد بار آماوزشهاای

عملی اجرا میشود ،تفاوت زيادی وجود دارد .با اين همه،

سازمانها ،عدم اثربخشای و کاارايی الزم آنهاا مایباشاد

مهمترين مواردی که باه منزلاه مقاصاد نسابتاً مشاتر

(همان) .عدم اثربخشی و کارايی الزم برای دورههايی کاه

سازمانها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش ضامن

در سازمان ها برگزار می شاود باه داليلای همچاون عادم

خدمت قابل ذکر هستند ،عبارتند از:
1- E-learning
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انساانی عااالوه باار دارا بااودن مبااانی و مفاااهيم مااديريت

 هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان
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نيازساانجی مناسااد آموزشاای ،عاادم کنتاارل باار نحااوه

يادگيری حاصل شده از طرياق آزماونهاايی کاه برگازار

برگزاری ،ناکارآمدی نظام جاامع آموزشای ،عادم انگيازه

میشود ،قابل اندازهگيری میباشد.

الزم در کارکنااان و غيااره ،ماایباشااد .از اياانرو کنتاارل،

 ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل :مقايسه عملکرد

نظارت و ارزيابی دورههای آموزشی که در سازمان برگازار

کارکنان قبال از دوره آموزشای و بعاد از آن مایتواناد باه

می گردد ضروری به نظر مای رساد تاا هرچاه بيشاتر بار

خوبی تغيير رفتاری در شغل را نشان دهد.

ارزيابی را می توان باه عناوان ياک گاام پاياانی در
فرايند آموزش با هدف بهبود آموزش يا قضاوت در ماورد

آموزش ،بر اسااس تاأثير تغييارات رفتااری در شاغل بار
عملکرد کل سازمان مشخص میشود.

ارزش و اثربخشاای برنامااههااای آموزشاای تعريااف کاارد.

 محاساابه بازگشاات ساارمايه ( :)ROIاياان نااوع

ارزيابی ،اطالعاتی را برای توجياه اثربخشای برناماههاای

ارزيابی ،ميزان سرمايهگاذاری در دوره آموزشای و مادت

آموزش فراهم میسازد کاه باا توجاه باه ايان اطالعاات،

زمانی که صرف می شود تا باا نتاايج حاصال از گذرانادن

استمرار آموزش برای زمان های بعدی منظاور مای شاود.

دوره مورد نظر ،ساطح بهارهوری افاراد بااالتر رفتاه و در

بسياری از صاحد نظران معتقدند ارزيابی ،فرايندی منظم

نتيجااه ساارمايه صاارف شااده باارای آمااوزش از محاال

برای تعيين ارزش و بهای چيزی است يا به بياان ديگار،

صرفهجويیهای حاصل شده بازگردد را بررسای مایکناد

ارزيابی ،جمع آوری منظم از توضيحات و اطالعات جهات

).(Guerci & Vinante, 2011

قضاوت برای تصميمگيری در ماورد مساألهای مایباشاد

با توجه به اين پنج سطح ارزيابی آموزش ،بايد ديد

(خراسانی و موسوی نساد .)2991 ،ارزياابی در پاساخ باه

که از نظر کارشناسان مالی شهرداری تهران ،ارزيابی در

سؤال «چه چيزی میخواهيد درباره آموزش بدانيد؟» بيان

کدام سطوح میتواند بيشترين اثر را بر بهبود دورههای

میشود .ارزشيابی آموزشی ،توجيه وجودی بخل آماوزش

آموزشی در شهرداری تهران داشته باشد .حال با توجه به

و فراهم آوردن شواهدی برای هزينه و فايده سازمان اسات

اين سطوح ،سؤاالت تحقيق به صورت زير خواهند بود:

کااه هاادف آن ،قضاااوت درباااره کيفياات و ارزش برنامااه و
شناسايی فوايد آموزش میباشد (عباسيان.)2931 ،
به طور کلی ،ارزيابی آموزش در پنج سطح مختلاف
صورت مایگيارد .چهاار ساطح ابتادايی توساط کيار
پاتريک 2ارائه شد و در اداماه جاک فيليا س 1باا اضاافه
نمودن سطح پنجم ،اين الگو را تکميل نمود .اين ساطوح
عبارتند از:

آيااا ارزيااابی واکاانل شاارکتکنناادگان در دوره
آموزشی ،بر بهبود کيفيات دورههاای آموزشای ،تأثيرگاذار
است؟
آيا سنجل يادگيریهای حاصل شده ،بر بهبود
کيفيت دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟
آيا ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل ،بر بهبود
کيفيت دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

 ارزياااابی واکااانل شااارکتکننااادگان در دوره
آموزشی :واکنل شرکتکنندگان در دورههای آموزشی را
میتوان به صورت طارح نظرسانجی از دورههاای برگازار
شده ،به دست آورد.

آيا شناسايی نتايج کليدی آموزش ،بر بهبود کيفيت
دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟
آيا محاسبه بازگشت سرمايه ،بر بهبود کيفيت
دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

 سنجل ياادگيریهاای حاصال شاده :سانجل

 -4روش تحقيق
اين تحقياق از لحااظ هادف ،کااربردی و از لحااظ

1- Kirk Patrick
2- Jack Phillips

روش ،توصيفی -پيمايشی میباشد .هدف از اين تحقياق،
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بهرهوری دورهها افزوده شود ).(Iqbal et al., 2012

 شناسايی نتايج کليادی آماوزش :نتاايج کليادی
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آموزشی برگزار شده بارای کارشناساان ماالی شاهرداری

می باشد .برای سنجل پايايی پرسشنامه ،از ضريد آلفای

تهران از نظر خود کارشناساان ماالی مای باشاد .در ايان

کرنباخ 9استفاده شده کاه بار ايان اسااس ،ضاريد کلای

تحقيق ،هر يک از ساطوح ارزياابی آماوزش ،متغيرهاای

پرسشنامه  2/34محاسبه گرديده است .از آنجايی که اين

مسااتقل تحقيااق و بهبااود کيفياات دورههااای آموزشاای

مقدار بيل از  2/7میباشد ،پايايی پرسشنامه ،مورد تأييد

شهرداری تهاران ،متغيار وابساته اسات .ابازار گاردآوری

ماایباشااد .ضااريد آلفااای کرنباااخ هريااک از متغيرهااای

اطالعات ،پرسشنامه می باشد که براساس طيف پنجتاايی

تحقيق ،در جدول  2مشخص است:

ليکرت( 2خيلی کم تا خيلی زياد) ساخته شده است .اين
جدول  -1ضرايب آلفاي کرنباخ
ضريب آلفاي کرنباخ
2/71
2/32
2/79
2/72
2/76
2/74

نام متغير
ارزيابی واکنل شرکتکنندگان در دوره آموزشی
سنجل يادگيریهای حاصل شده
ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل
شناسايی نتايج کليدی آموزش
محاسبه بازگشت سرمايه
بهبود کيفيت دورههای آموزشی

منبع( :محاسبات نگارندگان)

برای بررسای روايای پرسشانامه از آزماون تحليال

نمايند .برای تعداد  21نفر حاداقل ضاريد 2/49 ،CVR

محتااوا ( 1)CVRاسااتفاده شااده اساات .باادين منظااور

میباشد .همانگونه که در جادول  1مشاخص مایباشاد

پرسشنامه بين  21نفر از اساتادان و کارشناساان ،توزياع

تمااامی شاااخصهااای پرسشاانامه از نظاار رواياای ،تأييااد

شد و از آنها خواسته شد تا درباره پرسشنامه ،اعالم نظر

میشوند.

جدول  -2ضريب CVR
نام متغير

ضريب آلفاي کرنباخ

ارزيابی واکنل شرکتکنندگان در دوره آموزشی

2/19

سنجل يادگيریهای حاصل شده

2/17

ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل

2/64

شناسايی نتايج کليدی آموزش

2/72

محاسبه بازگشت سرمايه

2/61

بهبود کيفيت دورههای آموزشی

2/63

منبع( :محاسبات نگارندگان)

جامعه آماری اين تحقيق را کليه کارشناسان ماالی
شهرداری تهران تشکيل میدهد .نمونه آماری با اساتفاده
از شاايوه نمونااهگيااری تصااادفی طبقااهای انتخاااب شااده

1- Five-Point Likret Scale
2- Content Validity Ratio

است .برای به دست آوردن حجام نموناه ،از فرماول زيار
استفاده شد:
Nz 2  .p1  p 
n 2
2
 N  1  z 2  .p1  p 
2

3- Cronbach's Alpha
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بررسی تأثير سطوح ارزيابی ،بر بهبود کيفيات دورههاای

پرسشنامه دارای  4سؤال عمومی و  16سؤال اختصاصای
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در اين فرمول  zαمقدار متغير نرمال واحاد متنااظر

 -3يافتههاي تحقيق

2

با سطح اطمينان  91درصد؛  zα =2/96؛ 𝜀 :مقدار اشاتباه

بر اساس نتايج به دست آمده از دادههای گردآوری

مجاز میباشد که مقدار آن با تشخيص محقق و بار اسااس

شده ،اطالعات جمعيت شناختی نمونه ماورد مطالعاه باه

احتمال خطای نموناه ،محاسابه مایشاود ()𝜀 =2/21؛ :N

شرح زير میباشد:

2

 جنسيت :مرد  63/4درصد و زن  92/6درصد

اندازه جامعه محدود که  117نفر است .مقدار  Pبرابر 2/1
در نظر گرفته شده است؛ زيرا در ايان صاورت n ،حاداکثر
مقدار ممکن را پيدا میکند .بنابراين اندازه نمونه عبارتست

 12/6درصاد ،ليساانس  93/9درصاد ،فاوق ليسااانس

از:

 12/4درصد و دکترا  6/1درصد
 سن :کمتر از  12ساال  2درصاد 12 ،تاا  92ساال

2


 0/51  0/5 
n
 142/92  143
2
0/05  227  1  1/96 2  0/51  0/5 
227 1/96

 41/1درصد 92 ،تا  42سال  49/6درصد 42 ،تاا 12
سال  22/9درصد و باالتر از  12سال  9/6درصد
 سابقه کار :زير  1سال  22/4درصد 1 ،تاا  22ساال

با احتساب ريزش ،تعداد  212پرسشنامه توزيع شد

 12/6درصد 22 ،تا  21سال  92/4درصد 21 ،تاا 12

و در نهاياات 249 ،پرسشاانامه باارای تجزيااه و تحلياال

سال  29/9درصد ،باالتر از  12سال  29/9درصد

انتخاااب گرديااد .از آزمااون  T-studentباارای بررساای

بارای بررسای تأثيرگاذاری باين متغيار مساتقل و

معناداری اثرگذاری بين متغيرهای ساؤاالت تحقياق و از

وابسته تحقيق ،از آزمون  Tاستفاده شده است که نتاايج

آزمون فريدمن برای رتبهبندی پنج سطح ارزيابی از نظار

به دست آمده در جدول  9مشخص میباشد.

کارشناسان مالی ،استفاده شده است.

جدول  -3نتايج آزمون T-student
مبناي سنجش  4است
سؤال تحقيق

آماره T

سطح

درجه

اختالف ميانگين

آزادي )(df

معناداري
)(sig

)(m

1

2

3

حد پايين

حد باال

آيا ارزيابی واکنل شرکتکنندگان در دوره آموزشی،
بر بهبود کيفيت دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

13/494

241

2/222

2/23916

2/2249

2/2643

آيا سنجل يادگيریهای حاصل شده ،بر بهبود
کيفيت دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

13/967

241

2/222

2/91791

2/3929

2/2193

آيا ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل ،بر بهبود
کيفيت دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

19/112

241

2/222

2/39646

2/3126

2/9727

آيا شناسايی نتايج کليدی آموزش ،بر بهبود کيفيت
دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

91/423

241

2/222

2/13211

2/4914

2/6632

آيا محاسبه بازگشت ،سرمايه بر بهبود کيفيت
دورههای آموزشی تأثيرگذار است؟

16/143

241

2/222

2/24242

2/9699

2/2271

منبع( :محاسبات نگارندگان)

1- Degree of Freedom
2- Level of Significance
3- Mean Difference
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 مدر

تحصيلی :دي لم  21/1درصاد ،فاوق ديا لم
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زيرا مقدار سطح معناداری به دست آمده ،کمتار از 2/21

ذکر است در مواردی که چند متغير ترتيبی با هم ترکيد

میباشد .پس می توان بيان کرد که تمام ساطوح ارزياابی

میشوند و مقياسای بارای ياک مفهاوم انتزاعای سااخته

آموزش بر روی بهبود کيفيت دوره های آموزشی اثرگاذار

میشود میتوان آنها را مقياس فاصالهای در نظار گرفات

هستند (جدول  .)4در مرحله بعدی برای اينکه مشاخص

(نااايبی .)2933 ،نتااايج آزمااون فرياادمن در جاادول 1

شود اولويت اصلی با کدام يک از سطوح ارزيابی آموزش
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منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانطور که نتايج حاصل از آزمون فريادمن جهات

رويکرد ارتقای عملکارد اقتصاادی پرداختاه شاد .ساطوح

رتبهبندی سطوح ارزيابی آموزش نشان مایدهاد ،ارزياابی

مختلااف ارزيااابی آمااوزش کااه عبااارت بودنااد از :ارزيااابی

تغييرات رفتاری شغل ،بيشترين اثار را بار بهباود کيفيات

واکاانل شاارکتکنناادگان در دوره آموزشاای ،ساانجل

دورههای آموزشای از منظار کارشناساان ماالی شاهرداری

يادگيریهای حاصل شاده ،ارزياابی تغييارات رفتااری در

میگذارد .پس از اين ساطح ،ساطحهاای شناساايی نتاايج

شغل ،شناسايی نتايج کليدی آموزش و محاسبه بازگشات

کلياادی آمااوزش ،محاساابه بازگشاات ساارمايه ،ساانجل

سرمايه ( ،)ROIباه عناوان متغيرهاای مساتقل و بهباود

ياااادگيریهاااای حاصااال شاااده و ارزياااابی واکااانل

کيفيت دوره های آموزشی ،به عنوان متغير وابسته در نظر

شرکتکنندگان در دوره آموزشی ،در رتبههای بعدی قارار

گرفته شدهاند.

میگيرند .با توجه به مقدار سطح معناداری به دست آماده،
معنادار بودن اين نتايج ،مورد تأييد قرار میگيرد.

بررسیهای صاورت گرفتاه کاه بار اسااس آزماون
سؤاالت تحقيق میباشند نشان میدهند کاه هار ياک از
سطوح پنجگانه ارزيابی آموزش میتواند با نتايجی که بار

 -3نتيجهگيري و پيشنهاد

اساس شيوههای مختلف به دست میآيناد ،بازخوردهاای

در اين تحقيق ،به بررسی تأثير سطوح ارزياابی بار

مناسبی برای بهبود کيفيات دوره هاای آموزشای کاه در

بهبود کيفيات دوره هاای آموزشای شاهرداری تهاران باا

شهرداری تهران برگزار می شود ،داشته باشد .از نتايج اين
1- Friedman Test
2- Chi-Square
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نتايج آزمون فرضيهها نشان از تأييد تمام آنها دارد؛

میباشد ،از آزمون فريدمن 2استفاده شده است .الزم باه

تأثير سطوح ارزيابی بر بهبود  /...حسين محمدپور زرندی ،داود دانلجعفری ،گشتاسد مظفری ،سيدمحسن طباطبايی مزدآبادی اا 33

تحقيق مشخص می شاود کاه از نظار کارشناساان ماالی

میباشد که محاسبه بازگشت سرمايهگذاری در امر آموزش

شهرداری ،هر پنج سطح ارزياابی آماوزش مایتوانناد بار

میتواند بازخورد مناسابی بارای برناماهريازی در راساتای

بهبود کيفيت دورههای آموزشی برگزار شده در شهرداری

بهبود کيفيت دورههای آموزشی باشد.

تأثيرگذار باشند ،ولی بر اساس نتيجه رتبهبنادی ساطوح

حال با توجه به نتايج حاصال از تحقياق مایتاوان

پايينتری برخوردار میباشاند و ارزياابی تغييارات رفتاار

 استفاده از روش پسآزمون با گروه گواه جهت ارزياابی

شااغلی ،شناسااايی نتااايج کلياادی آمااوزش و محاساابه

در سطح يک يا ارزيابی واکنل شارکتکننادگان در

بازگشت سرمايه ،به ترتيد در اولويتهای اول تا سوم ،به

دوره آموزشی

عنوان بهترين روش برای ارزيابی آموزش ،قرار میگيرند.
نتايج تحقيقاات پيشاين نشاان مایدهناد کاه بارای
ارزيابی آموزش ،سنجل رضايت شرکتکنندگان بار اسااس
روشهای مختلف از کيفيات آماوزش مایتواناد بار ارتقاای

 تعيين پاداش و تنبيه مناسد برای آزماونهاای پاياان
دوره آموزشها و برگزاری آزمونهای رسمی
 اسااتفاده از شاايوه پاايل آزمااون -پااس آزمااون باارای
سنجل تغييرات رفتاری در شغل

دوره ،مؤثر باشد (محمدهادی و همکاران .)2992 ،باا توجاه

 تحليل موفقيتهای سازمان و مشاخص شادن ارتبااط

به اينکه روش ماذکور ،در ساطح اول در مياان پانج ساطح

هر موفقيت باا دورههاای آموزشای برگازار شاده بار

ارزيابی آموزش قرار میگيرد ،ضمن تأييد اثرگذاری بر بهباود

اساس يک روش استنباطی

کيفيت دورههای آموزشی در شهرداری بايد توجه داشت که

 استفاده از تحليل هزينه -فايده با توجاه باه نارخهاای

اين ميازان ،تاأثير قابال تاوجهی نادارد و باه عباارت بهتار

بازگشت سارمايه دورههاای آموزشای بارای بررسای

نمیتواند باازخورد مناسابی بارای برناماهريازی در راساتای

متوقااف ساااختن دورههااايی بااا بازگشاات ساارمايه

بهبود کيفيت دورههای آموزشی باشاد .در تحقياق ديگاری،

بلندمدت.

دو عامل تجزيه و تحليل عملکرد و تجزياه و تحليال شاغلی،
به عنوان مهمتارين متغيرهاا در ارزياابی آماوزش بانکاداری

 -3منابع

اسالمی معرفی مایشاوند ) .(Mirza & Riaz, 2012ايان

بحرينی ،سيدحسين؛ طبيبيان ،منوچهر .)2936( ،ارزيابی

نوع ارزيابی در سطح سوم ارزيابی آموزش يا به عبارت بهتر

آموزشی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران طی دوره -79

در سطح ارزيابی تغييرات رفتاری در شغل قارار مایگيارد.

 . 39نشريه هنرهای زيبا.11-29 ،)92( ،

نتايج تحقيق حاضر نيز همراستا با ايان تحقياق ،ايان ناوع

خراسااانی ،اباصاالت؛ موسااوینسااد ،ساايدهمهديااه.)2991( ،

ارزيابی را باا ميازان قابال تاوجهی ،بارای بهباود کيفيات

طراحی نظام جامع آموزشی باا تأکياد بار اساتانداردهای

دورههای آموزشی ،مؤثر به حساب میآورد؛ به طاوری کاه

بينالمللی ( ISO 10015موردکاوی :سازمانهای ايران).

در ميان پنج سطح ارزيابی آموزش ،سطح سوم ياا ارزياابی

تهران :انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران.

تغييرات رفتاری در شغل میتواند بيشترين اثر را بر بهباود
کيفيت دورههای آموزشی داشته باشد .در تحقيق ديگاری،
روش محاسبه بازگشت سارمايه ياا  ROIباه عناوان روش
مناسد جهت ارزيابی نيااز ذینفعاان معرفای شاده اسات
) .(Guerci & Vinante, 2011در ايان تحقياق نياز بار
اساس معادله خاط رگرسايون باه دسات آماده ،مشاخص

سليمانپور ،جواد .)2932( ،برنامهريزی درسی و آموزشی
ضمن خدمت سازمانها .تهران :انتشارات احسن.
عباسيان ،عبدالحسين ،)2931( ،اثربخشی دورههای آموزشی.
ماهنامه تدبير11-11 ،)272(27 ،

فتحی واجارگاه ،کوروش .)2939( ،برنامهريزی آموزشی ضمن
خدمت کارکنان .تهران :انتشارات سمت.
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مشااخص ماایشااود کااه سااطوح اول و دوم ،از اولوياات

پيشنهادهای زير را ارائه کرد:
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