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  چکیده
هاي آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمایه انسانی است که بر ابعاد مختلف  برگزاري دوره

نظام آموزش هر سازمان نیاز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن . باشد عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادي، تأثیرگذار می
در این راستا ارزیابی . باالتر رفته و توجیه و صرفه اقتصادي داشته باشد هاي برگزار شده وري دوره برطرف گردد و بهره

هاي  هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره. تواند کمک شایانی نماید هاي آموزشی می دوره
تحقیق را کلیه کارشناسان مالی جامعه آماري این . باشد آموزشی برگزار شده براي کارشناسان مالی شهرداري تهران می

ابزار . اند نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده 143دهند که تعداد  شهرداري تهران تشکیل می
هاي استاندارد، پایایی و روایی آن، مورد تأیید  باشد که با استفاده از روش گردآوري اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه می

. بندي، از آزمون فریدمن استفاده شده است و براي رتبه T-studentها از آزمون  جهت تجزیه و تحلیل داده. استقرار گرفته 
همچنین . باشد اثرگذار می هاي آموزشی، نهایتاً مشخص گردید هر پنج سطح ارزیابی آموزش بر روي بهبود کیفیت دوره

سه سطح ارزیابی تغییرات رفتاري در شغل، شناسایی نتایج کلیدي اند که  نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داده
 به دست آمدهدهند؛ به عبارتی، نتایج  اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می ،)ROI(آموزش و محاسبه بازگشت سرمایه 

  .باشد هاي آموزشی برگزار شده می از این سه نوع ارزیابی، بیانگر تأثیر بیشتر دوره
  ارزیابی، آموزش، سطوح ارزیابی آموزش، کیفیت آموزش، شهرداري تهران، عملکرد اقتصادي: هاي کلیدي واژه

  .JEL :R10, P27, I20, I21, I23, C52بندي  طبقه
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  مقدمه -1
یکـی از   ؛یافتـه و سیسـتمی   آموزش و پرورش نظام

هاي اصلی و مهم روش زندگی براي نوجوانان،  کننده تنظیم
اي  ها و تمامی اقشار هـر جامعـه   جوانان، مدیران، سازمان

رشـد و توسـعه   . (Khorshidi et al., 2012) باشـد  مـی 
 هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و     مینهها در ز سازمان

باشد  فرهنگی نیازمند توسعه و رشد سرمایه انسانی آنها می
تحـوالت  . شـود  مـی که این کار از طریق آمـوزش میسـر   

فزاینده در زمینـه دانـش تکنولـوژي، نیازهـاي آموزشـی      
آورنـد کـه    ف به وجـود مـی  جدیدي را براي مشاغل مختل

تحصیالت رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و 
 1هاي ضمن خدمت از جمله آموزش ؛به انواع دیگر آموزش

هاي صورت  بررسی). 1390پور و غفاري،  کاظم(نیاز است 
هـاي ضـمن خـدمت     د کـه آمـوزش  نـ ده گرفته نشان می

و توانمند د نیروي انسانی سازمان را اثربخش، کارا ننتوا می
با توجـه بـه اهمیـت     .(Ourangi et al., 2012) دننمای

تأثیرگذاري سرمایه انسانی بر دستیابی سازمان به اهداف 
ــت هــاي آموزشــی مــنظم در تمــام ســطوح   خــود، فعالی

آنچـه از  ). 1385عباسـیان،  (گیـرد   ها صورت مـی  سازمان
ــارایی    ــی و ک ــت، اثربخش ــوردار اس ــادي برخ ــت زی اهمی

در صـورت   زیـرا  ؛باشـد  ی برگزار شده میهاي آموزش دوره
هـاي   و زیـان  رونـد  به هدر میها، منابع  نقص در این دوره

نظـام آموزشـی طراحـی شـده      د ونـ آی اقتصادي به بار می
شـود   دچـار مشـکل و ناکارآمـدي مـی    نیـز  براي سازمان 

(Ourangi et al., 2012) .   ــود ــر وج ــوي دیگ از س
عملکرد کارکنـان را  تواند  یهاي آموزشی با کیفیت م دوره
  .دهد ارتقا

هاي  با توجه به مشکالت احتمالی در برگزاري دوره
ها ناچار به طراحـی و انتخـاب روش یـا     آموزشی، سازمان

هاي برگزار شـده   هایی براي گرفتن بازخورد از دوره روش
یکـی از   ،هـاي مختلـف   بـه روش  2انجام ارزیابی. باشند می

). 1386طبیبیــان، بحرینــی و (باشــد  ایــن راهکارهــا مــی
شود که نظـام جـامع    هاي آموزشی باعث می ارزیابی دوره

                                                             
1- In-Service Training 
2- Assessment 

بـازنگري مناسـب در هـر مقطـع     ضمن  ،آموزشی سازمان
همـواره   ،هاي موجـود در آن  برطرف شدن نقیصهزمانی و 

. به روز و مناسب با نیازهاي آموزشی سازمان بـاقی بمانـد  
ی در باشـد، تـأثیر ارزیـاب    اي که در اینجا مطرح می مسأله

هـاي آموزشـی    وري دوره بهـره  ارتقايسطوح گوناگون بر 
هـاي   ارزیابی دوره. برگزار شده و اقتصادي بودن آنها است

تواند در چنـد سـطح صـورت گیـرد و نتـایج       آموزشی می
آنچه مـا در ایـن   . تواند متفاوت باشد حاصل از آن نیز می

 ،باشـیم  تحقیق به عنوان هدف در پی دستیابی به آن مـی 
هـاي برگـزار شـده     سطوح مختلف ارزیـابی آمـوزش   رتأثی

براي کارشناسان مالی شهرداري تهران بر بهبـود کیفیـت   
  .باشد هاي آموزشی می دوره

  
  پیشینه تحقیق -2

ــابی     ــه ارزی ــی ب ــارانش در تحقیق ــروزي و همک فی
 3سناالگوي جان گیريهاي آموزشی با به کار اثربخشی دوره

شبه آزمایشـی بـوده    روش این تحقیق از نوع. اند پرداخته
از طـرح   ،به منظور سنجش متغیر نگرش و رضایت. است
و بــراي سـنجش متغیــر   5بــا گـروه گـواه   4آزمـون  -پـس 

پس آزمون با گروه گواه  -6از طرح پیش آزمون ،یادگیري
بـه عنـوان گـروه    نفـره   68دو گـروه  . استفاده شده اسـت 

از نتایج حاصل . مورد مطالعه قرار گرفتند ،یش و گواهآزما
دهد که به کارگیري الگوي طراحـی   این تحقیق نشان می

در آموزش معلمان موجب افزایش  ،گرا محور سازنده مسأله
همچنـین مشـخص   . شود هاي آموزشی می اثربخشی دوره

 ،گـرا  محور سـازنده  شده است که فراگیران در گروه مسأله
به  نسبت يتر و یادگیري بهتر رضایت بیشتر، نگرش مثبت

فیـروزي و  (محـور دارنـد    گروه سنتی و موضـوع فراگیران 
  ).1392، همکاران

 منـدي  به تحلیل رضایت ،محمد هادي و همکارانش
 هاي آموزشی ضـمن خـدمت بـر مبنـاي     فراگیران از دوره

                                                             
3- Johnson Pattern 
4- Post-Test 
5- Control Group 
6- Pre-Test 
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به طـور کلـی   . اند پرداخته 1عملکرد -مدل تحلیل اهمیت
شناسی تضـمین کیفیـت در    توسعه روش ،در این تحقیق

در . باشد به عنوان هدف تحقیق می ،آموزش منابع انسانی
این تحقیق بر مبنـاي رویکـرد نظـري کیفیـت خـدمات،      

شناسـایی   ،هاي کیفیت در آمـوزش منـابع انسـانی    مؤلفه
منـدي مشـتري در    شده و با تمرکـز بـر مفهـوم رضـایت    

 ،هـاي مـذکور و سیسـتم تحلیلـی مـدل      چارچوب مؤلفـه 
روش نـوینی بـراي   بـه عنـوان   عملکـرد،   -تحلیل اهمیت

نتایج . در آموزش ارائه شده است 2(QA) ضمین کیفیتت
 طراحـی شـده   3(IP) عملکرد -اهمیت تحقیق با ماتریس

هاي مربوط به کیفیت خدمات و  که بر اساس آن و تئوري
توان میزان  شناسایی آنها براي دوره آموزش موردنظر، می

محمد (رضایت از دوره آموزشی را مورد سنجش قرار داد 
  ).1390، نهمکاراهادي و 

به نیازسنجی و ارزیابی  ،در تحقیقی 4ضمیرزا و ریا
ایـن  . انـد  آموزش در بخـش بانکـداري اسـالمی پرداختـه    

هـاي اسـالمی در کشـور     تحقیق بر روي کارکنـان بانـک  
اطالعـات الزم بـه وسـیله     وپاکستان صورت گرفته است 

 ،در ایـن تحقیـق  . آوري شـده اسـت   ابزار پرسشنامه جمع
متغیر تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیـه و تحلیـل شـغلی،    
توسعه اشتغال و دانش، مهارت و توانایی به عنوان متغیـر  

و نیاز آموزشی به عنوان متغیـر وابسـته    باشند می مستقل
نتـایج بـه دسـت آمـده از ایـن      . در نظر گرفته شده است

روند ارزیابی نیازهاي آموزشـی  که د نده تحقیق نشان می
بی دوره آموزشی، تجزیه و تحلیل عملکرد و تجزیه و ارزیا

از جمله مهمترین عوامـل مـؤثر بـر نیـاز      ،و تحلیل شغلی
هاي آموزشی بانکـداري اسـالمی    آموزشی یا ارزیابی دوره

  .(Mirza & Riaz, 2012) باشند می
در تحقیقی به ارزیابی آموزش و  5جورسی و وینانته

در . اند عان پرداختهنف تجزیه و تحلیل نیازهاي ارزیابی ذي
هاي  این تحقیق به وسیله ارزیابی مشارکتی و ابزار و روش

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

 هـاي آموزشـی مـالی    بـه ارزیـابی برنامـه    ،ارزیابی معمول
د پرداختـه  نباشـ  صندوق اجتماعی اروپا که در ایتالیا مـی 

هـایی کـه از طریـق     براي تجزیه و تحلیل داده. شده است
هـاي کمـی و کیفـی     از روش اند آوري شده مصاحبه جمع

دهـد   نتایج حاصل از تحقیق نشان می. استفاده شده است
که شناسایی ابعاد ارزیابی و همچنین بازگشت سرمایه یـا  

(ROI)6  نفعان، مناسب  براي ارضاي نیازهاي ارزیابی ذي
 ،همچنین براي به دسـت آوردن نتـایج مناسـب   . باشد می

 ؛ زیـرا نفعان نیز باید مشخص گردد واگرایی ذي/ همگرایی
باشـد و در نهایـت میـزان     تأثیرگـذار مـی   ،در نوع ارزیابی

شود؛ نفعان مشخص  اهمیت هر متغیر ارزیابی در بین ذي
ابعاد مناسب ارزیابی انتخاب  ،بر اساس همین اولویت زیرا
  .(Guerci & Vinante, 2011) دنگرد می

  
 مبانی نظري  -3

  آموزش کارکنان
و دوام  ، بقـا در دنیاي معاصر بیش از هر زمان دیگر

هـاي انجـام کـار در     ها در گرو تعـادل بـین روش   سازمان
  7هـاي فراسـازمانی   سازمان با تغییر و تحـوالت و نـوآوري  

ها در دنیایی  امروزه سازمان). 1383اجارگاه، فتحی و(است 
بخشی از  ،پیچیده حضور دارند که مسأله تغییر و تحوالت

ناچـار بـه    ها براي بقا سازمان. باشد نها میمسائل روزمره آ
هـاي مهـم    یکـی از بخـش  . انطباق با این تحوالت هستند

توانـد   ها سرمایه انسانی آنها است کـه مـی   درونی سازمان
سطح دانش تئوري و  ارتقاي. یدي موفقیت باشدعامل کل

تغییر و حلی براي هم گام شدن با  راه ،عملی نیروي انسانی
  .(Lee, 2006) باشد تحوالت درون و برون سازمانی می

اي است که بـه انـدازه    حوزه ،مدیریت امور کارکنان
قـدمت دارد، امـا بـه طـور طبیعـی       ،کل حـوزه مـدیریت  

نقطـه عطـف ایـن     .دستخوش تغییر و تکامل شده اسـت 
تغییر و تکامل جایی است که مدیریت منـابع انسـانی بـه    

مـدیریت منـابع   . شـود  مطرح می ،جاي مدیریت کارکنان

                                                             
6 - Return on Investment 
7- Meta Organizational 
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انسـانی عـالوه بـر دارا بــودن مبـانی و مفـاهیم مــدیریت      
تر و جدیـدتري را در مـدیریت    کارکنان، رویکردهاي کلی

ــی  ــروي انســانی در نظــر م ــرد  نی ــدي و (گی محمدپورزرن
رو مفاهیم مختلفی بـه مـدیریت    از این). 1391، همکاران

آمـوزش  جملـه آن   کـه از  اند منابع انسانی ورود پیدا کرده
هـاي   از فعالیـت  ،و بهسازي آموزشفرایند . باشد کارکنان می

ضروري و پیگیر براي تطبیق نیروي انسانی با شـرایط متغیـر   
باشـد و آمـوزش، ابـزاري اسـت کـه بـه        سازمان و محیط می

ــون و روش  ــیله فن ــدیران را در اداره    وس ــف، م ــاي مختل ه
ایجاد یـک نظـام اداري مطلـوب و    . رساند ها یاري می سازمان

ــ ــا ان ــوزش و ار مناســب، ت ــه کمــک آم ــادي ب ــايدازه زی  تق
چیرگـی  . پـذیر اسـت   هـاي نیـروي انسـانی امکـان     توانمندي

ها  روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته
ها و ابزارهاي جدید بـه منظـور    و پژوهش براي یافتن تکنیک

حل مسائل و مشکالت جامعه به ویژه در کشورهاي در حال 
ش مهـم  پیشرفت، مسأله آموزش نیروي انسانی را بیش از پی

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

توان گفت یکـی از عوامـل پویـایی     به طور کلی می
باشـد کـه آمـوزش     ها آموزش نیروي انسـانی مـی   سازمان

آموزش ضمن خدمت عبارتست از . ضمن خدمت نام دارد
بهبود مستمر نیروي انسانی در سازمان از لحاظ مهـارتی،  

ریزي آموزشی و درسـی   نامهفنی و دانش کار، از طریق بر
 گـردد  مستمر و منظم که منتج به رفاه فرد و سازمان می

آموزش ضمن خدمت کارکنـان بـه   ). 1381پور،  سلیمان(
هـاي کارکنـان    ها و نگـرش  منظور بهبود اطالعات، مهارت

 ،از لحـاظ مفهـومی ایـن غایـت اصـلی     . پـذیرد  صورت می
هـاي   ر سـازمان د بسیار گسـترده اسـت، امـا آنچـه عمـالً     

شود، ممکـن اسـت بسـیار محـدودتر و      مختلف دنبال می
به همین دلیـل  . متمرکز بر دانش تخصصی کارکنان باشد

 طور  مراکز بهآل و آنچه در  بین آموزش ضمن خدمت ایده
 ،با این همه. تفاوت زیادي وجود دارد ،شود ی اجرا میعمل

مهمترین مواردي که بـه منزلـه مقاصـد نسـبتاً مشـترك      
هاي مختلف در خصوص آموزش ضـمن   ا و نظامه سازمان

 : عبارتند از، هستندخدمت قابل ذکر 

 ا سازمان بماهنگ و همسو نمودن کارکنان ه 

  افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان 

  کاهش حوادث و ضایعات کاري 

 نیـروي انسـانی در    تـوان  سازي دانـش و  نگامه به
 سازمان 

  کمک به تغییر و تحوالت سازمانی 

  انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی 

     ــین ــاري در ب ــدلی و همک ــه هم ــت روحی تقوی
 ).1383رگاه، افتحی واج( کارکنان سازمان

هاي تکنولوژیکی به وجود  امروزه با توجه به پیشرفت
هاي ضمن خدمت هم به صورت سنتی و هم  آموزش ،آمده

ولـی تحقیقـات   . دنـ گرد نیکی برگزار مـی به صورت الکترو
هـاي سـنتی داراي مشـکالتی     که آموزشدهند  نشان می

ها هرچه بیشتر به سمت  شود سازمان که باعث می هستند
پـور و غفـاري،    کـاظم (هـاي مجـازي روي آورنـد     آموزش
هـاي سـنتی و نقـاط قـوت در      ضعف در آمـوزش ). 1390

و تأثیرگــذاري آن بــر بهبــود  1هــاي الکترونیکــی آمــوزش
ــدیران   ــه م ــف ســازمان و از جمل عملکــرد ســطوح مختل

شـود تـا    سبب می) 1392محمدپورزرندي و طباطبایی، (
  .هاي ضمن خدمت مجازي استقبال کنند بیشتر از آموزش

هـاي   تغییـر و تحـوالت محیطـی و همچنـین روش    
هـا   مختلف ارائه خدمات آموزشـی بـه نیروهـاي سـازمان    

ــاي  د در راســتاي بهبــود کیفیــت دورهشــو باعــث مــی ه
آموزشی که براي سطوح مختلف سازمان در نظـر گرفتـه   

صورت نیاز اصالح نظام شود و همچنین بازنگري و در  می
که هر سازمانی به طور خـاص بـراي خـود     جامع آموزش

هاي آموزشـی   تدوین نموده است، ارزیابی و سنجش دوره
  .ضرورت یابد

  ارزیابی آموزش
هــاي  مهمتـرین انتقـادات وارد بـر آمـوزش    یکـی از  

 باشـد  عدم اثربخشـی و کـارایی الزم آنهـا مـی     ،ها سازمان
هایی کـه   عدم اثربخشی و کارایی الزم براي دوره). همان(

شـود بـه دالیلـی همچـون عـدم       ها برگزار می در سازمان

                                                             
1- E-learning  
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ــر نحــوه    ــرل ب نیازســنجی مناســب آموزشــی، عــدم کنت
وزشـی، عـدم انگیـزه    برگزاري، ناکارآمدي نظام جـامع آم 

رو کنتــرل،  از ایــن. باشــد الزم در کارکنــان و غیــره، مــی
هاي آموزشی که در سازمان برگـزار   نظارت و ارزیابی دوره

رسـد تـا هرچـه بیشـتر بـر       گردد ضروري به نظر مـی  می
  .(Iqbal et al., 2012)افزوده شود  ها دورهوري  بهره

در توان بـه عنـوان یـک گـام پایـانی       ارزیابی را می
فرایند آموزش با هدف بهبود آموزش یا قضاوت در مـورد  

ــه ــرد  ارزش و اثربخشــی برنام . هــاي آموزشــی تعریــف ک
هـاي   اطالعاتی را براي توجیـه اثربخشـی برنامـه    ،ارزیابی

 ،سازد کـه بـا توجـه بـه ایـن اطالعـات       آموزش فراهم می
. شـود  هاي بعـدي منظـور مـی    استمرار آموزش براي زمان

ي منظم فرایند ،نظران معتقدند ارزیابی بسیاري از صاحب
 ،چیزي است یا بـه بیـان دیگـر   و بهاي  براي تعیین ارزش

آوري منظم از توضیحات و اطالعـات جهـت    جمع ،ارزیابی
 باشـد  مـی اي  مسـأله گیري در مـورد   قضاوت براي تصمیم

ارزیابی در پاسـخ بـه   ). 1392خراسانی و موسوي نسب، (
بیان » ره آموزش بدانید؟خواهید دربا چه چیزي می«سؤال 

توجیه وجودي بخش آموزش  ،ارزشیابی آموزشی. شود می
و فراهم آوردن شواهدي براي هزینه و فایده سازمان است 

قضـاوت دربـاره کیفیـت و ارزش برنامـه و      ،که هـدف آن 
  ).1385عباسیان، ( باشد میشناسایی فواید آموزش 

ارزیابی آموزش در پنج سطح مختلـف   ،به طور کلی
چهـار سـطح ابتـدایی توسـط کیـرك      . گیـرد  صورت مـی 

بـا اضـافه    2ارائه شد و در ادامـه جـک فیلیـپس    1پاتریک
این سـطوح  . این الگو را تکمیل نمود ،نمودن سطح پنجم

  :عبارتند از
 کننـــدگان در دوره  ارزیـــابی واکـــنش شـــرکت
آموزشی را  هاي کنندگان در دوره واکنش شرکت: آموزشی

هـاي برگـزار    توان به صورت طـرح نظرسـنجی از دوره   می
  . به دست آورد ،شده

  سـنجش  : هـاي حاصـل شـده    سنجش یـادگیري

                                                             
1- Kirk Patrick 
2- Jack Phillips 

هـایی کـه برگـزار     یادگیري حاصل شده از طریق آزمـون 
  .باشد میگیري  قابل اندازه ،شود می

 مقایسه عملکرد : ارزیابی تغییرات رفتاري در شغل
توانـد بـه    دوره آموزشی و بعـد از آن مـی  کارکنان قبل از 

  .خوبی تغییر رفتاري در شغل را نشان دهد
   نتـایج کلیـدي   : مـوزش آشناسایی نتایج کلیـدي
بر اسـاس تـأثیر تغییـرات رفتـاري در شـغل بـر        ،آموزش

  .شود عملکرد کل سازمان مشخص می
   ــرمایه ــبه بازگشــت س ــوع : )ROI(محاس ــن ن ای
گـذاري در دوره آموزشـی و مـدت     میزان سرمایه ،ارزیابی

شود تا بـا نتـایج حاصـل از گذرانـدن      زمانی که صرف می
وري افـراد بـاالتر رفتـه و در     سـطح بهـره   ،دوره مورد نظر

ــل     ــوزش از مح ــراي آم ــده ب ــرف ش ــرمایه ص ــه س نتیج
 کنـد  را بررسی مـی  هاي حاصل شده بازگردد جویی صرفه

(Guerci & Vinante, 2011). 

وجه به این پنج سطح ارزیابی آموزش، باید دید با ت
ارزیابی در  ،که از نظر کارشناسان مالی شهرداري تهران

هاي  تواند بیشترین اثر را بر بهبود دوره کدام سطوح می
حال با توجه به . آموزشی در شهرداري تهران داشته باشد

  :سؤاالت تحقیق به صورت زیر خواهند بود ،این سطوح
ــا  ــابی آی ــرکت ارزی ــنش ش ــدگان در دوره  واک کنن

تأثیرگـذار   ،هاي آموزشـی  بر بهبود کیفیت دوره ،آموزشی
  است؟

بر بهبود  ،هاي حاصل شده سنجش یادگیريآیا 
  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ کیفیت دوره

بر بهبود  ،ارزیابی تغییرات رفتاري در شغلآیا 
  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ کیفیت دوره

بر بهبود کیفیت  ،ج کلیدي آموزششناسایی نتایآیا 
  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ دوره

بر بهبود کیفیت  ،محاسبه بازگشت سرمایهآیا 
  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ دوره

 روش تحقیق -4

کـاربردي و از لحـاظ    ،این تحقیـق از لحـاظ هـدف   
 ،هدف از این تحقیـق . باشد پیمایشی می -توصیفی ،روش
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هـاي   بر بهبـود کیفیـت دوره   ،سطوح ارزیابی تأثیربررسی 
آموزشی برگزار شده بـراي کارشناسـان مـالی شـهرداري     

در ایـن  . باشـد  تهران از نظر خود کارشناسـان مـالی مـی   
متغیرهـاي   ،هر یـک از سـطوح ارزیـابی آمـوزش     ،تحقیق

ــت دوره  ــق و بهبــود کیفی هــاي آموزشــی  مســتقل تحقی
 ار گـردآوري ابـز . اسـت متغیـر وابسـته    ،شهرداري تهـران 

تـایی   باشد که براساس طیف پنج پرسشنامه می ،اطالعات
  این. است شده ساخته) زیاد خیلیخیلی کم تا ( 1لیکرت

  
  
  
  
  
  
  
  

براي بررسـی روایـی پرسشـنامه از آزمـون تحلیـل      
ــوا  ــت  CVR(2(محت ــده اس ــتفاده ش ــور  . اس ــدین منظ ب

توزیـع   ،و کارشناسـان  اسـتادان نفر از  15پرسشنامه بین 
  نظر اعالم ،پرسشنامهو از آنها خواسته شد تا درباره  شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارشناسان مـالی  
مونه آماري با اسـتفاده  ن. دهد شهرداري تهران تشکیل می

 اي انتخــاب شــده گیــري تصــادفی طبقــه نمونــهاز شــیوه 

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

سؤال اختصاصـی   26سؤال عمومی و  4پرسشنامه داراي 
از ضریب آلفاي  ،براي سنجش پایایی پرسشنامه. باشد می

ضـریب کلـی    ،استفاده شده که بـر ایـن اسـاس    3کرنباخ
از آنجایی که این . است گردیدهمحاسبه  84/0پرسشنامه 

مورد تأیید  ،باشد، پایایی پرسشنامه می 7/0مقدار بیش از 
ضــریب آلفــاي کرنبــاخ هریــک از متغیرهــاي . باشــد مــی

    : استمشخص  1در جدول  ،تحقیق
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 CVR ،49/0نفر حـداقل ضـریب    15براي تعداد . نمایند

باشـد   مشـخص مـی   2که در جـدول   گونه همان. باشد می
تأییــد  ،هــاي پرسشــنامه از نظــر روایــی تمــامی شــاخص

  .دنشو می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، از فرمـول زیـر   براي به دست آوردن حجـم نمونـه  . است
  :استفاده شد

   
     p1p.z1N

p1p.zNn 2
2

2

2
2









                                                             
3- Cronbach's Alpha 

  ضرایب آلفاي کرنباخ - 1جدول 
  ضریب آلفاي کرنباخ  نام متغیر

  75/0  کنندگان در دوره آموزشی ارزیابی واکنش شرکت
  81/0  هاي حاصل شده سنجش یادگیري

  79/0  ارزیابی تغییرات رفتاري در شغل
  71/0  شناسایی نتایج کلیدي آموزش

  76/0  محاسبه بازگشت سرمایه
  74/0  هاي آموزشی دوره بهبود کیفیت

  )محاسبات نگارندگان( :منبع                 

 CVRضریب  -2جدول 

  ضریب آلفاي کرنباخ  متغیرنام 
  59/0  کنندگان در دوره آموزشی ارزیابی واکنش شرکت

  57/0  هاي حاصل شده سنجش یادگیري
  64/0  ارزیابی تغییرات رفتاري در شغل

  71/0  شناسایی نتایج کلیدي آموزش
  62/0  محاسبه بازگشت سرمایه

  68/0  هاي آموزشی دوره بهبود کیفیت
 )محاسبات نگارندگان( :منبع                              
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مقدار متغیر نرمال واحد متنـاظر   zدر این فرمول 

مقدار اشـتباه   :휀  ؛ z=96/1 درصد؛ 95با سطح اطمینان 
باشد که مقدار آن با تشخیص محقق و بر اساس  مجاز می

: N ؛)휀=05/0(شـود   محاسـبه مـی   ،احتمال خطاي نمونه
 5/0 برابر  Pمقدار  .نفر است 227اندازه جامعه محدود که 

حـداکثر   nزیرا در این صورت،  در نظر گرفته شده است؛
بنابراین اندازه نمونه عبارتست . کند مقدار ممکن را پیدا می

  :از
 

   
       

143142/92
0/510/521/96122720/05

0/510/521/96227
n 






  
  

پرسشنامه توزیع شد  150تعداد  ،با احتساب ریزش
ــت،  ــل    143و در نهای ــه و تحلی ــراي تجزی ــنامه ب پرسش

ــد  ــاب گردی ــون . انتخ ــی   T-studentاز آزم ــراي بررس ب
معناداري اثرگذاري بین متغیرهاي سـؤاالت تحقیـق و از   

سطح ارزیابی از نظـر   پنجبندي  آزمون فریدمن براي رتبه
  .کارشناسان مالی، استفاده شده است

 هاي تحقیق یافته -5

هاي گردآوري  بر اساس نتایج به دست آمده از داده
مطالعـه بـه   شناختی نمونه مـورد   شده، اطالعات جمعیت

  :باشد شرح زیر می
 درصد 6/31و زن  درصد 4/68مرد : جنسیت  
 فـوق دیـپلم   درصـد  2/12دیپلم : مدرك تحصیلی ،
، فـوق لیســانس  درصـد  3/38، لیسـانس  درصـد  6/21
 درصد 5/6و دکترا  درصد 4/21

 سـال   30تـا   20، درصـد  0سـال   20کمتر از : سن
 50تـا   40، درصـد  6/43سال  40تا  30، درصد 5/42

 درصد 6/3سال  50و باالتر از  درصد 3/10سال 

 سـال   10تـا   5، درصد 4/10سال  5زیر : سابقه کار
 20تـا   15، درصـد  4/30سال  15تا  10، درصد 6/20

 درصد 3/19سال  20، باالتر از درصد 3/19سال 

بـراي بررسـی تأثیرگــذاري بـین متغیـر مســتقل و     
استفاده شده است کـه نتـایج    Tاز آزمون  ،وابسته تحقیق
  .باشد مشخص می 3در جدول  به دست آمده

   T-studentنتایج آزمون  - 3جدول   

  سؤال تحقیق

  است 4مبناي سنجش 

 Tآماره 
درجه 

  1(df) آزادي

سطح 
 معناداري

(sig)2  

ن اختالف میانگی
(m)3  حد باال  حد پایین  

 ،کنندگان در دوره آموزشی ارزیابی واکنش شرکتآیا 
  1648/1  0143/1  08956/1  000/0  142  494/28  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ بر بهبود کیفیت دوره

بر بهبود  ،هاي حاصل شده سنجش یادگیريآیا 
  0238/1  8909/0  95735/0  000/0  142  367/28  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ کیفیت دوره

بر بهبود  ،ارزیابی تغییرات رفتاري در شغلآیا 
  9717/0  8216/0  89646/0  000/0  142  551/23  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ کیفیت دوره

بر بهبود کیفیت  ،شناسایی نتایج کلیدي آموزشآیا 
  6681/1  4924/1  58025/1  000/0  142  418/35  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ دوره

سرمایه بر بهبود کیفیت  ،محاسبه بازگشتآیا 
  1175/1  9633/0  04040/1  000/0  142  548/26  هاي آموزشی تأثیرگذار است؟ دوره

  )محاسبات نگارندگان: (منبع     
 

1- Degree of Freedom 
2- Level of Significance 
3- Mean Difference 
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ها نشان از تأیید تمام آنها دارد؛  نتایج آزمون فرضیه
 05/0کمتـر از   ،به دست آمده سطح معناداري مقدار زیرا
توان بیان کرد که تمام سـطوح ارزیـابی    پس می. باشد می

هاي آموزشی اثرگـذار   آموزش بر روي بهبود کیفیت دوره
شـخص  در مرحله بعدي براي اینکه م. )4جدول ( هستند

  آموزش ارزیابی سطوحشود اولویت اصلی با کدام یک از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طور که نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهـت   همان
ارزیـابی   ،دهـد  بندي سطوح ارزیابی آموزش نشان می رتبه

تغییرات رفتاري شغل، بیشترین اثر را بـر بهبـود کیفیـت    
هاي آموزشی از منظر کارشناسـان مـالی شـهرداري     دوره
هـاي شناسـایی نتـایج     پس از این سطح، سطح. گذارد می

کلیــدي آمــوزش، محاســبه بازگشــت ســرمایه، ســنجش 
ــادگیري ــنش    یـ ــابی واکـ ــده و ارزیـ ــل شـ ــاي حاصـ هـ

قرار هاي بعدي  در رتبه ،یکنندگان در دوره آموزش شرکت
 ،به دست آمده سطح معناداري با توجه به مقدار. گیرند می

  .گیرد مورد تأیید قرار می ،معنادار بودن این نتایج
  
 گیري و پیشنهاد نتیجه - 6

سطوح ارزیـابی بـر    تأثیربه بررسی  ،در این تحقیق
هـاي آموزشـی شـهرداري تهـران بـا      بهبود کیفیـت دوره 

الزم بـه  . استفاده شده است 1از آزمون فریدمن ،باشد می 
هم ترکیب  ذکر است در مواردي که چند متغیر ترتیبی با

شوند و مقیاسـی بـراي یـک مفهـوم انتزاعـی سـاخته        می
اي در نظـر گرفـت    توان آنها را مقیاس فاصـله  شود می می

ــایبی، ( ــدول   ). 1388ن ــدمن در ج ــون فری ــایج آزم  5نت
    :باشد مشخص می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـطوح  . عملکـرد اقتصـادي پرداختـه شـد     رویکرد ارتقاي
ارزیــابی : مختلــف ارزیــابی آمــوزش کــه عبــارت بودنــد از

ــرکت  ــنش ش ــی  واک ــدگان در دوره آموزش ــنجش ، کنن س
ارزیـابی تغییـرات رفتـاري در    ، هاي حاصل شـده  یادگیري

محاسبه بازگشـت  و  موزشآشناسایی نتایج کلیدي ، شغل
هبـود  ، بـه عنـوان متغیرهـاي مسـتقل و ب    )ROI( سرمایه

به عنوان متغیر وابسته در نظـر   ،هاي آموزشی کیفیت دوره
  . اند گرفته شده

هاي صـورت گرفتـه کـه بـر اسـاس آزمـون        بررسی
هـر یـک از    ند کـه ده د نشان مینباش سؤاالت تحقیق می

تواند با نتایجی که بـر   سطوح پنجگانه ارزیابی آموزش می
 ، بازخوردهـاي آینـد  میهاي مختلف به دست  شیوه اساس

 هـاي آموزشـی کـه در    مناسبی براي بهبود کیفیـت دوره 
از نتایج این . شود، داشته باشد تهران برگزار می  شهرداري

                                                             
1- Friedman Test 
2- Chi-Square 

  رتبه سطوح ارزیابی آموزش -4جدول 
  رتبه  رتبه میانگین  متغیرها

  1  28/4  ارزیابی تغییرات رفتاري شغل
  2  85/3  شناسایی نتایج کلیدي آموزش

  3  69/3  محاسبه بازگشت سرمایه
  4  65/3  هاي حاصل شده سنجش یادگیري

  5  40/3  کنندگان در دوره آموزشی ارزیابی واکنش شرکت
  )محاسبات نگارندگان( :منبع                      

  خروجی آزمون فریدمن - 5جدول 
  143  تعداد نمونه

  960/111  2خی دو
  4  درجه آزادي

  000/0 سطح معناداري
  )محاسبات نگارندگان( :منبع                                         
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از نظـر کارشناسـان مـالی    کـه   شـود  میتحقیق مشخص 
تواننـد بـر    مـی  ، هر پنج سطح ارزیـابی آمـوزش  شهرداري

رداري هاي آموزشی برگزار شده در شه بهبود کیفیت دوره
بنـدي سـطوح    ولی بر اساس نتیجه رتبه د،نباش تأثیرگذار 
ــخص  ــیمش ــه م ــود ک ــطوح اول و دوم ش ــت  ،س از اولوی

باشـند و ارزیـابی تغییـرات رفتـار      تري برخوردار می پایین
ــبه    ــوزش و محاس ــدي آم ــایج کلی ــایی نت ــغلی، شناس ش

هاي اول تا سوم، به  به ترتیب در اولویت ،بازگشت سرمایه
  .گیرند زش، قرار میعنوان بهترین روش براي ارزیابی آمو

بـراي  کـه  د نـ ده نتایج تحقیقـات پیشـین نشـان مـی    
کنندگان بـر اسـاس    ارزیابی آموزش، سنجش رضایت شرکت

 توانـد بـر ارتقـاي    ز کیفیـت آمـوزش مـی   هاي مختلف ا روش
بـا توجـه   ). 1390، همکارانمحمدهادي و (مؤثر باشد  ،دوره

در سـطح اول در میـان پـنج سـطح      ،به اینکه روش مـذکور 
گیرد، ضمن تأیید اثرگذاري بر بهبـود   ارزیابی آموزش قرار می

هاي آموزشی در شهرداري باید توجه داشت کـه   کیفیت دوره
و بـه عبـارت بهتـر     ی نـدارد تـأثیر قابـل تـوجه    ،این میـزان 

ریـزي در راسـتاي    تواند بـازخورد مناسـبی بـراي برنامـه     نمی
 ،در تحقیـق دیگـري   .باشـد ي آموزشی ها بهبود کیفیت دوره

 ،تجزیه و تحلیل عملکرد و تجزیه و تحلیـل شـغلی  دو عامل 
به عنوان مهمتـرین متغیرهـا در ارزیـابی آمـوزش بانکـداري      

ایـن  . (Mirza & Riaz, 2012) شـوند  اسالمی معرفی می
نوع ارزیابی در سطح سوم ارزیابی آموزش یا به عبارت بهتر 

. گیـرد  رفتاري در شغل قرار می در سطح ارزیابی تغییرات
ایـن نـوع    ،راستا با این تحقیق نتایج تحقیق حاضر نیز هم

ارزیابی را با میـزان قابـل تـوجهی، بـراي بهبـود کیفیـت       
به طوري کـه   آورد؛ مؤثر به حساب می ،هاي آموزشی دوره

در میان پنج سطح ارزیابی آموزش، سطح سوم یا ارزیـابی  
تواند بیشترین اثر را بر بهبود  تغییرات رفتاري در شغل می

 ،در تحقیق دیگري. هاي آموزشی داشته باشد کیفیت دوره
بـه عنـوان روش    ROIروش محاسبه بازگشت سرمایه یـا  

 تنفعـان معرفـی شـده اسـ     ذينیاز مناسب جهت ارزیابی 
(Guerci & Vinante, 2011).     در این تحقیـق نیـز بـر

مشـخص   ،اساس معادله خط رگرسیون بـه دسـت آمـده   

گذاري در امر آموزش  باشد که محاسبه بازگشت سرمایه می
ریـزي در راسـتاي    تواند بازخورد مناسبی براي برنامـه  می

  .هاي آموزشی باشد بهبود کیفیت دوره
تـوان   قیـق مـی  حال با توجه به نتایج حاصـل از تح 

  :زیر را ارائه کرد پیشنهادهاي
 آزمون با گروه گواه جهت ارزیـابی   استفاده از روش پس

کننـدگان در   ارزیابی واکنش شـرکت در سطح یک یا 
 دوره آموزشی

 هـاي پایـان    پاداش و تنبیه مناسب براي آزمـون  تعیین
 هاي رسمی ها و برگزاري آزمون دوره آموزش

 پــس آزمــون بــراي  -آزمــون اســتفاده از شــیوه پــیش
 سنجش تغییرات رفتاري در شغل

 هاي سازمان و مشـخص شـدن ارتبـاط     تحلیل موفقیت
هـاي آموزشـی برگـزار شـده بـر       هر موفقیت بـا دوره 

 اساس یک روش استنباطی

 هـاي   توجـه بـه نـرخ    فایده با -استفاده از تحلیل هزینه
هـاي آموزشـی بـراي بررسـی      بازگشت سـرمایه دوره 

ــ ــف س ــرمایه   اختن دورهمتوق ــا بازگشــت س ــایی ب ه
  .بلندمدت
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ارزیابی  .)1386( ،طبیبیان، منوچهربحرینی، سیدحسین؛ 
-73دوره  آموزشی دکتراي شهرسازي دانشگاه تهران طی

  .22-13، )30(، نشریه هنرهاي زیبا . 83
ــه نســب، ســیده خراســانی، اباصــلت؛ موســوي  ).1392( ،مهدی

طراحی نظام جامع آموزشی بـا تأکیـد بـر اسـتانداردهاي     
 .)هاي ایران سازمان: موردکاوي( ISO 10015المللی  بین

  .انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران :تهران
رسی و آموزشی ریزي د برنامه ).1381(، پور، جواد سلیمان

  .انتشارات احسن :تهران .ها ضمن خدمت سازمان
 .هاي آموزشی ، اثربخشی دوره)1385(عباسیان، عبدالحسین، 

  55-52 ،)170(17ماهنامه تدبیر، 
ریزي آموزشی ضمن  مهبرنا ).1383(ارگاه، کوروش، فتحی واج

  .انتشارات سمت :تهران .خدمت کارکنان
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سعیدي  کارشکی، حسین و ؛کرمی، مرتضی فیروزي، زهرا؛
لگوي جاناسن کاربست ا تأثیر .)1392( ،رضوانی، محمود

بر یادگیري مبتنی بر مسئله بر نگرش، رضایت و یادگیري 
فصلنامه  .هاي آموزش ضمن خدمت معلمان رنامهدر ب

  .52-36، )12(10، ریزي درسی پژوهش در برنامه
سنجی  امکان .)1390(غفاري، خلیل،  پور، اسماعیل؛ کاظم

استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي در دانشگاه 
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، فصلنامه  .اسالمیآزاد 

2)1(، 167-193.  
 و محسـن مزدآبادي، سید طباطبایی حسین؛پورزرندي، محمد

ــمانه ــی، س ــانی در  . )1391( ،کریم ــابع انس ــدیریت من م
  .انتشارات کوهسار: تهران .شهرداري

 ،، سید محسنمزدآبادي طباطبایی پورزرندي، حسین؛محمد
و تأثیر آن هاي الکترونیکی  آموزش بهینه اجراي ).1392(

فصلنامه  .بر عملکرد اقتصادي مدیران شهرداري تهران
  .13-1،)4(1اقتصاد و مدیریت شهري،

ارگـاه، کـورش؛ پرداختچـی،    فتحـی واج  محمدهادي، فریبـرز؛ 
ــن و ــود محمدحس ــمی، محم ــل  .)1390( ،ابوالقاس تحلی

هاي آموزش ضمن خدمت  مندي فراگیران از دوره رضایت
دو فصـلنامه   .عملکـرد  -مبناي مـدل تحلیـل اهمیـت   بر 

-32 ،)6(4، هاي آموزشـی  ریزي در نظام مدیریت و برنامه
53.  

. آمار توصیفی براي علوم اجتماعی .)1388( ،نایبی، هوشنگ
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