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پدیده اي است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است . توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان  :زمینه و هدف

بررسی . شرایط تغییر قلمداد می شود ز استراتژي هاي اصلی سازمان ها براي سازگاري مثبت باامروزه آموزش و بهسازي منابع انسانی به عنوان یکی ا. 

درحقیقت ارزیابی اثربخشی . شود و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، الزمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می

م می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویري روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت هاي آموزشی به هاي آموزشی از یک سو، آیینه اي فراه دوره

کنند و از  دست آورند و از سوي دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه هاي مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا

ضمن دوره هاي آموزشارزیابی اثر بخشی  هدف پژوهش حاضر. ها و فعالیتهاي آموزشی نیروي انسانی یاري برسانند  هاین راه به اثربخش کردن برنام

 .می باشد کرك پاتریک بر اساس مدلخورشیدي  1390سال ر خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین د

شرکت کننده در دوره  کارکنان و مدیرانآماري پژوهش شامل تمامی و جامعه  (cross sectional)مقطعی  –این تحقیق از نوع توصیفی :روش

نمونه گیري به صورت . ، می باشد بوده   نفر 850که تعداد آنها  ،خورشیدي 1390در سال  ،دانشگاه علوم پزشکی قزوینهاي آموزش ضمن خدمت 

چهار مرحله  ان اثربخشی برنامه هاي آموزشی  با استفاده ازدر این مدل میز. پژوهش بر اساس مدل کرك پاتریک صورت گرفته است .سرشماري بود

سطوح واکنش، یادگیري، رفتار و نتایج، که پژوهش حاضر تنها سطوح واکنش و رفتار را مورد سنجش قرار داده : مهم مورد ارزشیابی قرار می گیرد

از )  سازماندهیو نحوه امکانات ، مدرس ،  محتوي دوره(  یمیزان رضایت فراگیران نسبت به دوره هاي آموزشبراي ارزیابی سطح واکنش، . است

در  دورهمیزان تاثیر در ارزیابی سطح رفتار، . درجه اي لیکرت مورد سنجش قرار گرفت 4طریق پرسشنامه محقق ساخته با سئواالت بسته و مقیاس 

. سنجیده شد) از طریق پرسشنامه( نظرات سرپرست یا مدیر مستقیم که رفتار یادگیرنده را در محیط کار زیر نظر دارند  بررسی فراگیران با رفتار کاري

و در  86/0کرونباخ آن  يو آلفا یپرسشنامه بررس ییایپا. شد یبررس یتوسط کارشناسان و صاحبنظران آموزش ها پرسشنامه ییو محتوا يصور ییروا

 )معیارانحرافومیانگینفراوانی،درصد( و روش هاي آماري توصیفی SPSSاي تجزیه وتحلیل داده ها از برنامه نرم افزاري بر. قابل قبول بود حد

مشروط اثر  –) 3≥میانگین امتیازات(درنهایت بر اساس میانگین امتیازات به دست آمده، دوره هاي آموزشی در سه طبقه، اثر بخش. استفاده شد

 .تقسیم بندي شدند ) میانگین امتیازات>2( که نیاز به بازآموزي دوره داشته و دوره هاي غیر اثربخش) 2≥ازاتمیانگین امتی>3(بخش

دوره آموزشی در  292 در مجموع .بود 75/35± 43/7آنان زن بودند و میانگین سنی افراددرصد  5/60افراد مورد مطالعه مرد و  درصد 5/39 :یافته ها

در واحدهاي تابعه حوزه درمان، بهداشت،  .واحد تابعه دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت 23در می و مدیریتی برگزار شده قالب آموزشهاي تخصصی، عمو

نتایج حاصل از بررسی مقایسه میانگین . دوره هاي آموزشی اثربخش بودنددرصد  63و  درصد 100، درصد 76،  درصد 82آموزش و ستاد به ترتیب 

در هیچ یک از دوره ها ) میزان تحصیالت، سابقه خدمت و رشته تحصیلی (خشی دوره ها با در نظر گرفتن متغیرهاي مؤثر فراگیران نسبت به اثرب

 .تفاوت معنی داري را نشان نداد

. می باشدبراي جهت دار کردن آموزش و نیل به اهداف سازمان، تعیین میزان اثربخشی دوره هاي آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار  :نتیجه گیري

نتایج تحقیق نشان داده است گر چه دوره هاي آموزشی برگزار . ، یک چارچوب منطقی را براي ارزشیابی فراهم می کندکرك پاتریکچهار سطح مدل 

 سازمانیبرخوردار نبوده است ولی با توجه به محاسبات آماري انجام شده می توان ادعا نمود که اثربخشی آموزشهاي  صد در صدشده از اثربخشی 

نسبت به  رفتار سطح با توجه به اینکه .باالتر بوده است) دوره ها اثربخشدرصد  60( بطور معنی دار از میانگین فرضی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ن از وجود ارزشیابی در زمانهاي مناسب به منظور کسب اطمینالذا پیشنهاد می شود  بسیار چالش برانگیز و حساس است واکنش و یادگیريسطح 

 . تکرار شود  تغییرات رفتاري دائمی و همیشگی

کارکنان ،مدل کرك پاتریک ،آموزش ضمن خدمت ،ثربخشی ا :کلیدي  واژه هاي

 


