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  1لطفعلي بختياري

  
  چكيده

گـرايش پشـتيباني   (دوره آموزشـي كارشناسـي رشـته اطالعـات انتظـامي     هدف اين پژوهش ارزيابي اثربخشي 
پـژوهش  . اسـت ) سـه سـطح اول   (با استفاده از الگوي كـرك پاتريـك   دانشگاه علوم انتظامي امين ) اطالعات

، بـراي سـنجش واكـنش   . از نـوع  پيمايشـي اسـت   حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصـيفي  
جامعـه آمـاري   . يادگيري وعملكرد از ابزار پرسش نامه وكارنامه تحصيلي فارغ التحصيالن استفاده شده اسـت 

تشـكيل  )دانشجويان در حال آموزش و فارغ التحصيالن (اين تحقيق  را دانشجويان كارشناسي رشته اطالعات 
) نفـر 210(ز دانشجويان دوره هاي مورد نظر كه در حال آمـوزش هسـتند  دهندكه براي سنجش سطح اول ا مي

، براي سنجش سطح دوم وسـوم . براساس روش نمونه گيري حداكثري كوكران  مورد سنجش قرار گرفته اند
نتـايج ايـن   . نفر به روش خوشه اي بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند     85تعداد نمونه ، ارزشيابي يادگيري و رفتار

داد كه آموزش هاي دوره كارشناسي اطالعات از اثر بخشي مطلوب براي توانمند سازي كاركنان تحقيق نشان 
در اجراي ماموريت ها و وظايف محوله در محيط كار واقعي برخوردار مي باشد فقـط در دروس پايـه از نظـر    

ارائه شـده و عملكـرد    بنابراين بين آموزش هاي. فرماندهان نمره اثربخشي پايين تر از حد قابل قبول بوده است
  . فارغ التحصيالن در محيط واقعي كار رابطه معناداري وجود دارد

  
  كليد واژه ها

  مدل كرك پاتريك، رفتار، يادگيري، واكنش، ارزشيابي، اثربخشي
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  ارزيابي اثر بخشي دوره آموزشي كارشناسي
  رشته اطالعات انتظامي

152  تا 129از صفحة 
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  130  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
  مقدمه

كيفيت آموزشي و پژوهشي از دغدغه هايي است كه هميشـه نظـام هـاي دانشـكاهي     
ارتقاي مستمر كيفيت آمـوزش عـالي مسـتلزم    . نندبراي دستيابي به آن تالش مي ك
كوشش هاي قابل توجهي در دو دهـه اخيـر جهـت    . استفاده از ارزيابي آموزشي است

ارتقاي كيفيت آموزشي عالي و دستيابي به هدف هاي نظام دانشگاهي در بسـياري از  
زشـي  درهر اقـدام آمو . )1384، كرافت به نقل از فرخ نژاد(كشورها به عمل آمده است 

چرا بايد آموزش داد؟ ايـن پرسـش بـه    ، نخست آنكه؛ سه پرسش اساسي مطرح است
هدف ها بيانگر عملكرد يا رفتار مطلوب يا حائز ارزشـي  . هدف هاي آموزشي نظر دارد

چگونـه  ، دوم آنكه. است كه قرار است در افراد شركت كننده در يك برنامه ايجاد شود
روش اسـت امـا محـدود بـه روش تـدريس      اين پرسش متوجـه  . توان آموزش داد مي

روش به تمام فعاليت هايي اطالق مي شـود كـه تحقـق هـدف هـا را ممكـن       ، نيست
چگونـه مـي تـوان از    ، سـوم آنكـه  . كنند يا احتمال تحقق آنها را افزايش مي دهند مي

اين پرسش زمينـه  . موفقيت ها اطمينان حاصل كرد و نوع اثرات آنها را شناسايي كرد
  . )1371، ولف(بي است ساز ارزشيا

دانشگاه علوم انتظامي به عنوان تنها مركز آموزش عالي نيروي انتظامي سال هاست     
كه به صورت تخصصي به تربيت افسران مورد نياز خود مبادرت مي كنـد و هـر سـال    

  . تعداد زيادي فارغ التحصيل در مقاطع مختلف تحويل مي نمايد
ت كارشناسي كه محقق بنا به مسئوليت هاي خود اين در حالي است كه در جلسا    

همواره كيفيـت خروجـي هـاي    ، با مسئوالن رده هاي نظارتي و تخصصي داشته است
دانشگاه مورد سؤال بوده است و دانشگاه نيز به طور مستمر درصـدد اصـالح و بهبـود    

بـا   لكن تاكنون هيچ گاه با يك نگاه جامع و كلي. برنامه هاي آموزشي خود بوده است
استفاده از روش استاندارد اثربخشي آموزش هاي ايـن دانشـگاه مـورد سـنجش قـرار      

تـا هـم نـواقص و اشـكاالت     ، تحقيق حاضر درصدد انجام اين مهم است. نگرفته است
برنامه هاي آموزشي احصا و اصالح شود و هم پاسخ قانع كننده اي باشد براي افـراد و  

گيري تخصصـي فـارغ التحصـيالن دانشـگاه و     رده هايي كه شايد به دليل عدم به كار
هـاي دانشـگاهي را زيـر     موارد ديگر اشكاالت را متوجه آموزش كرده و همواره آموزش

شـرايطي را پديـد مـي آورد كـه     ، از طرف ديگرارزشيابي از فعاليت ها. سؤال مي برند
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  131  ارزيابي اثر بخشي دوره آموزشي كارشناسي رشته اطالعات انتظامي
 اين امر به خصوص در فعاليت هاي مختلف انساني. حركت اعتاليي را ممكن مي سازد

معنا دارد كه استمرار آنها مي تواند زمينه را براي اصالح و بهبود برنامه فـراهم كنـد و   
در نيـروي  ، دوم اينكـه . ارزشيابي برنامه هاي درسي نيز مشمول همـين قاعـده اسـت   

پس از تشكيل دانشگاه علوم انتظامي برنامـه هـاي درسـي    1370انتظامي كه از سال 
وده است تاكنون به ندرت مي توان يافـت كـه   همواره درحال تخصصي شدن و تنوع ب

ارزيابي اثربخشي برنامه ها صورت گرفته باشد بلكه معدود تحقيقاتي هم كـه صـورت   
عـرب  ، )1387(گرفته بيشتر نـوعي نظـر سـنجي تلقـي مـي شـوند از قبيـل شـفايي        

و تنها تحقيقي كه محقق مشاهده كرد كه اثـر بخشـي   ) 1387(آذري، )1385(محبي
ــيل  ــه تفص ــور     برنام ــژوهش ن ــت پ ــام داده اس ــك انج ــرك پاتري ــدل ك ــر م ي را براب

است البته اين تحقيق هم فقط يك برنامه درسي آن هـم در سـطح   ) 1388(محمدي
. درجه داري نه آموزش عالي و صرفاً ارزيابي بيرونـي مـورد سـنجش قـرار داده اسـت     

مـوزش  بنابراين انجام يك پژوهش كه به عنوان نمونـه اثـر بخشـي حـداقل دو دوره آ    
كارشناسي را به طور كامل بر اساس الگوي مورد نظر انجام دهد از ضروريات است تـا  
مشخص شود چه ميزان تحوالت آموزش نيروي انتظامي مطابق اهـداف بـوده ومـؤثر    

  . است
الگوهاي متفاوتي مطرح شده است كه ورتن و ، براي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي    

. مورد دانسته اند 50تعداد آنها را بيش از ) 1385، ي پوربه نقل از موس 1987(ساندرز 
ماهيـت موضـوع   ، رويكردها، مقاصد، آنچه اين الگوها را از يكديگر متمايز ساخته است

مباني نظري و ديـدگاه هـاي   ، تأكيد ويژه آنها بر بخش خاصي از ارزشيابي، مورد بحث
  . انسان شناختي آنهاست

ارزشيابي برنامه هـاي آموزشـي بـا توجـه بـه ابعـاد و       از ميان الگوهاي مطرح براي    
هاي مورد نظر در دانشگاه علوم انتظامي امين و تأكيد رده هاي ناظر اين دانشگاه  مؤلفه

كـه   اسـت  )1970(1الگوي كـرك پاتريـك  ) معاونت تربيت و آموزش نيروي انتظامي(
زشـيابي عكـس   ار، ميزان اثر بخشي برنامه هاي آموزشي را در چهار سطح بـا عنـاوين  

ارزشيابي نتيجـه و ارزشـيابي پيامـد قابـل     ، ارزشيابي رفتار، ارزشيابي يادگيري، العمل

______________________________________________________ 
1 -donald kirk patrick  
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 هدف اصلي اين پژوهش اندازه گيري و ميسر مي داند مبناي كار قرار گرفت و در واقع

آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هـاي آموزشـي كارشناسـي اطالعـات دانشـگاه علـوم       
ــه ر   ــين و ارائ ــامي ام ــود دوره   انتظ ــراي بهب ــب ب ــاي مناس ــطوح   اهكاره ــا در س ه

  . يادگيري و رفتار است، )رضايت(واكنش
در اين تحقيق دوره آموزشي براساس سطح اول تا سوم مدل پاتريك مورد سنجش    

قرار گرفت و روشن شد كه عكس العمل دانشجويان هنگام ورود بـه دوره هـا چگونـه    
ر بر آن چه وضعيتي دارد؟ و در نهايت پس از ميزان يادگيري آنها و عوامل مؤث، است؟

رفتار آنان در مواجهه بـا مسـايل عمـومي و تخصصـي     ، فارغ التحصيلي در محيط كار
شغلي به چه نحوي است؟ البته باتوجه به اينكه دوره هاي مورد نظر پژوهش براساس 

ش  به بنابراين  اين پژوه. استانداردهاي علمي طراحي برنامه درسي طراحي نشده اند
دنبال پاسخ به اين  سؤال هاي اساسـي ايـن اسـت كـه شايسـتگي هـايي كـه فـارغ         

  التحصيالن دوره كارشناسي اطالعات در پايان دوره بايد واجد آن باشند كدام اند؟
  

 پيشينه تحقيق
نفر به بررسـي اثـر    262در يك پژوهش توصيفي بر روي )  1382(بزغاني فراهاني * 

ت تخصصي ضـمن خـدمت سـازمان جهـاد كشـاورزي      بخشي آموزش هاي كوتاه مد
)  77 - 78(استان مركزي از نظر كاركنان شركت كننده در دوره ها بـين سـال هـاي    

نتايج اين پژوهش نشان داد كه آمـوزش هـاي كوتـاه مـدت تخصصـي ضـمن       . كردند
ايجـاد  ، دقـت و تقويـت روحيـه همكـاري    ، نظم، خدمت موجب افزايش مهارت شغلي

 . ورفع مشكالت كاري كاركنان شده است عالقه نسبت به شغل
نفـر از دانشـجويان    219پيمايشي برروي  - در يك تحقيق تحليلي)  1384(زماني * 

دانشكده پليس انتظـامي بـه بررسـي اثـر بخشـي برنامـه هـاي آموزشـي و عملكـرد          
نتايج اين تحقيق نشان داد كه ماهيت دورس ارائه . دانشجويان  اين دانشكده پرداخت

دانشكده پلـيس انتظـامي ارتبـاط مسـتقيمي بـا مسـائل ومشـكالت شـغلي         شده در 
لذا زماني كه افراد اين دروس را مي گذرانند دردوره كارورزي مباحث . دانشجويان دارد

نظري را در عرصه عمل تجربه كرده و با توجه به آموخته هاي قبلي خويش بـه حـل   
وبا علم به موضـوع راهكارهـاي    بنابراين با كمترين استرس و اضطراب. آن مي پردازند
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 . مناسب را به مرحله اجرا در مي آورند

اثر بخشي دوره هاي آموزشي شركت سـايپا ديـزل را مطـابق    )  1385(اميري مهر * 
ايشان در اين تحقيق سطوح اول تـا سـوم   . الگوي پاتريك مورد بررسي قرار داده است

ت پيمايشـي وسـطح دوم را بـا    سطوح اول وسوم را به صور. الگو را بررسي كرده است
نتايج ايـن پـژوهش   . انجام داده است) يك گروه گواه و دوآزمون ( روش نيمه تجربي 

، حاكي از آن است كه در تمام دوره ها اهداف و مدرس خـوب و عـالي ارزيـابي شـده    
به طور كلي اثر بخشي تمـامي  . برنامه ريزي واجرا متوسط و ضعيف ارزيابي شده است

زشي هم از نظرفراگيران وهم سرپرستان در سطح عالي وخوب ارزيـابي  دوره هاي آمو
 . شده است

نفـر از   80در يك تحقيق تجربي مقـدماتي وتوصـيفي بـر روي    )  1386(ساعد پناه *
فراگيران شركت كننده در دوره هاي آموزش ضمن خدمت به بررسي اثر بخشي ايـن  

نتـايج ايـن   . تهـران پرداخـت   دوره هاي آموزشي از ديدگاه كاركنان بانك مسكن شهر
ميزان يادگيري وميزان ، تحقيق نشان مي دهد كه فراگيران شركت كننده در مجموع

نظـري بـودن آمـوزش در اغلـب     . تغييرات رفتاري را در سطح خوب ارزيابي كرده اند
ها بـا نـوع فعاليـت     مرتبط نبودن آموزش، ها و توجه اندك به آموزش هاي عملي دوره

صـالحيت وتوانـايي پـايين    ، نامناسب بودن زمان برگزاري كالس هـا ، كارمند در بانك
 . علمي اساتيد از مهم ترين مشكالت مطرح شده توسط فراگيران است

در يك تحقيق توصيفي با هدف ارزيابي اثر بخشـي بيرونـي   )  1388(نور محمدي * 
ت و برنامه درسي آموزش درجه داري رسته انتظامي وبه روش پيمايشي پرداختـه اسـ  

اثر بخشي بيروني برنامه درسي مذكور را در سـطوح سـوم وچهـارم الگـوي ارزشـيابي      
برنامه درسي دوره آموزشي فراگيران ، نتايج نشان داد كه. كرك پاتريك سنجيده است

تسـهيل انطبـاق در محـيط كـار     ، مهـارت زنـدگي  ، درجه داري در ابعاد توسعه دانش
ولي از حداقل الزم ، طلوب برخوردار نبودهوتسهيل يادگيري در محيط كار از كفايت م

 . برخوردار بوده است
پيمايشي به ارزيابي اثر بخشي - در يك تحقيق توصيفي )1389( نصير قرچه داغي * 

دوره هاي آموزشي الكترونيكي بر اساس مدل كرك پاتريك در دانشگاه شهيد بهشتي 
چهـار سـطح تفـاوت    نتيجه  اين تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه در هـر     . پرداخته است
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  . معناداري بين وضع موجود و مطلوب وجود دارد

هاي آموزشي عمومي و تخصصي برگـزار  بررسي اثربخشي برنامهبه ) 1390(شجاعي*
در دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس مـدل كـرك    1390شده در هشت ماه اول سال 

هـاي آمـوزش   رهنتايج به دست آمده نشان داد كه فراگيـران از دو . مي پردازدپاتريك 
هاي زندگي و آشنايي با كـارآفريني در هـر سـه مؤلفـه     توسعه مهارت، عمومي حجاب

هــاي عمــومي اســتاد و محتــوا و ســازماندهي و امكانــات رضــايت داشــتند و در دوره
فراگيـران از    ,CSS HTMLهـاي تخصصـي   ها و دورههاي اوليه و اصالح فرايند كمك
اشتند ولي در مؤلفه سازماندهي و امكانـات تفـاوت   هاي محتوا و استاد رضايت د مؤلفه

هاي تخصصي و عمومي اثربخش بـود  سطح يادگيري در دوره. معناداري مشاهده نشد
هـاي  سـطح تغييـر رفتـار فراگيـران در دوره    . و فراگيران دانش الزم را كسـب كردنـد  

HTML,CSS   معنادار نشد و در دورهCCNA  بـود تغيير رفتار فراگيران غير اثربخش .
مـافوق و همكارانشـان نتـايج نشـان داد كـه در      ، از نظر تفاوت بين نظـرات فراگيـران  

بين نظرات افراد تفاوت معناداري وجود نداشت ولـي در دوره   CSS,CCNA هاي  دوره
HTML ميانگين نمرات مديران از نمرات فراگيران بيشتر بود . 

زيـابي اثربخشـي دانـش    پيمايشي به ار - در يك تحقيق توصيفي)  1391(درخشان *
آموزان درجه داري رسته آگاهي مركز آموزش علمي تخصصي شهيد چمران ناجـا بـا   
الگوي كرك پاتريك پرداخته و نتيجه مي گيرد كه ارزشيابي صالحيت هـاي رفتـاري   

ميزان تغييـرات رفتـاري و عملكـرد    ، ميزان يادگيري فراگيران مطلوب، اساتيد ضعيف
حفظ صـحنه  ، آمادگي جسماني، امور منابع و مخبران، ففراگيران در مشاهده وتوصي

وبرنامه تفصيلي اجراء شده با ، اماكن وگشت آگاهي ضعيف، بازرسي نفر وخودرو، جرم
مهـارت و نگـرش حرفـه اي از وضـعيت مطلـوبي      ، وضعيت موجـود در حـوزه دانـش   

فاقـد  ادامه اين وضعيت درآينده موجب افـزايش نيروهـاي   ، برخوردار نبوده ودر نتيجه
 . كارايي و پايين آمدن سطح عملكرد مطلوب خواهد شد

آموزش پليس جامعه محور بر اساس "در تحقيقي با عنوان )  2002(مايكل ال بيرز *
در دانشـگاه واش بـرن    "نظريه ملي آموزش بزرگساالن بر محور تعامل با يادگيرندگان

يـن نتيجـه رسـيده كـه     بـه ا . اياالت متحده آمريكـا انجـام داده اسـت   ، كانزاس، توپكا
موضوعاتي در برنامه هاي آموزشي پليس وجود دارند كه به آمـوزش از طريـق فنـون    
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اصوالً در مواردي الزم است كه پلـيس مهـارت هـاي جديـد     . رفتاري نيازمند هستند

استفاده از باتون و تاكتيك هاي رانندگي را فرا ، مكانيكي را مانند تاكتيك هاي دفاعي
  . ) 72:  1387، محمدي(فنون رفتاري كارآمد تري هستند ، اعكه براي دف. گيرد

 رهبـري  آموزشي دوره هاي به ارزشيابي پژوهشي در، )2003( والدن مشاوره شركت*

 مـدل  نخسـت  سه سطح از شركت اين در. است پاتريك پرداخته كريك مدل براساس

. است شده هاستفاد آموزشي هاي ميزان اثربخشي دوره تعيين منظور به پاتريك كريك
 و كرده بااليي كسب انرژي ها دوره پايان از پس كنندگان شركت داد كه نشان يافته ها
 سـطح ( بودنـد  شـده  برخـوردار  كامـل  از رضـايت  خويش كار محل به بازگشت هنگام

 يافته افزايش 210 به 105 از كنندگان شركت دانش سطح ميانگين همچنين) واكنش

شـركت   رفتـار  در و) يـادگيري  سـطح ( ي معنادار اسـت آمار نظر از افزايش اين كه بود
  . )125ص، 1391، محمودي و همكاران(شد مشاهده مثبتي تغييرات نيز كنندگان

بـه  ، در پژوهشي كه در دانشـگاه كـاترپيالر انجـام دادنـد    ) 2006(اندرسون و آروين *
دهد  مينتايج اين پژوهش نشان . ارزيابي اثربخشي از كارگاه آموزشي رهبري پرداختند

، شركت كنندگان نسبت به كارگاه آموزشي، يعني واكنش، كه در سطح اول ارزشيابي
و كمترين ميزان رضايت مربوط بـه  ) درصد 87(درمجموع رضايت مطلوبي داشته اند 

درصـد از شـركت كننـدگان نيـز      96. بوده است) درصد 79(محتوي كارگاه آموزشي 
موزشي را به ديگر همكـاران خـود پيشـنهاد    بيان داشته اند كه حضور در اين كارگاه آ

  . )4ص، 1389، به نقل از توكلي( دكرخواهند 
 

  چارچوب نظري تحقيق
در مورد واژه ارزيابي و ارزشيابي ميان صاحبنظران كشـورمان اتفـاق   :مفهوم ارزيابي 

سـيف ارزشـيابي را   . دانـد  تـر از ارزيـابي مـي   ابيلي ارزشيابي را جامع؛ نظر وجود ندارد
بازرگـان دو  . دانـد  تر از سنجش دانسـته و سـنجش را جزيـي از ارزشـيابي مـي      جامع
درك عمـومي از واژه  است كه  دقمعت را مترادف دانسته و» ارزيابي«و »ارزشيابي«واژه

از نظـر   ولـي هاي معنوي يك عامل همراه اسـت   كردن جنبه تقويمارزشيابي بيشتر با 
موزشـي تفـاوت وجـود     و ارزيـابي آ تخصصي در علوم تربيتي ميان ارزشيابي آموزشي 

صرفاً متـأثر از درك افـراد اسـت و بـر      اصطالحاوت معنايي اين دو تف، از اين رو؛ ندارد
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مطالعـه حاضـر نيـز     لـذا در . )1384، همايون نيـا ( يستمبناي دانش تجربي استوار ن

 هكلمـ  ةانـد و هـر دو ترجمـ    هاي ارزشيابي و ارزيابي به طور مترادف به كـار رفتـه   واژه
Evaluation باشند مي .  

دهـد  بررسي متون ارزيابي براي آگاهي از تعاريف ارائه شده در اين زمينه نشان مـي    
و از آن بـه بعـد   . اسـت » 1رالف تـايلر «كه اولين تعريف ارائه شده براي ارزيابي توسط 

 اند كه در ادامـه صاحبنظران به بيان تعاريف و ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداخته
ارزيابي به عنوان فرايندي براي تعيين ميزاني كـه  «:به اختصار به ذكر آنها مي پردازيم

فـراهم سـازي اطالعـات بـراي     «، )1950، تـايلر (» انـد اهداف نظام عمالً تحقق يافتـه 
، )1971، و همكـاران  3دانيل استافل بـيم ؛ 1969، ، 2خكرونبا لي جي(» گيريتصميم

و  1971، 4رووسپمالكم (» يي براي وجود اختالفمقايسة عملكرد براساس مالك ها«
فراينـد  «، )1383، بـه نقـل از مهرعلـي زاده و چينـي پـرداز     1969، ، 5كـين لماروين ا

كمـك بـه   ، مـوزش آاثـرات   گيـريِ  انـدازه  يها به اطالعات برا از تبديل داده نظامداري
ن برنامـه و فـراهم كـرد    و اصـالح  بهبـود  بـراي  مسـتند كـردن نتـايج   ، گيري تصميم
فراينـد قضـاوت   «و نيز ، )1384، همايون نيا(» ت آموزشهايي براي تعيين كيفي روش

. )1383، گال و همكاران(» ارزش يا سودمندي برنامه هاي آموزشي، درباره شايستگي
هم ارزيابي را در معناي عام آن تعيين ارزش يـا  ) 1985(فرهنگ روان شناسي آرتوربر

تر ارزيـابي را تعيـين ميـزان موفقيـت يـك       خاصو به طور  اهميت يك چيز مي داند
و  عباسـيان به نقل از (در رسيدن به هدف هاي اوليه مي داند . . . . يك درس و، برنامه

  . )1387، همكاران
توضيح ، اند كه ارزيابي تعيين اظهار كرده، تعريف ارزيابي ةو ديگران در توسع 6ورسن   

) ارزش يـا شايسـتگي  (موضـوع ارزيـابي   و كاربرد معيار قابـل دفـاع در تعيـين ارزش    
مطابق نظـر  . اثربخشي يا اهميت آن در ارتباط با اين معيارهاست، سودمندي، كيفيت

______________________________________________________ 
1 -Ralph W. Tyler 
2 - L. G. Cronbach 
3 - Daiel. L. Staffelebeam 
4 - M. Provus 
5 - M. Alkin 
6 -Worthen 
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هـم كـارآموز يـا فراگيـر را بررسـي      و ارزيابي مؤثر هـم آمـوزش را   ) 1990( 1دمنلفي

ي به عهده گرفتن تعيين مبررسي عل ارزيابي را) 1991( 2سونن سوهمچنين . كند مي
شايسـتگي در معنـاي كيفيـت و ارزش در    ( ها شامل شايستگي و ارزش پديده ،ارزش

تعريفي كه از جامعيـت  . است تعريف كرده) معناي ارائه آموزش بر اساس نياز فراگيران
بيشتري برخوردار است و بيشتر عناصر مـورد بحـث را شـامل مـي شـود مربـوط بـه        

ي و تفسـير نظامـدار شـواهدي    او معتقد است ارزشيابي يعني جمع آور؛ است 3باي بي
ايـن  ؛ منجر مـي شـود  ، است كه به قضاوت ارزشي با عنايت به عملي كه رخ مي دهد

  : است 1تعريف شامل چهار عنصر اساسي به شرح شكل شماره 

  
  )1385، سلطاني( چهار عنصر اساسي ارزشيابي 1شكل شماره 

  
اك اكثريت تعـاريف يـاد   اشتر وجه گيري تصميم ةآيد كه واژ ها چنين بر مي از بررسي
 شود لذا در اين صورت ارزيابي هنگامي عملي ارزشمند و مفيد محسوب مي. شده است

برنامـه اسـتفاده    ةاصله جهت تصميم گيري به منظور بهبود و توسـع حكه از اطالعات 
، جمع آوري اطالعات براي كسـب دانـش   - 1 :گيري كه بگذريم له تصميمئاز مس. شود

ه اشـتراك  وارزيابي با هدف بهبود از ديگر وجـ  - 3 و )يوري ارزشدا(پاسخگو بودن  - 2
  . )1382، ساعدي(ت تعاريف ارائه شده اس

______________________________________________________ 
1 - Feldman 
2 - Sweson 
3 - Beeby 
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ارزشيابي آموزشي توجيه وجودي بخش آموزش و فراهم آوردن : 1ارزشيابي آموزشي

شواهدي براي هزينه و فايده سازمان است كه هدف آن قضاوت درباره كيفيت و ارزش 
بـه  ، چنانچه ارزشيابي در ارتباط با آموزش باشد. ايد آموزش استبرنامه و شناسايي فو

معناي فرايند قضاوت درباره جنبه هايي از رفتار يادگيرنده است و شامل مجموعـه اي  
از مهارت هاست كه به كمك آنها مشخص مي شود يادگيرنده به اهداف تعيين شـده  

احمدي (نظام آموزشي استارزشيابي جزء جدايي ناپذير يك . دست يافته است يا خير
ارزشيابي آموزشي فرايند تفسير نتايج از طريق سنجش اطالعـات  . )1379، و حكيمي

براي قضاوت درباره اهداف كلي آموزش يا ميزان موفقيـت شـركت كننـدگان در دوره    
گيـري   ريزي شده براي انـدازه  شامل يك تالش برنامهآموزشي  ارزيابي . آموزشي است

توانـايي و عملكـرد   ، مهارت، ن روي دانشآ تأثير هنحو، افتد اق ميآنچه در آموزش اتف
  . تشركت كنندگان و تأثير آموزش روي بروندادهاي سازمان اس

ارزشيابي آموزشي رويكرد منظم براي جمع آوري داده هاسـت تـا بـا آن    ، به طور كلي
وسيله به مديران براي رسيدن بـه تصـميمات مفيـد و بـا ارزش در خصـوص برنامـه       

برنامه آموزشي زماني موفق خواهد )1995( 2به اعتقاد ترسي و تئو. آموزش كمك كند
  :بود كه اطالعات حاصل از ارزشيابي درباره برنامه نشان دهند كه

  ؛ نيازهاي افراد ذي نفع رفع شده باشد ∗
  ؛ افراد ذي نفع به بهترين ارزشها رسيده باشند ∗
 . ار براي افراد ذي نفع شودباعث بهبود مهارت و كسب نتايج مثبت در محل ك ∗

بلكـه  ، البته به نظر  ترسي و تئو  ارزشيابي يك روش ثابت و فراينـدي آسـان نيسـت   
در فراينـد آمـوزش يكـي از مهـم تـرين      . اجراي آن نيازمند روش هاي پيچيده اسـت 

كه از ؛ )1387، به نقل ازعباسيان و همكاران1995، ترسي و تئو(مراحل ارزشيابي است
تسهيل فرايند آموزشـي  ، از آن در بازنگري برنامه هاي آموزشي سازمان نتايج  حاصل

اسـتفاده  . . . تصميم گيري براي ادامه تا توفق برنامه و، توسعه و بهبود فرايند، سازمان
به طور خالصه در اين فرايند ابتدا داده هاي الزم درباره پديده مورد ارزيـابي  . مي شود

______________________________________________________ 
1 -Training Evaluation 
2 -Tracy & tew 
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بنـابراين  ، وضـعيت مطلـوب مقايسـه مـي شـود     گردآوري و سپس وضعيت موجود با 

ويژگي ها و بروندادهاي ، گردآوري اطالعاتي درباره فعاليت ها "ارزيابي عبارت است از 
بهبود اثربخشي برنامه يـا اطـالع رسـاني بـراي     ، برنامه به منظور قضاوت درباره برنامه
  . )1386، بازرگان("تصميم گيري براي برنامه ريزي آينده

 
  پاتريك اي ارزشيابي آموزشي ر مرحلهالگوي چها

در مجموعـه اي از   1959اولين بار ايده هـايش را در سـال    1كرك پاتريك، ال، دونالد
منتشر كرد كه بعداً در كتاب كـرك   2مقاالت در مجله توسعه و آموزش اياالت متحده

توسط انجمـن   1975در سال »  3ارزشيابي برنامه هاي آموزشي«پاتريك تحت عنوان 
مورد تجديـد نظـر    1998منتشر شد و اين كتاب در سال  4ريكايي توسعه وآموزشآم

  :مدل كرك پاتريك داراي چهار سطح به شرح زير است. واقع شد
 احساس آموزش گيرندگان درمورد آموزش چيست؟:  5واكنش •
 . كه به افزايش در دانش با قابليت منجر مي شود: 6يادگيري •
 . هبود و اجرا و كاربردوسعت رفتار و قابليت ب: 7رفتار •
 . تأثير بر كسب و كار با محيط ناشي از عملكرد آموزش گيرندگان: 8نتايج •

همه اين معيارها براي يك ارزشيابي معنادار يادگيري در سازمان ها توصيه شده اند و 
  . )1ص، 2006، هافمن(كاربرد آن در سطوح باالتر پيچيده تر مي شود

______________________________________________________ 
1 - Donald, Krick Patrick 
2 - US Training and Development 
3 - evaluating training programs 
4 - American Society for Training and Development 
5 - reaction 
6 - learning 
7 - behavior 
8 - results 
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  طحي كرك پاتريكمدل چهار س: 1نمودار 

ارزشيباي هميشه بايد با سطح اول شروع شود و اگـر زمـان و بودجـه    ، طبق اين مدل
اطالعات هر سـطح بـه   . بايد سطح دوم و سپس سه و چهار پيگيري شود، فراهم باشد

هر سطح پياپي يـك معيـار   ، بنابراين. عنوان پايه سطح بعدي ارزشيابي عمل مي كند
آموزشي فراهم مي كند امـا هـم زمـان نيازمنـد تجزيـه و       دقيق تر از اثربخشي برنامه

  . تحليل دقيق تر و زمان برتر است
ارزشـيابي در ايـن سـطح چگـونگي واكـنش      : واكنش هـا  –سطح اول ارزشيابي 

مشاركت كنندگان را اندازه گيري مي كند و تالش مي كند كه به سؤاالتي راجـع بـه   
يا آنها دوره را دوست دارند؟ آيا مواد درسي ادراكات كاركنان از دوره پاسخ دهد مثالً آ

سطح يك مدل چهار سـطحي كـرك پاتريـك واكـنش     . . . . يا كار آنها مرتبط است و
هـدف ازسـنجش واكـنش    ، آموزش گيرندگان را در مورد برنامه آموزشي مـي سـنجد  

. تضمين ايـن اسـت كـه آمـوزش گيرنـدگان بـراي يـادگيري انگيـزه و عالقـه دارنـد          
  :ي براي اجراهاي راهنمايي

 ؛ تعيين كنيد كه شما مي خواهيد چه چيزي بيابيد •
 ؛ طراحي شكلي كه واكنش ها را كمي كند •
 ؛ ترغيب و تشويق توضيحات و پيشنهادهاي كتبي •
 ؛ درصد100دست يافتن به پاسخ بالواسطه با نرخ  •
 ؛ جستجوي صادقانه ترين واكنش ها •
 ؛ ايجاد و توسعه استانداردهاي قابل قبول •

٤

٣

٢

١
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 ؛ گيري واكنش ها در مقابل استانداردها و اتخاذ اقدام مناسب اندازه •
 . )2ص، 1998، كرك پاتريك(ارتباط برقرار كردن با واكنش ها به گونه اي مناسب  •

سنجش ارزشيابي در اين سطح فراتـر از رضـايت   : يادگيري –سطح دوم ارزشيابي 
يري ها يا نگرش يادگ، يادگيرنده است و درچي تالش براي سنجش افزايش مهارت ها

هاي  سنجش اين سطح از سطح اول مشكل تر است و مي توان از روش، كاركنان است
مثالً مي توان از روش پـيش و پـس آزمـون    . آزمون رسمي تا غيررسمي استفاده كرد
سطح دومدل كـرك پاتريـك دانـش كسـب     . براي تعيين ميزان يادگيري بهره گرفت

هاي تغييـر يافتـه را بـه عنـوان يـك نتيجـه        مهارت هاي بهبود يافته يا نگرش، شده
مهارت هـا يـا نگـرش هـاي جديـد در ايـن سـطح        ، كاربرد دانش. آموزش مي سنجد
  :راهنمايي هايي براي اجرا. سنجيده نمي شود

 . در صورت امكان از يك گروه كنترل استفاده كنيد •
از آزمون كاغذ . مهارت ها يا نگرش ها را قبل و بعد از آموزش ارزشيابي كنيد، دانش •
مدادي براي سنجش دانـش و مهـارت هـا و از آزمـون عملكـردي بـراي سـنجش         –

 . ها استفاده كنيد نگرش
 . درصدي دست پيدا كنيد 100به پاسخ  •
، 1998، كـرك پاتريـك  (از نتايج ارزشيابي براي اتخاذ اقدام مناسب اسـتفاده كنيـد   •

 . )2ص
رفتـار يادگيرنـدگان بـه تبـع     اين سطح انتقال در : رفتار –سطح سوم ارزشيابي  •

نگرش ها و ، آيا مهارت ها: آموزش را مي سنجد و در پي پاسخ به اين سؤال است كه 
دانش آموخته شده به محيط كار و شغل منتقل شده است يا خير؟ ولي اندازه گيـري  
ايــن ســطح بســيار مشــكل اســت و مســتلزم ايجــاد تصــميماتي در مــورد چگــونگي 

سطح سه مدل كرك پاتريك انتقال يـادگيري  . تغييرات آنهاستگيري رفتارها و  اندازه
. مهـارت هـا يـا نگـرش هـاي جديـد در شـغل را مـي سـنجد         ، يا به كارگيري دانش

  :هايي براي اجرا راهنمايي
 . درصورت امكان از گروه كنترل استفاده كنيد •
 . وقت كافي براي اتفاق افتادن تغيير اختصاص دهيد •
، رؤسـاي آنهـا  ، آموزش گيرنـدگان : ها يا گروه هاي زير پيمايش يا مصاحبه با گروه •
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زيردستانشان و ديگر كساني كه اغلـب رفتـار آمـوزش گيرنـده در شـغل را مشـاهده       

 . كنند مي
 . آموزش گيرنده يا يك نمونه گيري مناسب 100انتخاب  •
 . تكرار ارزشيابي در زمان هاي مناسب •
، 1998، كـرك پاتريـك  (قوه آن بررسي هزينه هاي ارزشيابي در مقابل مزايـاي بـال   •

 . )4ص
سطح چهارم ارزشيابي تالش مـي كنـد تـا نتـايج     : نتايج –سطح چهارم ارزشيابي 

گيري  سود باالتر يا نرخ بازگشت سرمايه را اندازه، سازماني از قبيل بهبود ميزان فروش
ج تعيين نتايج در قالب اصطالحات و ارقام مالي بسيار مشكل است و ارتباط نتـاي . كند

  . به آموزش هم بسيار پيچيده مي باشد
  

  هاي تحقيق سؤال
  واكنش دانشجويان دوره كارشناسي اطالعات درباره آموزش چگونه است؟ - 1
  ميزان يادگيري دانشجويان دوره كارشناسي اطالعات چه اندازه است؟ - 2
چه رفتار ها و صالحيت هايي درفارغ التحصيالن دوره كارشناسي اطالعات بهبـود   - 3

 يافته يا ظهور عملي داشته اند؟
  راه هاي بهبود برنامه درسي دوره هاي كارشناسي اطالعات كدام اند؟ - 4
  

  حقيقتشناسي  روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي اسـت كـه بـه شـيوه      

يادگيري وعملكـرد  ، درتحقيق حاضر براي سنجش واكنش. پيمايشي وانجام مي گيرد
پيمايش پرسش نامه هاي متعدد وكارنامه تحصيلي فارغ التحصيالن اسـتفاده   از روش

، جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان كارشناسي رشـته اطالعـات شـامل   . شده است
بـراي سـنجش   . دانشجويان در حال آموزش و فارغ التحصيالن رشته مذكور بوده انـد 

) نفـر 210(آمـوزش هسـتند  سطح اول از دانشجويان دوره هاي مورد نظر كه در حـال  
بـراي سـنجش سـطح    . براساس روش حداكثري كوكران مورد سنجش قرار گرفته اند

نفر بودند كـه از   97مطالعه  تعداد جامعه مورد، ارزشيابي يادگيري و رفتار، دوم وسوم
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نفـر كـه   85نفر در رسته هاي ديگر كار مي كردنـد و حـذف شـدند  و     13اين تعداد 

بودند به صورت خوشه اي كسـاني كـه در اسـتان هـاي     دركل كشور مشغول خدمت 
آذربايجـان شـرقي و حـوزه    ، شرق و غـرب تهـران  ، فارس، خوزستان، آذربايجان غربي

بـراي  . مركزي پليس اطالعات ناجا خدمت مي كردند به عنوان نمونه انتخـاب شـدند  
ازقبيـل پرسـش   ، سنجش ميزان اثر بخشي دوره ها از ابزار پرسش نامه اسـتفاده شـد  

، زمـان و مكـان  ، محتـوا ، اسـتاد ، برنامه ريزي و نظـم (1هاي ارزشيابي دوره سطح نامه
كارنامه فارغ التحصيالن براي تعيين ميزان ) . . . خدمات و، شركت كنندگان، مجريان
. ازمنظر مافوق وخـودفرد ) 3سطح(پرسش نامه هاي ارزيابي عملكرد، 2سطح- يادگيري

، مؤثر واقـع شـدن روش جمـع آوري اطالعـات    به منظور كنترل و اطمينان از مفيد و
بـراي سـنجش روايـي از نظـر     . روايي و پايايي پرسش نامه مورد بررسي قـرار گرفـت  

ها استفاده شد تا اعتبار صوري آنها تعيين  كارشناسان در طراحي و اصالح پرسش نامه
مـورد  )نمونـه (همچنين قبل از نهايي شدن پرسش نامه ها با تعداد قابـل قبـول  . گردد

. پيش آزمون قرار گرفت ده تا نواقص و ابهامات احتمالي پرسش نامه ها برطرف شـود 
. دهـد  كيفيت ثبات ابزار يا روش جمع آوري داده ها را در طول زمان نشان مـي ، پاياي

بنابراين روشـي  . يكي از روش هاي معمول براي اينكار استفاده از آلفاي كرونباخ است
ا به كار برده شد مبتني بـر محاسـبه ضـريب پايـايي     كه در اينجا براي تحليل گويه ه

  . بود و پس از اطمينان از پاياي ابزار نسبت به توزيع آن اقدام شد) درصد87(كرونباخ
  

  هاي تحقيق يافته
از آنجا كه براساس الگوي كرك ياتريك اثربخشي در سه سطح انجام شده اسـت كـه   

ي و سطح رفتار يا عملكـرد و  عبارت است از سطح واكنش يا رضايت كه سطح يادگير
هاي  بنابراين بر مبناي سؤال، سؤال هاي تحقيق هم بر همين اساس تنظيم شده است

  . تحقيق به تحليل داده ها براي پاسخگويي به سؤال هاي مورد نظر مي پردازيم
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دانشجويان نسبت به اساتيد دوره آموزشي ) عكس العمل(ميزان رضايت )الف

  انتظامي كارشناسي اطالعات 
  وضعيت اساتيد از نظر دانشجويان: 1جدول

  20ميانگين نمره كسب شده از   صالحيت ها
  37/11  صالحيت هاي تخصصي
  34/12  صالحيت هاي رفتاري
  08/12  صالحيت هاي عمومي

  93/11  ميانگين

بوده و  93/11با توجه به جدول فوق ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد به طور كلي 
امتياز داده اند  37/11و صالحيت هاي تخصصي را هم  34/12اي رفتاري صالحيت ه

  . را كسب كرده است 08/12و همچنين صالحيت هاي عمومي استادان امتياز 
  رتبه بندي شاخص هاي دوره آموزشي: 2 جدول
  امتياز  شاخص

  57/13  مكان آموزش ها
  30/13  مجريان
  88/12  محتوا
  71/12  زمان

  97/11  استادان
  56/11  دمات رفاهيخ

  66/12  ميانگين

با توجه به جدول فوق باالترين امتياز به ترتيب مربـوط بـه مكـان و مجريـان بـوده و      
كمترين امتياز مربوط به خدمات رفاهي و زمان دوره بوده است و در كل هم ميانگين 

  . بوده يعني مقدار كمي باالتر از حد متوسط 66/12امتياز كسب شده 
  دگيري دانشجويان كارشناسي اطالعات ميزان يا) ب

 دوره كارشناسي اطالعات به ترتيب امتياز)يادگيري (ميانگين نمره دروس : 3جدول 
  درصد  ميزان يادگيري  عنوان دروس  رديف

  89  70/17  دروس پايه  1
  84  7/16  دروس اصلي  2
  94  84/18  دروس عقيدتي سياسي  3
  93  71/18  دروس تخصصي  4

  90  98/17 ميانگين

مي باشد بنابراين  مي توان دريافت كـه ميـزان    70/17ميانگين نمرات دروس پايه  •
  . باشد درصد مي 89لذا ميزان يادگيري آنان در حدود . يادگيري آنان خيلي خوب بوده
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مي باشد مي توان دريافت كه ميـزان يـادگيري    7/16ميانگين نمرات دروس اصلي  •

  . و امتياز خوبي است درصد مي باشد 84در دروس اصلي در حدود 
 84/18ميانگين نمره يادگيري دانشجويان در دروس عقيـدتي سياسـي در حـدود     •

  . درصد مي باشد كه يادگيري بااليي را نشان مي دهد 94يعني در حدود 
درصد مـي باشـد    93يعني  71/18ميانگين امتياز كسب شده در دروس تخصصي  •

  . صي داردكه نشانه از يادگيري دانشجويان در دروس تخص
درصد مـي باشـد    90يعني  20از  98/17ميزان يادگيري دانشجويان از كل دروس  •

  . كه حاكي از يادگيري باالي دانشجويان را دارد
همچنين براساس نتايج بدست آمده  باالترين يادگيري به ترتيـب مربـوط بـه دروس    

اصلي  عقيدتي سياسي و دروس تخصصي و كمترين ميزان يادگيري مربوط به دروس
  . مي باشد

  فارغ التحصيالن كارشناسي اطالعات ) عملكردي(ميزان تغييرات رفتاري )ج
  ميزان تغييرات رفتاري ناشي از دروس كارشناسي اطالعات از نظر فارغ التحصيالن و فرماندهان آنان: 4جدول  

  درصد  ارزيابي فراگير  درصد  ارزيابي مافوق  عنوان درس  رديف
  02/79  80/15  47/68  69/13  دروس پايه  1
  05/75  01/15  25/71  25/14  دروس اصلي  2
  33/83  66/16  5/71  3/14  دروس تخصصي  3
  31/85  06/17  68/98  93/17  دروس عقيدتي سياسي  4

با توجه به نتايج تحقيق  براساس نظر فرمانـدهان ميـزان تغييـرات رفتـاري ناشـي از      
 80/15د فارغ التحصـيالن  درصد و براساس نظر خو 47/68يعني  69/13دروس پايه 

بوده است  يعني براساس ديدگاه فارغ التحصيالن تغييرات رفتاري ناشي  02/79يعني 
از دروس پايه همچنين كمترين تغييرات رفتاري ناشي از درس طرز تشـكيل پرونـده   
قضايي و مشق هاي پايه قبضه و تيراندازي و بيشترين تغيير رفتاري مربوط به جـرايم  

درصد باالتر از فرماندهان بوده  10ي نيروهاي مسلح بوده است كه حدود و مجازات ها
  . است

براساس داده هاي به دست آمده  ميزان اثربخشي دروس اصلي در سطح تغييـرات     
 75( 01/15و از نظـر خـود افـراد    ) درصـد  25/71( 25/14رفتاري از نظر فرماندهان 

  . ح اثربخش ابالغي ناجاستبوده است كه نتيجه حداقلي مورد نظر طر) درصد
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با توجه به داده هاي به دست آمده  فـوق ميـزان اثربخشـي دروس تخصصـي دروه       

و از نظر فارغ التحصـيالن  ) درصد 5/71( 3/14كارشناسي اطالعات از نظر فرماندهان 
كمترين اثربخشـي  . بوده است كه  درصد قابل قبول مي باشد) درصد 33/83( 66/16

به درس حقوق ديپلماتيك و آداب كند ولي از نظر فارغ التحصيالن از نظر فرماندهان 
  . درس تابعيت و امور اقامتي بوده است

براساس داده هاي به دسـت آمـده  اثربخشـي دروس عقيـدتي سياسـي در سـطح          
درصد بـوده اسـت    31/85و از نظر خود افراد  67/89عملكرد رفتار از نظر فرماندهان 

  . مي باشدكه نمره بسيار بااليي 
براساس نتايج تحقيق  ميزان اثربخشي دوره آموزشي كارشناسي اطالعـات در سـطح   
عملكرد رفتار از نظر مهارت هاي عمـومي فرمانـدهي و مـديريت از نظـر فرمانـدهان      

درصـد بـوده اسـت كـه نمـره خيلـي خـوب         3/83درصد و از نظر خود افراد  18/85
  . باشد مي
ين اثربخشي مربوط به مهارت در حميت قسمتي و همچنين براساس داده ها بيشتر  

وجدان كاري و نظم و انضباط و اطاعت پذيري بوده است و كمترين اثربخشي مربـوط  
مهارت هاي تـيم  ، به شاخصه هاي مهارت در مكاتبات و نگارش هاي اداري و انتظامي

بـوده  مهارت تقسيم كار و ارجاع كار به زيردستان ، قدرت هدايت زير مجموعه، سازي
  . است

  
 گيري  نتيجه

كـه  . آموزش نوعي سرمايه گذاري مفيد و عامل كليدي توسـعه محسـوب مـي شـود    
چنانچه به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود مي تواند بازده قابل مالحظـه  

، مسـتلزم تفكـر جديـد   ، ارائه آموزش اثربخش در يك سازمان مـدرن . اي داشته باشد
آمـوزش و بهسـازي   . جديد و ابزار و سازوكار هاي جديد اسـت رويكرد ، مدلهاي جديد

در سـطح  ، كاركنان اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشـمندي فـرد  
سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش 

ن اثـر بخـش   پژوهش مزبور با بررسـي ميـزا  . بهره وري و نتايج مترتب بعدي مي شود
سـعي در  ، آموزش هاي دوره كارشناسي رشته اطالعات گـرايش پشـتيباني اطالعـات   
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تامشخص كندكه ايـن  . بررسي ميزان بازدهي وكيفيت دوره آموزشي برگزار شده دارد

  . دوره تا چه اندازه مفيد و اثر بخش بوده و در راستاي تحقق اهداف سازماني است
به استناد سطح اول الگـوي كـرك   ( اي آموزشي درخصوص ارزشيابي دوره و برنامه ه

ارزشـيابي اسـتادان از منظـر فراگيـران     - 1: دو شاخص اصلي ارزشيابي يعني) پاتريك 
ميزان واكنش يا رضايت مندي فراگيـران   - 2. مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است

يج زيـر  از برنامه ريزي ونحوه اجراي دوره هاي آموزشي مورد سنجش قرار گرفته و نتا
  . به دست آمد

درخصـوص ارزيـابي فراگيـران از اثـر     : ارزشيابي برنامه و دوره هاي آموزشي )الف
، محتـواي ، بخشي دوره آموزشي ميزان رضايت فراگيران از برنامه ريـزي و نظـم دوره  

  . كمي باالتر از حد متوسط بوده است، مكان برگزاري و مجريان آموزش ها، زمان
شاخص تعريف شده براي دوره هاي آموزشي  6ن رتبه اي از تعداد با استفاده از ميانگي

بـاالترين   57/13محل آموزش هـا بـا ميـانگين رتبـه اي      - 1: به ترتيب شاخص هاي
ضـعيف تـرين امتيـاز ارزيـابي را بـه خـود        56/11خدمات رفاهي دوره با  - 2ارزيابي و

بايد تجديد نظر بـه   اختصاص داده اند كه به نظر مي رسد دربرنامه ريزي و نظم دوره
البته براساس داده هاي به دست آمده هيچكدام از عناصر دوره نمره قابـل  ، عمل آورد

  . درصد را كسب نكرده اند70قبول يعني 
درخصوص ارزشيابي استاد با در نظر گـرفتن سـه شـاخص    : ارزشيابي استادان ) ب

ت هـاي  ميـزان رضـايت فراگيـران ازصـالحي    ؛ تخصصـي ورفتـاري  ، صالحيت عمومي
يعني كمي 93/11صالحيت هاي عمومي و صالحيت هاي رفتاري استادان ، تخصصي

. باالتر از حد متوسط بوده كه نشان دهنده رضايت نسبتاً پايين آنان از اسـتادان اسـت  
  :همچنين ميانگين رتبه اي شـاخص هـاي ارزيـابي اسـتاد بـه ترتيـب عبـارت انـد از        

 ) 08/12ميـانگين  ( صالحيت عمومي   - 2، ) 34/12ميانگين (صالحيت رفتاري   - 1
اسـت كـه صـالحيت رفتـاري بـاالترين      )  37/11ميانگين ( صالحيت تخصصي  - 3و 

. ارزيابي و صالحيت تخصصي ضعيف ترين ارزيـابي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     
ها بيانگر اين است كه استادان دوره كارشناسي اطالعـات در تمـام مؤلفـه هـاي      يافته

ارتباط مؤثر و رفتار مناسب و بـه روز بـودن تخصصـي نيـاز بـه كـار        تدريس از قبيل
  . بيشتري دارند

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

  148  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
يافته ها بر اساس ميانگين نمرات درسي فارغ التحصيالن رشته انتظامي كه بر اسـاس  

و  98/17نشانگر اين است كه ميانگين نمرات فراگيـران ، نمرات كارنامه آنان بوده است
درضـمن بـا   . از يادگيري بـاالي فراگيـران دارد   درصد مي باشد كه نشان90در حدود 

سياسـي بـا   –توجه به ميانگين نمرات بيشترين يادگيري مربوط بـه دروس عقيـدتي   
  . درصد بوده است94ميانگين

  :ارزشيابي تغييرات رفتاري از نظر فارغ التحصيالن و فرماندهان)ج
ر دوره آموزشـي  اثربخشي عملكردي مهارت هاي افسري و فرماندهي مورد انتظا) الف 

درصد واز منظـر خـود    84يعني حدود 66/16از منظر فرماندهان  با ميانگين رتبه اي 
  . درصد است 85يعني حدود 03/17فراگيران با ميانگين 

درصد واز 65يعني حدود 69/13اثربخشي عملكردي دروس پايه از نظر فرماندهان )ب
يعنـي از نظـر فرمانـدهان    درصدبوده است 79يعني حدود 8/15نظر فارغ التحصيالن 

  . بوده است) درصد70(ارزيابي زير حد قابل قبول
 71يعنـي حـدود  8825/14اثربخشي عملكـردي دروس اصـلي از نظـر فرمانـدهان     )ج

  . درصد بوده است75يعني حدود  01/15درصد و از نظر فارغ التحصيالن
و از  )درصد72حدود(33/14اثربخشي عملكردي دروس تخصصي از نظر فرماندهان) د

  . بوده است )درصد3/83(66/16نظر فارغ التحصيالن
ــدهان  ) ه ــر فرمانــ ــي از نظــ ــدتي سياســ ــردي دروس عقيــ ــي عملكــ  اثربخشــ

  . بوده است )درصد3/85(06/17و از نظر فارغ التحصيالن )درصد35/89(93/17
نتايج كلي اين تحقيق نشان مي دهدكه آموزش هاي دوره كارشناسـي انتظـامي از      

ب براي توانمند سازي كاركنان در اجراي ماموريت ها و وظايف محوله اثر بخشي مطلو
در محيط كار واقعي برخـوردار اسـت فقـط در دروس پايـه از نظـر فرمانـدهان نمـره        

كـه بـين    بنابراين مي تـوان ادعـا كـرد   . تر از حد قابل قبول بوده است اثربخشي پايين
حـيط واقعـي كـار رابطـه     آموزش هاي ارائه شـده و عملكـرد فـارغ التحصـيالن در م    

بزغــاني ، هــاي انجــام شــده ايــن نتيجــه بــا نتــايج تحقيــق و. معنــاداري وجــود دارد
ــاني ــر، )1382(فراه ــري مه ــاعدپناه، )1386(امي ــدي، )1385(س ــور محم ، )1388(ن

البته با نگاه دقيق تر به نتايج . تطبيق دارد) 1391(درخشان، )1390(نصيرقرچه داغي
را ) درصـد  70بـاالي  (ضـي دروس اثربخشـي مطلـوب    توان دريافت كـه بع  دروس مي
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مشق هـاي  ، طرز تشكيل پرونده قضايي: نداشته اند كه از نظر فرماندهان عبارت اند از

رمـز وكشـف   ، كارگاه گـريم ، جمع آوري، پزشكي قانوني، حقوق شهروندي، پاي قبضه
يـين  روش تع، مشـاهده و توصـيف  ، امور منـابع و مخبـران  ، جرايم سازمان يافته، رمز

  . اهداف تخصصي مباني امور انتظامي
  

  پيشنهادها 
با عنايت به نتايج حاصل از تحقيق مبني بر اثر بخشي مطلـوب برنامـه آمـوزش هـاي     
براي توانمندسازي آنان در محيط واقعي كار و ارتقاي سطح يـادگيري آنـان در طـول    

ادها و و اثربخشـي پـايين دوره در سـطح واكـنش پيشـنه     ، دوره غير از بعضـي دروس 
  :راهكارهايي به شرح زير ارائه مي شود

باتوجه به نمره متوسط دانشجويان به وضعيت استادان الزم است ضـمن دقـت در    - 1
جذب و بازنگري معيارها با رويكرد تسلط بر روش ها و فنون ارتباط مؤثر و روش ها و 

عف فنون تدريس با برنامه اي قوي و برگزاري كارگاه هاي تخصصي نسبت به رفع ضـ 
 . هاي استادان در حوزه هاي رفتاري و تخصصي اقدام كرد

برنامه ريزي و اجرا شـود تـا   ) صبح (ساعات كالس هاي آموزشي در زمان مناسب  - 2
 . اثر بخشي آن ارتقا يابد

امكان استفاده از وسايل صوتي و تصـويري در كـالس هـاي آموزشـي فـراهم و از       - 3
 . خصوص در دروس مهارتي استفاده شودهاي آموزنده و اثرگذار براي آموزش به  فيلم

هـا   در كالس ها براي بـاال بـردن ميـزان اثـر بخشـي آمـوزش      ازفناوري هاي نوين  - 4
 . گيري شود بهره

كارگاه هاي روش تربيت مؤثر و ارتباط اثر بخش و روش هـاي تـدرس و تحقيـق     - 5
 . براي استادان تنظيم و اجرا شود

طرز تشـكيل پرونـده   ، دروس طي جلسات كارشناسي درخصوص ارتقاي اثربخشي - 6
كارگـاه  ، جمـع آوري ، پزشكي قانوني، حقوق شهروندي، مشق هاي پاي قبضه، قضايي
مشاهده و توصـيف  ، امور منابع و مخبران، جرايم سازمان يافته، رمز وكشف رمز، گريم

 . و روش تعيين اهداف تخصصي مباني امور انتظامي اقدام شود
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 منابع

بررسـي مسـائل و مشـكالت    )  1379( . يد حسـن سـ ، حكيمـي . غالمرضا، احمدي - 
، مديران از ديدگاه ارزشيابي شوندگان و ارزشيابي كنندگان هاي موجود ارزشيابي شيوه

  . 26شماره ، 7دوره ،  پرورش فصلنامه مديريت در آموزش و
اثر بخشي دوره هاي آموزشي شركت سايپا ديزل ، )1385(، مينا، اميري مهر - 

  . دانشگاه شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد ،رامطابق الگوي پاتريك
بررسي اثربخشي آموزش هاي كوتـاه مـدت   . )1382(مهـدي ، بزغاني فراهاني - 

تخصصي ضمن خدمت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي از نظر كاركنان 
پايان نامه كارشناسـي  ،  1377ـ1378هاي بين سال هاي شركت كننده در دوره

 . د بهشتيدانشگاه شهي، ارشد
ارزيابي واكنش فراگيران از دوره هـاي كوتـاه مـدت     )1389(گلثومه، توكلي - 

آموزش كتابداران كتابخانه هاي عمومي آستان قدس رضوي بر اساس سطح 
  . 16تا1ص:6شماره ، 2دوره ، اول مدل كرك پاتريك

بي اثربخشي دانش آموزان درجه داري رسـته  ارزيا )1391(اليـاس ، درخشان - 
آگاهي مركز آموزش علمي تخصصي شهيد چمـران ناجـا بـا الگـوي كـرك      

  . دانشگاه علوم انتظامي، پايان نامه كارشناسي ارشد، پاتريك
بررسي اثر بخشي برنامه هاي آموزشـي و عملكـرد   ) 1384(علي نقي، زماني - 

   .دانشجويان دانشكده پليس انتظامي
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش كاركنان از ديدگاه ) 1386(. م، ساعدپناه - 

دانشـكده علـوم   ، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد   ، كاركنان بانك مسكن شهر تهران
 . دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تربيتي

ارزيابي دروني گروه آموزشي آمار دانشگاه شـهيد  . )1382(عاطفـه  ، ساعدي - 
دانشكده علوم ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شناسي ارشدنامه كار پايان. چمران اهواز

 . تربيتي و روانشناسي
هاي  تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمان. )1385(ايرج ، سلطاني - 
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 . انتشارات اركان دانش: تهران. يادگيرنده

ارزشيابي اثر بخشي برنامـه هـاي آمـوزش ضـمن     ) 1390(گلثومه، شجاعي - 
 :مشـهد ، پايان نامه كارشناسـي ارشـد  ، خدمت كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد

 . دانشگاه فردوسي
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي دافوس ناجـا  ، )1387(، عبدالخالق، شفايي - 

نامه كارشناسي ارشد مـديريت  پايان ، در فعاليت هاي مديريتي دانش آموختگان
 . )ع(دانشگاه امام حسين ، بحران

ارزيــابي كيفيــت . )1387(رضــا آذيــن  و قاســم ســليمي، عبدالحســين، عباســيان - 
مطالعه موردي بررسي اثربخشي دوره آموزشي جوش مقـاومتي  ؛ آموزشهاي مهندسي

 39. شماره، فصلنامه آموزش مهندسي ايران. بر اساس مدل كرك پاتريك
ارزيـابي درونـي و بيرونـي كيفيـت دوره هـاي      ، )1384(، خدانظر، ژادفرخ ن - 

روان شناسي تربيتي ، كارشناسي ارشد و دكتري دوره هاي مديريت آموزشي
 . دانشگاه شيراز، و جامعه شناسي دانشگاه شيراز به منظور تضمين كيفيت آنها

و روشـهاي تحقيـق كمـي    . )1383(جـويس  ، والتر و گال، بورگ؛ مرديت، گال - 
. ترجمه احمد رضا نصر و ديگـران ، جلد دوم. كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي

 . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران، چاپ اول
هـاي  بررسـي ميـزان اثربخشـي دوره      )1391(اميرحسـين و همكـاران  ، محمودي - 

از  »پاتريـك كريك «ارزشيابي   مدلآموزشي پرسنل نمايندگي شركت گواه بر اساس 
 تا119ص، 18شماره، 6دوره ،يفرهنگفصلنامه مديريت ، ديدگاه مديران و كاركنان

 . 134ص
هـاي  ارزيابي اثربخشي دوره. )1383(رحيم ، يداله و چيني پرداز، مهر علي زاده - 

بنـدر   - و كشتيراني استان خوزسـتان  آموزش ضمن خدمت اداره كل بنادر 
دانشـگاه  ، گزارش نهـايي طـرح  . 1380 -  1383طي سال هاي  "ره"امام خميني

 . معاونت پژوهشي: شهيد چمران اهواز
طراحي الگويي براي ارزشيابي برنامه درسي و ، )1376(، نعمت اهللا، موسي پور - 

ي تربيـت  روش ها و فنون تدريس دوره ها، بكارگيري آن در ارزشيابي درس
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  152  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
 . دانشگاه تربيت مدرس، دبير دانشگاه ها

ارزيابي اثر بخشـي دوره هـاي آموزشـي    ، )1389(، نازنين، نصير قرچه داغي - 
پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشـگاه  ، الكترونيكي بر اساس مدل كرك پاتريك

 . شهيد بهشتي
 ارزيـابي اثربخشـي بيرونـي برنامـه تفصـيلي     ، )1388(، هادي، نور محمدي - 

پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد      ،آموزش مقطع درجه داري رسته انتظامي ناجـا 
 دانشگاه علوم انتظامي

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي دفتر مركزي . )1384(آنيتا ، همايون نيا - 
نامه  پايان. 1374- 1379و شهرهاي شمالي شركت آبفا خوزستان طي سالهاي 

 . ده علوم تربيتي و روانشناسيدانشك، دانشگاه تهران، كارشناسي ارشد
مباني سنجش توانايي و بررسـي  (ارزشيابي آموزشي ، )1371(، ريچارد، ولف - 

 . چاپ اول تهران، نشر دانشگاهي، ترجمه عليرضا كيامنش ،)برنامه
‐ Donald. J. Kirkpatrik (1970). Evaluation traning program. (Wisconsin-AS. 
T. D). 
‐ http://www. businessballs. com/kirkpatrick learningevaluation model. Htm 
(21 july 2011).  
‐ Kirk Patrik, D (1996) Evaluating Training Programs: The Four Levels. 
Berrett Publishing. NewYork 
‐ Kirkpatrick , D. L(1998),Evaluating Training Program,Sanfrancisco,  
‐ Krikpatrick, D. L (1998) Evaluating Training Program, san Francisco.  
‐ Tracey, J and Tew, M. (1995). Training Effectiveness, Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly 36 (6), pp36-42.  
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