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چکیده 
هدف این پژوهش ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی بر اساس سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک بود. در ارزیابی این دوره ها ابعاد مختلفی بررسی 
شد ولی به علت گستردگی مطالب در این مقاله فقط دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره های آموزشی 
بررسی  شده است. کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، جامعه آماری این پژوهش 
می باشند. حجم نمونه این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم برابر با 173 نفر بوده است. داده های 
مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و از طریق آزمون های آماری t تک نمونه ای، t مستقل، 
تحلیل واریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. بر اساس یافته ها، کیفیت دوره های 
آموزشی در مؤلفه های افزایش دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و کیفیت توانمندی آموزشگران در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی 

 شده است. از بین عوامل دموگرافیک هیچ کدام تأثیرگذار نبوده است.

واژه های کلیدی: آموزش ضمن خدمت، ارزیابی دوره های آموزشی، جهاد کشاورزی، استان مرکزی.
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مقدمه
و وسایلی هستند که  تدابیر  به  منزله  سازمان های رسمی 
سیر  با  و  می آیند  وجود  به  جامعه  اساسی  نیازهای  رفع  برای 
تحوالت اجتماعی، روز به  روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. 
به  رسیدن  برای  و  دارند  متفاوتی  و  گوناگون  آن ها هدف های 
آن ها  فعالیت  و  می کنند  فعالیت  برنامه  طبق  خود،  اهداف 
مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی، 
مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب می شوند، البته در صورتی  
که به  اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به  طور 
.)2008 ,Baker & Akhavan( افزایش یافته باشد مؤثری 

آموزش ضمن خدمت اشاره به یک روش آموزشی دارد که 
یک فرد مجرب و ماهر کارآموزان را در انجام مهارت های شغلی 

.)2004 ,.Noe et al( در محیط کار آموزش می دهد
آموزش، ابزار بسیار نیرومندی است و می تواند کارکنان را 
برای انجام درست و اثربخش شغل خود با وظیفه شناسی الزم 
کارکنان  تا  می کند  کمک  آموزش  دیگر،  بیان  به  کند.  آماده 
آموخته های خود را به درستی، به نحوی اثربخش و در سطح 
استاندارد مورد انتظار و همراه با وظیفه شناسی و به  کارگیری 
حداکثر تالش در زمان مناسب به کار ببندند )ابیلی و موفقی، 

.)1389
هر سازمان نیاز به افراد هماهنگ، آموزش دیده و با تجربه 
امروزی  پویای  فعالیت هایش دارد. در سازمان های  انجام  برای 
با پیچیده تر شدن کارها اهمیت آموزش کارکنان بیشتر شده 

است )دیسنزو و رابینز ، 1389(.
و  است  ناپذیر  اجتناب  و  حیاتی  امری  کارکنان،  آموزش 
باید با توجه به مجموعه های فرآیندهای مدیریتی به آن توجه 
گردد تا دیگر فعالیت های مدیریتی سودمند واقع شوند. ارزیابی 
با سنجش تأثیر  آموزشی گام نهایی فرایند آموزش است زیرا 
برنامه آموزشی و رفتار شرکت  کنندگان، قضاوت درباره برنامه 

آموزشی واقع بینانه می شود )معتمدی و همکاران، 1392(.
برنامه های آموزشی بدون ارزیابی و به  صورت سیستم های 
بسته، یکی پس از دیگری اجرا و با شکست رو به رو خواهند 
آموزش  مخصوصاً  آموزشی  برنامه های  حال،  هر  در  شد. 
اجرا  مرحله  به  باز  سیستم های  صورت  به  باید  بزرگساالن 
درآیند. به عبارتی الزمه موفقیت در این امر تماس مسئوالن 
امر با محیط خارج خود )محیط واقعی کار( و ارزیابی شرایط 
و  کامل  روش های  کمک  به  آموزشی  سیستم  خارج  و  داخل 
از  منظور  می باشد.  کار  واقعی  محیط  با  آن  انطباق  و  صحیح 
ارزیابی کامل و صحیح این است که عمل ارزیابی از دیدگاه های 
مختلف و بدون نقص انجام پذیرد و نتایج آن جهت رفع نواقص 
و کمبودهای برنامه های آموزشی و همچنین در اصالح، بهبود و 
باال بردن سطح برنامه های طرح شده، مورد استفاده قرار گیرد. 
نتایج آن به صورت  از  ارزیابی، بهره مندی  در حقیقت اهمیت 
بازخورد در برنامه های آموزشی است تا به این ترتیب تغییرات 
الزم و اساسی در متن برنامه ها ایجاد گردد )رحیمی، 1385(.

بردارنده ی  در  که  فراگیر  روندی  از  است  عبارت  ارزیابی 
اصالح و پیشرفت رو به آینده است و از تعیین سطوح عملکرد 

انتظار از کارکنان شروع می شود و با مرحله ی پیشرفت  مورد 
می یابد  پایان  آتی  مرحله ی  در  کارکنان  عملکرد  توسعه ی  و 

.)1387  ، )اشکنانی 
سازمان  هر  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  آموزشی  ارزیابی 
بازنگری  و  طراحی  زمینه  در  را  خوبی  اطالعات  که  می باشد 
هر سیستم به ما می دهد، بنابراین انجام یک ارزیابی پیرامون 
آموزشی  دوره های  اجرای  و  برنامه ریزی  فرآیندهای  و  مراحل 
موجب خواهد شد تا فعالیت ها مطابق اهداف و مقاصد در نظر 
سودمند  تنهایی  به  آموزش  که  چرا  پذیرد  انجام  گرفته  شده 

ارزیابی شود. آنکه  مگر  نیست 
اجرای برنامه های آموزش و توسعه یک فرایند تغییر است. 
و  می شوند  ماهر  کارکنان  به  تبدیل  ندیده  آموزش  کارکنان 
پرورش  و  توسعه  جدید  مسئولیت های  برای  کنونی  کارکنان 
ارزیابی  پرسنلی  مدیران  جدی  تقاضاهای  از  یکی  می یابند. 
ارزشیابی  فقدان  می باشد.  منظم  طور  به  آموزش  فعالیت های 
به  آموزش  برنامه های  در  را  مشکل  جدی ترین  است  ممکن 

.)1389 )جزئی،  آورد  وجود 
اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن  جهت است که ارزیابی 
می کند  کمک  کشاورزی  جهاد  سازمان  به  آموزشی  دوره های 
مسئولین  به  همچنین  و  نموده  برطرف  را  دوره ها  نواقص  تا 
بازخورد می دهد تا برای بهبود دوره های آموزش ضمن خدمت 
کارکنان اقدام نمایند و اینکه با اطالع از نظرات و پیشنهاد های 
کارکنان بتوانند دوره ها را با کیفیت و کارایی بیشتری برگزار 
کنند. برای اینکه ببینیم آیا این دوره ها به اهداف سازمان کمک 
طرف  از  می سازد،  ضروری  را  ارزیابی  انجام  خیر؟  یا  می کند 
دیگر اتخاذ تصمیم در مورد تداوم یا عدم تداوم یک برنامه ی 
آموزشی نیازمند ارزیابی است. آنچه این ارزیابی را از دیگر موارد 
انجام شده در جامعه ی مورد نظر متمایز می سازد جمع آوری 
و  پرسشنامه  ابزارهای  استفاده  با  دقیق  صورت  به  اطالعات 

می باشد. مصاحبه 
مهارت  و  دانش  ارزیابی  حاضر  پژوهش  در  اصلی  مسئله 
اکتسابی کارکنان و توانمندی اساتید دوره های آموزش ضمن 
دوم  و  اول  سطح  اساس  بر  کشاورزی  جهاد  سازمان  خدمت 
چهار  به  را  ارزیابی  پاتریک  کرک  است.  پاتریک  کرک  الگوی 

می کند: تقسیم  سطح 
که  است  واکنشی  میزان  واکنش  از  منظور  واکنش:   -
فراگیران به تمامی عوامل مؤثر در اجرای یک دوره آموزش از 

)1387 )عیدی،  می دهند  نشان  خود 
نگرش های  یا  و  مهارت  دانش،  این سطح  در  یادگیری:   -
آموزشی  دوره  در  شرکت  دلیل  به  صرفاً  که  شرکت کنندگان 
قرار  اندازه گیری  و  سنجش  مورد  است  یافته  تغییر  خاصی 

)1384 دیبا،  و  )فتحی  می گیرد 
- رفتار: منظور از رفتار، چگونگی و میزان تغییراتی است که 
در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره های آموزشی 
حاصل می شود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی 

کار روشن کرد.
- نتایج: منظور از نتایج، میزان تحقق هدف هایی است که 
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به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد )عیدی، 1387(
در  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  ارزیابی  با  رابطه  در 
سازمان ها پژوهش های زیادی به انجام رسیده است که برخی از 

از: عبارت اند  پژوهش ها  این 
مطالعه ی بزاز جزایری )1384( با هدف بررسی و ارزیابی 
آموزش های سازمانی برگزار شده طی سال های 1375 تا 1380 
در شرکت ملی فوالد ایران نشان داد که گرچه دوره های آموزشی 
برگزار شده از اثربخشی کامل و مطلوب برخوردار نبوده است 
ولی با توجه به محاسبات آماری انجام  شده می توان ادعا نمود 
به  طور  فوالد  آموزش های سازمانی شرکت ملی  اثربخشی  که 
معنی دار از میانگین فرضی باالتر بوده است. از نظر متغیرهای 
تعدیل  کننده نیز مشاهده  شده است که بین نظرات نمونه های 
تحقیق به تفکیک سمت سازمانی و میزان تحصیالت نسبت به 
اثربخشی برنامه های آموزشی برگزار شده تفاوت معنی دار وجود 
داشته ولی به تفکیک متغیرهای رشته ی تحصیلی و سابقه ی 

خدمت در شرکت تفاوت معنی دار وجود ندارد.
بررسی  عنوان  با  پژوهش خود  در   )1385( بلوچ  و  پورقاز 
مهارت های  توسعه  بر  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  تأثیر 
استان  سازندگی  جهاد  سازمان  در  انسانی  منابع  و  شغلی 
سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسیدند که آموزش ضمن 
رفتار  و  مهارت  و  دانش  افزایش  باعث  است  توانسته  خدمت 
مطلوب شغلی کارکنان شود که این امر باعث می شود دیدگاه 
به  و  یابد  توسعه  سازمانی  پدیده های  با  برخورد  در  کارکنان 
نوبه ی خود در ایجاد تفاهم متقابل در بین کارکنان، حل مسائل 
سازمان، تقویت حس همکاری و ایجاد شرایط مساعد در محیط 

باشد. قابل توجهی مؤثر  به طور  کار 
زارعی متین و همکاران )1386( در پژوهش خود با عنوان 
توانمندسازی  و  آموزش های ضمن خدمت  بین  رابطه  بررسی 
کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم، به این نتیجه 
این  در  بررسی  مورد  کارکنان  توانمندی  سطح  که  رسیدند 
اما بین  از میانگین بوده است،  باالتر  ابعاد  سازمان، در تمامی 
طی  خدمت  ضمن  آموزشی  ساعات  و  آنان  توانمندی  سطح 

است. نشده  مشاهده  همبستگی  شده، 
شاه پسند )1392( در مقاله ای تحقیقی تحت عنوان »نقش 
آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت 
این  به  اجتماعی«  شناخت  نظریه  اساس  بر  کشاورزی  جهاد 
نتیجه رسید که دوره های آموزشی یاد شده در توانمندسازی 
حرفه ای کارکنان مزبور در حد مطلوب نقش داشته اند. بر مبنای 
تحلیل عاملی تشخیصی، شش عامل؛ استقالل و تصمیم گیری، 
و  اثربخشی  خود  بودن،  معنی دار  کاری،  توان  حرفه ای،  رشد 
خود اختیاری شناسایی شدند که این عامل ها 80/457 درصد 
نمودند.  تبیین  را  حرفه ای  توانمندی  متغیرهای  واریانس  از 
هماهنگی  متغیر؛   7 که  داد  نشان  رگرسیون  نتایج  همچنین 
ساختار  درون گروهی،  اعتماد  عزت نفس،  رشته،  با  شغل 
و  سن  کاری،  محیط  به  اطمینان  عدم  کاری،  گروه  اجتماعی 
مرکز کنترل درونی توانستند 91 درصد از واریانس توانمندی 

نمایند. تبیین  را  دیده  آموزش   کارکنان  حرفه ای 

Shakoor et al. )2013( در پژوهش خود با عنوان تأثیر 
معلمان  عملکرد  و  کاری  صالحیت  در  خدمت  ضمن  آموزش 
علوم در سطح متوسطه، یافته هایی را درباره اثربخشی آموزش 
را جهت کشف  پرسشنامه ای  آن ها  دادند.  ارائه  ضمن خدمت 
ماهیت آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر صالحیت حرفه ای 
معلمان علوم تدوین نموده اند. تجزیه  و تحلیل داده ها نشان داد 
قابل  مالحظه ای در صالحیت  تأثیر  که آموزش ضمن خدمت 
حرفه ای معلمان علوم در سطح متوسطه داشته است، همچنین 
در اجرای برنامه های درسی مؤثر واقع  شده و نیز معلمان را از 
تغییرات برنامه درسی جدید آگاه ساخته و نگرش معلمان علوم 

را نسبت به تدریس حرفه ای توسعه داده است.
بررسی  عنوان  با  خود  تحقیق  )2014(در   Tortop  
آموزش  برای  خدمت  ضمن  آموزش  برنامه  اثربخشی 
کار  بررسی  به  ترکیه،  در  تحصیلی  استعداد  با  دانش آموزان 
معلمان در 30 کالس درس علوم و ریاضیات در شهرستان های 
بوده  نوع کیفی  از  پژوهش  این  است.  پرداخته  ترکیه  مختلف 
و  اسناد  و  مصاحبه  روش  دو  از  اطالعات  برای جمع آوری  که 
مدارک استفاده  شده است. یافته ها نشان می دهد آموزش ضمن 
جهت  خودکارآمدی  از  معلمان  درک  افزایش  موجب  خدمت 

بود. شده  نخبگان  آموزش  و  علمی  پژوهش های  انجام 
مطالعه ای  عنوان  با   )2014(  .Borate et al تحقیق  در 
برنامه های  و  کارکنان  آموزش  اثربخشی  ارزیابی  برای  موردی 
توسعه که به بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی یک سازمان 
این نتیجه  از مدل کرک پاتریک پرداخته است به  با استفاده 
رسیدند که کارکنان برنامه های آموزشی را تأثیرگذار می دانند.

اهداف تحقیق
هدف این مطالعه ارزیابی دانش و مهارت اکتسابی کارکنان 
خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  اساتید  توانمندی  کیفیت  و 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در سال 1392 است؛ 
زیر مطرح گردیده است و  این هدف، سؤاالت  به  توجه  با  که 

آن ها می باشد: به  پاسخگویی  پژوهش حاضر درصدد 
ـ به چه میزان شرکت کارکنان در دوره های آموزشی در 

افزایش مهارت و دانش آن ها مؤثر بوده است؟
ـ تا چه اندازه اساتید در دوره های آموزشی به  خوبی عمل 

کرده اند؟
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کارکنان  دیدگاه های  ـ 
مرکزی با توجه به متغیرهای دموگرافیک شامل جنسیت، نوع 
شغل، میزان  تحصیالت و سابقه ی کار چه تفاوت هایی با هم 

دارند؟

روش پژوهش
لحاظ  از  و  است  کاربردی  هدف،  لحاظ  به  پژوهش  این 
روش اکتشافی با رویکرد ترکیبی می باشد. معموالً در پژوهش 
ابزارهای  که  است  موضوعی  پیرامون  تحقیق  اکتشافی، 
جمع آوری داده ها در مورد آن ساخته نشده است. اگر پژوهشگر 
بخواهد پرسشنامه ای پیرامون موضوع پژوهش بسازد، اطالعات 
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گنجانده  پرسشنامه  در  باید  سؤال هایی  چه  اینکه  برای  الزم 
شود را در اختیار ندارد. برای رفع این مشکل، ابتدا یک مطالعه 
کیفی صورت می گیرد تا بتوان با کمک آن ابزار مناسبی برای 
بخش کمی پژوهش تدوین کرد. به همین منظور پژوهشگر با 
تعدادی از صاحب نظران یا افراد درگیر با مسئله گفت وگو کرده 
تدوین  در  و  شناسایی  را  مربوط  عوامل  مصاحبه،  طریق  از  و 
پرسشنامه مورد استفاده قرار می دهد )نصر و شریفیان، 1386(.

 Sharifian )2008( به نقل از کرسول و کالرک بیان می 
دارد، در پژوهش ترکیبی اکتشافی می توان بر مبنای یافته های 
به دست  را  داده های کمی  داده های کیفی،  از  آمده  به دست 
بررسی  خصوص  در  و  میسر  یافته ها  پذیری  تعمیم  تا  آورد 
ماهیت و موضوع پژوهش دید کامل تری حاصل شود. در این 
پژوهش نیز رویکرد ترکیبی است یعنی از دو ابزار پرسشنامه و 

مصاحبه )رویکرد کمی و کیفی( استفاده شده است.
این تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان  جامعه آماری در 
در دوره های آموزشی قانون و مقررات واگذاری اراضی، قوانین 
کنترل  و  تنظیم  اصول  اداری،  سالمت  با  مرتبط  مقررات  و 
مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  که  است  بودجه 
به  نفر  است. در مجموع 314  برگزار گردیده  در سال 1392 
 عنوان جامعه آماری تحقیق، تعیین گردیده است. برای انجام 
مصاحبه  از روش نمونه گیری هدفمند موارد مطلوب به  منظور 
جمع آوری اطالعات از کارکنان مطلع و متخصص شرکت کننده 
را  پژوهش  ابزار  بتوان  تا  شد  استفاده  آموزشی  دوره های  در 
تدوین نمود. در پژوهش حاضر برای 10 نفر از کارکنان مورد 
نظر به  عنوان جامعه آماری، دعوت نامه ای مبنی بر همکاری با 
ارائه  به  صورت حضوری  مصاحبه  انجام  با  موافقت  و  پژوهش 
گردید، در ابتدا با 2 نفر از کارکنان مصاحبه انجام گرفت و با 
بررسی نظرات آن ها سؤاالتی به مصاحبه افزوده گردید سپس با 
همکاری کارکنان مصاحبه با 6 نفر دیگر از آن ها انجام گرفت. 
حجم  شد  استفاده  پرسشنامه  از  که  پژوهش  کمی  بخش  در 
نمونه برحسب فرمول کوکران 173 نفر تعیین گردید و نسبت 
هر دوره آموزشی از نمونه با نسبت آن در جامعه یکسان بود. 
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 

با حجم استفاده شد.
الزم به توضیح است که در قسمت نتایج استنباطی، برای 
ارزیابی  منظور  به  نمونه ای  تک   t آزمون  از  داده ها،  تحلیل 
معیار  با  مقایسه  و  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 
فرضی 3/5 از این آزمون استفاده شده است. علت انتخاب نمره 
3/5 به عنوان شاخص، آن بود که با توجه به موضوع پژوهش و 
دیدگاه چند تن از متخصصان برنامه درسی، معیار نسبتاً باالیی 
برای ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت می بایستی در نظر 
گرفته می شد و بر این مبنا، طیفی تعریف گردید که در آن نمره 
نامطلوب، نمره 4/25 – 3/5 نسبتاً مطلوب و  از 3/5  پایین تر 

نمره 5 – 4/26 مطلوب تلقی می گردد.
استفاده   پرسشنامه  و  ابزار مصاحبه  از دو  پژوهش  این  در 
تدوین  تحقیق  اصلی  سؤاالت  اساس  بر  مصاحبه  است.  شده 
گردید و چنانچه در حین گفتگو نیاز به طرح سؤاالت تکمیلی 

تا  بنا به  ضرورت سؤاالت بیشتری مطرح گردید  احساس شد 
زمینه  در  اینکه  خاطر  به  شود.  دریافت  عمیق تری  پاسخ های 
موضوع مورد نظر با توجه به اهداف تحقیق پرسشنامه استاندارد 
پرسشنامه  از  اطالعات  برای جمع آوری  نداشت  وجود  شده ای 
محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت این ابزار، یافته های 
به  خصوص  و  مشابه  پژوهش های  مقاالت،  کتاب ها،  از  حاصل 
یافته های به  دست  آمده از مصاحبه ها استفاده شده است. برای 

تعیین روایی مصاحبه از روایی محتوا استفاده  شده است.
برای برآورد پایایی مصاحبه ها از پیاده سازی عینی و دقیق 
گفتار مصاحبه شوندگان، تایپ و خالصه  برداری از نکات مهم 
انجام شد. مقوله بندی تمامی مطالب  اظهار شده توسط آن ها 
نوشته شده، خالصه مطالب و مقوله بندی تعیین شده، در اختیار 
افراد آگاه به روش های پژوهش کیفی قرار گرفت.  از  پنج نفر 
آن ها با اندکی اصالحات، مقوله بندی ها را مورد تأیید قرار دادند. 
برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که 
در آن تالش شد تا سؤاالت معرف محتوایی باشد که پژوهشگر 
 30 پرسشنامه،  پایایی  برآورد  برای  دارد.  را  آن  بررسی  قصد 
گردید.  توزیع  آماری  جامعه  افراد  میان  پرسشنامه  از  نسخه 
ضریب پایایی پرسشنامه، طبق روش آلفای کرونباخ از طریق 
نرم افزار SPSS، در مؤلفه ی افزایش دانش و مهارت اکتسابی 
اساتید  توانمندی  کارکنان 0/73 درصد و در مؤلفه ی کیفیت 
گردیده  برآورد  درصد   0/79 خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 

است.
به منظور تعیین نوع آزمون آماری مناسب و تحلیل نتایج 
استفاده  بودن  مجاز  پیش فرض های  پرسشنامه،  از  حاصل 
پژوهش  این  در  است.  شده  بررسی  پارامتریک  آزمون های  از 
برای بررسی سطح نرمال بودن متغیرها از آزمون کالموگرف- 

شد. استفاده  نمونه ای  یک  اسمیرنف 

 جدول 1. آزمون کالموگرف-اسمیرنف
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 با توجه به جدول 1، نتایج آزمون سطح معناداری به دست آمده برای جامعه آماری کارکنان در دو مؤلفه مورد بررسی، بیش از 
سطح خطای 0/01 و غیر معنادار بوده است که نشان می دهد داده های به دست آمده در دو مؤلفه مذکور نرمال می باشند؛ بنابراین، 
با توجه به نتایج ذکر شده، به دلیل نرمال بودن توزیع نمره های نگرش افراد مورد بررسی در دو مؤلفه، استفاده از آزمون های 

پارامتریک برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه مجاز بوده است.

یافته ها
بر اساس یافته های جدول 2، بیشترین فراوانی ویژگی جنسیت مربوط به جنس مذکر با 86 درصد و بیشترین فراوانی ویژگی 
نوع شغل مربوط به شغل تخصصی با 82/9 درصد و بیشترین فراوانی ویژگی مدرک تحصیلی مربوط به مدرک لیسانس با 46/8 

درصد می باشد. در رابطه با ویژگی سابقه ی کار بیشترین فراوانی مربوط به سابقه ی کار باالتر از 20 سال می باشد.

جدول 2. فراوانی و درصد ویژگی های جمعیت شناختی

سابقه ی کارمدرک تحصیلینوع شغلجنسیت
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* داده های ردیف اول فراوانی و داده های ردیف دوم درصد است.

 
سؤال اول: به چه میزان شرکت کارکنان در دوره های آموزشی در افزایش مهارت و دانش آن ها مؤثر بوده است؟

نتایج توصیفی و استنباطی پرسشنامه به گویه های مربوط به سؤال 1 در جدول های 3 و 4 آورده شده اند. نتایج توصیفی شامل 
فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نتایج استنباطی یافته های آزمون t تک نمونه ای است.

نتایج جدول 3 نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به سؤال یک در گزینه تا حدودی با 49/4 درصد و کمترین 
درصد فراوانی نیز مربوط به سؤال های یک، دو، پنج و شش در گزینه بسیار زیاد با 2/4 درصد است. میانگین کل مؤلفه 2/94 است.

 جدول 3. توزیع فراوانی و درصد پاسخ ها به مؤلفه میزان افزایش دانش و مهارت اکتسابی کارکنان
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میزان تأثیرگذاری دوره های آموزشی در افزایش 1
اطالعات و مهارت های کارکنان

*152781374164
2/920/92

9/116/549/422/62/4100

میزان استفاده از اطالعات و مهارت های حاصل از 2
دوره های آموزشی

84572354164
2/890/87

4/927/443/921/32/4100

میزان بهره گیری از مطالب ارائه  شده، در محیط کار3
144966305164

33/27
8/529/940/218/32/8100

میزان تأثیرگذاری شرکت در دوره ها در ارتقاء بینش 4
علمی و منطقی شما

73476425164
3/020/87

4/320/746/325/63100

میزان تأثیرگذاری دوره های آموزشی برافزایش تسلط 5
کارکنان در کارشان

122880404164
2/970/89

7/317/148/824/42/4100

6
تأثیرگذاری شرکت در دوره ها در بهبود توانایی 

کارکنان در استفاده از تجهیزات و ابزار کار مرتبط با 
شغل آن ها

83978354164
2/920/86

4/923/847/621/32/4100
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تأثیرگذاری شرکت در دوره ها در بهبود فرایند انجام 7
کار کارکنان

64471367164
2/960/89

3/726/843/3224/3100

تأثیرگذاری شرکت در دوره ها در باال رفتن کیفیت کار 8
کارکنان

124265414164
2/890/94

7/325/639/6252/4100

تخصصی بودن دوره های آموزشی برگزارشده9
183852515164

2/921/05
1123/231/731/13100

میانگین کل سؤاالت: 2/94
* داده های ردیف اول فراوانی و داده های ردیف دوم درصد است.

بر اساس نتایج جدول 4، میانگین نمونه پایین تر از معیار فرضی 3/5 است و بنابراین، میزان افزایش دانش و مهارت اکتسابی 
کارکنان در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است.

جدول 4. نتایج آزمون معناداری مربوط به مؤلفه میزان افزایش دانش و مهارت اکتسابی کارکنان

تعداد کلتفاوت میانگینسطح معناداریدرجه آزادیمقدار tانحراف معیارمیانگین

2/940/788-8/9721630/001-0/552164

 سؤال دوم: تا چه اندازه اساتید در دوره های آموزشی به  خوبی عمل کرده اند؟
نتایج توصیفی و استنباطی پرسشنامه به گویه های مربوط به سؤال 2 در جدول های 5 و 6 آورده شده اند. نتایج توصیفی شامل 

فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نتایج استنباطی یافته های آزمون t تک نمونه ای است.
نتایج جدول 5 نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به سؤال چهارده در گزینه تا حدودی با 48/8 درصد و کمترین 

درصد فراوانی نیز مربوط به سؤال ده در گزینه بسیار زیاد با 1/8 درصد است. میانگین کل مؤلفه 3/12 است.
 

جدول 5. توزیع فراوانی و درصد پاسخ ها به مؤلفه ارزیابی کیفیت توانمندی اساتید دوره های آموزش ضمن خدمت
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توانمندی اساتید در تدریس مطالب10
101775593164

3/170/86
6/110/445/7361/8100

توجه اساتید به مشارکت فراگیران در تدریس مطالب11
93470438164

3/040/94
5/520/742/726/24/9100

توجه اساتید به استفاده از تجارب شرکت کنندگان در 12
کالس

113471426164
2/980/93

6/720/743/325/63/7100

اختصاص کل زمان کالس به تدریس مطالب درسی13
61777604164

3/230/81
3/710/44736/62/4100

توانایی اساتید در برقراری ارتباط مناسب با 14
شرکت کنندگان

91680518164
3/20/88

5/59/848/831/14/9100

اهمیت دادن به حضور و غیاب فراگیران15
1436505014164

3/081/09
8/52230/530/58/5100

میانگین کل سؤاالت: 3/12
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بر اساس نتایج جدول 6، میانگین نمونه پایین تر از معیار 
فرضی 3/5 است و بنابراین، کیفیت توانمندی اساتید در سطح 

نامطلوب ارزیابی شده است.

جدول 6. نتایج آزمون معناداری مربوط به ارزیابی کیفیت 
توانمندی اساتید دوره های آموزش ضمن خدمت
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جهاد  سازمان  کارکنان  دیدگاه های  آیا  سوم:  سؤال   
دموگرافیک  متغیرهای  به  توجه  با  مرکزی  استان  کشاورزی 
شامل جنسیت، نوع شغل، میزان تحصیالت و سابقه ی کار در 
خصوص دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی اساتید 

است؟ بوده  متفاوت 
متغیرهای  به  توجه  با  کارکنان  دیدگاه  بررسی  برای 
مستقل   t آزمون  از  شغل  نوع  و  جنسیت  شناختی  جمعیت 
 F آزمون  از  تحصیلی  مدرک  و  کار  سابقه  متغیرهای  برای  و 
از عوامل جمعیت  داد که هیچ کدام  نشان  نتایج  استفاده شد. 
شناختی در نوع پاسخ دهی افراد در هر دو مؤلفه مورد بررسی 
نتیجه،  در  است.  یکسان  نظرها  و  ندارد  وجود  معنادار  تفاوت 
متغیرهای جمعیت شناختی در نوع پاسخ دهی افراد به هر یک 
از مؤلفه های مورد بررسی تأثیرگذار نیست. به این علت که در 
این زمینه یافته های معناداری وجود نداشت، از ذکر جزئیات در 

شد.  خودداری  زمینه  این 

بحث و نتیجه گیری
ارائه  پژوهش  سؤال  سه  اساس  بر  نتیجه گیری  و  بحث 

می شود؛

در  شرکت  با  کارکنان  دانش  و  مهارت  افزایش  میزان 
آموزشی  دوره های 

کارکنان  اکتسابی  مهارت  و  دانش  افزایش  ارزیابی  در 
کشاورزی  جهاد  سازمان  آموزشی  دوره های  در  شرکت کننده 
استان مرکزی مشخص شد، میانگین کل حیطه 2/94 است که 

می شود. گزارش  مطلوب  نسبتاً 
اکتسابی  مهارت  و  دانش  مطلوبیت  عدم  می رسد  نظر  به 
اول  درجه ی  در  آموزشی  دوره های  در  شرکت کننده  کارکنان 
ناشی از کمبود بودجه ی آموزش و به دنبال آن عدم استفاده ی 
اساتید از روش های نوین و منابع به  روز، عدم ارتباط کافی بین 
توانمندی  بودن  پایین  و  نیازهای شغلی کارکنان  با  آموزش ها 

باشد. اساتید 

نتایج  با  پرسشنامه  بخش  در  حاضر  پژوهش  نتایج 
اما  دارد  و همکاران )1392( همخوانی  پژوهش های معتمدی 
 ،)1378( شهاب   ،)1382( فراهانی  برغانی  پژوهش  نتایج  با 
پورقاز )1385(، دانایی و آجیلی )1391( ناهمخوان می باشد. 
با هدف  نیز   )1392( همکاران  و  معتمدی  پژوهش  یافته های 
دانشگاه  آموزش ضمن خدمت در  اثربخشی دوره های  ارزیابی 
آزاد اسالمی واحد فیروزکوه طی سال های 1387-1386، نشان 
می دهد دوره های آموزشی برگزار شده در دانشگاه آزاد اسالمی 
دوره ها  در  شرکت  کنندگان  دانش  ارتقای  بر  فیروزکوه  واحد 
مؤثر نبوده است. یافته های پژوهش برغانی فراهانی )1382( با 
عنوان بررسی اثربخشی آموزش های کوتاه مدت تخصصی ضمن 
خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از نظر کارکنان 
نشان  بین سال های 1378- 1377،  دوره ها  در  شرکت کننده 
مهارت  افزایش  مقوله  در  خدمت  ضمن  آموزش های  می دهد 
 )1378( شهاب  پژوهش  یافته های  بوده اند.  مؤثر  کارکنان 
خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  اثربخشی  بررسی  عنوان  با 
دید  از  غربی  آذربایجان  استان  کشاورزی  سازمان  کارکنان 
شرکت کنندگان در این دوره ها در سال 1375، نشان می دهد 
مهارت  آموزش های ضمن خدمت  در  اثر شرکت  در  افراد  که 
پژوهش  یافته های  آورده اند.  دست  به  را  خود  شغل  در  الزم 
خدمت  ضمن  آموزش  تأثیر  بررسی  عنوان  با   )1385( پورقاز 
کارکنان بر توسعه مهارت های شغلی منابع انسانی )در سازمان 
می دهد  نشان  بلوچستان(،  و  استان سیستان  سازندگی  جهاد 
و  دانش  افزایش  موجب  است  توانسته  خدمت  ضمن  آموزش 
آجیلی  و  دانایی  پژوهش  یافته های  شود.  کارکنان  مهارت 
)1391( نیز که با هدف ارزشیابی دوره آموزشی ضمن خدمت 
طرح تکفا از دیدگاه کارکنان جهاد کشاورزی انجام شده است 
نشان می دهد آموزش های ضمن خدمت موجب افزایش سطح 

است. کارکنان شده  مهارت  و  دانش 

کیفیت عملکرد اساتید در دوره های آموزشی
آموزش  دوره های  اساتید  توانمندی  مطلوبیت  ارزیابی  در 
ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مشخص 
شد، میانگین کل حیطه 3/12 است که نسبتاً مطلوب گزارش 

می شود.
به نظر می رسد عدم مطلوبیت توانمندی اساتید دوره های 
عدم  اساتید،  کافی  مهارت  و  دانش  عدم  از  ناشی  آموزشی 

باشد. آموزشی  نوین  منابع  و  روش ها  از  استفاده 
نتایج پژوهش حاضر در بخش پرسشنامه با نتایج پژوهش  
جاللی و رزاقی )1392( همخوانی ندارد اما در راستای پژوهش 
بابایی و همکاران )1392(، شاهانی )1377( می باشد. یافته های 
اثربخشی  بررسی  عنوان  با   )1392( رزاقی  و  جاللی  پژوهش 
دوره های آموزش ضمن خدمت )کوتاه مدت( کارشناسان مرتع، 
نشان می دهد کارشناسان نظر مثبتی در رابطه با آموزشگران 
پژوهش  یافته های  داشته اند.  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های 
بابایی و همکاران )1392( که با هدف آسیب شناسی برنامه های 
کشاورزان  و  کارشناسان  دیدگاه  از  کشاورزی  ترویج  آموزشی 
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در  کشاورزی  ترویج  آموزشی  دوره های  در  شرکت کننده 
که  می دهد  نشان  شده  برگزار  غرب  آباد  اسالم  شهرستان 
نبوده اند.  برخوردار  الزم  توانایی  و  دانش  از  دوره ها  مدرسان 
یافته های پژوهش شاهانی )1377( با عنوان ارزشیابی دوره های 
سازمان  ترویج  کارکنان  دیدگاه  از  خدمت  ضمن  آموزش 
نشان   ،1374  -76 سال های  بین  مازندران  استان  کشاورزی 

است. ارزیابی شده  پایینی  در سطح  اساتید  توانایی  می دهد 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کارکنان  دیدگاه های   
مرکزی با توجه به متغیرهای دموگرافیک شامل جنسیت، نوع 

کار سابقه ی  و  تحصیالت  میزان  شغل، 
عوامل  برای  واریانس  تحلیل  و  مستقل   t آزمون  نتایج 
و  تحصیلی  مدرک  شغل،  نوع  جنسیت،  قبیل  از  دموگرافیک 
سابقه کار در مورد هر سؤال انجام شد و نشان داد که هیچ کدام 
از مؤلفه ها در رابطه با عوامل دموگرافیک معنادار نشده است؛ 
به عبارت دیگر بررسی میزان افزایش دانش و مهارت اکتسابی 
کارکنان و توانمندی اساتید شرکت کننده در دوره های آموزشی 
برحسب متغیرهای جمعیت شناختی مبین آن است که تفاوت 
و  کارکنان  اکتسابی  مهارت  و  دانش  افزایش  بین  معناداری 
توانمندی اساتید با هیچ یک از عوامل جمعیت شناختی وجود 

است. نداشته 
جمعیت  متغیرهای  از  هرکدام  تأثیر  مقدار  بررسی  برای 
از مؤلفه های  به عنوان متغیر مستقل روی هر کدام  شناختی 
اسپیرمن  همبستگی  ابتدا  وابسته  متغیر  عنوان  به  پژوهش 
وجود  آن ها  بین  معناداری  رابطه  داد  نشان  که  شد  محاسبه 

شد. خودداری  نیز  رگرسیون  انجام  از  علت  این  به  ندارد. 
الزم به ذکر است که همان طور که قباًل گفته شد پژوهش 
انجام  پاتریک  الگوی کرک  دوم  و  اول  اساس سطح  بر  حاضر 
شده است. از یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر این طور 
استنباط می شود که از نظر کارکنان شرکت کننده در دوره های 
آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
در سال 1392، دوره های آموزشی در سطح واکنش و یادگیری 

چندان مطلوب نبوده است.

پیشنهادها
است  آمده  دست  به  تحقیق  این  از  که  نتایجی  اساس  بر 

می باشد؛ ارائه  قابل  زیر  قرار  به  پیشنهادهایی 
اساتید  توانمندی  کیفیت  بودن  پایین  به  توجه  با    -
دوره های آموزشی برگزار شده، پیشنهاد می گردد سازمان جهاد 
کشاورزی از اساتید با تجربه در زمینه های تخصصی، به صورتی 
که اساتید در زمینه های مورد نظر اطالعات جامع و کاملی از 

نماید. استفاده  باشند  داشته  نوآوری ها 
و  دانش  ارتقاء  در  آموزشی  دوره های  به ضعف  توجه  با   -
مهارت شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، پیشنهاد می شود 
افزایش کیفیت دوره های آموزشی و  که اقدام های الزم جهت 
توجه به ارتباط کافی بین آموزش ها با نیازهای شغلی افراد و 

نیز افزایش سطح علمی کارکنان انجام شود.
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فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم / شماره 1 / بهار 96 / پیاپی 37
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