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 چکیده 

در شرکت ملی گااز ایاران، باا    آموزش مدیران، آموزشی  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره

کنناده در ایاد دوره   جامعه آماری شامل کلیه افراد شرکت. استجام گرفتهپیمایشی ان-روش توصیفی

-های اید پژوهش بر مبنای چهار سطح کرک پاتریک، از مصاحبه نیماه آوری دادهبرای جمع. باشدمی

ساخته که روایی و پایایی آنها با مقدار قابل قبول مورد تأیید قرار گرفته، ساختمند و پرسشنامه محقق

هاای کمای از آماار توصایفی و اساتنبا ی باا       همچنید برای تجزیه و تحلیال داده . استشدهاستفاده 

های کیفی حاصل از مصااحبه  و به منظور تجزیه تحلیل داده، Excelو  Spssافزارهای استفاده از نرم

-بندی اقادام شاده  پاسخ پرسشنامه از روش تحلیل محتوا به روش مقوله-ساختمند و سؤاالت بازنیمه

کنندگان نسبت به  راحای، محتاوا، مادرس و ساازماندهی دوره     دهند شرکتها نشان مییافته. تاس

در « گفتگوهاای ییار رسامی   »های خود را از  ریاق  مذکور رضایت باالیی دارند و تا حدودی آموخته

ید از  رفی دیگر وجود ارتباط نزدیک بید نتایج مورد انتظار و از قبال تعیا  . گیرندمحیط کار بکار می

 .استتوان نتیجه گرفت اید دوره، اثربخش بودهشده با نتایج حاصل شده از برگزاری دوره، می

 .، سطوح کرک پاترک، شرکت ملی گازارزیابی، اثربخشی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

ها و شاید تنها راه انتقاال  از راه یکی. سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند هر

آماوزش  . (9831تاوان بخاش و مهادوی،    ) باشاد های شغلی افراد در هر سازمانی، آموزش میا العات، دانش، نگرش و مهارت

قبل از خدمت، بدو خادمت و  )شود در مراحل مختلف چرخه شغلی های شغلی یاد میکارکنان که یالباً از آن به عنوان آموزش

-اید نوع آموزش. کندهای مورد نیاز کارکنان را در جهت اصالح و بهبود عملکرد شغلی تأمید میدانش و مهارت (حید خدمت

-گردد و کامالً متفاوت از آموزش راحی، اجرا و ارزشیابی می( فلسفه آموزش بزرگساالن)ها ماهیتاً مبتنی بر تئوری اندراگوژی 

(. 9831رمضاانی،  )باشاد  شاود، مای   راحی و پیاده مای ( فه آموزش خردساالنفلس)های رسمی، که مبتنی بر تئوری پداگوژی 

قهرماانی،  )شود ها و اقدامات است که معموالً از آنها با عنوان فرایند یاد میای از فعالیتی مجموعهآموزش سازمانی دربرگیرنده

عیاید نیازهاای آموزشای،  راحای و تادوید      ها فرایند آموزش کارکنان عبارت است از تجزیاه و تحلیال و ت  در سازمان(. 9833

 (.9831رمضانی، )ریزی اجرای اثربخش آموزش و ارزشیابی اثربخشی آموزش های آموزشی، برنامهبرنامه

هاای  بدیهی است که آموزش کارکنان به تنهایی کافی نیست و ا مینان از اثرات و نتایج مثبت آن بایاد یکای دیگار از اولویات    

شاود آنچاه   های عماومی و تخصصای حاصال مای    تنها با برگزاری آموزشتوان گفت افزایش توانایی افراد ها باشد و نمیسازمان

رود کاه بتواناد   امروزه از آماوزش، انتظاار مای   . باشدها میشود اثربخشی آموزشمنجر به توسعه پایدار منابع انسانی کارآمد، می

آنچاه در نظاام آموزشای    . رهگذر، تحقق اهداف سازمانی تساهیل یاباد  در کارکنان ایجاد کند و از اید  ،تغییرات رفتاری مطلوب

ی آماوزش  ارزشایابی آموزشای بخشای از چرخاه    بناابراید  . کید قرار گیرد، نتایج حاصل از آموزش اسات أها باید مورد تسازمان

دن بازخوردهاایی در  ی آموزش دارد؛ اید نقش را ارزشیابی با فراهم کرکارکنان است که نقش کلیدی در کنترل کیفیت چرخه

های به کار رفته در آموزش، میزان تحقق اهداف تعیید شده و اینکه آیا نیازهای شناسایی شده ساطوح  خصوص اثربخشی روش

 .(9831صادقی و محتشمی، )کند اند، ایفا میفردی و سازمانی محقق گردیده

کرد کارکنان، شرکت ملی گاز ایران در راستای  ارح  های آموزشی در عملبراساس آنچه که گفته شد و توجه به نقش مهم دوره

بناابراید ایاد   . ساعت برگازار نماود   402را  به مدت « آموزش مدیران»ای تحت عنوان افزایش مهارت مدیران فعلی خود، دوره

ررسای  پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی دوره آموزش مدیران در شرکت ملی گاز ایران، بر مبنای سطوح کرک پاتریک ماورد ب 

شود، سؤاالت ذیل جهت بررسای و آزماون،   با توجه به آنچه که گفته شد و هدفی که در اید تحقیق دنبال می. استقرار گرفته

 :گرددمطرح می

 است؟، چگونهی آموزش مدیراننسبت به دوره کنندگان دورهندی شرکتممیزان رضایت 

 است؟گان چگونهکنندبر تغییر رفتار شرکتآموزش مدیران  یدورهثیر أت 

  ؟باشدچه میی آموزش مدیران دورهبرگزاری نتایج سازمانی حاصل از 
 

 مبانی نظری 

طالح فراینادهای آماوزش   صا ها به عنوان یک اصل انکار ناپذیر نقش مهمی در اارزشیابی و تعیید میزان اثربخش بودن آموزش

. اسات در نظر گرفته شده 90091 ایزو  ت اصالحی در استانداردارزشیابی آموزشی به عنوان یک فرایند جهت انجام اقداما. دارد

های آموزشی به خاوبی  یندهای فرکند تا دریابند که آیا کلیهها به مدیران و کارشناسانآموزش کمک میتعیید اثربخشی آموزش

-کرد که عملکرد برناماه  توان قضاوتبدید ترتیب از  ریق تعیید میزان اثربخشی عملیات آموزشی می. ؟اجرا شدهاست یا خیر

میازان  »تاوان  های آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد؟ همچنید مفهوم اثربخشی آموزش را می

ها، انجام درسات کارهاا، میازان مهاارت، داناش و نگارش کساب شاده در اثار          انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته

 .(9838زاده و برزگر، حسید)نمود  ، تعریف«آموزش
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است و با توجه به آنکه هادف  دهد که تا چه حد برنامه به اهداف خود دست یافتهاثربخشی به  ور کلی به اید پرسش پاسخ می

شاود فقاط آن ناوع از ارزشایابی،     اصلی آموزش رسیدن به تغییر رفتار شغلی در سه سطح دانش، نگرش و مهارت محسوب می

انواع دیگر ارزشایابی کاه فرایناد، اهاداف دیگار آماوزش،       . شود که هدف فوق را مدنظر قرار دهداثربخشی محسوب میارزیابی 

بناابراید در تعیاید   (. 9831صاباییان و اکباری،   )شاود  دهد اثربخشی محسوب نمیکنندگان و ییره را مدنظر قرار میاستفاده

سرفصال و محتاوای دوره آموزشای، میازان     )های آموزشی ررسی دورههای آموزشی الزم است مواردی همچون باثربخشی دوره

، روش تدریس و بیان استاد، نحوه ارزیابی و آزمون در پایاان دوره و محال و نحاوه برگازاری     (آموزشگر)دانش و ا العات استاد 

در دوره، ارتبااط دوره باا    هاای فارد  تالش فرد در فراگیری مطالب دوره آموزشی، تعداد ییبت)، بررسی پیرامون فراگیران (دوره

و بررسای محایط کاار    ( شغل فراگیران، تحصیالت فرد جهت فراگیری مطالب دوره و ساد فارد جهات فراگیاری مطالاب دوره     

های فرد از دوره در محیط کار، کاربردی نبودن یا کاربردی بودن دوره در محایط کاار   امکانات الزم جهت به کارگیری آموخته)

 .، مورد توجه قرار گیرد(9831خراسانی و مهدی، )رد و تغییر شغل فرد و جابجایی شغلی ف

هاا اعتباار و مقبولیات    باا وجاود ایاد، برخای از آن    . اسات تاکنون الگوهای گوناگونی برای ارزشیابی آموزش سازمانی ارائه شده

باا  (. 9819خراساانی و رشاتیانی،   ) دانها استفاده کردههای معتبر و تراز جهانی بیشتر از آنها و شرکتبیشتری دارند و سازمان

به جز سطح یادگیری که بادلیل عادم برگازاری آزماون و     - توجه به اینکه چارچوب اید پژوهش براساس سطوح کرک پاتریک

شود؛ الگاوی ارائاه شاده بار     باشد، لذا به توضیح سطوح مورد نظر آن اکتفا میمی  -ها از بررسی آن صرف نظر شدنداشتد داده

ای است که به چهار سطح ارزشیابی تبدیل شده اساتوار اسات    د ارزشیابی مبتنی بر هدف براساس چهار سوال سادهپایه رویکر

 (.9819شمس و میرزاپور، )

هاای کاارآموزان   هاا و واکانش  العمال ها عبارت است از بررسی عکسترید نوع ارزشیابی در سازمانمتداول. واکنش: سطح یک

تواناد باازخورد   ها دارای اید ارزش است که مای العملها یا عکسارزشیابی واکنش. ی آموزشی استبالفاصله پس از پایان دوره

(. 9810فتحای و دیباا،   )فوری برای عملکرد مدرس دوره و نیز پیشنهاداتی برای بهبود خود دوره و برنامه آموزشی فراهم سازد 

ها مبتنای بار ایاد    مات مربوط به حذف یا کاهش اید برنامهشان را به دیگران بگویند و تصمیهمچنید ممکد است آنها واکنش

هاایی کاه در پایاان دوره    ارزشیابی اید سطح عمتداً توسط پرسشانامه (.9819موحد و اسداللهی، صفایی)ها اتخاذ شوند صحبت

تواند در دستور میهای دیگری نظیر برگزاری جلسات و نیز مصاحبه عالوه بر پرسشنامه، شیوه. پذیردشود، صورت میتوزیع می

کنندگان عمدتاً به  ور ییر رسمی و در قالب گفتگوهاای دوساتانه، ارزیاابی خاود از دوره را باه یکادیگر       شرکت. کار قرار گیرد

کنند و ایاد امار   به اید دلیل اگر بیشتر افراد تصویری مثبت از دوره داشته باشند، آن را به سایرید منتقل می. کنندمنتقل می

در عید حال هنگامی که برخی افراد تصاور منفای از   . گذاردهای آموزشی آتی اثر میسایر نیروهای سازمان از دوره در استقبال

گذارد ها در محیط کار منتقل نموده و اید امر بر تصور نیروهای سازمان از آموزش اثر میدوره داشته باشند آن را به سایر نیروه

 (.9810 به نقل از فتحی و دیبا، 2000، فرود)

در سطح دوم میزان تحقق اهداف آموزشی دوره از  ریق ارزیابی میزان تسلط فراگیران بر اهداف یادگیری . یادگیری: سطح دو

پذیر است و هار یاک   ی شناختی، عا فی و مهارتی تفکیکجا که اهداف یادگیری در سه زمینه یا حوزهاز آن. شودسنجیده می

 هاا و ابزارهاای ویژهاسات   خود را دارند، ارزیابی یاادگیری در هار یاک مساتلزم کااربرد روش     های خاص ها ویژگیاز اید حوزه

دهد مگر اینکه یک یاا  گیری یادگیری امری حائز اهمیت است، چرا که هیچ تغییری در رفتار روی نمیاندازه .(9833قهرمانی، )

گیاری  باشد که ما تغییر در رفتار، و نه یاادگیری، را انادازه   عالوه بر اید، اگر قرار. چند مورد از اید اهداف یادگیری تحقق یابند

سنجش میزان یادگیری نوعاً از  ریاق  (. 9819موحد و اسداللهی، صفایی)کنیم، نتیجه کار هیچ تغییری را در رفتار نشان ندهد 

های ارائه شده بر دانش و مهارتاید نوع ارزشیابی از آن جهت اهمیت دارد که تسلط کارآموزان . باشدامتحان در پایان دوره می

ها تحقق یافتاه  دهد و در عید حال بازخوردهای الزم را به مدرسان و  راحان در خصوص اینکه کدام هدفدر دوره را نشان می

  (.9810فتحی و دیبا، )های آموزشی بعدی مجدداً دنبال شوند، فراهم سازد اند و باید در دورهها عقیم ماندهاند و کدام هدف
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های آموختاه شاده در   سومید سطح ارزشیابی آموزش عبارت است از تعیید اید امر که آیا ا العات و مهارت. ررفتا: سطح سه

کنناده در  داری در رفتاار افاراد شارکت   اند و تغییر محساوس و معنای  های آموزشی در محیط سازمان بکار بسته شده ی دوره

اگر هدف آموزش بهبود رفتار و عملکرد شغلی باشد، به ناگزیر باید ارزشایابی  (. 9810فتحی و دیبا، )است؟ ها بوجود آمده دوره

اند که بیش از نیمی از محتاوای  های متعدد نشان دادهمطالعات و پژوهش .(9833قهرمانی، ) آموزشی در سطح سوم انجام شود

عناست که بخش مهمای از مناابع آموزشای اتاالف     اید امر بدان م. شوندهای آموزشی هرگز در کار و شغل بکار گرفته نمیدوره

هاا برخاوردار   های آموزشای، از توجاه روزافزونای در ساازمان    رو امروزه ارزشیابی میزان تغییر رفتار ناشی از دورهاز اید. شودمی

ایاد عوامال    .اسات کرک پاتریک پنج پیش زمینه یا الزام را برای تغییر رفتار شغلی موفقیت آمیاز شناساایی کارده    . استشده

عالقه و تمایل به تغییر، مهارت برای تغییر، جوکااری مسااعد و مطلاوب، پشاتیبانی و حمایات بارای بکاارگیری        : اند ازعبارت 

تاوان همچاون   هاای مختلفای بارای ارزشایابی تغییار رفتاار مای       های جدید و پاداش برای تغییر رفتاار همچناید روش  مهارت

کننادگان در دوره، مشااهده شاغل،    ارآموزان، نظرخاواهی از همکااران و افاراد شارکت    نظرخواهی از مدیران، نظرخاواهی از کا  

وری، حضور و ییاب افاراد،  ها، ثبت نتایج کار،  و اسناد مرتبط با عملکرد شغلی نظیر محصول یا خدمات ارائه شده بهرهمصاحبه

هاا، میازان   کار، حوادث و ضایعات کاری، خسارتهای مرتبط با کیفیت میزان سرعت در انجام کار، ارزشیابی عملکردها، گزارش

تواند تصویری از اثربخشای آموزشای را فاراهم کناد،     اید ا العات به همراه نظرخواهی می... اتالف در منابع، نظرات مشتریان و

 (.9810فتحی و دیبا، )بکار گرفته شود 

گیرناد کاه   در گروه نخست نتایجی قارار مای  . زا قرار دادتوان در دو گروه مجآثار و نتایج را به  ور کلی می. نتایج: سطح چهار

توان در گروه دوم به مواردی می. های بالفعل و بالقوه استبرداری از فرصتموجب افزایش نقاط قوت سازمان و شناسایی و بهره

دیگر نتایج حاصال  از سوی  .(9833، قهرمانی) شونداشاره کرد که موجب کاهش یا حذف نقاط ضعف یا تهدیدهای سازمانی می

، منفعات و نتاایج   (جاویی صارفه )اناداز  توان در قالب یکی از چهار قلمروهایی همچون اجتناب از هزیناه، پاس  از آموزش را می

- رح ساری »است از جمله آنها های مختلفی مطرح شدهبرای نتایج حاصل از آموزش روش.  استراتژیک مورد مطالعه قرار داد

گاذاری آموزشای و   بارای ارزشایابی نارا باازده سارمایه     « پس آزمون با گروه کنترل-پیش آزمون رح »، «های زمانی گسسته

 (.9810فتحی و دیبا، )باشند می« فایده-تحلیل هزینه»

کناد کاه ایاد مادل     هالتون ادعا می(. 9111هالتون، ) استهای اخیر مدل ارزیابی کرک پاتریک مورد انتقاد قرار گرفتهدر سال

هالتون همچناید نشاان داد کاه رابطاه علای باید ساطوح        . بندی از نتایج مداخالت استنیست بلکه یک  بقه واقعاً یک مدل

. دهد کاه ساطوح ارزیاابی سلساله مراتبای نیساتند      تحقیق در مورد مدل ارزیابی کریک پاتریک نشان می. ارزیابی ضعیف است

( ساطح دو )الزاماً به معنی کسب تجربه و داناش  ( کسطح ی)کننده در دوره آموزشی منظور اید است که واکنش مثبت شرکت

اسات و در برخای ماوارد ارتبا ااتی باید      ی چارچوب چهار سطحی کرک پاتریک انجام شاده تحقیقات دیگری درباره. باشدمی

ان گیری واکانش و میاز  های قوی بید اندازهدریافتند که ارتبا ات (9111) 9وار، آلد و بیری. استسطوح مختلف مشاهده شده

تاری باید واکانش و رفتاار شاغلی و باید نتاایج        رضایت و انگیزه برای انتقال یادگیری وجود دارد و همچنید ارتبا ات ضعیف

نشان دادند که ارتباط قوی بید یادگیری و عملکرد شغلی وجاود دارد  ( 9111) 4وار و بانس. یادگیری و رفتار شغلی وجود دارد

 (.9819خراسانی و رشتیانی، )

 ژوهشپشینه پ

های آموزشی برگزار شده در شرکت پاارس خاودرو براسااس    ارزیابی اثربخشی دوره»پژوهشی را تحت عنوان ( 9814)محمدی 

های برگازار شاده   کنندگان در دورهها نشان داد که شرکتنتایج حاصل از تحلیل داده. به عمل آورده است« مدل کرک پاتریک
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هاای  کنندگان، دورهتوان گفت که از دیدگاه شرکتدر کل می. اندو مثبتی داشته  در افزایش میزان دانش شغلی، تأثیر مطلوب

 .آنان داشته است( شغلی)برگزار شده نقش مثبت و مطلوبی در ارتقای عملکرد حرفه ای 

های آموزشی پرسانل نماینادگی شارکت    بررسی میزان اثربخشی دوره»پژوهشی را تحت عنوان ( 9814)محمودی و همکاران 

دهاد ا العاات   هاا نشاان مای   یافته .اندبه عمل آورده« و کارمندان ه براساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک از دیدگاه مدیرانگوا

تواناد  های آموزشای مای  های آموخته شده فراگیران در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است و موید آن است که دورهومهارت

 .وری ارتقا دهدهان ابداع و ابتکار را در جهت افزایش بهرگیری و توسرعت نیروی کار، قدرت تصمیم

های ساازمانی  های آموزشی سرپرستی براساس ویژگیبررسی اثربخشی دوره»پژوهشی تحت عنوان ( 9819)یالمی و همکاران 

هاای  های ویژگای نتایج به دست آمده از ارزیابی شاخص. به عمل آورده اند« و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن

حمایت همکاران، حمایت سرپرست، نتایج فردی مثیت، فرصت استفاده، مجوز سرپرست، )سازمانی حاکای از آن است که عامل 

در ساطح  ( نتاایج فاردی منفای   )در ساطح نسابتاً مطلاوب و عامال     ( انتظار عملکرد تالش انتقال، انتظار نتایج عملکارد، آزادی 

توان اذعان کرد که مهمترید عامال ماوثر در خصاوص ساطح     تحلیل نتایج به دست آمده می بق . نامطلوب ارزیابی شده است

باا بیشاترید امتیااز و نتاایج فاردی منفای باا        " مجوز سرپرست"های سازمانی در انتقال آموزش در اید پژوهش، عامل ویژگی

توان های آموزشی میای بهبود وضعیت دورهکنندگان در مورد راهکارهبا توجه بهنظرات شرکت. کمترید امتیاز ارزیابی شده اند

هاای  هاای آموزشای اساتمرار در برگازاری دوره    کنندگان برای بهبود وضعیت دورهشرکت چنید نتیجه گرفت که اولید اولویت

 .ها در اولویت دوم مورد تاکید بوده استن محتوا اید دورهها و همچنید کاربردی بودآموزشی و افزایش تعداد برگزاری دوره

های آموزش ضمد خدمت کارکنان شارکت گااز   ارزیابی اثربخشی دوره»پژوهشی تحت عنوان ( 9819)کردستانی و میردامادی 

آموزشای،  دهد که شخصیت علمای و اخالقای اساتاد، محتاوای     نتایج به دست آمده نشان می. به عمل آورده اند« استان تهران

های آموزشای ضامد خادمت بار     های آموزشی ضمد خدمت موثر بوده و همچنید دورهسازماندهی آموزشی در اثربخشی دوره

نتاایج نهاایی   . پذیری و روابط بید کارکنان و سرعت انجام کار و سوانح کاری کارکنان ماوثر باوده اسات   دانش فنی و مسئولیت

 .خدمت کارکنان شرکت گاز استان تهران اثربخش استهای آموزش ضمد حاکی از اید است که دوره

های آموزشی الکترونیک باا توجاه باه مادل     بررسی اثربخشی دوره»پژوهشی تحت عنوان ( 4094)و همکاران  8نصیرقریچداگی

آماوزش   داری بید وضع موجود و وضع مطلوب، قبل و بعد ازدهد که تفاوت معنیها نشان مییافته. اندبه عمل آورده « پاتریک

 . اختالف به دست آمده منفی است و بیانگر اید است که وضعیت موجود از وضعیت مطلوب بدتر بوده است. وجود دارد

بررسی اثربخشی یک برنامه آموزشی با استفاده از چهار ساطح پاتریاک   »پژوهشی تحت عنوان(بی تا) 2محمد و آریانی سارلیس

کنندگان در دوره از محتوا و سابک ساخنرانان و   دهد شرکتها نشان مییافته. ندبه عمل آورده ا« در بخش بانکداری در مالزی

و در . باشاند دانشی که کسبنموده اند رضایتمندند و قادر به بکارگیری دانش و مهارت آموخته شاده در محایط کاار خاود مای     

آموزشی با ایاد ساازمان در آیناده اقادام      هایی اجرای برنامهتوانند به ادامهنهایت بدلیل اثربخش بودن دوره بانک مرکزی می

 .نمایند

  تحقیق روش

جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت ملی گاز . پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش انجام، پیمایشی است

 . اندتصادفی ساده، انتخاب شده گیری، با استفاده از نمونهاندشرکت نمودهکه در دوره آموزش مدیران 

ساختمند، بار مبناای ساطوح کارک پاتریاک      های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمهبه منظور گردآوری داده

همچنید روایی صوری مصاحبه و پرسشنامه توسط افراد خبره و اعضای هیات علمی، و همچناید دو نفار از کاادر    . استفاده شد

پاساخ حاصال پرسشانامه باا     -و پایایی مصااحبه و ساؤاالت بااز   . قرار گرفت ملی گاز ایران، مورد بررسی و تاییدآموزش شرکت 
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ی محقق با توجه به اینکه پرسشنامه. تعیید شدو خودبازبینی محقق  فرایند مستندسازی، استانداردهای کیفی استفاده از روش

لفای کرونباا اساتفاده گردیاد؛   ساخته براساس  یف لیکرت  راحی شده، بر همید مبنا برای محاسبه پایایی، از روش ضریب آ

-مای  11/0و ضریب آلفای بخش انتقال یادگیری، برابر باا   31/0برابر با  مندیلذا مقدار آلفای محاسبه شده برای بخش رضایت

 .توان گفت مقدار آن مطلوب و قابل قبول استباشد، بنابراید می

، از پاساخ پرسشانامه  -سااختمند و ساؤاالت بااز   صاحبه نیمههای کیفی به دست آمده حاصل از مبه منظور تجزیه و تحلیل داده

فراوانای، درصاد،   )های کمای از آماار توصایفی    بندی و برای تجزیه و تحلیل دادهروش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقوله

با استفاده ( آزمون فریدمددو نیکویی برازش و ای، آزمون خیتک نمونه Tآزمون )و آمار استنبا ی ( میانگید، انحراف استاندارد

 .مندی، انتقال یادگیری و نتایج، استفاده شد، به منظور بررسی سطوح رضایتExcelو  Spssافزار از نرم

 

 پژوهش های یافته

 است؟، چگونهی آموزش مدیراندورهنسبت به  کنندگان دورهمندی شرکتمیزان رضایت: سؤال اول

هاایی همچاون محتاوا، اسااتید،     کنندگان، نسابت باه مؤلفاه   شرکت کنندگان دوره،رکت، ش(9جدول)دهند ها نشان میبررسی

 ..سازماندهی، در حد نسبتاً باالیی رضایت دارند

 
 مندی شرکت کنندگانای مربوط به بررسی سطح رضایتتک نمونه تی. 9جدول 

 متغیر

 8: میانگید موردانتظار

 تی تعداد
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگید

نحراف ا

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 .03411 .10720 220999 .000 18 942488 12 نمره کل محتوا

 .03314 .11010 220112 .000 18 942039 12 نمره کل استاد

نمره کل 

 سازماندهی

11 922171 12 000. 223000 10117. 94411. 

 

شود که چه اندازه تغییار رفتااری مشااهده    تد به کار، معید میکنندگان، بعد از خاتمه دوره و پرداخبررسی تغییر رفتار شرکت

است،  بیعتاً هار انادازه کاه تغییار رفتاار در جهات مطلاوب باشاد، دوره         شده در افراد، بر اثر آموزشی بوده که به او داده شده

تاوان نتیجاه گرفات    ، مای 2و  8، 4های حاصل از جاداول شاماره   با توجه به یافتهبنابراید . گرددتر ارزشیابی میآموزشی موفق

مکالماه و  »در محایط کاار باا روش    « تاحادودی »، های حاصل از شرکت در ایاد دوره کنندگان اظهار دارند که آموختهشرکت

گیرد با اید وجود بسایاری از افاراد   مورد استفاده قرار می« کمک کردن به همکاران در مواقع ضروری»و « گفتگوی ییر رسمی

 . دانندها در محیط کار میرا مهمترید مانع در بکارگیری آموخته« د در کار روزمرهدرگیری بیش از ح»

 
 هادو نیکویی برازش در بررسی میزان بکارگیری آموختههای آزمون خیشاخص. 4 جدول

 متغیر
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار
 نتیجه

مقدار 

 دوخی

سطح 

 معناداری

بکارگیری 

 یادگیری در محیط

 کار

  728- 328 9 خیر

912130a 

 

009/0 

 

 327 328 97 تا حدودی

 928- 328 7 کامالً

 (محاسبات نگارندگان: )منبع                 
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 کنندگان دوره  رحی آموزش مدیرانها از نظر شرکتهای انتقال آموختهبندی روشاولویت. 8جدول 

 یتاولو میانگید رتبه های انتقال یادگیریروش

 چهارم 9233 ارسال گزارش

 سوم 4201 ارائه آموزش به همکاران

 اول 8293 گفتگوی ییر رسمی

 دوم 4233 کمک کردن به همکاران ضروری

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار فریدمد

101/91 8 009/0 

 (محاسبات نگارندگان: )منبع                                  

 
 های آموزشیکنندگان دورهها از نظر شرکتی موانع بکارگیری آموختهبنداولویت. 2جدول 

 اولویت میانگید رتبه موانع انتقال یادگیری

 چهارم 1243 مرتبط و مناسب نبودن آموزش با  شغل

 چهارم 1243 قابل استفاده نبودن یادگیری به دلیل تغییر شغل

 دوم 1233 های داده شدهکاربردی نبودن آموزش
 ششم 2233 های جدیدمایت سرپرست از یادگیریعدم ح

 ششم 2233 عدم حمایت همکاران از یادگیری جدید

خواهند تا یادگیری جدید را بکار فرادستان از مد نمی

 ببرم

1213 
 سوم

 پنجم 1203 عدم فراگیری چیز جدیدی در آموزش

 سوم 1213 عدم توانایی در به یاد آوردن آموخته ها
 چهارم 1241 مورد نیازنداشتد امکانات 

 اول 7203 درگیری بیش از حد در کار روزمره
 سطح معناداری درجه آزادی مقدار فریدمد

710/41 1 009/0 

 (محاسبات نگارندگان: )منبع                              

 

 باشد؟می چه ی آموزش مدیراندوره برگزاری از حاصل سازمانی نتایج: سوم سؤال

 ایاد  در. باشاد مای  هاا هزیناه  باا  مقایساه  در منافع بودن باالتر بر مبنی عینی، و ملموس نتایج به دستیابی آموزش اصلی دلیل

-تصامیم  و  راحاان  باا  سااختمند نیماه  مصااحبه  حاصال  شده تعیید قبل از نتایج دادن، مطابقت  ریق از سطح اید پژوهش

 از شاده  حاصال  شاغلی  و شخصای  نتاایج  بیان درجهت پرسشنامه پاسخ-باز سؤال به کنندگانشرکت پاسخ و هادوره گیرندگان

. اسات گرفتاه  قارار  بررسای  ماورد  آموزشی هایدوره برگزاری اصلی اهداف تحقق میزان براساس همچنید و ها،دوره در شرکت

های به عمال آماده، هادف از برگازاری دوره  رحای بارای آماوزش        براساس بررسی ،(1 جدول) دهندمی نشان هایافته

تاا   19درصد افراد در پست سازمانی قبلی خود در ساال   19و حضور ( تقویت و افزایش مهارت مدیران فعلی)یران مد

 .توان اظهار داشت آنچه مورد نظر بوده تحقق یافته است، می14
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 آموزشی هایدوره حاصل شده کسب نتایج. 1 شماره جدول
 دوره  راحان نظر از شده تعیید قبل از نتایج

 ساختمندنیمه صاحبهم براساس

 کنندگانشرکت نظر آمدهاز دست به نتایج

 پرسشنامه پاسخ-باز سؤال براساس

 افزایش دانش فردی از نظر تئوری و کاربردی شغلی دانش و مهارت ارتقای

 بهتر انجام دادن کارها کارکنان نگهداری و حفظ

 وری محیط کارارتقا بهره کارکنان در اشتباهات میزان کاهش

 بکارگیری آموخته های کاربردی در محیط کار کارکنان عملکرد بودبه

 گیری در شرایط خاص و متفاوتافزایش توان تصمیم کاریدوباره کاهش

 ارتقای سطح عمومی و علوم مدیریتی وریبهره افزایش

 فرصت برقراری ارتباط با اساتید و همکاران سازمان در ارتبا ی هایمهارت بهبود

 (نگارندگان اسباتمح: )منبع

 

 بحث و نتیجه گیری

 باا  بایاد  هاا آماوزش . کناد  کمک خویش اهداف به رسیدن راه در را سازمان تواندنمی آموزشی هایدوره اجرای و آموزش صرفاً

 باه  توجاه  بناابراید . سازد بر رف را موجود نیازهای آمده دست به نتیجه تا شوند گذاشته بنا علمی هایروش و اصول به توجه

آموزش  یدوره شد بیان که همانطور. گیرد قرار توجه مورد باید که است مواردی جمله از کارکنان آموزش هایبرنامه ثربخشیا

 ضروری و الزم شرط که است اید بنیادید فرض دوره، اثربخشی ارزیابی منظور به. شد برگزار گاز ملی شرکت به مربوطمدیران 

 افاراد  کاه  دهاد مای  نشاان  هاا یافتاه  اسااس  اید بر. است کنندگانشرکت در اولیه ضایتر ایجاد آموزشی، فعالیت هر اثربخشی

 هاای یافتاه  همچناید  .اندداشته سازماندهی و اساتید دوره، محتوای  راحی، به نسبت باالیی رضایت دوره اید در کنندهشرکت

 خاود  هاای پژوهش در که( تا بی) رلیسسا آریانی و محمد و (9814) محمدی همچون هایپژوهش نتایج با همسو پژوهش اید

 .استبوده مطلوبی سطح در اجرایی و آموزشی امکانات مدرس، محتوا، به نسبت کنندگانشرکت واکنش دادند، نشان

 
 کنناده شارکت  افاراد  کاه  دهاد مای  نشاان  کاار  محایط  در هاا آموختاه  بکارگیری میزان زمینه در پژوهش دوم سؤال هاییافته

-مای  بکاار  کاار  محیط در« رسمی ییر گفتگوی و مکالمه»  ریق از کنندگانشرکت بنابرنظر را خود یهاآموخته« تاحدودی»

 کار، محیط در هاآموخته بکارگیری در مانع مهترید را« روزمره کار در حد از بیش درگیری» کنندگانشرکت همچنید و گیرند

 در .باشاد مای ( 9814) محمدی و( 9819)می و همکاران یال پژوهش نتیجه با همسو پژوهش اید هاییافته همچنید .دانندمی
-می دوره کنندگانشرکت از شده حاصل نتایج بید نزدیک ارتباط بیانگر نتایج سطح تحلیل و تجزیه از حاصل هاییافته نهایت

 ،(9814) همکااران  و محماودی  ،(9814) محمادی  همچون هایپژوهش نتایج با همسو پژوهش اید هاییافته همچنید. باشد

 داناش  افازایش  به منجر آموزشی هایدوره برگزاری که دادند نشان خود هایپژوهش در که و( 9819) میردامادی و کردستانی

 براسااس  نهایات  در .اسات  شاده  وریبهاره  افازایش  و گیریتصمیم قدرت کار، نیروی سرعت ای، حرفه عملکرد ارتقای شغلی،

 . شودمی ارزیابی مطلوب حد در ،آموزش مدیران آموزشی یدوره گرفت، نتیجه وانتمی پژوهش اید از آمده دست به هاییافته

 :شوددر  همید جهت برای بهبود هر چه بهتره برگزاری اید دوره آموزشی پیشنهادهای زیر مطرح می

هاای  ستمر باا پایگااه  امکانات و تجهزات آموزشی؛ بدلیل اهمید نقش وجود سخت افزارها و نرم افزارها و امکان ارتباط موثر و م

ا العاتی در سهولت یادگیری بنابراید الزم است شرکت ملی گاز ایران با درج آن در قرارداد نسابت باه بکاارگیری جدیادترید     

های آموزشی را الزام باه  وسایل کمک آموزشی همراه با استفاده از فیلم و اسالید برای درک بهتر مطالب، مجریان برگزاری دوره

 .ند اید کار نمای
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باه عناوان اولاید ماانع بارای      « درگیاری بایش از حاد در کارهاای روزماره     »دهند ها نشان میها؛ یافتهشرایط برگزاری کالس

ها در اجارای  شود کادر آموزش با اجرای نیازسنجی شغلی، همراه با مشاهده ضعفباشد لذا پیشنهاد میها میبکارگیری آموخته

 .و کاربردی در  ی یک هفته یا حداقل یک روز آموزش داده شودها، موضوعات مهم وظایف و مسئولیت

های آموزشی و تاثیرات حاصل از آن؛ شاید مهمترید عامل بکاارگیری  آگاه نمودن فرادستان و سرپرستان نسبت به اهمیت دوره

باه آنچاه در دوره ارائاه     ها در محیط کار، ابتدا کاربردی بودن مطالب ارائه شده و بعد جدیت و آگاهی فرادستان نسابت آموخته

شده است و خواستد از افراد برای پیاده سازی آنها باشد؛ لذا باید فرادستان و سرپرساتان را نسابت باه ا العاات آماوزش داده      

 .شده و تأثیرات آن آگاه نمود
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