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Abstract: This research is descriptive and 

survey method. The research tool was a 
standardized questionnaire. The statistical 

population of this study includes 160 employees 

of the company's support firm Amordam of Iran. 
They participated in 5 training courses: risk 

management, accounting and auditing, 

marketing management, time management, and 
familiarization with the evaluation principles of 

the employees. In order to determine the validity 

of the questionnaire, the opinions and 

suggestions of professors, researchers and 
experts were used and the validity of the 

questionnaires was 0.95 through the Cronbach's 

alpha coefficient. The results of the test showed 
that there was a significant relationship between 

the average achievement of the goals of the 

training courses, the quality of the content, the 

appropriateness of the implementation of the 
courses, the desirability of the activity area of 

the coaches, the assessment of the training 

courses and the level of learning of learners in 
the educational centers with the community 

average (distribution of the case Expectation) 

there is a significant difference. The results of 
the pair t-test showed that there is a significant 

difference between the two sets of pre-test and 

post-test scores in the 1% error rate. In other 

words, the level of learning of the participants in 
the short-term training course was also 

favorable. 

keywords: Short-term courses, In-service 
training, Livestock affairs support, Creek Patrick 

pattern. 
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 مقدمه

ای سازمانی است و کیفیت زندگی انسان امروز در گرو کیفیت سازمانهایی است که او را احاطه کردهجامعه امروز جامعه

انجام  کلیبرنامه ریزی برای نیروی انسانی و بهنگام سازی آن نیز به دو صورت . (31  ، نقل از شفیعی صدیق، به انصاری)اند 

حیات و موفقیت هر . یا ضمن خدمت است دومی آموزشهای حین کارت، و اولی آموزشهای قبل از ورود به کار اس. گیردمی

آموزشهای ضمن خدمت آموزشهایی هستند  (.11  خلخالی )دارد  شهای ضمن خدمتسازمانی وابستگی خیلی زیادی به آموز

، هایا قصد بهبود سیستماتیک و مستمر کارکنان از نظر دانشیافته در محیط کار که به موازات اشتغال کارکنان به کار وسازمان

سازمان از طریق افزایش کارآیی ، عالیق و نیازهای آتی مستخدم با نیازهای آتی ، هماهنگ نمودن اهدافمهارتها و رفتارها

یر و می و پی)آیند ، ایجاد سازش با محیط و افزایش خدمات آنها به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت به اجرا در میکارکنان

 های مدیریتیكی از ارکان اساسی انواع نظام آموزش موضوعی است که از آن، به منزله(. 16  گاتر به نقل از فتحی و اجارگاه 

نقطه شروع پرداختن به اثربخشی آموزش، مرحله ارزشیابی اثربخشی و اثرات . ( 3  خادمی زنجانی، )شود نام برده می

. آموزش بر فرد، شغل و یا سازمان نیست، بلكه نقطه شروع پرداختن به این امر، تعریف اثرات مورد انتظار از آموزش است

ها ها پس از اجرای آنها به مراتب کمتر از زمانی است که این دورهبخشی دورهمعموالًدغدغه سازمانهای موفق در مورد اثر

کنند، بمراتب کمتر از مدت زمانی است که مدت زمانی را که درمرحله ارزیابی اثربخشی صرف می. شوندیا انتخاب میطراحی

توانترده حاکی از آن است که چگونه میمطالعات گس .(33  ابیلی، )در مرحله طراحی دوره باید به اثربخشی آن فكر کنند 

شان کلی و عمومی ها را برای دستیابی به اهداف طراحی نمود اما با وجود این، بیشتر این مطالعات در ماهیتاین نوع آموزش

 . (119 ، 1مورسند) اندبوده و تعداد کمی از آنها به طور خاص روی مسایل تمرکز نموده

توجیه دالیل وجودی واحد  -  :کندیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان میپاتریک دالیل اصلی ارز کرك

گیری الزم در خصوص تداوم تصمیم -  های سازمان؛ آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت

اینده های آموزشی را درتوان برنامهاینكه چگونه میکسب اطالعات در مورد -  داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی؛ 

فراگیران تا چه : توان اینگونه تعریف نمودالعمل  شرکت کننده در دوره آموزشی را میطبق نظر پاتریک، عكس .بهبود داد

هایی که در یادگیریسطح دوم به ارزیابی .(33  ، دیبا واجاری، فتحی واجارگاه) اندمیزان از دوره رضایت دادند و آنرا پسندیده

های به وسیله شرکت اینكه چه اصول، واقعیت و تكنیکیادگیری بهاین تعریفدر. پردازدافتد میطول دوره آموزش اتفاق می

ها در کار نیستیم به عبارت دیگر ما نگران استفاده از این اصول، وقایع و تكنیک .استکننده، فهمیده و جذب شده محدود شده

یک رفتار در  تواند اطمینان دهد که مهارتها و دانش برای انجامارزیابی در این سطح تنها می. ( 11 ، گومز پاتریک، به نقل از)

اینكه و موفق است  سازمان توسعه یافته ور توجه به ضرورت آموزش اثربخش که الزمه ه با. ا نهی یاد گرفته شده استکاری 

این  این عوامل بی شک موجبات اثربخشی سازمان را فراهم خواهد کرد، کهدارد  هر دوره آموزشی عواملی وجود مطمئناً در

های آموزشی کارکنان پشتیبانی امور دام کشور را دارد، از ثیر گذار در ارتقاء اثربخشی دورهأپژوهش، سعی در شناسایی عوامل ت

می رساند، دارای اهمیتمنفی یاری می این عوامل، سازمان را در راستای تقویت عوامل مثبت و حذف عواملآنجا که شناخت

 .باشد

 پیشینه پژوهش
نتایج . در پژوهشی به مطالعه اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس مدل کرك پاتریک پرداخت(  3  )عباسیان 

نمایان ساخت که فراگیران با توجه به عوامل مهم و موجود در یک دوره، واکنش های مطلوبی نسبت به دوره اجرا شده از خود 

های کارکنان، مدیران و سرپرستان شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان گاهدر تحقیقی به بررسی دید( 39  )نادری . بروز می دهند

در مورد افزایش توانمندی شغلی آنان از طریق آموزش ضمن خدمت پرداخته و دریافت که از دیدگاه کارکنان، توانمندی آنان 

در پژوهشی با عنوان  ( 22 ) 9اسكات و همكاران. یافته بوداز طریق آموزش ضمن خدمت بیشتر از سطح متوسط افزایش

.عوامل موثر بر اثربخشی آموزشی، دریافتند که چندین عامل غیر فنی تاثیر چشمگیری بر پیامدهای آموزش در سازمان دارد

                                                             
4- Moursand 
5- Scott & et al 
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آندرسون . باشداین عوامل شامل؛ اعتماد به نفس، نگرش شغلی، انتظارات آموزشی، اجرای آموزش و انگیزه قبل از آموزش می

نتایج نشان داد . که در دانشگاه کاترپیالر صورت گرفت، اثربخشی کارگاه آموزشی را مورد بررسی قرار داددر پژوهشی (  22 )

در مجموع، شرکت کنندگان نسبت به کارگاه آموزشی رضایت مطلوب داشتند و کمترین ( واکنش)که در سطح اول ارزشیابی 

های اینكه دورههم در تحقیق خود ضمن تأیید ( 119 ) جیلی. میزان رضایت مربوط به محتوای کارگاه آموزشی بوده است

ای معلمان در زمینۀ تدریس، کمک به استفادۀ معلمان از روشهای متنوع تواند به افزایش دانشِ حرفهاقدام پژوهی معلمان می

ه توسط وینفرد و در پژوهشی ک. گیردبینجامد نتیجه می( انعطاف پذیری)ایجاد تغییر مؤثر و مفید در آنها تدریس و نیز

این نتیجه رسیدند که روش آموزشی ها بهصورت گرفت، آن« هااثربخشی آموزش در سازمان»، تحت عنوان ( 11 )همكاران

های شغلی آموزش داده شده و انتخاب معیار ارزشیابی آموزش عمده ترین عوامل تاثیر گذاتر بر مورد استفاده، مهارت یا ویژگی

در پژوهشی به این نتیجه رسید که آموزش ضمن خدمت فرایندی است  ( 11 ) 6پاول. باشندوزشی میهای آماثربخشی برنامه

 .دهدکه کارایی و اثربخشی کمی و کیفی کارکنان و بالطبع آن سازمان را افزایش می

  روش پژوهش

 9 در که باشندمی کشور دام امور پشتیبانی سهامی شرکت کارکنان از نفر 61 پژوهش حاضر شامل  آماری جامعه

 ارزشیابی اصول با آشنایی و زمان، مدیریت بازاریابی، مدیریت حسابرسی، و حسابداری ریسک، مدیریت ؛آموزشی هایدوره

 هایدوره اهداف شامل تحقیق این متغیرهای. اندگرفته قرار مطالعه مورد سرشماری طریق از اندداشته شرکت کارکنان

 طول در ارزشیابی نحوۀ آموزشگران، فعالیت نحوۀ آموزشی، هایدوره اجرای نحوه آموزشی، هایدوره محتوای کیفت آموزشی،

 سنجش مورد پرسشنامه در لیكرت طیف از استفاده با سئواالتی طریق از که باشدمی فراگیران یادگیری سطح و آموزشی دوره

 .است شده سنجیده آزمون پس و آزمون پیش نمرات طریق از فراگیران یادگیری سطح البته. است شده گرفته قرار

 پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق متغیرهای گیری اندازه: 7 جدول

 اندازه گیری در پرسشنامه های موردشاخص ابعاد متغیر

 اثربخشی
های دوره

آموزشی 

بر اساس 

الگوی 
کرك 

 پاتریک

 اهداف - 

میزان افزایش انگیزه  -های آموزشی با نیاز فراگیران دورهارتباط  -میزان افزایش دانش و آگاهی فراگیران  -

تاثیر دوره  -تاثیر دوره آموزشی در رفع مشكالت شغلی  -های آموزشی  و عالقه در اثر شرکت در دوره

 های آموزشیمیزان رضایت از دوره -آموزشی در رفع مشكالت فردی 

 

 محتوا - 

 -جدید و نو بودن مطالب ارائه شده   -کنندگان در دوره آموزشی تناسب مطالب ارائه شده با سطح شرکت  -

کاربردی بودن مطالب ارائه شده در امور شغلی -تناسب حجم مطالب ارائه شده با مدت زمان برگزاری دوره  

 تناسب محتوای مطالب ارائه شده با نیاز شغلی شرکت کنندگان در دوره -

 

 اجرا - 

هماهنگی الزم توسط گروه آموزش جهت برگزاری  -برای برگزاری دوره آموزشی اطالع رسانی الزم و کافی  -
مناسب بودن شرایط و امكانات فیزیكی  -توزیع به موقع جزوات و متون آموزشی مرتبط  -دوره آموزشی 

طرز برخورد و نحوه همكاری  -. ..( نور، حرارت، تهویه، هوا، میز و صندلی مناسب و) محل برگزاری دوره

 ای گروه آموزش در زمینه مسائل آموزشی دورهاعض

 

1- 

 آموزشگر

رعایت  -توانایی آموزشگر در ارائه مطالب با بیان روشن و قابل فهم  -تسلط آموزشگر به موضوع تدریس  -
 -توانایی پاسخگویی مدرس به سئواالت فراگیران   -ترتیب و پیوستگی ارائه مطالب توسط آموزشگر 

توانایی اداره کالس و استفاده  -متنوع آموزشی متناسب با محتوای توسط آموزشگر های بكارگیری شیوه

رعایت  نظم و مقررات  -توانایی مدرس در جلب مشارکت فراگیران در مباحث درسی  -موثر از وقت 

 . ..(حضور به موقع، کنترل حضور و غیاب)آموزشی توسط آموزشگر 

 
9- 

 ارزشیابی

وجود انتظارات و معیارهای واضح و روشن برای ارزشیابی  -ی دوره با اهداف دوره  تناسب روشهای ارزشیاب -
استفاده از الگوی  -ها واضح و مشخص بودن روشهای ارزشیابی و نمره دهی دوره -طول دوره آموزشی 

 های ارزشیابی بكار برده شدهرضایت از روش -های آموزشی مناسب و مطلوب برای ارزشیابی دوره

طح س -6

 یادگیری
 های آموزشینمرات پیش آزمون و پس آزمون در دوره -

 

                                                             
6- Powell 
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ز اساتید دانشگاه و ا برای تعیین روایی آزمون،. پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدبه منظور جمع آوری اطالعات از 

 .پرسشنامه بیان نماینددر ارتباط با را مدیران و کارشناسان پشتیبانی امور دام کشور درخواست شد تا نظرات اصالحی خود 

. نفر از کارکنان پشتیبانی امور دام کشور آزمون مقدماتی یا پیش تست گرفته شد 1 برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور، از 

 .نتایج آن در جدول ذیل آمده است وها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید پس از استخراج داده

 های مختلف پرسشنامهدر مورد بخش نتایج ضریب آلفای کرونباخ: 2جدول 

 ضریب آلفای کرنباخ تعداد گویه های پرسشنامهبخش

 29/1 6 های آموزشیاهداف دوره

 1/ 2 9 های آموزشیکیفیت محتوای دوره

 26/1 9 های آموزشینحوه اجرای دوره

 21/1 3 نحوۀ فعالیت آموزشگران

 1/ 2 9 های آموزشینحوۀ ارزشیابی دوره

 29/1 2  (سئواالت 2 کل ) های آموزشی دوره اثربخشی

 

همبسته  tای و تک نمونه  tهای باشد از آزمونای میاینكه مقیاس متغیرها فاصلههای اصلی با توجه بهبرای فرضیه

 .استفاده شده است( زوجی)

 تحقیق هایفرضیه از یکهر برای استفاده مورد تحلیلی آمار بررسی: 9جدول

ر

ف
دی

 

مشاهده  های نسبیفراوانیتوزیع 

 شده در نمونه

نوع  های نسبی جامعهتوزیع فراوانی

 مقیاس

 نوع آزمون

 ایتک نمونه tآزمون  ایفاصله های آموزشیاهداف دوره های آموزشیاهداف دوره  

 ایتک نمونه tآزمون  ایفاصله های آموزشیکیفیت محتوای دوره های آموزشیکیفیت محتوای دوره  

 ایتک نمونه tآزمون  ایفاصله های آموزشینحوه اجرای دوره های آموزشینحوه اجرای دوره  

 ایتک نمونه tآزمون  ایاصلهف نحوۀ فعالیت آموزشگران نحوۀ فعالیت آموزشگران 1

 ایتک نمونه tآزمون  ایاصلهف های آموزشینحوۀ ارزشیابی دوره های آموزشینحوۀ ارزشیابی دوره 9

 (زوجی)همبسته tآزمون  ایفاصله نمره سطح یادگیری در پس آزمون نمره سطح یادگیری در پیس آزمون 6

 

 یافته تحقق مطلوب سطح در مدت کوتاه آموزشی هایدوره در کنندکان شرکت نظر از آموزشی هایدوره اهداف: فرض اول

 .است
های آموزشی در بین میانگین میزان تحقق اهداف دورهدهد که نشان می t، نتایج حاصل از آزمون 1با توجه به جدول

درصد خطا   اختالف معنی داری در سطح ( توزیع مورد انتظار)مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

میزان تحقق  به عبارت دیگر میانگین. گردددرصد اطمینان تائید و فرض صفر رد می 22بنابراین فرض تحقیق با . وجود دارد

بنابراین . های آموزشی در مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور در مقایسه با جامعه مورد انتظار بیشتر بوده استاهداف دوره

 .های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب تحقق یافته استهای آموزشی از نظر شرکت کنندگان در دورهاهداف دوره
های آموزشی در مراکز آموزشی امور پشتیبانی در خصوص مقایسه میانگین میزان تحقق اهداف دوره tنتایخ آزمون : 4جدول

 امور دام با میانگین جامعه

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 میزان تحقق اهداف

 های آموزشیدوره
 9/ 1 91/1 ** 1/61  92 111/1 

** =1 /1p< 
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های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب های آموزشی از نظر شرکت کنندگان در دورهکیفیت محتوای دوره :دومفرضیه 

 .بوده است

های آموزشی در مراکز دهد که بین میانگین کیفیت محتوای دورهنشان می t، نتایج حاصل از آزمون 9با توجه به جدول 

. درصد خطا وجود دارد  اختالف معنی داری در سطح (توزیع مورد انتظار)عه آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جام

های آموزشی به عبارت دیگر کیفیت محتوای دوره. گردددرصد اطمینان تائید و فرض صفر رد می 22بنابراین فرض تحقیق با 

های بنابراین کیفیت محتوای دوره. ده استدر مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور در مقایسه با جامعه مورد انتظار بیشتر بو

 .های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب بوده استآموزشی از نظر شرکت کنندگان در دوره

 
های آموزشی در مراکز آموزشی امور پشتیبانی در خصوص مقایسه میانگین میزان کیفیت محتوای دوره tنتایج آزمون : 5جدول

 امور دام با میانگین جامعه

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 کیفیت محتوای

 های آموزشیدوره
9 / 2 1 /1 **1 /6   92 111/1 

** =1 /1p< 

 

های آموزشی کوتاه مدت در سطح های آموزشی از نظر شرکت کنندگان در دورهنحوه اجرای دوره  :فرضیه سوم

 .مطلوب بوده است

های آموزشی دهد که بین میانگین مناسب بودننحوه اجرای دورهنشان می t، نتایج حاصل از آزمون 6با توجه به جدول 

درصد خطا   اختالف معنی داری در سطح ( توزیع مورد انتظار)در مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

به عبارت دیگر میانگین مناسب بودن . گرددد اطمینان تائید و فرض صفر رد میدرص 22بنابراین فرض تحقیق با . وجود دارد

. های آموزشی در مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور در مقایسه با جامعه مورد انتظار بیشتر بوده استنحوه اجرایدوره

 .شی کوتاه مدت در سطح مطلوب بوده استهای آموزهای آموزشی از نظر شرکت کنندگان در دورهبنابراین نحوه اجرای دوره

 
در مراکز آموزشی امور  های آموزشیدر خصوص مقایسه میانگین میزان مناسب بودن نحوه اجرای دوره tنتایخ آزمون  :6جدول

 پشتیبانی امور دام با میانگین جامعه

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 نحوه اجرایمناسب بودن 

 های آموزشیدوره
 6/ 1 91/  ** 1/1   92 111/1 

 
** =1 /1p< 

 

های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب بوده نحوۀ فعالیت آموزشگران از نظر شرکت کنندگان در دوره :فرضیه چهارم

 .است

حوزه فعالیت آموزشگران در دهد که بین میانگین مطلوب بودن نشان می t، نتایج حاصل از آزمون 1با توجه به جدول 

درصد خطا   اختالف معنی داری در سطح  (توزیع مورد انتظار)مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

به عبارت . گردددرصد اطمینان تائید و فرض صفر رد می 22درصد خطا و با   بنابراین فرض تحقیق در سطح . وجود دارد

تر وه فعالیت آموزشگران در مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور در مقایسه با جامعه مورد انتظار مطلوبدیگر میانگین نح

های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب تحقق بنابراین نحوۀ فعالیت آموزشگران از نظر شرکت کنندگان در دوره. بوده است

 .یافته است
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یانگین نحوۀ فعالیت آموزشگران در مراکز آموزشی امور پشتیبانی امور دام با در خصوص مقایسه م tنتایخ آزمون : 1جدول

 میانگین جامعه

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 92   19/1** 21/9   / 1 نحوۀ فعالیت آموزشگران

 

** =1 /1p< 

های آموزشی کوتاه مدت در سطح آموزشی  از نظر شرکت کنندگان در دورههای نحوۀ ارزشیابی در طول دوره :فرضیه پنجم

 .مطلوب بوده است

های آموزشی در دهد که بین میانگین مطلوب بودن نحوۀ ارزشیابی دورهنشان می t، نتایج حاصل از آزمون 3با توجه به جدول 

درصد خطا   اختالف معنی داری در سطح (انتظار توزیع مورد)مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

به عبارت دیگر میانگین میزان مطلوب . گردددرصد اطمینان تائید و فرض صفر رد می 22بنابراین فرض تحقیق با . وجود دارد

بنابراین . ستبودن نحوۀ ارزشیابی در مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور در مقایسه با جامعه مورد انتظار بیشتر بوده ا

های آموزشی کوتاه مدت در سطح مطلوب بوده های آموزشی از نظر شرکت کنندگان در دورهنحوۀ ارزشیابی در طول دوره

 .است
های آموزشی در مراکز آموزشی در خصوص مقایسه میانگین مطلوب بودن نحوۀ ارزشیابی در طول دوره tنتایخ آزمون : 8جدول

 میانگین جامعه امور پشتیبانی امور دام با

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 نحوه ارزشیابی

 های آموزشیدوره
11/ 2 1 /1 **99/96  92 111/1 

 

** =1 /1p< 

 

 حد در مدت کوتاه آموزشی دوره در(  آزمون پس و آزمون پیش مقایسه)کنندگان  شرکت یادگیریسطح :ششم فرضیه

 کوتاه آموزشی هایدردوره(  آزمون پس و آزمون پیش مقایسه)کنندگان شرکت یادگیریسطحی برای مقایسه .است مطلوب

یک یا دو متغیر در موردگیرد که دو موضوع این روش زمانی مورد استفاده قرار می. استفاده شد  pairt-testاز آزمون  مدت

دهد، بین دو مجموعه متغیرهای نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان می 2همانطور که جدول . گروه مورد بررسی قرار گیرد

درصد اطمینان تائید و فرض صفر رد می 22بنابراین فرض تحقیق با .درصد خطا  وجود دارد  اختالف معنی داری در سطح 

انی امور دام کشور در های آموزشی در مرکز آموزشی پشتیببه عبارت دیگر میانگین میزان نمرات پس آزمون دوره. گردد

 حد در مدت کوتاه آموزشی دوره در کنندگان شرکت یادگیریسطحبنابراین . مقایسه با نمرات پیش آزمون بیشتر بوده است

نشان داد بین دو مجموعه نمرات پیش آزمون و پس   pair t-testبه طور کلی نتایج حاصل از آزمون . است بوده مطلوب

 .درصد اطمینان  وجود دارد 22در سطح  آزمون اختالف معنی داری
با ) های آموزشی در مرکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور  مقایسه میانگین  نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دوره: 3جدول

 pair t-test) استفاده از آزمون

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  متغیر میانگین دو گروه

 9 /11: نمرات پیش آزمون

 3 /  : نمرات پس آزمون

سطح یادگیری 

 شرکت کنندگان
**-11/1 -  92 111/1 

 
** =1 /1p< 
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  بحث و نتیجه گیری
های آموزشی در مراکز آموزشی پشتیبانی امور اولین یافته پژوهش حاضر آن است که بین میانگین میزان تحقق اهداف دوره

های پژوهشی افرادی این یافته با یافته. اختالف معنی داری وجود دارد( انتظارتوزیع مورد )دام کشور با میانگین جامعه 

، ( 3  )، جاجرمی(31  )اما با نتایج افرادی همچون عباسیان و همكارانش. همخوانی ندارد( 31  )شریعتی راد: همچون

اینكه میزان تحقق ان دالیل احتمالیتومی. همخوانی دارد(  22 ) 1و سكات و همكاران(  3  )مهرعلی زاده و چینی پرداز 

ایجاد انگیزه و :های آموزشی در مرکز آموزشی پشیتبانی امور دام کشور بیشتر بوده است را در مواردی همچوناهداف دوره

 های آموزشی و نیز افزایشهای آموزشی با نیاز فراگیران، رضایت از دورهعالقه در اثر شرکت در دوره آموزشی، ارتباط دوره

 .دانش و آگاهی فراگیران عنوان نمود

های آموزشی در مراکز آموزشی پشتیبانی دومین یافته پژوهش حاضر آن است که بین میانگین کیفیت محتوای دوره

های پژوهشی افرادی این یافته با یافته. اختالف معنی داری  وجود دارد( توزیع مورد انتظار)امور دام کشور با میانگین جامعه 

، مهرعلی زاده و (31  )اما با نتایج افرادی همچون عباسیان و همكارانش. همخوانی ندارد( 221 ) 3اسمیت و ولفورد:نهمچو

اینكه کیفیت توان دالیل احتمالیمی. همخوانی دارد(  11 )، وینفرد و همكاران( 3  )، عباسیان ( 3  )چینی پرداز 

تناسب محتوای :پشیتبانی امور دام کشور بیشتر بوده است را در مواردی همچونهای آموزشی در مرکز آموزشی محتوای دوره

مطالب ارائه شده با نیاز شغلی شرکت کنندگان در دوره آموزشی، تناسب مطالب ارائه شده با سطح شرکت کنندگان در دوره 

 ت که بین میانگین مناسب بودنسومین یافته پژوهش حاضر آن اس .آموزشی جدید و نو بودن مطالب ارائه شده عنوان نمود

اختالف معنی ( توزیع مورد انتظار)های آموزشی در مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه نحوه اجرای دوره

 اما با نتایج افرادی. همخوانی ندارد( 31  )شریعتی راد :های پژوهشی افرادی همچوناین یافته با یافته. داری وجود دارد

توان دالیل می. همخوانی دارد(  22 ) 2و سكات و همكاران(  11 )، وینفرد و همكاران(31  )همچون عباسیان و همكارانش

های آموزشی در مرکز آموزشی پشیتبانی امور دام کشور بیشتر بوده است را در مواردی اینكه نحوۀ اجرای دورهاحتمالی

وه آموزش در زمینه مسائل آموزشی دوره، مناسب بودن شرایط و امكانات طرز برخورد و نحوه همكاری اعضای گر: همچون

و هماهنگی الزم توسط گروه آموزش جهت . ..( نور، حرارت، تهویه، هوا، میز و صندلی مناسب و) فیزیكی محل برگزاری دوره 

 .برگزاری دوره آموزشی عنوان نمود

لوب بودن حوزه فعالیت آموزشگران در مراکز آموزشی چهارمین یافته پژوهش حاضر آن است که بین میانگین مط

های پژوهشی این یافته با یافته. اختالف معنی داری وجود دارد (توزیع مورد انتظار)پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

همچون عباسیان و  اما با نتایج افرادی. همخوانی ندارد( 221 )1 و اسمیت و ولفورد( 31  )شریعتی راد: افرادی همچون

توان می. همخوانی دارد(  11 )وینفرد و همكاران و( 119 )، جیلی ( 3  ، جاجرمی، (39  )، زواریان(31  )همكارانش

اینكه نحوۀ نحوۀ فعالیت آموزشگران در مرکز آموزشی پشیتبانی امور دام کشور بیشتر بوده است را در مواردی دالیل احتمالی

های به موضوع تدریس، توانایی آموزشگر در ارائه مطالب با بیان روشن و قابل فهم، بكارگیری شیوهتسلط آموزشگر : همچون

متنوع آموزشی متناسب با محتوای توسط آموزشگر، رعایت ترتیب و پیوستگی ارائه مطالب توسط آموزشگر، توانایی پاسخگویی 

ثر از وقت، توانایی مدرس در جلب مشارکت فراگیران در مباحث مدرس به سئواالت فراگیران، توانایی اداره کالس و استفاده مو

های آموزشی در یافته پژوهش حاضر آن است که بین میانگین مطلوب بودن نحوۀ ارزشیابی دوره پنجمین .درسی عنوان نمود

این یافته با یافته. دارد اختالف معنی داری وجود(توزیع مورد انتظار)مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه 

                                                             
7- Scott & et al 
8- Smith & Wolford 

99- Scott & et al 
10- Smith & Wolford 
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( 31  )همخوانی ندارد، اما با نتایج افرادی همچون عباسیان و همكارانش( 31  )شریعتی راد: های پژوهشی افرادی همچون

اینكه مطلوب بودن نحوۀ ارزشیابی در مرکز آموزشی توان دالیل احتمالیمی. همخوانی دارد(  11 )و  وینفرد و همكاران

واضح و  تناسب روشهای ارزشیابی دوره با اهداف دوره،: دام کشور بیشتر بوده است را در مواردی همچون پشیتبانی امور

ها، وجود انتظارات و معیارهای واضح و روشن برای ارزشیابی طول دوره مشخص بودن روشهای ارزشیابی و نمره دهی دوره

 .نمودهای ارزشیابی بكار برده شده عنوان آموزشی و  رضایت از روش

ششمین یافته پژوهش حاضر آن است که بین دو مجموعه متغیرهای نمرات پیش آزمون و پس آزمون اختالف معنی 

( 221 )   و اسمیت و ولفورد( 31  ) شریعتی راد: های پژوهشی افرادی همچوناین یافته با یافته.. داری وجود دارد

پاول،  ،( 3  )، عباسیان (12  )، ، بابایی(11  )، محمودی ( 1  )اما با نتایج افرادی همچون انصاری. همخوانی ندارد

، ( 1  )رضازاده ( 1  )بیگیولی ،(61  )فتحی ،(11  )9 راجرز ،(231 ) 1 ، ترانپیل(211 )   و ولج   شولتز)، ( 11 )

 .همخوانی دارد ( 3  )و جاجرمی(   3  )محقق( 31  )، قهرمانی(19  )فرهاشمی

اینكه مطلوب بودن سطح یادگیری در مرکز آموزشی پشیتبانی امور دام کشور بیشتر بوده است احتمالیتوان دالیل می

های آموزشی، کیفیت نحوه اجرای دورههای آموزشی، بهبود کیفیت محتوای دورهتحقق اهداف دوره: را در مواردی همچون

 .های آموزشی عنوان نمودهای آموزشی، کیفیت نحوۀ فعالیت آموزشگران و نحوۀ ارزشیابی دوره

های نحوه اجرای دوره های آموزشی، مناسب بودنهای آموزشی، کیفیت محتوای دورهبین میزان تحقق اهداف دوره

های آموزشی و سطح یادگیری فراگیران در مراکز آموزشی، مطلوب بودن حوزه فعالیت آموزشگران، نحوۀ ارزشیابی دوره

به عبارت دیگر  عوامل . اختالف معنی داری وجود دارد( توزیع مورد انتظار)با میانگین جامعه  آموزشی پشتیبانی امور دام کشور

 .اندمذکور در سطح مطلوب تحقق یافته

عدم تمایل برخی از افراد مورد مطالعه جهت پاسخ دهی  ( : ایمایی مواجه بودههتطی انجام پژوهش حاضر با محدودی

تعمیم نتایج و یافتهامكان عدم  ( . های زمانی، مالی و تسهیالتی برای انجام پژوهشمحدودیت (  .های تحقیقبه پرسشنامه

 .های دیگرها و شرکتهای تحقیق به سازمان

 :شودمیپیشنهاد در پایان پژوهش، راهكارهایی به قرار زیر 

ردی کارکنان،  تمهیدات الزم در گردد به منظور افزایش تاثیر دوره آموزشی در رفع مشكالت شغلی و فپیشنهاد می -

 . خصوص امتیازات بیشتر برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی در احكام پرسنلی در نظر گرفته شود

بیشتر استفاده گردد های عملی و بازدیدهای علمیبه منظور کاربردی شدن مطالب ارائه شده در امور شغلی از آموزش -

 .های آموزشی بازنگری صورت گیرده شده با مدت زمان برگزاری دوره در پودمانو به منظور تناسب حجم مطالب ارائ

اطالع رسانی دقیق برای برگزاری دوره آموزشی صورت گیرد و در توزیع به موقع جزوات و متون آموزشی دقت  -

الس و کنترل در خصوص رعایت نظم و مقررات آموزشی توسط آموزشگر یعنی حضور به موقع در ک .بیشتری صورت گیرد

 .حضور و غیاب دقت بیشتری صورت گیرد

 ،های آموزشی تاثیر گذار استهای آموزشی بر اثربخشی دورهنتایج نشان داد که نحوه ارزشیابی دورهاز آنجاکه  -

 .های آموزشی بیشتر استفاده گرددگردد از الگوی مناسب و مطلوب برای ارزشیابی دورهپیشنهاد می براینابن

های آموزشی انطباق اهداف دوره با نیازهای آموزشی کارکنان بر اثربخشی دورهمشاهده شد، نتایج که در همچنان  -

همچنین . های آموزشی با نیازهای واقعی کارکنان بیشتر انطباق داده شودگردد اهداف دورهتوصیه می، بنابراین تاثیر گذار است

ساله توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران برنامه ریزی آموزشی بازنگری های آموزشی هر شود که عناوین دورهمی توصیه

 .شود

                                                             
11- Smith & Wolford 
12- Sholtz 
13- Welge 
14- Tropnell 
15- Rajers 
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های آموزشی ضمن خدمت و جدید در دوره های آموزشی ملزم به استفاده از مطالب نوشود اساتید دورهپیشنهاد می -

 .را مورد تاکید قرار داداین گزینه نیز استفاده نمود و آن توان در ارزشیابی اساتید ازبه همین منظور می. شوند

های آموزشی در زمینه افزایش انگیزۀ کارکنان نسبت وظایف شغلی و نیز افزایش دید برای بررسی اثربخشی دوره -

نمایند تسهیالت مادی و های آموزشی شرکت میدوره تر آنان نسبت به وظایف شغلی برای کسانی که درتر و دقیقجامع

 .نظر گرفته شودمعنوی نظیر ارتقاء شغلی در 

های آموزشی های آموزشی  بر اثربخشی دورهاینكه نحوۀ ارزشیابی در طول دوره با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر -

های آموزشی ضمن خدمت بر اساس گردد طرحی تهیه و تدوین گردد تا ارزشیابی از دورهپیشنهاد می، بنابراین تاثیرگذار است

 .ها به واقعیت نزدیكتر شوداین ارزشیابیت گیرد تاصورهای علمینتایج و یافته
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