سنجش اثربخشی چهار دورههای آموزشی منتخب بر مبنای سطح سوم مدل کرک پاتریک
 -1مقدمه
ریزیواجرایدورههایآموزشنیرویانسانیخودبپردازندد

سازمانهانمیتوانندبدونتوجهبهاثربخشیبرنامههایآموزشی،صرفابهبرنامه
نمیتواندیکسازمانرادرتحققبرنامههایتوسعهانسانیكمکكند.آموزشهابایدبداتوجده
زیرااجرایدورههایآموزشیبهخودیخود 
هابیفایدهو
نیازهایموجودرابرطرفسازددرغیراینصورتآموزش 

بهاصولوروشهایعلمیبناگذاشتهشوندتانتیجهبهدستآمده،

آیدكهچگونهمیتوانپیبردنتایجبهدستآمدده


حالاینسئوالپیشمی
هایسازماننیزمیشوند.

حتیدرمواردیباعثهدردادنسرمایه
جواباینسئوالرابیشترصاحبنظرانبهصراحتدادهاند«.یک

ازاجرایدورههایآموزشیدرراستایتحققاهدافموردنظربودهاست؟
كندكهمیتوانباتوجه

ارزشیابیجامعوكاملمیتواندسازمانراازاثربخشبودننتایجآموزشهاآگاهكند.ارزشیابیبازخوردیراایجادمی

میزاناثربخشدی
تعیین 
طریق 
بهآنفهمیدآموزشهایدادهشدهدررسیدنبهاهدافموردنظراثربخشبودهاندیاخیر»؟(عباسیان.)1831،از 
میزاننیازآنهابهبهبودرامشخصنمدود.ازنگداهایدن

آموزشیقضاوتكردو

های
تواندربارهمطلوبیتعملكردبرنامه 
آموزشیمی 

عملیات

برنامههای آموزشی موفق است».بنابراینآموزشكاركنانزمانیمقرونبهصرفه

تحقیق«،شناخت و تحلیل اثربخشی آموزشی ،پیش نیاز توسعه
استكهمارابهسویاهدافازپیشتعیینشدهپیشبردهونارساییمهارتی،دانشونگرشرااصالحنمایدومنجربهبهبودكمدیوكییدی

عملكردوبهرهوریگردد.
دردانشگاهفردوسیمشهداثربخشدیدورههدایآموزشدیبدرمبندایمددلكدرتپاتریدک ()Kirkpatrickدر4سدط واكنش (احسدا 
شركتكنندگاندرموردبرنامهآموزش؛رضایت)،يادگيري(میزانفراگیری)،رفتار(تغییراتدررفتارشركتكنندگانبراثدرشدركتدردوره
آموزشی)ونهایتانتايج(میزانتحققاهدافسازمان)سنجیدهمیشود.سنجشسطح اولازطریقتجزیهوتحلیدلفدر هداینظرسدنجیكده
گردد،صورتمیپذیرد.سطح دومازطریقتحلیلنتایجپدیشآزمدونوپدزآزمدونصدورت

توسطفراگیراندرزماناتما دورهتكمیلمی
میگیرد.بهمنظورسنجشسطح سوم،براسا اهدافتعیینشدهبرایهردوره،یكیازچهارروشسنجشاثربخشیدرایدنسدط شدامل
پرسشنامه؛گروهكانونی()focus group؛مشاهدهنتایجكار()work reviewوتهیهچکلیستتوسطمدر دورهجهدتتعیدینمیدزان
تغییررفتاردرفراگیرانمورداستیادهقرارخواهدگرفت.اندازهگیریسطح چهارمبسدیارمشدكلاسدتودرآنشدواهدیدرمدوردكداهش
كاریوافزایشكیییتخدماتبررسیمیشودكهتاكنوندركشورسنجیدهنشدهاست.


هزینه،كاهشدوباره
دردانشگاهسنجشسط اولودو (واكش ويادگيري)درگذشتهانجا شدهوهماكنوننیزانجا میشود.معاونتطرحوبرنامده(گدروه
منابعانسانی-زیرگروهآموزش)جهتسنجشسطح سوموتغییراتمثبتایجادشددهدررفتدارشدركتكننددگانبدراثدرشدركتدردوره
كهیكیازمهمتریناهدافنظا هایآموزشیمیباشد،چهاردوره/كارگاهآموزشی" مبنان و اونول

آموزشی(ارزیابیدرمحیطواقعیكار)
برنامهريزي استراتژيک"(ویژهمدیرانمیانی)"،رهبري آموزش " (ویژهمدیرانگروه)"،سشج

گيري" (ویژهاعضایهیاتعلمدی)
و اندازه 

و"مديريت دان " (ویژهكاركنان)راكهدرششماههاولسال1831برگزارشدهاستراانتخابكردهتاازرسیدنبهاهدافونتایجمورد
انتظار،اطمینانحاصلنماید.دراینراستا،پزازمذاكرهبامدرسینكارگاهومشاورهبامتخصصینسدنجشاثربخشدیدورههدایآموزشدی،
تصمیمبرآنشدكهسنجشاثربخشیدورههایانتخابشده،بهشرحجدول()1صورتگیرد.

جدول ( :)1روش سشج
رديف
1
2
3
4

نام دوره/كارگاه
مديريت دان
رهبري آموزش
سشج و اندازهگيري
مبان و اوول استراتژيک

اثربخش هر يک از دوره/كارگاهها

روش انجام سشج اثربخش
گروه كانون ()focus group
گروه كانون ()focus group
پرسششامه
پرسششامه خود اظهاري
پرسششامه خود اظهاري

1

مخاطبان
شركت كششدگان در دوره
شركت كششدگان در دوره
مديران فرادست
شركت كششدگان در دوره
شركت كششدگان در دوره

 -2مراحل انجام کار
شكل()1مراحلسنجشاثربخشیچهادورهمنتخبرانشانمیدهد.

اثربخش 4

تعيين و تصويب سشج

دوره/كارگاه آموزش مبان و اوول
برنامهريزي استراتژيک ،رهبري آموزش ،
مديريت دان

و سشج

و اندازهگيري

تکميل فرم "انتظارات" توسط

طراح پرسششامه بر اساس سطح
انتظارات مدرسين دورهها از

مدرسين دورهها

فراگيران

راتما

گيري وها در
اندازهچال
آشکاروشدن
اجراي"
مديريت دان
سشج
براي هر سه گروه
جهت سشجسشجاثربخشاثربخش
مديران ،اعضاي هيئت علم و كاركشان

دعوت از اساتيد دورهها در جلسه
كميته راتما و بررس گويههاي

تعيين رواي پرسششامهها

پرسششامهها در هر دوره به تفکيک
پيششهاد استفاده از روش مجزا

مشاوره با متخصصين سشج

جهت سشج

اثربخش

اثربخش به تفکيک

هر دوره توسط متخصصين سشج

دكتر كرم
بررس مجدد روشهاي سشج

اثربخش در

كميته و انتخاب روش گروه كانون ( focus
 )groupبراي دوره "مديريت دان "،


برگزاریجلسهگروهكانونیكارگاه
"رهبریآموزشی"درتاریخ
31/11/11ودوره"مدیریتدانشدر

ارسالپرسشنامههابهمخاطبین
كارگاههاوجمعآوری
پرسشنامههایتكمیلشده


پرسششامه و گروه كانون ()focus group
براي كارگاه "رهبري آموزش " و پرسششامه
خود اظهاري براي كارگاههاي "سشج

و

اندازهگيري" و "مبان و اوول استراتژيک"

تاریخ31/11/11

تحلیلدادهها،محاسبهفراوانی،درصدو
میانگینگویههایمربوطبهپرسشنامه
كارگاههای"رهبریآموزشی""،سنجش


واندازهگیری"و"مبانیواصول
برنامهریزیاستراتژیک"


سازیمصاحبههایانجا شدهو

پیاده
ارسالآنبهمدر ودریافتنظرات
ایشان



تهیهگزارشنهایی
سنجشاثربخشی
دورههایآموزشی

شکل  :1مراحل اجراي سشج

ارایهنتایجتحلیلبهمدرسیندوره
ودریافتنظراتایشان

اثربخش دورههاي آموزش انتخاب شده
2

 -3روشهای انتخابشده جهت سنجش اثر بخشی دورههای آموزشی
 1-3پرسشنامه
پرسشنامهباهدفارزیابیمیزانتغییررفتارشركتكنندگاندركارگاهآموزشیبراسا گویههاییكهمدر انتظدارداشدتهاسدتفراگیدران
پزازشركتدركارگاه،بهآنهادستیابندتدوینشد.جهتسنجشاثربخشیكارگاههای"سشج

و اندازهگينري"و"مبنان و اونول

برنامهريزي استراتژيک"،پرسشنامهبرایشركتكنندگاندركارگاهارسالگردیدتاخودرابراسا گویههایذكرشدهدرپرسشنامهارزیابی
نمایند.پرسشنامهسنجشاثربخشیكارگاه"رهبري آموزش "برایمعاونیندانشكدهها-درصورتوجودمعاونآموزشدیدانشدكده(-مقدا 
فرادستمدیرانگروه)ارسالگردیدتامدیرانگروهدانشكدهخودراكهدركارگاهمذكورشركتداشدتهاندد،بدراسدا ادراتكلدیخدودو
گویههایذكرشدهدرپرسشنامهارزیابینمایند.

تحليل:برایتحلیلدادهها،ازروش"معيار قضاوت مبتنی بر طيف"كهمعموالدرپژوهشهایارزشیابیكاربرددارد،استیادهشد.بددین
صورتكهابتدابااستیادهازدادههایحاصلازپرسشنامههایتكمیلشده؛فراوانی،درصدومیانگینهرگویهدرپرسشنامههامحاسبهگردیدد،
سپزیافتههایحاصلبراسا طیفمذكور،درپنجسط (ضدعیف%21:تدا(،)1نسدبتاضدعیف%41:تدا(،)%21متوسدط%11:تدا،)%41
(خوب%31:تا)%11و(بسیارخوب%111:تا)%31طبقهبندیشدند.نتیجهسنجشاثربخشیهركارگاهبراسا اینطیفتعیدینگردیدد.
جهتاعتباریابی،نتایجحاصلازتحلیلبهمدر هركارگاهدادهشدتانظراتخودرادرموردنتیجهسنجشانجدا شددهاعدال نمایندد.در
نهایتپزازبررسینظراتمدرسینتوسطمتخصصسنجشاثربخشیباتاییدایشانگزارشنهاییتهیهگردید.
جدول ( :)2محدوده كيف ميانگينها بر اساس "معيار قضاوت مبتش بر طيف"
امتياز
1
2
8
4
1

محدوده كيف
بسیارضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
بسیارخوب

ميانگين
 1.1تا 1
 2.2تا 1.1
 3.4تا 2.2
 4.2تا 3.3
 3تا 4.3

درود
%21تا1
%41تا%21
%11تا%41
%31تا%11
%111تا%31

 2 -3گروه کانونی ()focus group
جلسهگروهكانونیباهدفارزیابیمیزانتغییررفتارشركتكنندگاندركارگاهآموزشیبهرهبریمدر كارگاه،باطرحیکمسئلهكلیدر
حورپاسخهداونظدراتتمدامیشدركتكننددگاندر

خصوصمباحثارائهشدهدردوره/كارگاهتوسطرهبرگروهكانونی(مدر )وحولم
جلسهصورتگرفت.انتخابفراگیرانجهتدعوتبهجلسهگروهكانونیطبقنظرمدر كارگاهبهصدورتهدفمنددوبدراسدا میدزان
حضورومشاركتفراگیراندردوره/كارگاهبود.
تحليل:دادههایحاصلازگروهكانونیبهروشكیییموردتحلیلقرارگرفت.دراینروش،جهتسنجشمیزانمطلوببودنسط تغییدر
رفتاراز طیفچهارارزشی«بسیارمطلوب»«،مطلوب»«،نسبتامطلوب»و«نامطلوب»استیادهشد.ارزشهدای«بسدیارمطلدوب»و«مطلدوب»،
نشانهاثربخشیو«نسبتامطلوب»و«نامطلوب»معرّفعد اثربخشیبودند.بهدلیلكیییبودنارزشیابیاثربخشدیبدهروشگدروهكدانونیو
فقدانمقیا شاخصگذاری،ازاینطیفاستیادهشد.جهتتحلیلنتایجگروهكانونی،درابتدامتنمصاحبههاپیادهسازیشد.سدپزمیداهیم
كلیدیاستخراجومقولهبندیگردید.اینمقولههاجهتدریافتنظرمدر دراختیارایشانقراردادهشد.مدر براسا مذاكراتآغازین

انجا گرفتهباافرادشركتكنندهدرگروهكانونی،نشانههایتغییراتانجا گرفتهدرفراگیرانراشناساییكرد.فرضشدكهایدنتغییدراتدر
نتیجهبهكارگیریسرفصلهایارائهشدهدركارگاهرخدادهاست.درنتیجهتحلیلبهعملآمدهتوسطمددر ،وینظدرخدودرادرخصدوص
تغییراترفتاریایجادشدهبراسا طیفمذكورمشخصنمود.درنهایتنتایجحاصلازتحلیلجلسهگروهكدانونیدراختیدارمتخصدص
شگذارینهاییكارگاهانجا شود.
سنجشاثربخشیقرارگرفتتابراسا آن،ارز 
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 -4نتایج تحليل دورهها /کارگاهها
 1 -4کارگاه سنجش و اندازهگيری
جهتسنجشاثربخشیكارگاهآموزشی"سنجشواندازهگیری"تعداد41پرسشنامهخا ارسالگردیدوتعدداد22پرسشدنامه تكمیدلشدده
میباشد.
هایجمعآوریشده،بهشرحجدول( )4


هایحاصلازپرسشنامه

وداده
برگشتدادهشد.مشخصاتكارگاهمذكوربهشرحجدول()8
جدول ( :)3مشخصات كارگاه "سشج
فراگيران :اعضایهیاتعلمی

نام كارگاه :سنجش و اندازهگيري

مدت دوره 4 :ساعت

تاريخ شروع 12/60/12 :

و اندازهگيري"
تاريخ پايان  :همان روز

جدول ( :)4فراوان  ،درود و ميانگين گويهها
رديف
1
2

در هر يک از فعاليت هاي ذيل عملکرد فراگير را
چگونه ارزياب م نمايد؟
تددالشدرجهددتشددناختویژگددیهددایفددردیو
تحصیلیدانشجویانازطریقسنجشآغازین
توجهبهسرفصلهاواهددافتعیدینشددهتوسدط
مدر درزمانتدریز

همیشه

اغلباوقات

معموال

گاهیاوقات

%111تا%31مواقع

%31تا%11مواقع

%11تا%41مواقع

%41تا%21مواقع

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

2222

1

8828

3

2128

13

1321

1

درصد

232
1
224

بهندرت
%21تا1مواقع

میانگین
برمبنای

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

طیف1-1

3

224

2

224

2

821

2

822

1

-

-

421

میزانتوجهبهجدولمشخصاتآزمدوندرتعیدین

8

سواالتآزمونها(سواالتهدرسدهسدط داندش،
درتوكاربردرادربررفتهوباانتظداراتمددر 

8828

82

3

11

212
3

2

822

1

-

4

-

ازدانشجومطابقبودهیاخیر)
استیادهازشیوههایندوینسدنجشوارزشدیابیاز

4

آموختددههددایدانشددجویانضددمنوبعدددازانجددا  2123

2

8828

فرآیندتدریز

3

132
1

1

142
3

1

822

ميانگين كل

1

821
3.1

باتوجهبهیافتههادرجدول(،)4میانگین8گویه(گویههایشماره8،1و)4درمحدودهكییی(خوب%31،تا)%11واقعشدهاستچراكه
میانگینمربوطبهاین8گویهدرمحدودهمیانگین(821تا)422قرارداردوگویهشماره2بامیدانگین421درمحددودهكییدی(بسدیارخدوب،
%31تا)%111قراردارد.بیشترینمیانگیننمرهپاسخهامربوطبهگویه«توجهبهسرفصلهاواهددافتعیدینشددهتوسدطمددر درزمدان
تدریز»بامیانگین421وكمترینمیانگینمربوطبهگویه«تالشدرجهدتشدناختویژگدیهدایفدردیوتحصدیلیدانشدجویانازطریدق
سنجشآغازین»بامیانگین821بودهاست.
 1 -1 -4نتيجه

میانگینكلبهدستآمدهازتحلیلدادههایپرسشنامهكارگاه"سنجشواندازهگیری" 3.1درمحدودهكییدی(خنوب %18 ،تنا )%21واقدع
شدهاست.نسبت"میانگینمیانگینها(میانگینكلبانمره")823به"میانگینایدهآل(باسقفنمره،")1نشداندهنددهاثربخشدیایدنكارگداه
سنجشواندازهگیری"به ميزان  %87اثربخش بودهاست.

میباشد.بهعبارتروشنتركارگاه"
 2 -1 -4پيشنهادات

 برگزاریكارگاهسنجشواندازهگیریدردوسط مقدماتیوتكمیلی؛سط مقدماتیشاملمباحثكلدیوپایدهسدنجشوانددازهگیدریو
سط تكمیلیبهصورتاختصاصیبرایبرخیرشتههانظیرریاضیوآماربرگزارگردد.محتویكارگاهشاملبیانتجربیاتوشدیوهخداص
سنجشدرآنرشتهخاصباشدوتوسطیكیازصاحبنظراندرهمانرشتهارائهگردد.
 ارائهمثالونمونههایعینیضمنفرآیندتدریزتوسطمدر كارگاهواستیادهازتجربیاتاساتیدشركتكنندهدركارگاه
 درنظرگرفتنیکزماناختصاصیدركارگاهجهتطرحمشكالتدرخصوصشیوهارزشیابیاساتیدشركتكنندهدركارگاهمذكور
4

 2 -4کارگاه مبانی و اصول برنامهریزی استراتژیک
جهتسنجشاثربخشیكاركاهآموزشی"مبانیواصولبرنامهریزیاستراتزیک"تعداد42پرسشنامهخا ارسالگردیدوتعداد21پرسشدنامه
تكمیلشدهبرگشتدادهشد.مشخصاتكارگاهمذكوربهشرحجدول()1ودادههایحاصلازپرسشنامههایجمعآوریشده،بهشدرحجددول()1
میباشد.

جدول ( :)3مشخصات كارگاه "مبان و اوول برنامهريزي استراتژيک"
فراگیران :مديران ميان

نا كارگاه :مبان و اوول برنامهريزي استراتژيک

مدتدوره 4:ساعت

تاریخشروع18/11/23 :

تاریخپایان:همان روز

جدول ( :)2فراوان  ،درود و ميانگين گويهها
رديف
1
2
8
4
1
1

در هر يک از فعاليت هاي ذيل عملکرد
فراگير را چگونه ارزياب م نمايد؟
آگدداهینسددبیدرخصددوصچگددونگی
تدوینسندراهبردیدرسازمانها

آگاهیازمولیههایاصلیسندراهبدردی
وبرنامهریزیاستراتژیک

آگدداهیازمیهددو ،ویژگددیهدداوعناصددر
چشماندداز،رسدالتواهددافكدالندر
سازمانها

آگاهیازفواید،مزایاوضرورتتددوین
برنامهاستراتژیک
آگاهیازموانعموجودبرسدرراهبرنامده
استراتژیک
آگاهیكلینسبتبهدیدگاهاسدتراتژیک
درسازمانها


همیشه

اغلباوقات

معموال

گاهیاوقات

%111تا%31مواقع

%31تا%11مواقع

%11تا%41مواقع

%41تا%21مواقع

بهندرت
%21تا1مواقع

درود

فراوانی

درود

فراوانی

درود

فراوانی

درود

فراوانی

درود

فراوانی

میانگین
برمبنای
طیف1-1

3

2

11

14

21

1

11

4

-

-

8211

11

4

12

18

12

8

21

1

-

-

8214

21

1

41

11

23

2

12

8

-

-

8213

43

12

82

3

11

4

4

1

-

-

4224

82

3

81

3

82

3

4

1

-

-

4212

21

1

11

14

21

1

4

1

-

-

8232
823

ميانگين كل

باتوجهبهیافتههادرجدول(،)1میانگینهر1گویهدرمحدودهكییی(خوب%31،تا)%11واقعشدهاستچراكهمیانگینمربوطبدههمده
سؤاالتدرمحدودهمیانگین(821تا)422قراردارد.بیشترینمیانگیننمرهپاسخهامربوطبهگویه«آگاهیازفواید،مزایاوضدرورتتددوین
آگاهینسبیدرخصوصچگونگیتدوینسندراهبردیدرسازمانهدا»

برنامهاستراتژیک»بامیانگین4224وكمترینمیانگینمربوطبهگویه«
بامیانگین8211بودهاست.
 1 -2 -4نتيجه

میانگینكلبهدستآمدهازتحلیلدادههایپرسشنامهكارگاه"مبانیواصولبرنامهریزیاستراتژیک" 3.1درمحدودهكییی(خوب %18 ،تا
)%21واقعشدهاست.نسبت"میانگینمیانگینها(میانگینكلبانمره")823به"میانگینایدهآل(باسقفنمره،")1نشاندهندهاثربخشیایدن
یواصولبرنامهریزیاستراتژیک"بهمیزان %87اثربخشبودهاست.

كارگاهمیباشد.بهعبارتروشنتركارگاه"مبان
 2 -2 -4پيشنهادات

 برگزاریكارگاههایآموزشینظیرمبانیواصولاستراتژیکبهصورتمستمر

 درنظرگرفتندرو پیشنیازوعمومینظیرمدیریتعمومیقبلازبرگزاریدورهدرسطوحتخصصی

 برگزاریكارگاهمبانیواصولاستراتژیکبرایسطوحباالیمدیریت(مدیرانارشد)بدلیلاینكهابزارمدیریتوبرنامهریدزیاسدتراتژیک
(نظیراعتباراتمالیكهضمانتاجراییبسیاریازتصمیماتاست)دردستمدیرانارشداست.
 استیادهازمثالهایموردیومواردموفقوناموفقمدیریتهایمختلفدرداخلوخارجازكشوربخصوصدرمحیطهایآموزشی

 برگزاریكارگاهمبانیواصولبرنامهریزیاستراتژیکدردوسط ؛سط 1شاملمباحثكلیوپایهبرنامهریزیاسدتراتژیکوسدط 2در
خصوصسندراهبردیدانشگاهفردوسیمشهدوشاملمباحثینظیرنحوهتدوین،سازوكاراجرایی،ارزیابیوبازنگریسندراهبردی
1

 3 -4کارگاه رهبری آموزشی
 1 -3 -4پرسشنامه

جهتسنجشاثربخشیكارگاه"رهبریآموزشی"تعداد21پرسشنامهخا به3دانشكدهارسالگردیدوتعداد11پرسشنامه تكمیدلشددهاز
1دانشكدهبرگشتدادهشد.مشخصاتكارگاهمذكوربهشرحجدول()2ودادههایحاصلازپرسشنامههایجمعآوریشده،بدهشدرحجددول()3
میباشد.

جدول ( :)2مشخصات كارگاه "رهبري آموزش "
فراگيران:مدیرانگروه

نام كارگاه :رهبري آموزشي

مدت دوره 4 :ساعت

تاريخ شروع12/60/14 :

تاريخ پايان :همان روز

جدول ( :)1فراوان  ،درود و ميانگين گويهها

رديف
1

در هر يک از فعاليت هاي ذيل عملکرد
فراگير را چگونه ارزياب م نمايد؟
اهمیتدادنبهرشدهمكاراندرضمنانجا 
فعالیتهایروزانه


هميشه

اغلب اوقات

معموال

گاهی اوقات

به ندرت

میانگین

 %011تا % 10مواقع

 %11تا  %10مواقع

 %11تا % 10مواقع

 %11تا % 10مواقع

 %11تا 1مواقع

برمبنای
طیف1-1

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

81

8

11

1

11

1

-

-

-

-

422

21

2

41

4

41

4

-

-

-

-

823

تالشبیشتردرجهدتافدزایشنیدوذوتداثیر

2

خددودبددرهمكددارانگددروه،بددهمنظددوربهبددود
رفتارهایایشان

8

تالشبیشتردرجهتایجادفضایمناسببده
منظوربهبودفعالیتهایهمكارانگروه


21

2

1

11

11

1

11

1

-

-

823

تالشمضاعفدرجهتایجادفضایچالشی

4

ورقابتیبهمنظوركسبفرصتومزیتهای

-

-

4

41

11

1

11

1

-

-

822

رقابتیدررشدحرفهای


1
1

تالشبرایبرنامهریزیجهدتارتقدایسدط 

انگیزشیهمكارانگروه
توجددهبددهتنظددیمنظددا انگیزشددیبددرمبنددای
انگیزههایدرونیافراد


21

2

41

4

81

8

11

1

-

-

824

21

2

11

1

11

1

11

1

-

-

223
3.2

ميانگين كل

باتوجهبهیافتههادرجدول(،)3میانگین2گویه(گویههایشماره1و)1درمحدودهكییی(متوسط%11،تا)%41واقعشدهاستچدراكده
میانگینمربوطبهآنهادرمحدودهمیانگین(824تا)222قرارداردو4گویه(گویههایشماره4تا)1درمحدودهكییی(خدوب%11:تدا)%31
واقعشدهاستچراكهمیانگینمربوطبهآنهادرمحدودهمیانگین(422تا)821قراردارد.براسا یافتههایجدول،كمتدرینمیدانگیننمدره
پاسخهامربوطبهگویه«توجهبهتنظیمنظا انگیزشیبرمبنایانگیزههایدرونیافراد»بامیانگین223وبیشدترینمیدانگینمربدوطبدهگویده
«اهمیتدادنبهرشدهمكاراندرضمنانجا فعالیتهایروزانه»بامیانگین422بودهاست.
 1 -1 -3 -4نتيجه

میانگینكلبهدستآمدهازتحلیلدادههایپرسشنامهكارگاه"رهبریآموزشی"3.2درمحدودهكییدی(خوب %18 ،تنا )%21واقدعشدده
است.نسبت"میانگینمیانگینها(میانگینكلبانمره")821به"میانگینایدهآل(باسقفنمره،")1نشاندهندهاثربخشیاینكارگاهمدیباشدد.
بهعبارتروشنتركارگاه"رهبریآموزشی"بهمیزان  %82اثربخشبودهاست.
1

 2 -3 -4تشكيل گروه کانونی

سنجشاثربخشیكارگاهآموزشی"رهبریآموزشی"باهدفارزیابیمیزانتغییررفتاراعضایهیأتعلمیشركتكنندهدركارگداهآموزشدی
عالوهبرتكمیلپرسشنامه،بهشیوهگروهكانونی()focus groupتوسطمدر كارگاهصورتگرفت.مشخصاتجلسهگروهكانونیبدهشدرح
میباشد.
جدول( )3
جدول ( :)1مشخصات جلسه گروه كانون
نا جلسه:جلسه گروه كانون سنجشاثربخشیكارگاه"رهبریآموزشی"
-1خانمدكترشرییی

-11خانمدكترمؤذنزاده

-2خانماطهری 

-2خانمدكتربیژه

-12آقایدكترفارسیان

خانمشاللوند

-3

-3آقایدكترحسنزاده

-18آقایدكترگچپزان

-4آقایدكتركیانیرشید

-3خانمدكترآذرحسینی

-14خانمدكتراكر حسینی

-1آقایدكترهاشمیتبار

-11آقایدكترقبولی

-11جنابآقایدكتررنجبر

حاضرين-1:آقایدكترآهنچیان

موضوع جلسه :سشج

اثربخش كارگاه "رهبري آموزش "؛ نتايج حاول از ارزياب تاثير كارگاه آموزش "رهبري آموزش " بر عملکرد مديران گروه دانشگاه

فردوس مشهد

 1 -2 -3 -4گزارش جلسه

درابتدایجلسهجنابآقایدكترآهنچیان(بهعنوانرهبرگروهكانونی)نتایجچندتحقیقراارائهدادندوباایجادفضایچالشدیمحورهدای
بحثراكهحولكیییتدرآموزشعالی(طراحیواجرا)ونقشیکمدیرگروهآموزشیدرآنزمینهبود،شكلدادند.پزازطدرحمسدئله
توسطرهبرگروه،ایشانازشركتكنندگانخواستندتادربارهمسائلومشكالتموجوددرگروهآموزشیخودوروشهایمواجهشددنبدا
آنواردبحثشوند.شركتكنندگانبهصورتانیرادینظراتخودرابیانمیكردندوگاهیدرموضعمخالفویاموافقیكدیگرسخنمی-
گیتند.جریانبحثتوسطرهبرگروهكانونیهدایتمیشدونتیجهگیریهایایشانبهسمعشركتكنندگاندرجلسهمدیرسدید.محورهدای
استخراجشدهنظراتشركتكنندگان،شاخصهایقضاوتمدیرانگروه،اثراتاحتمالیشركتدركارگاهبرمدیرانگروه،مواندعاثربخشدی
كارگاه،وپیشنهاداتیكهبرایارتقایاثربخشیدردورههایمشابهبعدیمدنظربودندباكمکمدر كارگاهشناساییشددند.ایدنمدواردبده
شرحجدول()11بیانمیگردد.
 2 -2 -3 -4نتيجه

اثربخشیكارگاهرهبریآموزشیبراسا نتایجاستخراجشدهازتحلیلكیییانجا گرفت.براسا تاییدمتخصصسنجشاثربخشی،نمدره
كارگاهبیشتراز%11ودرطیفمطلوبقرارگرفت.








2

جدول(:)11نتایجاستخراجشدهازجلسهگروهكانونی








محورهاي استخراج شده از نظرات شركتكششدگان
تصمیمگیریدردانشگاهبدوندرنظرگرفتنواقعیتهایهرگروهآموزشی
تشدیدفشارهایكاریواجراییبرمدیرانگروه
انتصابیشدنمدیرگروه
تاثیرمسائلمالیبركیییتآموزشبدوناینكهمدیرگروهتوانمداخلهوبهبودداشتهباشد
مداخلهعناصراجراییباالسریدانشگاهدرمسئولیتهاییكهقانونبرایمدیرگروهدیدهاست
وجوداشكاالتمتعدددرنظا نظارتوارزیابیعملكرداستادان
پایینآمدنانگیزهآموزشوتدریزدراستادان

 برنامهدرسیقدیمیوكماثر










شاخصهاي قضاوت مديران گروه
تصمیمگیریمتمركزیاستادی
بودجه
تسهیالتآموزشی
جذبهیئتعلمیجدیدبرایگروه
آزمایشگاهوكارگاه
روابطانسانی
روحیهجمعی
انتقالتجربه
نظارتوارزیابی



نیازهایدانشجو



دیدجامعنگربهوظایفمدیرگروه










اثرات رفتاري ناش از شركت در كارگاه
توجهبهكیییتفرایندیاددهی-یادگیری
توجهبهرشدهمكارانهیاتعلمی
تالشبرایشنیدنصدایدانشجو
توجهبهبرنامهوكارآمدیوبهروزبودنمحتوایآن

موانع اثربخش كارگاه
كمتوجهیبهنقشانحصاریمدیرگروهدرشرایطوجودمحدودیتهایمالیواجرایی
تاكیدبرمشكالتشكلیوساختاری
كمتوجهیبهآندستهازاختیاراتمدیرانگروهكهدرشرایطغیرایدالنیزمیتوانددراصالحوبهبودعملكردهمكارانبهطور
خاصوگروهآموزشیبهطورعا موثرواقعشود







پيششهادات براي ارتقاي اثربخش دورههاي مشابه بعدي
انتقالمشكالتمدیرانگروهدرواقعیتبهمدر وطرحروشهابرایرهبریاثربخشآموزشیدرآنشرایطتوسطایشان
طرحنوآوریهاییكهدرواقعمدیرانگروهازآنهابرایارتقایكیییتفرایندیاددهی-یادگیریاستیادهكردهاند
انتقالتجربههایواقعیمدیرانگروهفعلییاقبلیدانشگاهدرتوسعهویابهبودعملكردهمكارانبهطورخاصوگروهآموزشیبهطورعا 
توجهبهزمینهوساختارسازمانیدانشگاهدرنقشرهبریمدیرگروهآموزشی
تاكیدبراینكهوظییهمدیرگروهفقطمحدودبهوظایفاجراییومدیریتینمیشود.

3

 4 -4دوره مدیریت دانش
شركتكنندهدردورهآموزشیبه شيوه گروه كانون ( focus

سنجشاثربخشیدورهآموزشی"مدیریتدانش"باهدفارزیابیمیزانتغییررفتاركاركنان
میباشد.
)groupتوسطمدر دورهصورتگرفت.مشخصاتدورهمذكوربهشرحجدول()11ومشخصاتجلسهگروهكانونیبهشرحجدول( )12
جدول ( :)11مشخصات دوره آموزش "مديريت دان "
فراگيران :كارمندان

نام دوره :مديريت دانش

مدت دوره 20 :ساعت

تاريخ شروع 12/61/21 :

تاريخ پايان 12/60/26 :

جدول ( :)12مشخصات جلسه گروه كانون
نا جلسه:جلسهگروهكانونی()focus groupسنجشاثربخشیكارگاه"مدیریتدانش"
حاضرين:

-1خانمصییهامامیآلآقا

-11خانمحسنعلیصالحینیا

-1خانم دكترحسینقلیزاده

-1خانمالههپازوكیشاهسوند

-11خانمزهرهعباسی

-2خانماطهری

-2خانمزهراپاسبان

-12آقایحمیدرضاغیوریانمحبتی

خانمشاللوند

-3

-3خانمپروانهپهلوان

-18آقایسیدمحمدعلیموسوی

-4آقایهومناحمدیانیزدی

-3خانمحسینشجاعی

موضوع جلسه :سشج

اثربخش كارگاه "مديريت دان " ؛ نتايج حاول از ارزياب تاثير دوره آموزش مديريت دان

بر عملکرد كاركشان دانشنگاه فردوسن

مشهد

 1 -4 - 4گزارش جلسه

درابتدایجلسهسركارخانمحسینقلیزاده(بهعنوانرهبرگروهكانونی)باطرحسوالكلی"ادراتكلیشدماازمددیریتداندشدرمحدیط
كارتانچیست؟چقدرنگاهتاندرمحیطكارتغییركردهاست،آیامیتوانمباحثمدیریتدانشراپیادهكرد؟"محورهایبحثراكدهحدول
اجرایمدیریتدانش(اشتراتومستندسازیدانش)ونقشیکكارمنددرآنزمینهبود،شكلدادند.بعدازطرحمسئلهتوسطرهبدرگدروه،
ایشانازشركتكنندگانخواستندتادربارهتغییراتیكهدرعملكردشانبعدازگذراندندورهایجادشدهومسائلكهدرنحوهاجرایمددیریت
دانشداشتندونیزروشهایمواجهشدنباآنواردبحثشوند.شركتكنندگانبهصورتانیرادینظراتخودرابیانمیكردندوگداهیدر
موضعمخالفویاموافقیكدیگرسخنمیگیتند.جریانبحثتوسطرهبرگروهكانونیهدایتمیشدونتیجهگیدریهدایایشدانبدهسدمع
شركتكنندگاندرجلسهمیرسید.محورهایاستخراجشدهازنظراتشركتكنندگان،اثدراترفتداریناشدیازشدركتدردوره"مددیریت
دانش"،موانعاجرایمدیریتدانشوپیشنهاداتیكهبرایارتقایاثربخشیدردورههایمشابهبعدیمدنظربودند،بداكمدکمددر كارگداه
بیانمیگردد.

شناساییشدند.اینمواردبهشرحجدول()18
 2 -4 -4نتيجه

اثربخشیكارگاهرهبریآموزشیبراسا نتایجاستخراجشدهازتحلیلكیییانجا گرفت.براسا تاییدمتخصصسنجشاثربخشی،نمدره
كارگاهبیشتراز%31ودرطیفبسيار مطلوبقرارگرفت.
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جدول(:)18نتایجاستخراجشدهازجلسهگروهكانونی






محورهاي استخراج شده ازنظرات شركتكششدگان
انجا فعالیتدرقالبمدیریتدانشبدونآكاهیعلمیقبلازگذراندندوره
نبودنزمینهاجرایمدیریتدانشدرمحیطكار
عد آگاهیمدیرانمافوقازعلممدیریتدانش
توانمندیدرانجا فعالیتهایكاریپزازگذراندندورهوشناختجنبههایمختلفمدیریتدانشبهعنوانیکعلم
مواجهشدنباموضعگیریبرخیازهمكارانبهعلتعد آگاهینسبتبهمدیریتدانش

شاخصهاي قضاوت كاركشان











تعارضدرمحیطكار
تصمیمگیریمدیران
تسهیالتآموزشی
روابطانسانی
روحیهجمعی
انتقالتجربه
سازماندانشمحور
توانمندسازی
فرهنگسازمانی
مسئلهتغییر

اثرات رفتاري ناش از شركت در دوره 

 آگاهیازبرخیفعالیتهاییكهتاكنوندرقالبمدیریتدانشامابهطورغیرنظا مندوغیرعلمیانجا میشد؛مصداقاینجملده
معروفكه«ایكاشآنچهرامیدانیممیدانستیم»

 كوششبراینقشهكشیدانش(بهمنظوربرقراریارتباطوتبادلاطالعاتباواحدهایدیگر)
 كوششبرایمستندسازیاطالعات
 تواناییانجا بهترومنظمتروظایف

 تالشبرایانجا فعالیتهایگروهیباهدفكمکبهموفقیتگروهآموزشی

 تغییرنگرشوتمایلافرادنسبتبهاشتراتدانشبهویژهدردادناطالعاتبهدیگران(دیگراشتراتدانشبهمعنایسركشدی،
فضولیودخالتدركاریكدیگرتلقینمیشود)

 درادامهنكتهفوق،كاركناناظهارداشتندكهبرایاشتراتدانشكمتریناصطكاتراباهمكدارانیكدهدورهمددیریتداندشرا
گذراندهبودند،داشتندكهناظربراثرگذاریایندورهمیباشد.

 اعمالتغییردرفرایندانجا وظایفبانگاهیعلمیوبهسبکمدیریتدانش


موانع اثربخش دوره
فرهنگحاكماشتراتدانشرانمیپذیرد؛فرهنگدانشگاهجمعهایدوستانهرابهعندوانفرصدتیبدرایاشدتراتداندشتاییدد
نمیكند.


 نبودانگیزهكافیبرایاجرایمدیریتدانشبهدلیلوجودموانعمختلفازجملهناآشناییباشیوهكارگروهیوعدد آشدنایی

سایرهمكارانبامدیریتدانشودرنتیجهنگرشمنییومقاومتآنهانسبتبهمشاركتدرپیادهسازیمدیریتدانش



پيششهادات براي ارتقاي اثربخش دورههاي مشابه بعدي
اجبارینمودنشركتكلیهمدیرانوكاركناندانشگاهدردورهآموزشیمدیریتدانش
طوالنیترشدندوره؛ازیکدورهآموزشیكوتاهانتظارتغییررفتارزیادیرانمیتوانداشت
11

 -5جمع بندی
استیادهمیشود.همانطوركدهدرجددول

درآمارتوصیییمعموالازخطبرش11درصدیجهتتحلیلاثربخشیویاغیراثربخشییکمورد
شماره()14مشاهدهمیگردد،كارگاههای"سشج

و اندازهگيري"و"مبان و اوول برنامهرينزي اسنتراتژيک"بدهترتیدببدا%23و%21

اثربخشیومیانگینكلبیشاز11درصد،اثربخشارزیابیشدند.
باتوجهبهاینكهسنجشاثربخشیكارگاهرهبریآموزشیبهدوشیوه"تكمیلپرسشنامه"و"تشكیلگروهكانونی"صورتگرفتبهتبدعآن
جهتتحلیلسنجشاثربخشینیزبایدنتایجهردوشیوهموردتوجهقرارمیگرفت.نتایجبهدستآمدهازطریدقشدیوههداییادشددهكدامال
مشابهنبودولیبایكدیگرتیاوتاساسینیزنداشت.تاكیدبرنتیجهگروهكانونیبهعنواننتیجهسنجشاثربخشیبهدلیلاینكهتوسطمددر 
كارگاهودرشرایطیباكمترینمتغیرمداخلهگرنسبتبهتكمیلپرسشنامهصورتگرفت،حائزاهمیتبیشتریاست.امدابدادرنظدرگدرفتن
اینموضوعكهدرشیوهپرسشنامه،گویههابراسا سرفصلهایارائهشدهدركارگاهوانتظاراتمدر طرحشدهبودنتایجشیوهپرسشدنامه
نیزمیتواندنشاندهندهمیزاناثربخشیكارگاهمذكورباشد.بنابراینكارگاه"رهبریآموزشی"،بادرنظرگرفتننتایجحاصلازهردوروش،
نتایجبهدستآمدهازجلسهگروهكانونی،بهمیزان%31اثربخشارزیابیگردید.

اثربخشارزیابیگردید.دوره"مديريت دان " نیزبراسا 

نتیجهسنجشاثربخشیدورههایانتخابشده

جدول(:)14
خط برش  %38جهت تعيين اثربخش
رديف

نام دوره/كارگاه

1

سنجشواندازهگیری

اثربخش

روش انجام سشج

محدوده كيف بر
درود

اساس روش

هست

نيست

پرسشنامهخوداظهاری

23

خوب

*



پرسشنامهخوداظهاری

21

خوب

*



پرسشنامه

22

خوب
*



سشج

2

برنامهریزی
مبانیواصول 
استراتژیک

8

رهبریآموزشی

4

مدیریتدانش

اثربخ

اثربخش

گروهكانونی()focus group

11

مطلوب

گروهكانونی()focus group

31

بسیارمطلوب

*



- 7پيشنهادات کلی
 توجهبهكیییت"ارائه آموزش"بهصورتكارگاهی؛درنظرگرفتنامكاناتكارگاهنظیرفضایآموزشیوكلیهتجهیزاتكمدکآموزشدی.
توجیهمدر درخصوص"انتظاراتازمدر "و"چگونگینحوارائهآموزشبهصورتكارگاه"قبلازبرگزاریكارگاه

 درنظرگرفتندرو پیشنیازجهتبرگزاریدوره/كارگاهآموزشی

 محیطكاریكیازمهمترینعواملتأثیرگذاربرتغییررفتارشركتكنندگانپزازبرگزاریدوره/كارگاهمدیباشدد.بندابراینپیشدنهادمدی-
شود-1:هماهنگیوتعاملالز بامسئولینواحدهایشركتكننده،ضدمنبرگدزاریدوره/كارگداهجهدتمهیداسداختنامكانداتوظرفیدت
پذیرشتغییراتایجادشدهانجا شود-2برگزاریدوره/كارگاهبرایمدیرانارشدویاسرپرستانواحدهابهمنظورفراهمنمودنزمینهایجاد
تغییراتویاتوجیهایشاندرخصوصتغییراترفتاریناشیازشركتدردوره
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