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ارزیابی دانشجویان دوره كارشناسی یک دانشگاه نظامی از اجرای برنامه آموزشی 

  هتابستان

 عليرضا روحانی قهساره
 عليه السالم کرمان و مدرس دانشگاه اميرالمؤمنين اسالمي واحد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

 1حميد بهرامی
 15/14/11 تاريخ پذيرش:           11/41/15تاريخ دريافت:  

  چکيده

بي شک مهم ترين سرماية هر سازمان، نيروی انساني آن است  هر چه اين نيرو از توانمندی 

تواند نقش موثرتری در دستيابي سازمان به اهدافش ايفا نمايد  اين مهم بيشتری برخوردار باشد، مي

ن تحقيق، بررسي ميزان شود  هدف ايبخش محقق نميجز با آموزش اثربخش و رضايت

رضايتمندی دانشجويان دوره کارشناسي از شراي  اجرای برنامه آموزشي ترم تابستان است  اين 

پيماشي و موردی  -تحقيق از نیر هدف، کاربردی، از نیر زمان، مقطعي و از نیر روش، توصيفي

های کشور است که است  جامعه آماری مورد بررسي دانشجويان کارشناسي پيوسته يكي از دانشگاه

  برای جمع آوری اطالعات ندشد انتخابنفر  104نفر دانشجو،  644در اين پژوهش از ميان تعداد 

( 501/4) و  بارتلت  KMOهای روايي آن توس  آزمونه استفاده شد که امة محقق ساختناز پرسش

 ن داد رضايتنشاج تحقيق نتاي  شد ييدأ( ت101/4کرونباخ ) و پايايي آن توس  آزمون آلفا

های محتوا، امكانات، شراي  برگزاری دوره و عملكرد مربيان و اساتيد، از حد دانشجويان در زمينه

کمي بيش از رضايت دانشجويان در زمينة نحوه ارزيابي دوره،  اماکمتر بوده؛  فرضي ميانگين

  فرضي بوده است ميانگين

 های آموزشزشي، مدلآموزشي، دوره آمو آموزش، ارزشيابي كليدی: واژه های
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 قدمهم 

اسات کاه در    موضاوعي  ،ترين سرمايه و دارايي ساازمان توجه به کارکنان به عنوان مهم

ای مطمئن در  عنوان وسيله آموزش همواره به  است يافته يفراوان اهميتاخير  هایدهه

گيارد و  ماي  نیر قارار  مد سازمانو ح  مشكالت  کارکنان عملكرد جهت بهبود کيفيت

بادين جهات     دهد نيز يكي از مسای  اساسي و حاد هر سازمان را تشكي  مي ن آنفقدا

گيری هار چاه ماؤثرتر از ايان     بهره منیور تجهيز نيروی انساني سازمان و بهسازی و به

رود  شامار ماي   ترين و مؤثرترين تدابير و عوام  باه مهم شک آموزش يكي از نيرو، بي

ياک  و  اساساي  ةها ياک وظيفا  در سازمان ،زشکه آمو ذکر اين نكته حایز اهميت است

تمام شدني نيست  کارکنان در هر ساطحي از   فرآيند مداوم و هميشگي است و موقت و

 ،آماوزش  محتااج  ،مادير ياا زيردسات    ،از مشاغ  ساده يا پيچياده  سطوح سازمان، اعم

ن همواره برای بهتر انجام داد های جديد هستند و بايديادگيری و کسب دانش و مهارت

 عاالوه بار آن،    اطالعات جديدی کسب نمايند وها کار خود از هر نوع که باشد، روش

 در شغ  کارکنان تغيير پيدا کند، تزم است برای ابقای موفقيات آمياز وظاايف    هر وقت

های آموزش کارکناان در  برنامه .دنجديدی فرابگير هایشغ  مربوط اطالعات و مهارت

انسااني متخصاص در آيناده را نياز رفاع کناد و        نياروی تواند نياز باه  مي ،يک سازمان

  (150: 1150) رنگريز و عیيمي،  مشكالت کارکنان باشد برای ح  تضميني

ترين فعاليت و راه رويارويي با تحوتت عیيم در زندگي آيناده را بارای   ، مهم1تافلر

ا بتوانند باه  کند تداند  آموزش مؤثر و پرمايه به افراد کمک ميپذيرش تغيير، آموزش مي

رشد و توانايي کافي در شغ  خود دست يابند و با کارايي بيشاتری کاار کنناد  باديهي     

 ،است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کاار خاود برخاوردار باشاند    

                                                           
1 - taffler 
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ها و نیريات مفيدتری برای بهباود کاار   فرآيند يادگيری آنها بهتر است و به ارایه انديشه

تواند نقش ماوثری در دساتيابي   های آموزش با کيفيت، ميلذا برگزاری دوره ؛پردازندمي

 (   141: 1111)الحسيني، سازمان به اهداف از پيش تعيين شده داشته باشد 

از صاحبنیران علوم اداری، معتقد است که آموزش ابزار ماديريت اسات    1ستايندگل

ر برابار آماوزش باه هماان     و اصوتز آموزش و مديريت جزء تينفک يكديگرند  مدير د

تواند و بايد با تاکياد  اندازه مسئول است که در تنیيم و تهيه بودجه سازمان  مديريت مي

 های آماوزش، اهميات آن را مساج  و محارز نماياد و     بر آموزش و همكاری در زمينه

  (6448، 6)دسلر حمايت تزم را از اين امر به عم  آورد

گويد: يريت علمي، در شمارش اصول مديريت ميفردريک تيلور بنيانگذار مكتب مد

های علمي انتخاب کرد و بر همين اساس آموزش داد تاا  کارکنان را بايد بر اساس روش

برای انجام وظايفي که به ايشان محول شده است آماده شوند؛ نه آنكه خودشان مسائول  

 ( 1111سعادت، ب شغ  و پرورش استعدادشان باشند )انتخا

ر دو تن از دانشمندان علم اداره، اهميات امار آماوزش را چناين بياان      پيكورز و ماي

کنند که آموزش خوب، عدم رضايت شغلي و دوباره کاری را به مقدار زياد کاهش و مي

هاای مهام   دهد که با تمام ظرفيت خود کار کنند  آنها معتقدند هدفکارکنان را ياری مي

سازمان از مدير تا رد  پاايين، باه اهميات     يابند مگر اينكه تمام سلسله مراتبتحقق نمي

مسئلة آموزش آگاه باشند و از طرف ديگر، کارکناان نياز آماوزش را بارای پيشارفت و      

عبارت ديگر، آموزش هنگامي مفيد خواهاد باود کاه سرپرساتان     تكام  خود بپذيرند  به

  (1111ابطحي، ) بخواهند ياد بدهند و کارمندان بخواهند ياد بگيرند

 شود:های انجام شده در اين زمينه اشاره ميه به تعدادی از پژوهشدر ادام

                                                           
1 - goldstein 
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در تحقيقااااي مياااازان رضااايتمناااادی دانشااااجويان سااااه دانشااااگاه منطقااااه 

هاا، محادوده پارکيناگ در     مورد سنجش قرار گرفت  بر اساس يافته 1(6446) ساندياگو

که دانشجويان کمترين رضااايت  ها از باتترين اهميت برخوردار بود  هماه اين دانشگاه

را از ايان بخش اعالم کردند  سرويس های ماالي، بوفاه و فروشاگاه کتااب دانشااگاه  

هاا را بسايار دانساته و رضاايت     هايي بودند که دانشجو اهميات آن نياز از ديگار بخش

هاا اختصاص داده بودناد  در ايان پاژوهش ماواردی کاه دانشااجويان       پاييني را باه آن

اند، عبارت بودند از: برنامه درساي ارایاه   از آنها گزارش کرده را ايتمنادی مطلاوبيرضا

 در همين سال دانشاگاه ياواپاای    شده، نحوه ثبات ناام، نحاوه پذيرش و منابع يادگيری

 045از طرياق پژوهشااي کااه تلفنااي انجااام شااد، توانسات رضاايتمندی         6(6441)

هاا عبااارت بودنااد از: برنامااه     کاه ايان زميناه  ندکدانشجو را در هفت زمينه بررساي 

ها و ديگر های مالي، هزينهکمک کاالس،  درساي، خادمات حماايتي، امكاناات، اناداز

از  آناان درصااد از   51خدمات و امكانات  بار اسااس قسامتي از نتاايج ايان پژوهش، 

از دانشاجويان اعاالم    درصاد  16اناد و  خادمات حماايتي دانشاگاه اباراز رضايت کرده

کنناد  در هماين راساتا    کردند که اين دانشگاه را باه دوساتان و آشنايانشان توصايه ماي  

خود انجام داد  گاننيز پژوهش مشابهي را در ميان دانش آموخت 1(6448) دانشگاه مريلند

 د بو شبيهکه نتايج آن با نتايج دانشگاه ياواپای 

باين رضاايتمندی    ةخاود باه بررساي رابطا    در پاژوهش  0( 6440) کارا و ديشالدز  

دانشجويان رشته بازرگاني و قصد آنها از ماندن در دانشگاه پرداختند  نتايج اين پژوهش 

دانشجويان به طور مثبت با رضايتمندی آنها و نيتشاان بارای    ننشان داد که تجربه زيست
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رای آن دسته از ماندن در دانشگاه ارتباط دارد  پژوهشگران کاربردهای پژوهش خود را ب

را باه رساميت   « مشاتری ماداری  »کاه اصاول    دانناد مؤسسات آموزش عالي مفياد ماي  

ايجااد   داشاتن دانشاجويان   خواهند فرصت بيشتری را برای راضي نگاه شناسند و ميمي

    کنند و بدين طريق کارايي خود را بهبود بخشند

شاااجويان تااان از دان 111در پاااژوهش ديگاااری کاااه در باااين  1(6441) ساااهين

باين رضاايت دانشااجويان   ةدنبال بررساي رابطا هدانشاگاه آنتاليا ترکيه انجاام شاد، با

هااا،  ای همچون حمايت اساتاد، تعااامالت و همكاااری  و متغيارهاای پيش بيني کننده

يادگيری فعال و اختياری دانشجويان بود  نتايج ايان تحقياق نشااان     و ياادگياری ماؤثر

اورد از ايان متغيرها يعني ارتباط شخصي، پشتيباني استاد، ياادگيری فعاال   م 0مياان  داد

   و يادگيری مؤثر باا رضاايت دانشجويان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

رضايت تحصيلي دانشجويان دانشكده هنر و علوم در دانشگاه  6(6411) مونيكا مور

رضايت خود را  ،  توجهي از دانشجويانرا مورد بررسي قرار داد  اکثر قاب 1جان هاپكينز

های تحصيلي خود را رشته ،از خدمات دانشگاه اعالم داشتند  اکثر دانشجويان

ذکر کردند که موجبات پيشرفت علمي آنها را نيز فراهم کرده است   انگيزچالش

دانشجويان همچنين خاطر نشان کردند که انعطاف پذيری در ارایه دروس، تخصص و 

ی آموزش، حمايت اعضای هيأت علمي از اهداف تحصيلي دانشجويان، قاب  کيفيت بات

دسترس بودن اعضای هيأت علمي خارج از کالس، کيفيت باتی سيستم مديريتي، 

از ديگر عوام  رضايت  ،ای خوبها، امكانات، تجهيزات و منابع کتابخانهکالس

   ها بوده استتحصيلي آن
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ن متعاددی، باه بحاث رضاايتمناادی تحصاايلي   های داخلي نيز محققاادر پژوهش

بااه ارزشاايابي خاادمات مراکااز      ،در تحقيقااي ( 1151) اند  زوار و همكااران پرداخته

های اين پژوهش گازارش  در يافته  آموزشاي دانشگاهای پيام نور در دو استان پرداختند

در ايان  اناد  همچناين   شده است که دانشجويان از کيفيات خادمات دانشاگاه ناراضاي    

کيفيات خادمات وجاود    و تفاوتي در چگاونگي   ،بين جنسايت و سال تحصي  ،مطالعه

ميازان رضاايتمندی دانشاجويان    ( 1151) در پژوهشي توس  ايزدی و همكاران ت نداش

از خدمات آموزشي مورد مطالعه قرار گرفت  بر اساس اين  (به عنوان مشتريان دانشگاه)

    ن از خدمات آموزشاي رضاايتي نداشاتندبايش از نيمي از دانشجويا ،مطالعه

نيااز در سااانجش ( 1151) ، صااباز زاده و يعقااوبي فاارپژهاااان مااورد،ر هماااين د

 1/64) تفاااوت معناااداری را بااين رضاايتمندی دختاران      ،رضاايتمنادی دانشاجويان

گزارش کردند  ايان پاژوهش ميزان رضاايتمندی کلاي   ( درصد 1/10) و پسران( درصد

از وضاعيت امكاناات و خادمات آموزشااي دانشااگاه را در حاد متوسا         دانشجويان 

    گزارش کرده است

در پژوهشي به بررساي رضاايتمنادی دانشااجويان  ( 1151) اباذری و نعمتي انارکي

حضوری و غير حضوری رشاته کتاباداری و اطاالع رسااني پرداختنااد  نتااايج اياان        

آموزشااي خااود رضااايت      ن از شايو کمتر از نيماي از دانشاجويا   ،پاژوهش نشان داد

ترتياب از بيشاترين باه    ه با ) داشاتند  همچناين دانشجويان بيشاترين ميازان نارضاايتي   

های درساي، فضاای آموزشاي نامناساب،     را از خدمات کتابخانه، منابع و کتاب (کمترين

   .استادان داشتند عملكارد کاادر و در نهايات آماوزش

ژوهش خود به دنبال سنجش رضايت دانشاجويان  در پ( 1114) زاده حمدی و ترکم

علااوم تربيتااي و   درسااي و عملكاارد اسااتادان و کارکنااان دانشااكد  ةاز کيفياات برناماا
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ای از نتايج ايان پااژوهش نشااان داد کيفياات     اند  پارهدانشگاه شيراز بوده شناسيروان

در حااالي   ؛دبرناماه درساي و عملكرد کارکنان نزد دانشجويان زن و مرد تفااوتي نادار

سانجش  ند  بيشاتر رضاايت داشات   ( نسبت به مردان) کاه زناان از عملكارد اساتيد خود

پاژوهش ديگاری اسات کاه توساا  شاريف زاده    ،رضايتمندی دانشجويان کشااورزی

بيشاتر   صورت گرفت  بر اسااس ايان تحقياق سااطح رضااايت  ( 1114) زادهو عبدااهلل

پاايين و متوسا  گازارش شااده اساات  همچنااين     ،دانشاجويان از کيفيات آموزشاي

)آراساته و بناي    همبستگي منفي معنا داری بين سن و اين رضاايتمندی وجاود داشات   

های آموزشي و ارایاه  ارزيابي وضعيت موجود دوره» عنوان ای با(  در مقاله1111 ،اسدی

ش درآماده  به نگاار  (1111) که توس  عزتي و همكاران« اثربخشي یالگوی کيفي ارتقا

زماان نامناساب برگازاری     ترين دتي  پايين بودن کيفيت آموزش رااست، برخي از مهم

پيگيری نكردن اثربخشاي  ، هااجرايي نبودن برخي دوره ،عدم تفكيک کارآموزان ،هادوره

 ينانگيازه ناکاافي مدرسا   ، کاارآموزان هاا و  دوره آموزش، واقعي نبودن نمرات ارزياابي 

کمباود نياروی انسااني و    ، اه نامناسب مديران ارشد به آماوزش نگ ،)مشكالت فرهنگي(

 کند عنوان ميها در آموزش استفاده نادرست از تخصص

آسيب شناسي آموزش های ساازماني در يكاي از   »مطالعه تحقيقاتي ديگری با عنوان 

باه انجاام    (1111سلطاني و همكااران ) توس  « SPSSمراکز نیامي با استفاده از روش 

ت  در ايان تحقياق ساازمان آموزشاي از چهاار جنباة کاارکردی، فراينادی،         رسيده اسا 

سيستمي و ساختاری بررسي شده است که پويايي سازماني، انعطاف پذيری ساختاری و 

 داند   وری را از مزايای سازمان آموزشي کارآمد و اثربخش ميافزايش بهره

 كي از وضاعيت آماوزش  پزشارزيابي رضايتمندی دانشجويان دندانتحقيقي با عنوان 

 (1111) توس  طباطبايي و همكارانپزشكي شهيد صدوقي يزد دندان  باليني در دانشكد
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شام  عملكرد اسااتيد،   ،های مختلفرضايت دانشجويان از حيطهانجام گرفته که در آن 

وساي  و تجهيزات، کفايت بيماران درمان شده و کفايت زمان اختصااص داده شاده باه    

 ،هاا ها باا نوساان کام در کلياه بخاش     ين رضايت کلي از کارايي بخشهمچن و هابخش

 ( 1111 ،ه است )آراسته و بني اسدیمتوس  ارزيابي شد

همراه با تأکيد فزايناده بر  ،اخير ةگسترش سريع آموزش عالي در دنيا طي دو ده

کيفيت تدريس و يادگيری بوده که در سطح جهاني به عنوان يک امار مهام پذيرفتاه 

  (6441 ،1يهو، واتكينز و کل) ه استشد

ای را ترين بخش نهاد آموزش، همواره جايگاه ويژهدانشگاه به عنوان سازمان يافته 

وظيفه اصلي توليد علم را باه عهاده گرفتاه اسات  در حاال  به خود اختصاص داده و

نده برای های نوين، نياز و تقاضای فزايفناوری ةعواملي از قبي  رشد و توسع ،حاضار

آموزش عالي و تغيير الگوهای سنتي آموزش، ازجمله عواملي هستند که آموزش عالي 

از ايان روی (  1114ربااني و ربيعاي،) اندرا به صورت جدی تحت تاثير قرار داده

ها شديداٌ به ايجاد تغييرات راهبردی به طاور همزماان و در ساطوح مختلاف دانشگاه

 ( 4164 ،6راس ) نيااز دارند

ختلفي است؛ که هر های مثر از سيستمأمتو متاشك  ها کيفيت آموزش در دانشگاه

 ةخود از اجزا و تعامالت متعاددی تشكي  مي يابد، به عنوان مثال برنام ةيک به نوب

درسي، فراگردهای تدريس و يادگيری و رواب  انساني و ادراکات مختلف اساتيد و 

 زاده،)محمدی و ترک اجرايي است ان باا عواما رواب  داناشجوي يحت دانشجويان و

 ةهای علمي بنا گذاشته شوند تا نتيجها بايد با توجه به اصول و روشموزش(  آ1114

در غير اين صورت بي فايده و حتي در   نيازهای موجود را برطرف سازد ،به دست آمده

                                                           
1 - Ho, Watkins & Kelly 
2 - Russell  
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توان اهميت و لزوم يزماني مشوند  های سازمان ميمواردی نيز باعث هدر دادن سرمايه

های آموزشي را مورد توجه قرار داد که از طريق برگزاری هر چه بيشتر و بهتر دوره

های آموزشي، اين مهم را مورد تأکيد دست آمده از ارزشيابي اثربخشي دورهنتايج به

 ( 1111رادی و همكاران، )همه قرار داد

نتايج به دسات آماده    که؛ آيا ردتوان پي بآيد که چگونه ميحال اين سئوال پيش مي

؟ ياا خيار   در راستای تحقق اهداف مورد نیر باوده اسات   ،های آموزشياز اجرای دوره

 ،اند  يک ارزشيابي جامع و کاما  ال را بيشتر صاحبنیران به صراحت دادهؤجواب اين س

يجااد  ارزشيابي باازخوردی را ا   ها آگاه کندتواند ما را از اثربخش بودن نتايج آموزشمي

هاای داده شاده در رسايدن باه اهاداف      توان با توجه به آن فهميد آموزشکند که ميمي

 با توجاه باه اينكاه دانشاجويان از      (6446، 1)بيريدی اند يا خيرمورد نیر اثربخش بوده

ترين اقشار اجتماعي در روناد نوسااازی و توسااعه کشاورند، پارورش و تقويات      مهم

اان در راساتای رسايدن باه سعادت جامعه، اهميات  احساس رضاايت و پيشارفت ايش

ها، ايجااد ياک   های بين اين سيستم(  غايت نهايي تعام 1150حيدری، )يابد ای ميويژه

نیام آموزشي با کيفيت باتست که تضمين کنند  موفقيت دانشجو خواهد بود، از ساوی  

ي در مچنين برنامه درسنفع اصلي کيفيت عملكرد استاد، کارمند و هديگر دانشجو به ذی

کيد و توجه خاصي به ارزشيابي دانشجويان در ماورد  أ، تسطح دانشگاه است؛ از اين رو

باه   1111 ،اسدیعملكرد اجزای مختلف نیام آموزشي منعطف شده است )آراسته و بني

 ( 6441، 6نق  از داويدويچ

هاا و  هاای نیاامي باا توجاه باه وظاايف، مسائوليت       از طرفي آماوزش در دانشاگاه  

ای های موجود در آن، برای نيروهای نیامي از اهميات خااص و فاوق العااده    ماموريت

                                                           
1- Biridi 
2 - Davidovitch 
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تواند سازمان نیامي را در رسيدن به اهداف خود ياری نماياد؛ لاذا   برخوردار است و مي

هاای نیاامي اسات  بناابراين ارزياابي      ترين اهداف دانشگاهآموزش موثر و مفيد از مهم

تواند ميزان های نیامي هم جايگاه ويژه خود را دارد و مياههای آموزشي در دانشگدوره

ال اصالي در ايان   ؤتحقق اهداف آموزشي را مشخص نمايد  با توجه به مطالب باات سا  

های کارشناساي، از  تحقيق اين است که ارزيابي دوره آموزشي ترم تابستانة يكي از دوره

يزات، اسااتيد و مربياان، نحاوه    لحاظ اهداف دوره، شراي  اجرای دوره، امكانات و تجه

 ارزشيابي دوره و برنامه ريزی آموزشي چگونه است؟

 تحقيق مبانی نظری

آموزش به هر گونه فعاليت ياا تادبير   » مانند: از آموزش به عم  آمدهتعاريف گوناگوني 

شود که هدف از آن ايجاد يادگيری در يادگيرنادگان  ی گفته مياريزی شدهاز پيش طرح

    (1110ف، )سي« باشد

ای است مبتني بر يادگيری که به منیاور ايجااد تغييارات باه نسابت      آموزش تجربه»

گيرد تا او بتواند توانايي خود را برای انجام دادن کاار بهباود   ماندگان در فرد صورت مي

 («605 :1118ترجمه طوسي،  ،بخشد )دوتن

داناد کاه   هايي ماي ( منیور از آموزش کارکنان را تمام سعي و کوشش1111ابطحي )

ای و شاغلي و همچناين   های فني، حرفاه در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهي، مهارت

ی انجام وظايف و آيد و آنان را آمادهايجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عم  مي

نمايااد  وی آمااوزش ضاامن خاادمت را آن دسااته از هااای شااغلي خااود ماايمساائوليت

در مسير شغلي خود به منیور متناسب ساختن دانش،  ،ارکنانداند که کهايي  ميآموزش

(  1111 ،گيرند )ميرکماالي د تصدی قرار ميمهارت و نگرش خود با نيازهای شغلي مور

باه منیاور    ،ريزی شدههای نيازسنجي و برنامهموزش ضمن خدمت را مجموعه فعاليتآ



 ارزيابي دانشجويان دوره کارشناسي يک دانشگاه نیامي از اجرای برنامه آموزشي تابستانه 

7۶ 

 

مان بارای انجاام   اصالح و بات بردن دانش، مهاارت نگارش و رفتارهاای اعضاای سااز     

  (1156 ،)رضوی داند وظايف سازماني مي

آموزش و بهسازی منبع انساني، عباارت اسات از ايجااد محيطاي کاه در آن، مناابع       

گيرند  باه  های مربوط به شغ  خود را فرا ميها و تواناييانساني، رفتارها، دانش، مهارت

با ياادگيری ناشاي از    عبارت ديگر، آموزش يک اصطالح سيستماتيک در رفتار است که

)حااجي   گيارد تعليم و تربيت و تجربيات دامنه دار و برناماه ريازی شاده صاورت ماي     

 ( 1111رنگريز،  و کريمي

ابطحاي    آياد آموزش از وظايف واحد مديريت منابع انساني سازمان به حساب ماي  

ش ( افزايش کارآيي ساازمان را در گارو افازايش کاارآيي مناابع انسااني و افازاي       1151)

کارآيي منابع انساني را در گرو آماوزش و توساعه داناش، مهاارت و ايجااد رفتارهاای       

( نيز معتقد اسات اداره  1114داند  عسكريان )آميز ميبرای کار کردن موفقيت را مطلوب

دست يافتن  مورددر  ،موظف است کارکنان را برای انجام وظيفه به نحو احسن ،آموزش

 ،در سلساله مراتاب ساازماني    ءارتقاا  ةم نماودن زمينا  های تعيين شاده و فاراه  به هدف

گذاری مفياد و  ( آموزش را نوعي سرمايه1151زاده )آموزش دهد  عباس زادگان و ترک

باازده اقتصاادی    ،ريزی و اجارا شاود  دانند که اگر به درستي برنامهکليدی در توسعه مي

سات کاه در ساطح    آموزش اقدامي راهباردی ا   ای را در پي خواهد داشتقاب  مالحیه

سبب بهباود و توساعه ساازمان و در     ،سبب ارزشمندی فرد و در سطح سازماني ،فردی

گردد  در گذشاته نياروی انسااني را باه     وری ميسبب افزايش بهره ،سطح ملي و فراملي

ولي شايد به جرأت بتوان گفات کاه    ؛نددآورعنوان سرمايه اصلي سازمان به حساب مي

و اين نيروی انساني آموزش ديده است کاه   استني آموزش سرمايه اصلي در هر سازما

 شود سرمايه سازمان محسوب مي
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 توان بدين صورت بيان نمود:  اهدافي را که برای آموزش در نیر گرفته شده است، مي

افزايش رضايت شغلي و بهبود روحياه  ، هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان

هنگاام ساازی داناش و تاوانش نياروی      ه با ، ریکاهش حوادث و ضايعات کا، کارکنان

انطبااق باا شاراي ، اوضااع و     ، کمک به تغيير و تحاوتت ساازماني  ، انساني در سازمان

 تقوياات روحيااه هماادلي و همكاااری در بااين کارکنااان سااازمان  و  احااوال اجتماااعي

 ( 1151زادگان و ترکان، )عباس

گوني بارای فرايناد آماوزش    های گونادلهای مختلف، مُهمچنين انديشمندان و سازمان

 ترين آنها به شرح زير آمده است:اند؛ تعدادی از مهمبيان کرده

ايان مادل فرايناد آماوزش را متشاك  از ساه جازء اصالي دانساته اسات:            1ونتلينگ -1

ن هدف و چگونگي دستيابي به آن(، اجرا )انجاام عملياات ضاروری    ي)تعي ريزیبرنامه

)بررسي ميزان موفقيت برناماه   ي( و ارزشيابيبرای دستيابي به اهداف کلي و اختصاص

در دستيابي به اهداف و در صورت لزوم انجام تغييرات و اصاالحات تزم باه منیاور    

 ( 68 -60: 1111های آموزشي آينده( )ونتلينگ، بهبود نتايج فعاليت

هاا را باه   (، مراح  اين مدل1111) ( و بامبروف1111) (، ريوس1111)6ساني استوت -6

 دانند:مي صورت زير

 شناسايي و تحلي  نيازهای آموزشي -

 «برنامه ريزی آموزشي» تدوين يک خ  مشي آموزشي -

 اجرای خ  مشي يا برنامه تدوين شده -

 ارزشيابي -

                                                           
1 - wentling 
2 - sunny stout 
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شاود و فرايناد   دل، به صورت خطاي دياده ماي   فرايند خطي: فرايند آموزش در اين مُ -1

 راح  زير است:دهد و شام  مهای قبلي بازخورد ميارزيابي نتايج، به فرايند

 تعيين نيازسنجي آموزشي -

 تعيين اهداف آموزشي -

 های مناسبانتخاب روش -

 کارگيری اصول يادگيریبه -

 هاکارگيری برنامهبه -

 ( 1111)حاجي کريمي و رنگريز،  ارزيابي نتايج -

 :ت هادی آموزش و بهسازی انگلستانأهي

هاای هار   اليتهای فرعي و فعمراح  چرخه آموزش و بهسازی، حوزه  دل،دراين مُ

ت همان شايستگي و مهارتي است کاه آماوزش   أيک مطرح شده است که به نیر اين هي

 بايد از آن برخوردار باشند  اين مدل شام  مراحلي به شرح زير است  و آموزشگران

 شناسايي نيازهای آموزش و بهسازی -

 های آموزش و بهسازی، برنامهريزی، استراتژیطرح -

 ی، منابع و پشتيبانيهای يادگيرارایه فرصت -

 ارزشيابي اثربخشي آموزش و بهسازی -

 ( 1158پشتيباني آموزش و بهسازی )رنگريز  -



 1044 ستانتابو  بهار، 01سال پانزدهم، شماره ديريت و فرماندهي نیامي، های مدوفصلنامه پژوهش

82 

 

 :ایدل پروژهمُ

دل به آموزش و بهسازی منابع انساني، از رويكرد پروژه ای نگريسته شاده  در اين مُ 

ه تواند به عنوان ياک پاروژ  است  به نیر آنان آموزش در کليت و در هر بخش از آن مي

  (1115، 1)گريفيث و ويليامز تعريف و اجرا شود

 :ندل گلدستايمُ

نگرد  گلدستاين وی به آموزش و بهسازی منابع انساني، بر اساس رويكرد سيستمي مي 

 داند:در اين مدل، فرايند آموزشي را متشك  از سه مرحله اساسي زير مي

 ف آموزشيسنجش: شام  دو کارکرد سنجش نيازهای آموزشي و تعيين اهدا -

 آموزش و بهسازی شام : طراحي و اجرا -

ارزشيابي شام : ايجاد معيارهای ارزشيابي مبتني بر اهداف عملكردی، سنجش و  -

های ارزشيابي و ارایه بازخورد دروناي  ها و روشارزيابي نتايج با استفاده از طرح

 (84-81، 1151ترک زاده،  و )عباس زادگان داندمي

باا   ،وجاود دارد کاه در مناابع گونااگون     متعددیو فنون  هاآموزش، روش مورددر 

های گوناگوني به منیاور آماوزش کارکناان    روش  اندک تفاوتي به آنها اشاره شده است

هاا ارایاه   هايي را که در سازمان( آموزش1111اجارگاه ) فتحي و  در سازمان وجود دارد

 دهد:در دو دسته کلي قرار مي ،شودمي

 ب  از خدمتهای قالف ا آموزش

 های ضمن خدمت ب ا آموزش

هاايي  را آماوزش  هاای قبا  از خادمت   ( منیاور از آماوزش  1111فتحي واجارگاه )

ارایاه شاده و هادف آن ايجااد ياا       ،داند، که قب  از ورود يا استخدام فرد در سازمانمي

                                                           
1 griffithS& Williams 
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 افزايش توانمندی تزم برای تصدی مشاغ  است؛ در حالي که آموزش ضامن خادمت،  

پاذيرد  هادف ايان ناوع     ست که پس از استخدام فرد در سازمان صورت ماي آموزشي ا

ايان   اسات  های شاغلي  ها آماده سازی فرد برای انجام بهتر وظايف و مسئوليتآموزش

ها در سه محور اصلي توسعه دانش، بهبود مهارت و ايجاد يا تغييار نگارش   نوع آموزش

های ضمت خدمت را بر مبنای ش( انواع آموز1111واجارگاه )فتحي پذيرد  صورت مي

مدت، بلندمدت و ترکيبي؛ برمبنای ماهيت به آموزش تاوجيهي،   به آموزش کوتاه مدت،

مبناای هادف باه آماوزش عماومي و تخصصاي        افزايي و بربازآموزی، جبراني و دانش

ها را شام  آماوزش از راه  ( نيز انواع آموزش1114)ويژه( تقسيم کرده است  عسكريان )

آماوزش ضامن خادمت و     و سمينار، کارآموزی با توجه به موقعيت، کارورزی ميزگرد،

شاگردی، آموزش  -داند  آموزش ضمن کار، آموزش استاد تحصي  در حين خدمت مي

ای، در شراي  مشابه قب  از کار، کارآموزی هماراه باا آماوزش نیاری، آماوزش مكاتباه      

هاايي  از ديگار روش  ،موزشاي هاای آ های خارج از مؤسسه و کارآموزی با ماشاين دوره

 ( به آنها اشاره کرده است 1156است که ميرسپاسي )

 های آموزش و توسعه را به دو گروه تقسيم کرد: ( نيز روش1154) جزني

هاا ياا   لاب واقعاي، مهاارت   امط ،به طور کلي در آماوزش  :های اطالعاتي آموزشروش

ياز به تجرباه واقعاي ياا تمارين     ها نمعموت  اين روش  رودمي کار های برخورد بهشيوه

 هاای متاداول شاام :   مطالب آموزش ديده شده در خالل دوره آموزش را نادارد  روش 

 مي باشد های خودآموزی روشو  روش سمعي و بصری، سخنراني

های جساماني و  ها و مهارتبه طور کلي در آموزش توانايي :آموزش های تجربيروش

، 1مربيگاری ، 1شاگردی -استاد ، موزش ضمن خدمترود که شام : آشناختي به کار مي

                                                           
1 Apprenticeship Programs 
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هاای ماديريتي   بازی، سازتجهيزات شبيه، آموزش با استفاده از کامپيوتر، 6چرخش شغلي

آموزش آزمايشگاهي يا و  الگوسازی رفتاری، نقشايفای  ،مطالعه موردی، 1سازیو شبيه

 است حساسيت آموزی 

کاه   استهای هر سازمان ترين برنامههميكي از م ،ارزشيابي آموزشي :ارزشيابي آموزشي

 ارزياابي   دهاد ماي  مديران به تمرا در زمينه طراحي و بازنگری هر سيس اطالعات خوبي

 تصاوير  ازمان،گاردد تاا ماديران و کارکناان سا     موجب مي يآموزشهای  دوره اثربخش

)حجتاي و   های آموزشي به دسات آورناد  کيف فعاليتو  و کمّ چگونگي از تریروشن

 ( 1116ران، همكا

تعياين ارزش و  »( ارزشيابي را در معنای عام آن 1158شناسي آرتوربر )فرهنگ روان

ارزشايابي را تعياين ميازان موفقيات      ،ترو به صورت خاص« دانديا اهميت يک چيز مي

هاای اولياه آنهاا    يک سلسله آزمايش دارو در رسيدن به هادف يا  يک درس ،يک برنامه

 ( 1114)کيامنش،  داندمي

وی ارزشايابي را   ثبات شاده اسات    « رالاف تاايلر  »اولين تعريف ارزشيابي باه ناام   

تايلر معتقد باود    داندهای آموزشي ميای برای تعيين ميزان رسيدن برنامه به هدفوسيله

 ،تعيين اهداف کلي و وياژه اسات و وظيفاه ارزشايابي     ،که پيش نياز يک ارزشيابي دقيق

)ماک کاوی و    اند يا خيار تحقق يافتهو مقاصد اف سنجش اين موضوع است که آيا اهد

  (6441، 0همكاران

ارزشيابي را به عنوان يک گام پاياني در فرايناد آماوزش، باا هادف بهباود      « ايزري »

هاای آموزشاي تعرياف    يا انجام قضاوت در مورد ارزش و اثربخشاي برناماه   آموزش و
                                                                                                                                        
1 Caching 
2 Job Rrograms 
3 Management Games and other Simulation 
4 Mc Coy & et al 
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ه اثربخشاي برناماه آماوزش    بارای توجيا   ارزشيابي، اطالعاتي را  (6441، 1)هدر کندمي

هاای  فراهم مي سازد که با توجه به اين اطالعات است که استمرار آموزش بارای زماان  

هاای  آماوزش و اجارای دوره   شود  اين نكته قاب  تام  است که صارفا  بعدی منیور مي

ها بايد تواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خويش کمک کند  آموزشآموزشي نمي

نيازهاای   ،به دست آماده  ةهای علمي بنا گذاشته شوند تا نتيجبه اصول و روش با توجه

ها باي فاياده و حتاي در ماواردی     در غير اين صورت آموزش  موجود را برطرف سازد

آياد کاه   ال پايش ماي  ؤشوند  حاال ايان سا   ی سازمان نيز ميهاباعث هدر دادن سرمايه

در راساتای   ،های آموزشيز اجرای دورهنتايج به دست آمده ا که توان پي بردچگونه مي

ال را بيشتر صاحبنیران باه صاراحت   ؤتحقق اهداف مورد نیر بوده است؟ جواب اين س

هاا  تواند ما را از اثربخش باودن نتاايج آماوزش   يک ارزشيابي جامع و کام  مي»اند  داده

فهمياد   کند کاه ماي تاوان باا توجاه باه آن      ارزشيابي بازخوردی را ايجاد مي  «آگاه کند

)بيريادی،   اند يا خيرهای داده شده در رسيدن به اهداف مورد نیر اثربخش بودهآموزش

6446 ) 

که ارزشيابي چيست  هايشان نسبت به ايننیران ارزشيابي آموزشي، در ديدگاهبصاح

اين اختالف نیرها به ايجاد  .و چگونه بايد آن را انجام داد، اختالف نیر دارند

( اين 1151ي آموزشي مختلف انجاميده است  ورتن و سندرز )رويكردهای ارزشياب

 اند:رويكردها را به شش دسته زير تقسيم کرده

  6رويكرد مبتني بر هدف -

                                                           
1 Hder 
2 objective-oriented approac 
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کيد قرار أهای دقيق مورد ت های کلي و هدفدر رويكرد مبتني بر هدف، هدف

ه گيرند و ارزشيابي آموزشي به دنبال اين است که تعيين کند اين اهداف به چمي

 .اندميزاني تحقق يافته

  1رويكرد مبتني بر مديريت -

در اين رويكرد، هدف، تشخيص و تحقق بخشيدن به نيازهای اطالعاتي مديران 

 .تصميم گيرنده است

  6رويكرد مبتني بر مصرف کننده -

مربوط به کسب اطالعات  کيد عمده برأدر رويكرد مبتني بر مصرف کننده، ت

کنندگان آموزشي، در انتخاب از که توس  مصرف  های کلي آموزشي استفرآورده

های آموزشي و نیاير اينها مورد استفاده قرار های درسي مختلف، فرآوردهميان برنامه

 گيرد مي

  1رويكرد مبتني بر نیر متخصصان -

کيد اصلي بر کاربرد مستقيم نیر متخصصان در أدر رويكرد مبتني بر نیر متخصصان، ت

 .های آموزش و پرورش است عاليتقضاوت درباره کيفيت ف

در اين رويكرد اختالف نیر متخصصان و  رويكرد مبتني بر اختالف نیر متخصصان: -

  گيردکيد قرار ميأاختالف نیرهای ارزشيابان مختلف )موافق و مخالف( مورد ت

در رويكرد طبيعت گرايانه در : 0رويكرد طبيعت گرايانه و مبتني بر مشارکت کنندگان -

های ارزشيابي ها، نيازها و دادهها و مبتني بر مشارکت کنندگان، مالکشتعيين ارز

 (1155 گيرد )ملكي و محمدی مهر،يکيد قرار مأمورد ت

                                                           
1 management-orinted approach 
2 consumer-orinted approach 
3 expertise-orinted approach 
4 naturalistic and participant-orinted pproach 
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تاوان باه   های آموزشي، الگوهاای متعاددی وجاود دارد کاه ماي     برای ارزيابي دوره

هاا  ازمانساا کااه در اشاره کردبرخااي از الگوهااای ارزيابااي اثربخشااي آموزشااي 

الگااوی  الگااوی ارزشاايابي هاادفگرای تااايلر،: از مقبولياااات بيشااااتری برخوردارنااااد

الگاوی ارزشايابي کارک     گوی ارزشيابي ليادرمن، ال ارزشيابي آموزش بر مبنای عملكرد،

الگاوی ارزشايابي اساتاندارد     الگوی ارزشيابي سايو، ، الگوی ارزشيابي فيليپس پاتريک،

 ( 1110امي، )ابراهيمي و حس 14418ايزو 

ني و وهای در)مالک ها، الگوی قضاوتيالگوهای پاپهام: شام  الگوی مبتني بر هدف

بيروني( و الگوی تسهي  تصميم گيری مرکز مطالعات ارزيابي دانشگاه کاليفورنيا: شاام   

های تحقياق آزمايشاي بارای    الگوهای )هدفگرا، تصميم گرا، پاسخگويانه، مبتني بر طرح

 ي، هدف آزاد، مبتني بر مدافعه و الگوهای کاربردگرا( تعيين رابطة عل

ها را به هشت الگاو تقسايم بنادی نماوده اسات کاه       هاوس، الگوهای ارزيابي دوره

آزاد، ارزياابي خبرگاان، اعتبارسانجي     -شام : )هدف گرا، مديريت گرا، ارزيابي هادف 

ي طبيعات گراياي   سنترال، ارزيابي مبتني بر مدافعه، اجرای عم  ارزيااب  –انجمن نورت 

 ( 1158مشارکتي )رنگريز 

رنگريز در کتاب منابع انساني در هازاره ساوم، ناه روش بارای ارزياابي دوره هاای       

 آموزشي عنوان کرده که عبارت است از:

 ای آموزشيتوزيع پرسشنامه در پايان دوره -

 برگزاری آزمون از مطالب ارایه شده در طي دوره -

وره، تحات راهنماايي و نیاارت مُادرس هاای      د های مرتب  با مطالاب انجام پروژه -

 مربوط

 تمرينات ساختارمند و مطالعات مروری -
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 هاها و چگونگي برگزاری آنارزيابي مدرسين از دوره -

 هامصاحبه با شرکت کنندگان در پايان دوره -

 ريزان و طراحان دوره در حين اجرای دورهمشاهده و نیارت برنامه -

 های گروهيبرگزاری نشست -

 واسطه و يا همكاران افراد آماوزش دياده   سای بيؤي از طريق نیرخواهي از رارزياب -

 (1158)رنگريز، 

 ارزشيابي دارای مراحلي است که بدين شرح مي باشد:

 باشد، ترموثق قدر اطالعات هر .دارد نياز اطالعات به ارزشيابي تزم: اطالعات تعيين -1

 کثرت علت به که کرد فراموش نبايدبود   برخوردار خواهد بهتری کيفيت از ارزشيابي

 ماهيت داريم که هستيم  برای انتخاب، نياز مجبور به انتخاب وسعت اطالعات، و

 بايد مثال  .دهيم تشخيص ها راضرورت و بشناسيم به خوبي را ارزشيابي موضوع

 کنيم؟ ارزشيابي را درسي برنامه هایمؤلفه و همة عوام  داريم قصد آيا که کنيم معلوم

 به طور توجه داريم؟ خاصي نكات و هاجنبه به درسي، برنامه عناصر از هريک در ياآ

 بتوانيم اطالعات تا کنيم بايد تعيين را خود هایقضاوت حدود و وسعت کلي

 .نماييم نیر صرف فايده بي وسيع اطالعات از گردآوری و کنيم گردآوری را ضروری

 انجام مربوط هایيا روش مصاحبه شنامه،پرس طريق از کار اين اطالعات: جمع آوری -6

 اصالح، به نسبت تا شود مي داوری برنامه درسي مختلف عناصر دربار  شود مي

 تكويني و ارزشيابي طريق از و سطح دو در کار شود  اين آنها اقدام تغيير يا و تكمي 

 به مربوط درسي، اطالعات برنامه ارزشيابي گيرد  درمي انجام تراکمي ارزشيابي

 امكانات يادگيری، -ياددهي هایدرسي، روش برنامه محتوای درسي، برنامه اهداف
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تحصيلي جمع  پيشرفت ارزشيابي و برنامه با مخالفت يا اعالم حمايت برنامه، اجرايي

 .شودمي آوری

 آيدمي دست گردآوری اطالعات به مرحله در تحلي : آنچه از ارزشيابي و تجزيه -1

 و استفاده قاب  اطالعات به شود و تحلي  و تجزيه بايد و است خام اطالعات

 تبدي  در نشده است، منیور ارزشيابي طرح در سؤاتتي که .گردد تبدي  کاربردی

 .باشد مؤثر توانداستفاده، مي قاب  و مفيد به اطالعات خام اطالعات

 مختلف عاداب داوری دربار  مفيد، دستيابي به اطالعات قضاوت: پس از و گيرینتيجه -0

 برنامه عناصر نبودن يا بودن مطلوب حكم در صدور داوری، شود مي مطرح برنامه

قضاوت  اهداف از بُعدی دربار  توانمي اطالعات، از هر بخش به توجه با و است

 بندی طبقه و تحلي  تجزيه و بهتری نحو به اطالعات قدر هر که است ذکر کرد  قاب 

   پذيردمي انجام آسان تر قضاوت شود،

 باه  و شودمي تنیيم گزارش نهايي مراح ، همة انجام از : پسارزشيابي نتايج گزارش -8

 تزم باشاد باه   ممكان اسات   گاردد  ماي  ارزشيابي ارایه مخاطبان و گيرندگان تصميم

 ريازان  گاردد  برناماه   تهياه  کم حجم با متعدد هایمخاطبان، گزارش تناسب نيازهای

 محتوا، شام  اهداف، برنامه اصلي عناصر به مربوط هایشگزار و به اطالعات عمدتا 

  دارند نياز ارزشيابي و روش

 تاا  است مسئولين نهايي به گزارش ارایه ارزشيابي، گروه اقدام: وظيفه و گيری تصميم -1

 قادر  هار  آورناد   عم  به مختلف هایدر بخش را تزم اصالحات گزارش، بررسي با

 بيشاتری باه   عالقاة  و حساسيت باشند، برخوردار زشآمو باور بصيرت و از مسئولين

 .(1111)ملكي،  دهندمي نشان درسي برنامة در ارزشيابي نتايج اعمال
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هدف اين تحقيق، بررسي ميزان ارزيابي دانشجويان دوره کارشناسي يک  اهداف تحقيق:

م  دانشگاه نیامي از وضعيت و شراي  اجرای برنامه آموزشي در ترم تابستان است  عوا

موثر بر اجرای دوره از جمله اهداف و محتوای دوره، شراي  برگازاری دوره، امكاناات   

 در اختيار دانشجويان، وضعيت اساتيد و نحو  ارزشيابي دوره بررسي شده است 

 تابستانه ترمريزی آموزشي هدف کلي: ارزيابي دانشجويان از برنامه

 اهداف جزيي:

 تابستانه ترموای ارزيابي دانشجويان از اهداف و محت  -

 تابستانه ترمارزيابي دانشجويان از شراي  برگزاری   -

 تابستانه ترمارزيابي دانشجويان از امكانات   -

 تابستانه ترمارزيابي دانشجويان از شراي  اساتيد   -

 تابستانه ترمارزيابي دانشجويان از نحوه ارزيابي   -

 فرضيات تحقيق:

 است    18 ی آموزشي دوره حداق ريزنمره ارزيابي دانشجويان از برنامه  -1

  است  61نمره ارزيابي دانشجويان از محتوای دوره حداق   -6

   است  18نمره ارزيابي دانشجويان از شراي  اجرای دوره حداق   -1

   است  16نمره ارزيابي دانشجويان از امكانات و تجهيزات دوره حداق   -0

   است  16نمره ارزيابي دانشجويان از اساتيد دوره حداق   -8

   است  18نمره ارزيابي دانشجويان از ارزشيابي دوره حداق   -1

 روش تحقيق

اين پژوهش از لحاظ اهداف، يک پژوهش کاربردی، از لحااظ زماان مقطعاي، از لحااظ     

روش پيمايشي و از لحاظ جمع آوری داده ها يک تحقيق اسانادی و مياداني اسات  باا     
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برگاان ارایاه گردياد و ساپس     ای تنیايم و باه خ  توجه به هدف اين پژوهش، پرسشنامه

ستفاده از آزمون اکرويت بارتلت و پايايي آن، با و KMOروايي آن، با استفاده از آزمون 

ييد قارار  أمورد تارایه گرديده و  يک و دو کرونباخ که نتايج آنها در جدول شماره یلفاآ

م  باه  کدام از عوا پايايي هرشود، مشاهده مي يکگرفت  همانطور که در جدول شماره 

، %51اهاداف و محتاوای دوره:    صورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت که عبارتند از:

    %54 و ارزشايابي دوره:  %56 ، شاراي  اسااتيد:  %50 ، امكانات:%51 شراي  دانشجويان:

ماي تاوان داده هاای     KMOبا توجه به آزماون   6با استفاده از اطالعات جدول شماره 

تقسيم کارد کاه در ايان تحقياق باه پانج عاما : اهاداف و          تحقيق را به تعدادی عوام 

محتوای دوره، شراي  دانشجويان، امكانات دوره، شراي  اساتيد و ارزشيابي دوره تقسيم 

ها در بين جامعة هدف توزياع شاد و پاس از جماع آوری، باه      سپس پرسشنامهگرديد  

 مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفت  SPSSوسيله نرم افزار 

 نامهسنجش پايايی عوامل پرسش (1جدول )

 کرونباخ استاندارد شده یآلفا نام عام  رديف

 51/4 اهداف و محتوا 1

 51/4 شراي  دانشجويان 6

 50/4 امكانات و تجهيزات 1

 56/4 شراي  اساتيد 0

 54/4 ارزشيابي دوره 8

 101/4 ريزی آموزشيبرنامه 1
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 نامه( سنجش روايی پرسش2جدول )

KMO and Bartlett's Test 

501/4 اولكين-مير-شاخص اندازه گيری کيزر  

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 118/6111  

 144 درجه آزادی

441/4 سطح معني داری  

 پژوهشی هایافته

نتايج زير  SPSSها توس  نرم افزار ها و تجزيه و تحلي  آنبا توجه به تكمي  پرسشنامه

 ست آمد د به

 ای برای فرضياتتک نمونه t( نتايج آزمون 3جدول )

 نام مولفه رديف
ميانگين 

 فرضيه

ميانگين 

 آزمون

مقدار 

 tآزمون 

سطح معني 

 داری
 حد بات حد پايين

 16/4 -54/1 116/4 -111/1 61/64 61 اهداف و محتوا 1

 -18/4 -56/1 461/4 -161/6 41/10 18 شراي  اجرای دوره 6

 16/4 -11/6 444/4 -818/0 15/14 16 ت و تجهيزاتامكانا 1

 11/4 -41/1 180/4 -011/1 81/11 16 اساتيد 0

 15/4 -81/4 811/4 818/4 61/18 18 ارزشيابي دوره 8

 -61/4 -11/1 411/4 -14/6 06/11 18 ريزی آموزشيبرنامه 1

 

دست آمده  نتايج بهدر خصوص ارزيابي دانشجويان از اهداف و محتوای دوره، با توجه به  

و سطح  %18دهد که با اطمينان نشان مي (-111/1) ایتک نمونه  tدر جدول بات مقدار آزمون 

، تفاوت آماری معناداری بين ميانگين مفروض و ميانگين واقعي 48/4تر از خطای کوچک

گين )حد پايين منفي و حد بات مثبت است(  همچنين با توجه به اختالف ميان وجود ندارد

توان نتيجه گرفت که ارزيابي دانشجويان از اهداف و دست آمده، مي مفروض با ميانگين به

 محتوا در حد متوس  بوده است 
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دسات آماده،    خصوص ارزيابي دانشجويان از شراي  عمومي دوره، با توجه به نتايج باه  در

و ساطح   % 18ان دهد کاه باا اطمينا   در جدول نشان مي (-111/6) ایتک نمونه  tمقدار آزمون

، تفاوت آماری معناداری باين مياانگين مفاروض و مياانگين واقعاي      48/4تر از خطای کوچک

)حد پايين و بات منفي است(  ضمن آنكه بر اساس نتايج اين جدول مقدار مياانگين   وجود دارد

نمار   ( کمتر است  بنابراين بر اساس فرضيه تحقياق کاه   18) ( از مقدار مفروض41/10واقعي )

و ارزياابي دانشاجويان از   باود، رد شاده    18دانشجويان از شراي  اجرای دوره حداق  ارزيابي 

 اند ميانگين مورد نیر کمتر است يعني دانشجويان از شراي  اجرای دوره رضايت کافي نداشته

دست آمده در جدول، در خصوص ارزياابي دانشاجويان از امكاناات و    با توجه به نتايج به

و ساطح خطاای    %18کاه باا اطميناان     (-818/0) ایتک نموناه   tمقدار آزمونتجهيزات دوره 

 تفاوت آماری معناداری بين ميانگين مفروض و مياانگين واقعاي وجاود دارد    48/4کوچكتر از 

)حد پايين و بات منفي است(  ضمن آنكه بر اساس نتايج ايان جادول، مقادار مياانگين واقعاي      

 ارزياابي  اسات  بناابراين بار اسااس فرضايه کاه نماره        ( کمتار 16( از مقدار مفروض)15/14)

رد شاده و ارزياابي    در نیر گرفته باود،  16 حداق  دوره را تجهيزات و امكانات از دانشجويان

 دانشجويان از ميانگين مورد نیر کمتر است 

نشان ( -011/1) ایتک نمونه  tدست آمده در جدول، مقدار آزمونبا توجه به نتايج به

، تفاوت آماری معناداری بين 41/4تر از و سطح خطای کوچک % 11با اطمينان دهد که مي

 ميانگين مفروض و ميانگين واقعي در خصوص ارزيابي اساتيد از منیر دانشجويان وجود ندارد

 )حد پايين منفي و حد بات مثبت است(  

دست آمده  بههمچنين در خصوص نیر دانشجويان در مورد ارزيابي دوره، با توجه به نتايج 

و سطح  % 18دهد که با اطمينان در جدول نشان مي (818/4) ایتک نمونه  tمقدار آزمون

تفاوت آماری معناداری بين ميانگين مفروض و ميانگين واقعي وجود  48/4تر از خطای کوچک

 ندارد )منفي بودن حد پايين و مثبت بودن حد بات(  

 توان گفت: ريزی آموزشي ميدربار  برنامهاما در مورد ارزيابي کلي دانشجويان 
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دهد ( در جدول نشان مي-1/6ای )تک نمونه  tدست آمده  مقدار آزمونبا توجه به نتايج به

، تفااوت آمااری معنااداری باين مياانگين      48/4تر از و سطح خطای کوچک %18که با اطمينان 

است(  ضمن آنكه بر اساس نتايج )حد پايين و بات منفي  مفروض و ميانگين واقعي وجود دارد

( کمتر است  بنابراين بر اساس 18) ( از مقدار مفروض06/11اين جدول مقدار ميانگين واقعي )

اسات، رد   18 ريزی آموزشاي دوره حاداق   ارزيابي دانشجويان از برنامهنمره فرضية تحقيق که 

 است  شده و ارزيابي دانشجويان از ميانگين مورد نیر کمتر

 

 گيرینتيجهبحث و 

توان گفت که ارزيابي کلي  آوری شده، ميهای جمعبا توجه به نتايج تجزيه و تحلي  داده

ين بوده و امكانات و شراي  دانشجويان مورد قبول یدانشجويان از دوره فشرده در تابستان، پا

 ارانزوار و همك، (6446) ساندياگو ةمنطقااگونه که در تحقيقات آنها واقع نشده است  همان

نيز از امكانات و خدمات ارایه شده رضايت کافي وجود  (1151) ايزدی و همكارانو  (1151)

د زير اشاره کرد: رتوان به موارسد از  دتي  عدم رضايت دانشجويان، مينداشت  به نیر مي

 ها، تعداد واحدهای داده شده برای آنها و نوعمدت کوتاه دوره و فشرده بودن آن، برنامه کالس

 دروس که اکثرا  نیری و حجم باتيي داشت  

دلي  عدم اخاتالف باين مياانگين    ه در خصوص ارزشيابي دانشجويان از اساتيد و مربيان، ب

رسد رضايت در حد متوس  است  ايان نتيجاه باا    نیر ميدست آمده، به مفروض و ميانگين به

ي دارد؛ اماا باا تحقيقاات    ، همخوان(1114) حمدی و ترک زادهم دست آمده در تحقيق نتيجة به

رسد عدم تنوع ديگر تشابهي ندارد  يكي از عل  ارزشيابي متوس  توس  دانشجويان، به نیر مي

خاطر دروس تئوری و نیری و همچنين عدم کارهای عملي اسات کاه    در استفاده از اساتيد، به

 باعث عدم رضايت دانشجويان شده است 

 دست آمده با نتاايج محمادی و تارک زاده    بهدر خصوص شراي  عمومي دوره هم نتايج  

، (6448) ددانشاگاه مريلنا  ، (6441) دانشگاه ياواپایمشابه است؛ اما با نتايج تحقيقات  (1114)
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تاوان نقاش عاواملي چاون     البته نماي  متفاوت است  (6441) ساهينو  (6440) کارا و ديشلدز

بار   ترم دوم سال تحصيلي بناا  شراي  محيطي حاکم بر آن زمان را ناديده گرفت  طوتني شدن

   جانبي ديگر نيز باه یبندی از قب  تعيين شده و مسادتي  متعدد، ضرورت اتمام دوره در زمان

 ثيرگذار بوده باشد أرسد بر ميزان رضايت دانشجويان در اين تحقيق تنیر مي

ج دسات آماده باا نتااي     خصوص ارزيابي دانشجويان از امكانات و تجهيزات، نتاايج باه   در

 (1111) و تحقيق پژوهان و همكاران و تحقياق عزتاي و همكااران    (6446) دانشگاه ساندياگو

تواناد حجام   همخواني داشت؛ اما با تحقيقات دانشگاه هاپكينز مشابه نبود که دلي  آن هام ماي  

 باتی دانشجو در آن مقطع زماني در دانشگاه باشد 

ابي دوره، کاه نشاان از رضاايتمندی    دست آمده در خصوص ميزان رضايت از ارزينتايج به

دانشجويان دارد و ارزيابي آنها بااتتر از متوسا  اسات، باا نتاايج تحقياق عزتاي و همكااران         

 همخواني ندارد  

توان استفاده کرد که اين نتايج ريزی درسي هم ميدست آمده در خصوص برنامهاز نتايج به

اماا باا نتاايج     ،همخاواني دارد  (1111) سدیدست آمده در تحقيقات آراسته و بني ا با نتايج به

ريزی کالسي متراکم توان به برنامهدانشگاه هاپكينز متفاوت است  از عل  اين عدم رضايت، مي

 و فشرده با دروس تئوری و نیری نام برد که باعث خستگي دانشجويان شده باشد 

و در صاورت نيااز   ای در ايان زميناه انجاام گيارد     لذا پيشنهاد مي گاردد تحقيقاات دوره   

اصالحاتي در محتوای درسي، امكانات و شراي  دانشجويان و همچناين ارتقاای ساطح علماي     

 اساتيد و مربيان برای افزايش رضايتمندی فراگيران در دستور کار قرار گيرد 

 فهرست منابع  

بررسي رضايتمندی تحصيلي   (1111احمد ) ،بني اسدیآراسته، حميدرضا و 

دوفصلنامه ، موردی ةمحور: مطالع آموزش وره کارشناسي ارشددانشجويان اولين د

   يز و زمستانیشماره دوم، پا ، سال اول،ريزی آموزشيمطالعات برنامه
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استانداردسازی، اثربخشي آموزشي و   (1110سيد کريم ) ،حساميابراهيمي، مسيح و 

صلنامه مديريت ف، ی الگوی جامع ارزشيابي با ارایه مقايسه تطبيقي الگوهای ارزشيابي

   زمستان 15 پياپي 0 –شماره  -سال پنجم(ISC)  استاندارد و کيفيت

آموزش و تحقيقات  مؤسسه :کرج ،مديريت منابع انساني  (1151)سيد حسين  ،ابطحي

 مديريت 

سسه ؤانتشارات م ،يانسان یهاهيسرما یآموزش و بهساز  (1151) نيحس ديس ي،ابطح

  زيکتاب تن يفرهنگ

  نشرني :تهران ،مديريت منابع انساني  (1154)رين جزني، نس

 شرکت :تهران ،مديريت منابع انساني  (1115)علي و حسن رنگريز عباس ،حاجي کريمي

   چاپ و نشر بازرگاني

های آموزش ضمن خدمت پرستاران اثربخش دوره ارزيابي  (1116) حجتي و همكاران

، سال دوم، دوره مديريت پرستاریفصلنامة ، موردی ةدل پاتريک: مطالعمُ بر اساس

 يز یدوم، شماره سوم پا

رضايت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان  ةرابط  (1150) مريم ،حيدری 

 .  16-50صص، 1، علوم تربيتي انديشه های تازه در  دانشگاه اصفهان

، يمديريت امور کارکنان و منابع انسان  (1118) دوتن، شيمون ال و رنداتس شولر

 انتشارات مرکز مديريت دولتي  :تهران، صایبيترجمه محمد علي طوسي و محمد 

ثير آن بار أارزيابي انتخااب رشاته و تا(  1114) کامرانربيعي، رباني، رسول و 

، 14 ،آموزش عالي ريزی درفصلنامه پژوهش و برنامه  رضاايت تحصيلي دانشجويان

  11-164صص 

پرتو  نشر :تهران ،سنجي آموزش با رويكرد پودمانينياز  (1156) يوسف رضوی، سيد

 واقعه 
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شرکت چاپ و نشر  :تهران ،ه سوممنابع انساني در هزار  (1158) حسن رنگريز،

 بازرگاني 

انتشارات  :، تهرانمنابع انساني در هزاره سوم  (1150) حسن و نازگ  عیيمي رنگريز،

  بازرگاني

 انتشارات سمت  :، تهرانانساني بعمديريت منا ( 1111)  سعادت، اسفنديار

 انتشارات آگاه  :تهران، شناسي پرورشيروان  (1110) سيف، علي اکبر

-ارزيابي رضايتمندی دانشجويان دندان  (1110) سيد حسين و همكاران ،طباطبايي

باليني در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در  آموزش پزشكي از وضعيت

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ت دندانفصلنامه تحقيقا، 1110سال 
  ، تابستان 6 شماره ،0دوره، يزد

، هانيازسنجي آموزش در سازمان  (1151)جعفر  ،زادهمحمد و ترک زادگان، سيد عباس

   انتشار شرکت سهامي :تهران

جهاد دانشگاهي  انتشارات :تهران ،مديريت نيروی انساني  (1114)عسكريان، مصطفي

 معلم   تربيت

ريزی آموزش ضمن خدمت درآمدی بر برنامه  (1111) فتحي واجارگاه، کوروش
 مؤسسه انتشاراتي سرآمد کاوش  :تهران، کارکنان

يان از کيفيت رضايت دانشجويسة مقا  (1114جعفر ) ،زاده ترکو  محمدی، مهدی

ي برنامه درسي و عملكرد استادان و کارکنان دانشكده علوم تربيتي و روانشناس

دوره اول، شماره  ،های برنامه درسيپژوهش مجله علمي پژوهشيدانشگاه شيراز، 

   اول بهار و تابستان

مجله های درسي، فرايند ارزشيابي برنامه  (1155)مژگان  ،ملكي حسن و محمدی مهر

، سال چهارم، شماره دو تابستان و دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوری اسالمي ايران
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۶8 

 

 يز  یپا

 .سمت، تهران: انتشارات متوسطه آموزشي ريزی برنامه مباني  (1111) حسن ملكي،

 ، انتشارات مير مديريت استراتژيک منابع انساني و رواب  کار  (1156)ميرسپاسي، ناصر

ارزشيابي   (1111ش )وکور ،فتحي واجارگاهمجيد، اباصلت خراساني و  ،رادیهمه

گاز ايران بر اساس سه الگوی  ملي شرکت ضمن خدمت آموزشهای دوره اثربخشي

پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت  -فصلنامه علميپاتريک، فيليپس و سيو، 

 بهار ، 11 ، سال ششم/ شمارهنفت
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