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، پـژوهش  اين. بوده است پژوهشاز ديدگاه كاركنان جهاد كشاورزي هدف اصلي اين  )اطالعات

نفر از كاركنان وزارت جهـاد كشـاورزي كـه     100توصيفي ـ پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را  
اطالعات مـورد نيـاز از طريـق    . بودند دادهاند، تشكيل  پردازي شركت داشته در دوره آموزشي واژه

 يدوره آموزشـ » اثربخشـي «متغيـر وابسـته،   . شـد پرسشنامه و به روش سرشماري جمـع آوري  
ه روشـن  يـ جنسيت، سن، تحصيالت، سنوات خدمت، ارا: پردازي، و متغيرهاي مستقل شامل هواژ

هاي آموزشي، رضايت از مربيان و آموزشگران دوره، محتـواي آموزشـي، روش    اهداف و سرفصل
ضريب آلفـاي كرونبـاخ بـراي متغيرهـاي مـورد      . آموزشي، محيط و امكانات آموزشي بوده است

پردازي طرح تكفا، بـا   دوره آموزشي واژه» اثربخشي«بين . شددرصد  84مطالعه، به طور متوسط 
 ميـزان داري وجود داشـت؛ امـا بـا     متغيرهاي شخصي سن و سنوات خدمت رابطه منفي و معني

چنـين، بـا متغيرهـاي رضـايت از      هـم . داري ديده نشد تحصيالت افراد مورد مطالعه رابطه معني
ه روشـن  يـ درصد اطمينان، و بـا ارا  99آموزشي با  كها و وسايل كم آموزشگران، محتوا و روش

ولـي،  . داري وجود داشـت  درصد اطمينان، رابطه مثبت و معني 95هاي دوره با  اهداف و سرفصل
بـين ميـانگين دو گـروه زن و مـرد     . داري ديده نشـد  با متغير محيط و امكانات دوره رابطه معني

درصـد اطمينـان تفـاوت     95مـوزش بـا   آ» اثربخشـي «شركت كننده در دوره آموزشي، از نظـر  
  .داري وجود داشت معني
 ،اهـداف (هـاي آمـوزش    ، ويژگـي ارزشيابي، اثربخشي، آموزش ضـمن خـدمت   :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
به عبـارت ديگـر، اثربخشـي و    . گردند سوب ميترين دارايي هر سازماني مح منابع انساني با ارزش

موفقيت هـر سـازمان، بـه افـرادي بسـتگي دارد كـه آن سـازمان را تشـكيل داده و در آن كـار          
  .]11[نمايند مي

اي است كه به  آموزش ضمن خدمت، يك فعاليت عملي براي توسعه دانش و مهارتهاي حرفه
ي ضمن خدمت در برگيرنـده  ها آموزشگر به بيان دي.]12[ پذيرد واسطه فرايند آموزش تحقق مي

هايي است كه براي بهبود عملكرد پرسنل و در نتيجـه افـزايش كـارايي سـازمان      آن نوع آموزش
   ].9[شود  ارائه مي

رسد كه اگر آموزش باعث تحول و بهبـود كيفيـت كـاري     البته ذكر اين نكته الزم به نظر مي
ئه آموزش مـؤثر نيـز زمـاني امكـان پـذير اسـت كـه        ارا. نگردد، رشد سازماني اتفاق نخواهد افتاد

كاركنان متناسب با تحوالت جهاني، آموزش ببينند و شاخصهاي مناسب براي ارزيابي اثربخشي و 
ي ضمن خـدمت  ها آموزشاز اين رو ارزشيابي . ]2[كيفيت آموزش ارائه شده نيز وجود داشته باشد
چنانچه . اي داشته باشد تاثير قابل مالحظه ها آموزشمي تواند در افزايش بازدهي و اثربخشي اين 

به نقل از ويلسون و تالبرت، ارزشيابي را ارزيابي قضاوت در مورد تعيين ارزش ) 1385( اسداله پور
  .]3[نمايدكه استفاده از اطالعات آن سبب بهبود برنامه مي شود يك برنامه تعريف مي

مي باشـد، بـا هـدف    » ري اطالعاتتوسعه كاربردي فناو«مخفف عبارت » كه » طرح تكفا«
ي ضمن خدمت به ها آموزشكشور، در قالب ارائه  اجرايي، آموزشي و فني ارتقاي نظامهاي اداري، 

اين طـرح هفـت زيربرنامـه تحـت     . كاركنان دولت طي سالهاي برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد
ديجيتالي  هايمهارتوسعه در آموزش و پرورش و ت ITگسترش كاربرد دولت الكترونيكي، : عناوين

 در IT كـاربرد گسـترش  ، براي بهبود خدمات اجتماعي IT كاربردگسترش نيروي انساني كشور، 

زبـان   در قلمـرو فرهنـگ، هنـر و تقويـت خـط و      IT كاربردگسترش اقتصاد، بازرگاني و تجارت، 
در  كوچـك و متوسـط   كسب و كارهاي در راه اندازي ITگسترش و  فضاهاي مجازيفارسي در 

  .]10[پاركهاي تحقيقاتي، را دربرداشت 
ي ضمن خدمت و نقـش ارزشـيابي در افـزايش اثربخشـي ايـن      ها آموزشبا توجه به اهميت 

، پژوهش حاضر به بررسي ارزشيابي آموزش ضمن خدمت طرح تكفا از ديدگاه كاركنان ها آموزش
  .پردازد وزارت جهاد كشاورزي مي

آن در علوم اداري، بعـد از جنـگ جهـاني دوم مـورد      به طور كلي، آموزش كاركنان و اهميت
، آموزش كاركنـان بـه عنـوان يكـي از     1958در آمريكا براي اولين بار در سال . توجه قرار گرفت

 1946در فرانسه نيز بـراي اولـين مرتبـه در سـال     . هاي مثبت اداري مورد توجه قرار گرفت جنبه
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هـاي   ري تاسـيس گرديـد و بـه اجـراي برنامـه     مركز آموزشي جديدي به نام مدرسه ملي امور ادا
  .آموزشي جامعي براي بهبود كيفيت و كارايي خدمات دولتي پرداخت

توان با آغاز به كار دوره تربيـت   هاي آموزشي براي كاركنان دولت در ايران را مي شروع برنامه
  . ]4[كارمند براي وزارت دارايي و گمرك در اوايل دوران حكومت رضاشاه مقارن دانست 

  :هاي انجام شده در اين زمينه اشاره شده است در زير به برخي از تحقيقات و پژوهش
هاي آموزش ضمن خـدمت كاركنـان    ، در مطالعه خود به ارزشيابي دوره)1377(اسد شاهاني  

گيردكـه بـين سـن و سـابقه كـار       مـي  ترويج سازمان كشاورزي استان مازندران پرداخته و نتيجه
بـين سـطح   . وجود نداشته است معناداريهاي آموزشي رابطه  رزشيابي از دورهشركت كنندگان و ا

ها رابطه معني داري به صورت منفي برقرار بـوده و كسـاني كـه از     تحصيالت و ارزشيابي از دوره
كاركنان .اند ها در نظر گرفته سطح تحصيالت پايين تري برخوردار بودند، ارزش باالتري براي دوره

ها را در محيط واقعـي كـار در حـد     هاي آموزشي، در مجموع تاثير اين دوره ورهشركت كننده در د
هاي آموزشـي، اكثريـت نسـبي     در رابطه با ميزان رضايتمندي از روش. متوسط ارزشيابي كرده اند

همچنين، ميزان رضايتمندي شركت . شركت كنندگان ارزش متوسطي براي آن در نظر گرفته اند
هـاي   آمـوزش، مـدت زمـان، امكانـات و تجهيـزات و تسـهيالت دوره       كنندگان از زمان و مكان

در رابطه با مناسب بودن محتواي آموزشي، ميانگين نظـرات  . آموزشي، كمتر از متوسط بوده است
، )1382(در پژوهشـي ديگـر، محمـد عبـدالملكي     . ]6[كنندگان در حد متوسط بوده است  شركت

ران را در حفاظـت از مراتـع شهرسـتان توسـيركان     هاي آموزشي ـ ترويجي مرتعدا  اثربخشي دوره
هاي آموزشـي و متغيـر سـن رابطـه منفـي و       كند كه بين رضايت از دوره مي ارزيابي كرده و بيان

هاي آموزشـگر،   هاي محتواي مطالب آموزشي، ويژگي بين متغيرهاي ويژگي. وجود دارد معناداري
متغير وابسته ميزان رضايتمندي فراگيـران  هاي آموزشي با  تسهيالت رفاهي و زمان برگزاري دوره

هاي آموزشي با ميزان رضايتمندي فراگيـران   بين متغير روش. وجود دارد معناداريرابطه مثبت و 
دهـد كـه    هـا از نظـر فراگيـران نشـان مـي      همچنـين، ارزيـابي دوره  . وجود ندارد معناداريرابطه 
 نسـبت  بـه ...) هـا و   هـا، آموزشـگر، روش   محتـواي دوره (ها يعني  هاي فرايند آموزشي دوره ويژگي

  .]7[است ها در حد متوسطي اند و ميزان رضايت فراگيران از دوره مطلوب بوده
اثربخشي محتواي برنامه آموزش عـالي رشـته تـرويج و آمـوزش     «، )1377(حسين آزادواري 

لي فـارغ  بين توانمنـدي شـغ  : را مورد بررسي قرار داده و به اين نتايج دست يافت كه» كشاورزي
التحصيالن و سطح تحصيالت آنان اختالف معني داري وجود دارد و باالترين ميـزان توانمنـدي   

هـاي   همچنين رابطه مثبت و معني داري بين تعداد دوره. استمربوط به مقطع تحصيلي ليسانس 
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آموزش ضمن خدمت، سابقه خدمت، سن فارغ التحصيالن و توانمندي شـغلي فـارغ التحصـيالن    
  .]1[ ردوجود دا

هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت معمـوال       ، معتقد است كه در ارزشيابي از دوره)1377(شاهاني 
هـا و زمـان    هـا، طـول دوره   ها، پرسنل آموزشي دوره ها، محتواي دوره مواردي شامل اهداف دوره

هـا و   ها، امكانات و تجهيـزات دوره  هاي آموزشي به كارگرفته شده در دوره ها، روش برگزاري دوره
  .]6[گيرد مي هاي شركت كنندگان، مورد بررسي قرار ها در پشرفت و توسعه توانايي ثير دورهتا

هـاي   گيردكه شركت كارمندان در دوره مي ، در مقاله خود نتيجه)1373(حميد رضازاده ازگلي 
آموزش ضمن خدمت، موجب كسب دانش فني بيشتر آنان، افـزايش مهـارت و توانـايي آنـان در     

و وسايل مورد نياز شغلي خود، افزايش نظم، انضـباط، دقـت، همكـاري و روحيـه      بكارگيري ابزار
ها، مـواد اوليـه و زمـان انجـام دادن كارهـا،       تعاون در بين آنان، كاهش ضايعات در ابزار، دستگاه

افزايش توان توليد و بازده كاري و كاهش سوانح ناشي از كـار و افـزايش رعايـت مـواد ايمنـي و      
  .]5 [شود محيط كار از سوي كارمندان ميمقررات حاكم بر 

از اين رو و در راستاي افزايش كيفيت كاري كاركنان، دفتر آموزش كاركنان معاونت آمـوزش  
و تجهيز نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي با هدف آموزش مبني بر يادگيري و ارتقـاء سـطح   

توسعه و كاربري فناوري اطالعات و مهارت و توانايي كاركنان در زمينه فناوري اطالعات، برنامه 
هـاي آموزشـي    به مورد اجرا گذاشت و اقدام به برگزاري كالس 1383را در سال ) تكفا(ارتباطات 

آشنايي با مفاهيم پايه فناوري اطالعات و استفاده از : در زمينه هفت مهارت پايه رايانه اي، شامل
 26( هـا  ، صـفحه گسـترده  )سـاعت  26(دازي، واژه پر)ساعت 20جمعا (ها كامپيوتر و مديريت فايل

 12( ، اطالعـات و ارتباطـات  )سـاعت  20( ، ارائه مطالب)ساعت 26(هاي اطالعاتي ، بانك)ساعت
. پرداخته اسـت ) واژه پردازي(اين پژوهش به ارزشيابي مهارت سوم . ماه نمود 6، به مدت )ساعت

گران به منظـور تـدريس اسـتفاده    طول مدت دوره يك و نيم ماه بود و از اساتيد مجتمع فني ديبا
هدف كلي اين پژوهش، بررسي ميزان اثربخشي دوره آموزش ضمن خـدمت طـرح تكفـا    . گرديد

از نظر فراگيران و عوامل موثر بر آن بوده و اهـداف اختصاصـي آن عبـارت    ) مهارت واژه پردازي(
  :بودند از
  انهاي دوره از نظر فراگير بررسي ميزان روشن بودن اهداف و سرفصل .1
بررسي ميزان اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفـا از نظـر ارتقـاء دانـش و      .2

 مهارت فراگيران در خصوص واژه پردازي
ها  بررسي ميزان رضايت فراگيران از محيط، امكانات، مدت زمان آموزش، محتوا، روش .3

 و وسايل كمك آموزشي و آموزشگر
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  روش پژوهش
نفـر از پرسـنل وزارت    100بود و جامعـه آمـاري آن را    پيمايشيـ پژوهش حاضر از نوع توصيفي  

شـركت  ) ه پـردازي مهـارت واژ (جهاد كشاورزي كه در دوره آموزشي ضمن خـدمت طـرح تكفـا    
آوري  ق پرسشنامه و به روش سرشماري جمعاطالعات مورد نياز از طري. دادند داشتند، تشكيل مي

بـه دسـت    1شـماره   جدوله بر اساس گشت و ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي مورد مطالع
متغير وابسته اين پـژوهش، اثربخشـي دوره آمـوزش ضـمن خـدمت طـرح تكفـا از ديـدگاه         . آمد

سن، جنسيت، تحصيالت، سنوات خدمت، رضـايت  : فراگيران، و متغيرهاي مستقل عبارت بودند از
سـايل كمـك   هـا و و  هاي آموزشي، محتوا آموزشي، روش فراگيران روشن بودن اهداف و سرفصل

هاي توصـيفي   جهت تجزيه و تحليل از انواع آماره. آموزشي، محيط و امكانات و آموزشگران دوره
هاي استنباطي نظيـر آزمـون نشـانه، ضـريب      نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آماره

ه اسـتفاد  Fو  Tهاي مقايسـه ميـانگين    همبستگي اسپيرمن، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون
  .شده است

  ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي مورد مطالعه .1جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ هاگويه

  57/0 هاي آموزشيرضايت فراگيران از روشن بودن اهداف و سرفصل
  82/0 رضايت فراگيران از محتواي آموزشي

  77/0 ها و وسايل كمك آموزشيرضايت فراگيران از روش
  74/0 و امكاناترضايت فراگيران از محيط

  89/0 رضايت فراگيران از آموزشگران دوره
  96/0 اثربخشي دوره

  هاي پژوهش يافته
در مرحلـه  . هاي پژوهش در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد بررسي قرار گرفت تهياف

از ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغيرهاي مورد نظـر توصـيف شـده و تصـويري      توصيف داده
كه آمار توصيفي قادر به بيان روابط بين متغيرها و تبيين متغير  آنجا از. گرديد وضعيت موجود ارائه 
، با استفاده از آمار استنباطي به بررسـي روابـط بـين متغيرهـا، تفـاوت      نيستيا متغيرهاي وابسته 
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مسـتقل پرداختـه   هاي مورد مطالعه و تبيين متغير وابسته از طريق متغيرهاي  موجود در بين گروه
  .]8[ شد

  آمار توصيفي -الف
از ) درصـد  6/39(نفر  36هاي پژوهش،  بر اساس يافته: هاي فردي افراد شركت كننده ويژگي

نفـر   22. از افراد را مردان تشـكيل داده بودنـد  ) درصد 4/60(نفر  55افراد مورد مطالعه را زنان و 
 46كارداني، ) درصد 9/9(نفر  9يلي ديپلم، از افراد مورد مطالعه داراي مدرك تحص) درصد 2/24(

با توجه .داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند) درصد 4/15(نفر  14كارشناسي و ) درصد 5/50(نفر 
سال و ميانگين سنوات خـدمت آنـان    x =38 ، ميانگين سني افراد مورد مطالعه2شماره  جدولبه 
5/13= x سال بود .  

 n=100ات خدمت افراد مورد مطالعهتوزيع فراواني سن و سنو .2جدول 

 انحراف معيار ميانگين حداكثر سال حداقل سال گويه

 142/8 38 56 20سن

 421/6 48/13 29 3سنوات خدمت

، و دو سـئوال  3شـماره   جدولبا توجه به  :رانيها از نظر فراگ روشن بودن اهداف و سرفصل
، بيشـترين امتيـاز ميـزان     5تـا   1هاي نمـره اي   مطرح شده در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

بـه   4و كمترين امتيـاز   10هاي دوره آموزشي  رضايت فراگيران از روشن بودن اهداف و سرفصل
  .بود 33/1و انحراف معيار آن  x  =02/7ميانگين ميزان رضايت . دست آمد

، و چهار سئوال مطرح شـده  3شماره  جدولبا توجه به : ران از محتواي آموزشيت فراگيرضا
، بيشترين امتياز ميزان رضايت فرگيران  5تا  1هاي نمره اي  در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

و x  =57/15ميـانگين ميـزان رضـايت    . به دست آمـد  4و كمترين امتياز  20از محتواي آموزش 
  .بود 35/2آن انحراف معيار 

، و سـه  3شـماره   جـدول با توجه بـه   :ل كمك آموزشييها و وسا ران از روشيت فراگيرضا
، بيشـترين امتيـاز    5تـا   1هاي نمـره اي   سئوال مطرح شده در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

. به دسـت آمـد   3و كمترين امتياز  15 ل كمك آموزشييها و وسا روشميزان رضايت فرگيران از 
  .بود 26/2و انحراف معيار آن  x  =70/10نگين ميزان رضايت ميا
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، و 3شـماره   جـدول با توجه بـه   :ط، امكانات و مدت زمان آموزشيران از محيت فراگيرضا
، بيشترين امتياز  5تا  1هاي نمره اي  چهارسئوال مطرح شده در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

به دسـت   8و كمترين امتياز  20 و مدت زمان آموزش ط، امكاناتيران از محيفراگ ميزان رضايت
  .بود 73/2و انحراف معيار آن  x  =40/14ميانگين ميزان رضايت . آمد

، و هشـت سـئوال مطـرح    3شـماره   جدولبا توجه به  :ران از آموزشگران دورهيت فراگيرضا
ت يرضـا ميـزان   ، بيشترين امتيـاز  5تا  1هاي نمره اي  شده در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

ميـانگين ميـزان رضـايت    . بـه دسـت آمـد    20و كمترين امتياز  40 ران از آموزشگران دورهيفراگ
08/34=  x  بود 84/4و انحراف معيار آن. 

، و دوازده سئوال مطـرح شـده   3شماره  جدولبا توجه به : انياثربخشي دوره از نظر پاسخگو
 ، بيشترين امتياز اثربخشي دوره از نظـر  5تا  1هاي نمره اي  در مقياس ليكرت به ترتيب با ارزش

و x  =74/50ميـانگين ميـزان اثربخشـي دوره    . بـه دسـت آمـد    34و كمترين امتياز  60ران يفراگ
  .بود 82/7انحراف معيار آن 

 n=100 رهاي مورد مطالعهيار متغين و انحراف معيانگيم .3 جدول

  دامنه  انحراف معيار  ميانگين هاگويه
  00/6 33/1 02/7 رانيها از نظر فراگ هداف و سرفصلروشن بودن ا

  00/16 35/2 57/15 ران از محتواي آموزشيت فراگيرضا
  00/12 26/2 70/10 ل كمك آموزشييها و وسا ران از روشيت فراگيرضا
  00/12 737/2 40/14 ط، امكانات و مدت زمان آموزشيران از محيت فراگيرضا

  00/20 841/4 08/34 ورهران از آموزشگران ديت فراگيرضا
  00/26  82/7  74/50  اثربخشي دوره 

  آمار استنباطي -ب
دوره » اثربخشـي «توان گفت كه بـين   مي درصد اطمينان 99، با 4شماره  جدولبا توجه به : سن

  . وجود داشت معناداريآموزشي با سن افراد مورد مطالعه رابطه منفي و 

توان گفت كه رابطه منفي  مي در صد اطمينان 99با ، 4شماره  جدولبا توجه به  :سنوات خدمت
دوره آموزشي طرح تكفا و سنوات خدمت افراد مورد مطالعـه وجـود   » اثربخشي«بين  معناداريو 

  .داشت
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دوره آموزشـي طـرح تكفـا و ميـزان     » اثربخشـي «، بـين  4شماره  جدولبا توجه به  :تحصيالت
  .نشد ديده معناداريتحصيالت افراد مورد مطالعه رابطه 

با توجه به : ها در ابتداي دوره آموزشي ارائه روشن اهداف و سرفصلرضايت فراگيران از 
دوره آموزشي طرح تكفا » اثربخشي«توان گفت كه بين  مي درصد اطمينان 95با ، 4شماره  جدول

  . وجود داشت معناداريبا روشن بودن اهداف دوره براي فراگير رابطه مثبت و 

 درصد اطمينان 99، با 4شماره  جدولبا توجه به : محتواي آموزشي دوره رضايت فراگيران از
رضـايت فراگيـران از محتـواي    طـرح تكفـا بـا     دوره آموزشي» اثربخشي«بين توان گفت كه  مي

  .وجود داشت معناداريرابطه مثبت و بسيار  آموزشي دوره

درصد  99، با 4ه شمار جدولبا توجه به : رضايت فراگيران از روش و وسايل كمك آموزشي
رضايت فراگيـران از روش   طرح تكفا با دوره آموزشي» اثربخشي«بين توان گفت كه  مي اطمينان

  .وجود داشت معناداريرابطه مثبت و بسيار  و وسايل كمك آموزشي

  محاسبه ضريب همبستگي بين اثربخشي آموزش با متغيرهاي شخصي افراد مورد مطالعه .4 جدول

  آماره 
 تقلمتغيرهاي مس

 ضريب همبستگي آزمون
  سطح 

 داريمعنا

 000/0 - 427/0٭٭ پيرسون سن

 001/0 - 379/0٭٭ پيرسون سنوات خدمت

 269/0 -  128/0 اسپيرمن تحصيالت

 015/0 282/0٭پيرسوندوره براي فراگيراهدافرضايت فراگيران از روشن بودن

 006/0 319/0٭ ٭ پيرسون رضايت فراگيران از محتواي آموزشي دوره

 327/0 005/0٭٭ پيرسون رضايت فراگيران از روش و وسايل كمك آموزشي

 091/0 199/0 پيرسون رضايت فراگيران از محيط، امكانات آموزشي

 006/0 320/0٭٭ پيرسون فراگيران از آموزشگران رضايت

» اثربخشـي «بين ، 4شماره  جدولبا توجه به  :رضايت فراگيران از محيط، امكانات آموزشي
وجـود   معنـاداري محيط و امكانات آموزشي رابطه  رضايت فراگيران از طرح تكفا با دوره آموزشي

  .نداشت
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تـوان   مـي  درصد اطمينـان  99، با 4شماره  جدولبا توجه به : فراگيران از آموزشگران رضايت
ه دوره آموزشي طرح تكفا با رضايت فراگيران از آموزشگران دوره رابطـ » اثربخشي«گفت كه بين 

  .وجود داشت معناداريبسيار 
  

بـا  : مقايسه ميانگين اثربخشي دوره آموزشي در بين زنان و مـردان شـركت كننـده   
، بين ميانگين دو گـروه زن و مـرد شـركت كننـده در دوره آموزشـي، از      5شماره  جدولتوجه به 

  .داري وجود داشت درصد اطمينان تفاوت معني 95آموزش، با » اثربخشي«نظر
  ايسه ميانگين اثربخشي دوره آموزشي در بين زنان و مردان شركت كنندهمق -5 جدول
داري معني  سطح  tآماره  ميانگين فراواني )هاي مورد مطالعهگرو(متغير 

 جنسيت
28571/54زن

٭017/0 434/2  
49673/49مرد

   05/0: سطح معني داري ٭ 
  

  گيري  بحث و نتيجه
از نيمي از پاسخگويان ميـزان اثربخشـي دوره آمـوزش ضـمن     بر طبق نتايج به دست آمده بيش 

ـ . خدمت طرح تكفا را از نظر ارتقاء دانش و مهارت در حد متوسط و زيـاد ارزيـابي كـرده انـد     ن يب
ران، رابطه منفـي و  ياثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با سن و سنوات خدمت فراگ

دوره آموزشي با افزايش سن و سنوات خـدمت   »اثربخشي«معني كه  بدين. وجود داشت معناداري
مغايرت ) 1377(و شاهاني ) 1377(اين امر با پژوهش آزادواري . يابد مي افراد مورد مطالعه كاهش

مبني بر وجود رابطـه منفـي و معنـي دار بـين سـن و      ) 1382(داشته، ولي با پژوهش عبدالملكي 
  .ها مطابقت دارد ميزان رضايت از دوره

وجود  معناداريسطح تحصيالت رابطه دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با اثربخشي بين 
بـين سـطح    معنـاداري مبني بر وجود رابطه منفـي و  ) 1377(اين امر با پژوهش شاهاني . نداشت

اثربخش نبودن . هاي آموزش ضمن خدمت مغايرت داشت تحصيالت كاركنان و ارزشيابي از دوره
تواند به دليل عدم احسـاس   مي مسن و با سنوات خدمت باال، دوره آموزشي مذكور براي فراگيران

 . هاي كامپيوتري باشد نياز شغلي اين دسته از فراگيران به يادگيري مهارت
هـاي   ن اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با روشن بودن اهـداف و سرفصـل  يب

عبارت ديگر هر چه اهـداف   به .وجود داشت معناداريران رابطه مثبت و يآموزشي دوره براي فراگ
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ها اثربخش تـر خواهـد    هاي دوره براي فراگيران روشن تر و واضح تر باشد؛ آموزش آن و سرفصل
  .ها جهت دهند هاي خود جهت دست يافتن به آن هدف توانند به كوشش مي بود، چراكه فراگيران

اي آموزشي دوره ران از محتويت فراگين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايب
تـر، قابـل    به عبارت ديگر هر چه محتواي آموزشي كاربردي .وجود داشت معناداريرابطه مثبت و 

هـاي دوره و نيازهـاي شـغلي فراگيـران باشـد، اثربخشـي        فهم تر و متناسب با اهداف و سرفصل
   .مطابقت داشته است) 1382(آموزش بيشتر خواهد بود؛ كه اين امر با پژوهش عبدالملكي 

ل يها و وسـا  ران از روشيت فراگين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايب
به عبـارت   .وجود داشت معناداريكمك آموزشي متنوع و متناسب با محتواي دوره رابطه مثبت و 

ها و وسايل كمك آموزشي متنوع، مناسب و متناسب بـا محتـوا، بـا انتقـال      ديگر بكارگيري روش
رابطـه معنـي   ) 1382(اما، پژوهش عبدالملكي . شوند وجب تسهيل در امر يادگيري ميبهتر پيام، م

با توجه به . هاي آموزشي با ميزان رضايتمندي فراگيران نشان نداده است داري را بين متغير روش
هـاي فـردي    هـا و تفـاوت   ييبه توانـا  يشتريتوجه بشود كه  مي بزرگسال بودن فراگيران پيشنهاد

 ران در آمـوزش يـ شـتر فراگ يي كـه موجـب مشـاركت ب   يهـا  روش دد و همچنين ازگر بزرگساالن
  .، استفاده گرددشود مي
ران از آموزشـگران دوره  يـ ت فراگين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايب

به عبارت ديگر رضايت فراگيران از آموزشـگران، اثربخشـي    .وجود داشت معناداريرابطه مثبت و 
  . مطابقت داشته است) 1382(دهد؛ كه اين امر با پژوهش عبدالملكي  مي فزايشآموزش را ا

ان بوده يشتر از آقايها ب ن اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا در گروه خانميانگيم
شـرفته واژه پـردازي بـراي    يلـي و پ يكالس آموزشـي تكم بر اين مبنا پيشنهاد مي شود كه . است
  .گردد برگزاروعه كاري شاغل در آن مجمهاي  خانم

  پيشنهادها
  :گردد با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه مي

  .متناسب با شغل خود دعوت شوند هاي آموزشيِ ران براي دورهيفراگ -1
  .هاي آموزشي اقدام شود ران در دورهينسبت به همگن و هم سطح نمودن فراگ -2
هـاي   شـتري بـراي شـركت در دوره   ينس بران جوانتر و با سابقه كـاري كمتـر، شـا   يبه فراگ -3

  .آموزشي داده شود
هـاي دوره اطـالع رسـاني     نه اهداف و سرفصليهاي آموزشي، در زم ات و بولتنيه نشريبا ته -4

  .نديها شركت نما تا عالقمندان با آگاهي كامل و كافي در دوره ،شود
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الت، نوع يب تحصران بر حسياز سنجي آموزشي از فراگين قبل از برگزاري هر دوره آموزشي، -5
  .انجام گيرد شغل و تجربه كاري

جهت تدريس  هاي بزرگساالن يژگياز آموزشگراني باتجربه و آشنا به آموزش بزرگساالن و و -6
  .به عمل آيد دعوت

  .شود، استفاده گردد هاي آموزشي كه موجب مشاركت بيشتر فراگيران مي از روش -7
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