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و علوم پزشكي شيرازشيراز
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چكيده
كيفيت چرخه آموزش كاركنان در چهار فرايند سياستگذاري مقايسه  حاضرهدف از پژوهش

دو دانشگاه شيراز و علوم پزشكي ارزشيابي آموزشي مديريت اجرايي وريزي آموزشي،هبرنامآموزشي،
كاركنان  نفر و در گروه 140حجم نمونه در گروه مديران .باشد ميديران و كاركنان از ديدگاه م،شيراز
گيري تصادفي ساده انتخاب باشد كه اعضاي نمونه در گروه كاركنان با روش نمونه مي نفر200

كيفيت آموزش كاركنان در قالب چهار هاي و استانداردها ابزار اين پژوهش بر اساس شاخص.گرديدند
روايي همگرايي و همچنين پايايي آن با استفاده از كه روايي محتوايي وطراحي گرديدياسزير مق

در تحليل سؤاالت اين پژوهش نيز از آزمون آماري .روش آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت
يينهبين دو دانشگاه در زمپژوهش نشان داد كه هاي لي يافتهبه طور ك.گيري مكرر استفاده شداندازه

در دانشگاه همچنين .وجود داردداري  معني آموزش كاركنان تفاوتيكيفيت هر چهار فرايند چرخه
باشد و  ميشيراز فرايند مديريت اجرايي در مقايسه با سه فرايند ديگر از كيفيت باالتري برخوردار

باشد و در  ميردارنسبت به سه فرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني برخوارزشيابي آموزشي فرايند 
سياستگذاري آموزشي و مديريت اجرايي از كيفيت باالتري برخوردارهاي دانشگاه علوم پزشكي فرايند

. باشد مينسبت به سه فرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني برخوردارارزشيابي آموزشي باشند و فرايند مي

، مديريت ريزي آموزشي، برنامهآموزشيسياستگذاري،  آموزش كاركنان:كليديهاي واژه
ارزشيابي آموزشي اجرايي،

ppparvize@gmail.com) نويسنده مسئول(ريزي آموزشي دانشگاه شيراز استاديار گروه مديريت و برنامه∗

ريزي آموزشيكارشناس ارشد مديريت و برنامه∗∗
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مقدمه

در گرو علم و ي يه كشور و هر سازمان و مؤسسيامروز كه پيشرفت و توسعهدر جهان 

وري حاصل از آن از آموزش و بهرههاي فرايند ضرورت توجه به كيفيت ،دانش بشري است

اخير توجه هاي در سال، ميت و نقش آموزشبا توجه به اه.برخوردار استاي هاهميت ويژ

هنگفت و افزايش و تنوع هاي تخصيص بودجه.به امر آموزش كاركنان شده استاي هژوي

يت آموزش و اما توجه بيش از حد به كم.اين موضوع استي آموزشي نشان دهندههاي دوره

باعث ايجاد فرهنگ تسامح و ، آموزش كاركنانهاي انگاري و عدم توجه به كيفيت فرايندسهل

اغلب .آموزشي و نهايتاً تضعيف آموزش خواهد گرديدهاي تساهل در عملكرد واحد

هاي در هدف، و ساختار مربوطهها نوع فعاليت، نظر از حجم سازمانيآموزشي صرفهاي واحد

ان انتظاري هستند كه از آن خود ادعا دارند كه درصدد رسيدن به بهترين كيفيتياعالم شده

مهم هاي و شاخصها آيا به معيار، كنند مياما چگونه حصول اين كيفيت را كنترل.درومي

آموزش توجه دارند؟هاي كيفيت فرايند

كيفيت هاي و استانداردها  كلي آموزش كاركنان بر اساس شاخصيدر اين پژوهش چرخه

 علوم پزشكي مورد بررسي و مقايسه  استراتژيك در دو دانشگاه شيراز و-با رويكرد سيستمي

يچرخههاي كيفيت بر اساس هر يك از مؤلفههاي و استانداردها شاخص. گيردقرار مي

 توسط متخصصين 10015ISOآموزش كاركنان، مدل سيستمي ـ استراتژيك و استاندارد 

ار اين ريزي كشور طراحي و تدوين گرديده است كه در ساخت ابزسازمان مديريت و برنامه

استاندارد  يك 10015ISOاستاندارد  (پژوهش مورد استفاده و مبناي مقايسه قرار گرفته است

كاركرد آن افزايش تأثير و موزش و تحصيالت كاركنان است كه  آيجهاني كيفيت در زمينه

ي يهآموزشي در سازمانهاست تا بدين وسيله بازدهي سرمايهاي و برنامهها اثربخشي سيستم

.)16: 1383،سلطاني ()ري به دست آيدبيشت

پيشينه تحقيق

در تعريف نخست، بر .به طور كلي در بررسي مفهوم كيفيت با دو تعريف رو به رو هستيم

اما در. شوداز قبل تعيين شده يا مشخصات اعالم شده تأكيد ميهاي درجه انطباق با استاندارد
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)هـا اصلي و فرعي ارزيابي كيفيت آموزش در سازمان       هاي  مؤلفه (خه آموزش منابع انساني   چر.  1شكل  

.)1383ريزي كشور،سازمان مديريت و برنامه(

در فرهنگ ). 33: 1373رازاني،  (فيت نياز مشتري استتعريف دوم، عامل تعيين كننده كي

 بنابراين در رابطه .)1999، 1انيب (شودمديريت كيفيت جامع به هر دو ديدگاه اهميت داده مي

يا ها اولين سؤال اينكه، استاندارد:با كيفيت در آموزش كاركنان دو سؤال اصلي مطرح است

نظام آموزشي چيست و سؤال دوم اينكه مشتريان نظام هاي يا كاركردها مشخصات فرايند

رو كيفيت هر بخش يناز ا). 2001ساليس،  (دارندي يهاآموزشي چه كساني هستند و چه نياز

تصريح شده هاي از قبل تعيين شده و هدفهاي از آموزش كاركنان در ارتباط با استاندارد

.گرددتعريف مي

 فعاليتي گسترده يبا حوزه، مهمهاي  آموزشي در نظام آموزش كاركنان از فرايندريزيبرنامه

1-  Bunney

آموزش منابع 
انساني

مجري 

هاآموزش

تدوين 
هابرنامه

آموزشيسياستگذاري

ارزشيابي 
آموزشي

مديريت اجرايي

ريزيبرنامه

آموزشي

گيري جهت

استراتژيك 

نگرش 
سيستمي

مندينظام

روش وسطوح 
ارزشيابي

انتقال
ي ياد گير

سرانه آموزش
سرمايه ساعت،(

)گذاري  سيستم مديريت 
آموزش

سازماندهي 
آموزشي

نياز سنجي 
آموزشي

طراحي 

آموزشي
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هاي  و استراتژيهارچگي بين هدفارتباط و يكپا.باشد ميو به لحاظ اجرايي فني و زمان بر

نقشي ،  آموزشيريزيبرنامه آموزشي و تلفيق اصل كيفيت با فرايند ريزيبرنامهسازماني با 

ساختار تخصصي ).1995، 1، كاستن و هرتيگاروان (راهبردي در نظام آموزش كاركنان دارد

 مهارتي به استانداردتوجه ، ي نيازسنجيمناسب براهاي طراحي و تدوين رويه، واحد آموزش

توجه به سطوح مختلف سازماني،هاي  و سياستهايك از مشاغل در ارتباط با هدفهر

سيستم تنظيمي مناسب طراحي و تدوين علمي محتوي آموزش و، آموزشي كاركنانهاي نياز

ريزي آموزشي در اين كيفيت فرايند برنامههاي از معياردر خصوص تخصيص بودجه آموزش 

.باشند ميهشپژو

، در پژوهشي به بررسي عملكرد سيستم توسعه منابع انساني در )1381 (عاليخاني و ابيلي

بخش خدمات علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران، بر روي كليه كاركنان هاي دانشكده

اين پژوهش بيانگر آن است كه وضعيت توسعه و بهسازي هاي يافته.اندآموزشي، پرداخته

 و هادر وضعيت نامطلوبي است و با هدفها نان بخش خدمات آموزش اين دانشكدهكارك

، پژوهشي را با )1380 (پورابراهيمي. منابع انساني بسيار فاصله دارديتوسعههاي رويكرد

آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان هاي عنوان بررسي تطبيقي مديريت برنامه

نشان داد  نيزپژوهشاين هاي يافته. زشكي ايران انجام داده استدانشگاه علوم پهاي بيمارستان

آموزشي، نيازسنجي قبل از برگزاري هاي از نظر وضعيت اجراي دورهها كه مديريت آموزش

هاي ميزان تأثير شركت در برنامهها، ريزي، ميزان برگزاري دوره انجام برنامهينحوهها، دوره

آموزشي، بسيار ضعيف بوده هاي  ارزشيابي دورهي ميزان و نحوهآموزشي بر ارتقاء شغلي و

ي يه بهسازي حرفي، در زمينه)2004(2 و كب كورير پژوهش النگاتيهنتيجهمچنين .است

ريزي مديران غيرآموزشي در دانشگاه دولتي كنيا بيانگر آن است كه سياستگذاري و برنامه

يرآموزشي دانشگاه مذكور، از وضعيت مناسبي  بهسازي شغلي مديران غيآموزشي در حوزه

.برخوردار نيست

يدر زمينه) 2006 (در پژوهشي كه واحد آموزش و بهسازي كاركنان دانشگاه فلوريدااما 

اين دانشگاه انجام داد به اين نتيجه هاي آموزش و بهسازي كاركنان بخش كتابخانههاي برنامه

1-  Garavan, Costine & Heraty 
2-  languet & Kipkorir
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آموزشي براي كاركنان هاي ريزي دورهس از آن برنامهاجرايي و پهاي رسيده است كه فعاليت

.باشد ميمذكور از كيفيت مناسبي برخوردار

 كيفيت وظايف واحد آموزش ي، در بخشي از پژوهش خود در زمينه)1386 (شيرواني

دولتي و غيردولتي استان فارس به اين نتيجه رسيد كه كيفيت وظايف واحد هاي سازمان

ريزي، سازماندهي و مذكور در ابعاد سياستگذاري، نيازسنجي، برنامهاي هآموزشي در سازمان

تري مديريت اجرايي در سطح متوسطي قرار دارد و فرايند ارزشيابي از وضعيت ضعيف

. برخوردار است

آموزشي هاي  ارزشيابي فعاليتي، در پژوهشي كه در زمينه)2002 (1اطهري و زييري

اندند به اين نتيجه رسيدند كه مديريت اجرايي آموزش كاركنان كاركنان در كويت به انجام رس

تري برخوردار است و ارزشيابي آموزشي ريزي آموزشي از وضعيت مناسبنسبت به برنامه

 پژوهشهايهنتيجهمچنين .آموزشي مورد توجه قرار گرفته استهاي كمتر از ساير فعاليت

در زمينه ارزشيابي )2003 (و هانسون)2003(4فيليپس، )2008 (3 شارون،)2005 (2پالنكو

به فرايند ها و توجه كمتر سازمانآموزش كاركنان همگي بيانگر كيفيت نامناسب اين فرايند

.باشد ميآموزش كاركنانهاي ارزشيابي آموزشي نسبت به ساير فرايند

بعد ،داخليهاي پژوهشي در حوزهدهد كه ميبررسي مطالعات انجام شده نشان

عد ارزشيابي آموزشي بيشتر مورد  ب،خارجيهاي شپژوهي  و اجرا و در حوزهريزيبرنامه

مربوط به آموزش كاركنان هاي كه در اين پژوهش كليه فعاليتتوجه قرار گرفته است در حالي

. مورد مطالعه قرار گرفته است با رويكردي متفاوتآموزش كاركناني تحت عنوان چرخه

 تحقيقهايهدف

:باشد ميبه طور كلي پژوهش حاضر در پي دستيابي به اهداف زير

آموزش كاركنان در چهار فرايند سياستگذاري آموزشي، ي كيفيت چرخهتبيين -1

علومريزي آموزشي، مديريت اجرايي و ارزشيابي آموزشي در دو دانشگاه شيراز وبرنامه

1-  Al – Athari & Zairi
2-  Polanco
3-  sharon
4-  phillips
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كاركنانپزشكي شيراز از ديدگاه مديران و

آموزش ي چهارگانه چرخههاي از لحاظ كيفيت فرايند، ه دو دانشگاه مذكورمقايس-2

كاركنان از ديدگاه مديران و كاركنان

:بنابراين در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش سواالتي به شرح زير تدوين گرديد

ن ي آموزش كاركناچرخههاي  آيا بين ديدگاه مديران و كاركنان در مورد كيفيت فرايند-1

وجود دارد؟داري  معنيدر دانشگاه شيراز، تفاوت

ي آموزش كاركنان چرخههاي  آيا بين ديدگاه مديران و كاركنان در مورد كيفيت فرايند-2

داري وجود دارد؟در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، تفاوت معني

هاي د آيا بين دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز در زمينه كيفيت فراين-3

ريزي آموزشي، مديريت اجرايي و سياستگذاري آموزشي، برنامه (آموزشي چهارگانه چرخه

وجود دارد؟داري  معني، تفاوت)آموزشيارزشيابي 

ي آموزش كاركنان در دانشگاه شيراز و علوم چهارگانه چرخههاي  كداميك از فرايند-4

پزشكي شيراز از كيفيت باالتري برخوردار است؟

ناسي تحقيقروش ش

تحقيقروش 

. پيمايشي است– حاضر، از نوع توصيفيتحقيقروش 

گيريجامعه و روش نمونه

كاركناني كه بيش از يك  (كاركنان آموزش ديدهجامعه آماري متشكل از دو گروه مديران و

معاونين حوزه گروه مديران در دانشگاه شيراز؛ مديران و.باشد مي)انددوره آموزشي را ديده

گيرد و در دانشگاه  ميرا در بر) نفر40(ها معاونين دانشكدهوها يسيو ر)  نفر25 (تاديس

را شامل)  نفر38 (و رابطين آموزش)  نفر37 (معاونين حوزه ستاديعلوم پزشكي مديران و

 سازماندهي يتفاوت در ساختار و نحوهعلت تفاوت سمت افراد در گروه مديران،. شودمي

.باشد ميمرتبط با آموزش كاركنان در دو دانشگاههاي فعاليت

در هر دو دانشگاه حجم نمونه برابر با حجم ها در گروه مديران با در نظر گرفتن تعداد آن
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 نفر از كاركنان آموزش 870در گروه كاركنان دانشگاه شيراز از ميان . جامعه تعيين شده است

اند و به همين دليل در موضع بهتري  گذراندهبيش از يك دوره آموزشي راها  نفر آن690ديده 

گيري تصادفي ساده با روش نمونهها اند كه از بين آنبراي تأمين اطالعات اين پژوهش بوده

در دانشگاه علوم . انتخاب گرديد،  با توجه به هدف پژوهش يعني انجام مقايسه نفر100تعداد 

 نفر بيش از يك دوره آموزشي را 800 نفر كاركنان آموزش ديده هر800پزشكي نيز از ميان 

حجم  (گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدبه روش نمونهها  نفر آن100تعداد كه اند گذرانده

).نمونه در گروه كاركنان با توجه به هدف پژوهش بر اساس جدول مورگان تعيين گرديد

آوري اطالعاتجمعابزار 

كيفيت آموزش هاي استانداردوها  شاخصبر اساسابزار مورد استفاده در اين پژوهش 

 به صورت مشابه براي دو گروه كاركنان و چهار زير مقياس گويه و48در قالب ، كاركنان

عد سياستگذاري  گويه به ب8؛ تعدادهر زير مقياسهاي با توجه به مؤلفه. طراحي شدمديران 

 گويه به 5عد مديريت اجرايي و ب گويه به 15 آموزشي،ريزيبرنامهعد  گويه به ب20آموزشي،

كرت ي لييمقياس مورد استفاده، بر اساس طيف پنج درجه.تعلق گرفتارزشيابي آموزشي عد ب

.تنظيم گرديد

 ابزار تحقيقپاياييروايي و 

ضريب همبستگي زير  ( داوري تخصصي و روايي همگراييي با شيوهروايي محتوايي آن

عد ضريب روايي همگرايي براي ب.ييد قرار گرفتأمورد ت آن نيز )با نمره كلها مقياس

عد ارزشيابي آموزشي  و ب95/0عد مديريت اجراييب،97/0ريزيبرنامهعد ب،94/0سياستگذاري 

مورد مطالعه قرار گرفت  با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  ابزار نيزپايايي. به دست آمد75/0

عد ب،92/0ريزيبرنامهعد ب،89/0عد سياستگذاري ب، 96/0ر با كه ميزان آن براي كل مقياس براب

. به دست آمد72/0ارزشيابي آموزشيد عو ب91/0مديريت اجرايي

ها دادهروش تحليل

ه از روش مطرح شدهاي به دست آمده با توجه به پرسشهاي تحليل دادهبراي تجزيه و
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.فاده شد تعقيبي استتقل و تي وابسته به عنوان آزمونآزمون تي مسو،گيري مكررآماري اندازه

ي تحقيقهايافته

. است1دست آمده از اطالعات به شرح جدول ه نتايج ب

كاركنان در دانشگاه شيراز و علـوم پزشـكي          مديران و  هايه ميانگين و انحراف استاندارد نمر     . 1جدول  

 آموزش كاركنانچهارگانه چرخههاي  كيفيت فراينديشيراز در زمينه

ارزشيابي آموزشيمديريت اجراييبرنامه ريزي آموزشيسياستگذاري آموزشي
گروهدانشگاه

ميانگين
انحراف
استاندارد

ميانگين
انحراف 
استاندارد

ميانگين
انحراف 
استاندارد

ميانگين
انحراف 
استاندارد

47/224/037/217/071/217/089/124/0كاركنان

63/220/047/214/077/222/001/225/0ديرانم شيراز

54/223/041/216/074/219/094/125/0كل

58/322/019/313/048/318/031/232/0كاركنان

43/336/023/330/046/329/035/239/0مديران
علوم 
پزشكي

51/330/021/322/047/323/033/235/0كل

گيري مكرر در پاسخگويي به سؤال اول بيانگر آن ل از آزمون آماري اندارهنتايج حاص

، سياستگذاري آموزشي(ا ههطور بين اندازاست كه بين ديدگاه كاركنان و مديران و همين

در دانشگاه شيراز تفاوت)  ارزشيابي آموزشيمديريت اجرايي و، ريزي آموزشيبرنامه

.)2جدول  (نشددار ها معنيو گروهها ل بين اندازه ضمناً تعام.وجود داردداري معني

هاي فرايند(ها براي اندازه) واريانس تبيين شده (الزم به ذكر است كه مقدار اثر پيالي

و گروه ها  و تعامل اندازه89/0در دانشگاه شيراز برابر با )  آموزش كاركنانيچهارگانه چرخه

منظور از.بوددار  معني001/0در سطح ها فقط براي اندازه بود كه اين مقادير اثر پيالي 044/0

هاي همان واريانس تبيين شده يا تفاوت بين فرايندها، بودن اثر پيالي بين اندازهدار معني

.باشد ميچهارگانه
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 كيفيتي ديدگاه دو گروه كاركنان و مديران در زمينهيگيري مكرر براي مقايسه آزمون اندازه. 2جدول 

آموزش كاركنان در دانشگاه شيرازي چرخههاي فرايند

منبع واريانساثرات
وعممج

مربعات
درجه
آزادي

ميانگين
مربعات

Fمقدار
سطح
داريمعني

05/15105/1517/341001/0هااندازه
 04/0104/094/0N.Sگروه×اندازه

درون 
آزمودني

------09/613804/0)هااندازه(خطا 
64/1164/154/18001/0هاگروه بين 

------20/1213808/0خطاآزمودني

و مديران بين ديدگاه كاركناندار  معني آزمون تي مستقل براي پيگيري محل تفاوتيه نتيج. 3جدول 

انشگاه شيرازچهارگانه چرخه آموزش كاركنان در دهاي  كيفيت فراينديدر زمينه

نگينمياگروهابعاد
انحراف 
استاندارد

درجه 
آزادي

Tمقدار
سطح 
داريمعني

47/224/0كاركنان
سياستگذاري آموزشي

63/220/0مديران
13824/4001/0

37/217/0كاركنان
ريزي آموزشيبرنامه

47/214/0مديران
13867/3001/0

71/217/0كاركنان
مديريت اجرايي

77/222/0ديرانم
13879/1N.S 

89/124/0كاركنان
ارزشيابي آموزشي

01/225/0مديران
13874/2007/0

 در دانشگاه شيراز مديران نسبت به ،3 جدول شماره هايهبا توجه به نتيجبه اين ترتيب

ا  رشي و ارزشيابي آموزشيزريزي آمونامهسياستگذاري آموزشي، برهاي كيفيت فرايند، كاركنان

 كيفيت مديريت اجرايي بين ديدگاه دو گروه ياما در زمينه.انددر سطح باالتري ارزيابي كرده

.وجود نداشتداري  معنيمذكور تفاوت

گيري مكرر در پاسخگويي به سؤال دوم پژوهش نتايج به دست از آزمون آماري اندازه

چهارگانه چرخه هاي فيت فرايند كييبيانگر آن است كه بين ديدگاه كاركنان و مديران در زمينه

 )4جدول شماره ( ندارد وجودداري  معني تفاوت در دانشگاه علوم پزشكي،آموزش كاركنان
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 و تعامل001/0در سطح ها بين اندازهداري  معنيج اين جدول تفاوتيهمچنين بر اساس نتا

ها ر پيالي براي اندازهمقدار اث. مشاهده شد004/0در سطح ها و گروهها بين اندازهداري معني

001/0 بود كه هر دو مقدار در سطح 15/0گروه برابر با تعامل اندازه و و92/0برابر با 

.بودنددار معني

هاي  كيفيت فراينديگيري مكرر براي مقايسه ديدگاه كاركنان و مديران در زمينه آزمون اندازه. 4جدول 

زشكي آموزش كاركنان در دانشگاه علوم پيچرخه

منبع واريانساثرات
مجموع
مربعات

درجه 
آزادي

ميانگين 
مربعات

Fمقدار
سطح 
داريمعني

30/76130/7624/1233001/0اندازه ها
52/0152/039/8004/0گروها×اندازه  آزمودنيدرون

------84/814306/0خطا
05/0105/028/0N.Sهاگروه آزمودنيبين
------89/2714319/0خطا

گيري مكرر در پاسخگويي به سؤال سوم پژوهش براي مقايسه نتايج حاصل از آزمون اندازه

گيري محل تفاوت بين دو آزمون تي مستقل به عنوان آزمون تعقيبي براي پيدو دانشگاه و

 كيفيت ينهبيانگر آن است كه بين دو دانشگاه در قسمت اثرات بين آزمودني در زمي، دانشگاه

جدول  ( وجود دارد001/0در سطح داري  معنيتفاوت،  آموزش كاركنانيچرخههاي فرايند

)  آموزش كاركنانيچهارگانه چرخههاي فرايند(ها مقدار اثر پيالي براي اندازه. )6 و 5شماره

ها، و تعامل اندازه03/0ها و اندازهها تعامل گروه، 42/0و دانشگاه ها تعامل اندازه، 91/0برابر با 

تعامل اندازه و دانشگاه و ها،  بود كه اين مقادير اثر پيالي براي اندازه08/0گروه دانشگاه و

بود و براي تعامل اندازه و گروهدار  معني001/0دانشگاه و گروه در سطح ، تعامل اندازه

. نبوددار معني

سمت اثرات درون آزمودني تفاوت شود در ق مي مشاهده5طور كه در جدول شماره همان

گروه و دانشگاه در ،  و تعامل اندازه001/0و تعامل اندازه و دانشگاه در سطح ها بين اندازه

طور در همين.نشده استدار  معني اما تعامل اندازه و گروه.شده استدار  معني005/0سطح 

چهارگانه چرخه هاي يند كيفيت فرايقسمت اثرات بين آزمودني بين دو دانشگاه در زمينه
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.شده استدار  معني تفاوت04/0در سطح ها بين گروه و001/0آموزش كاركنان در سطح 

.شده استدار  معني005/0گروه نيز در سطح تعامل دانشگاه و

به اين ترتيب دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه شيراز در هر چهار فرايند سياستگذاري 

مديريت اجرايي و ارزشيابي آموزشي از كيفيت باالتري ، ريزي آموزشيبرنامه، آموزشي

.برخوردار است

أثير نوع دانشگاه و گروه بر ابعاد چهارگانه چرخه تگيري مكرر براي بررسي آزمون اندازه. 5جدول 

ش كاركنانزآمو

منبع واريانساثرات
مجموع
 مربعات

درجه
 آزادي

ميانگين
 مربعات

Fمقدار
سطح 
داريمعني

88/78188/7877/1483001/0هااندازه
10/11110/1184/208001/0دانشگاه×هزاندا

128/01128/041/2N.Sگروه×اندازه
42/0142/093/7005/0دانشگاه×گروه×اندازه

ي
ودن

زم
ن آ

رو
د

------93/1428105/0)هااندازه (خطا
68/141168/14185/992001/0اهدانشگ
56/0156/095/304/0گروه

16/1116/1167/8005/0گروه×دانشگاه

ي
ودن

زم
ن آ

بي

------09/4028114/0خطا

علوم بين دانشگاه شيراز ودار  معنيگيري محل تفاوت نتايج آزمون تي مستقل براي پي. 6جدول 

ند چرخه آموزش كاركنانپزشكي شيراز در زمينه كيفيت چهار فراي

ميانگيندانشگاهابعاد
انحراف 
استاندارد

درجه 
آزادي

مقدار
T

سطح 
داريمعني

54/223/0شيراز
سياستگذاري آموزشي

51/330/0پزشكيعلوم
28392/29001/0

41/216/0شيراز
ريزي آموزشيبرنامه

21/322/0پزشكيعلوم
28373/33001/0

74/219/0شيراز
ريت اجراييمدي

47/323/0پزشكيعلوم
28337/28001/0

94/125/0شيراز
ارزشيابي آموزشي

33/235/0پزشكيعلوم
28339/10001/0
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گيري مكرر مشخص در پاسخ به دو سؤال اول پژوهش با استفاده از آزمون آماري اندازه

براي پاسخگويي به سؤال چهارم با . وجود داردداري عني متفاوتها شد كه بين كيفيت اندازه

گيري تفاوتبراي مقايسه كيفيت چهار فرايند و پي، توجه به پاسخ دو سؤال اول پژوهش

از آزمون تي وابسته با تصحيح بنفروني به عنوان آزمون ، در هر دانشگاها هبين آندار معني

ج اين آزمون در دانشگاه شيراز و جدول شماره  بيانگر نتاي7جدول شماره . تعقيبي استفاده شد

. باشد ميبيانگر نتايج اين آزمون در دانشگاه علوم پزشكي8

هـاي  دار بـين فراينـد  گيري محل تفاوت معنـي    آزمون تي وابسته با تصحيح بنفروني براي پي         .7جدول  

چرخه آموزش كاركنان در دانشگاه شيراز

1234ابعادرديف
*31/23*44/9*58/7---ري آموزشيسياستگذا1
*73/22*62/20------برنامه ريزي آموزشي2
*36/34---------مديريت اجرايي3
------------ارزشيابي آموزشي4

001/0* p<

چهارگانه چرخه آموزش كاركنان در دانشگاه شيراز بر اساس نمره كل هاي ميانگين فرايند

 و 74/2يريت اجرايي مد، 41/2ريزي آموزشي برنامه، 54/2اري آموزشي عبارت از سياستگذ

 كيفيت هايه و ميانگين نمر7بنابراين بر اساس جدول شماره . باشد مي94/1ارزشيابي آموزشي

فرايند مديريت اجرايي و پس ، چهارگانه چرخه آموزش كاركنان در دانشگاه شيرازهاي فرايند

باشند و  ميخوردارنسبت به دو فرايند ديگر از كيفيت باالتري براز آن سياستگذاري آموزشي 

. باشد مي نسبت به سه فرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني برخوردارفرايند ارزشيابي آموزشي

چهارگانه چرخه آموزش كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برهاي ميانگين فرايند

مديريت ، 21/3ريزي آموزشي برنامه، 51/3اري آموزشي  كل عبارت از سياستگذياساس نمره

 و ميانگين 8بنابراين بر اساس جدول شماره . باشد مي33/2 و ارزشيابي آموزشي47/3اجرايي 

چهارگانه چرخه آموزش كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، هاي  كيفيت فرايندهايهنمر

باشند و فرايند  مياز كيفيت باالتري برخوردارفرايند سياستگذاري آموزشي و مديريت اجرايي 

.باشد ميارزشيابي آموزشي نسبت به سه فرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني برخوردار
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دار بـين  گيـري محـل تفـاوت معنـي     آزمون تي وابسته با تصحيح بنفروني بـراي پـي    . 8جدول  

ازچرخه آموزش كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي شيرهاي فرايند

1234ابعادرديف

*97/157/37*66/14---سياستگذاري آموزشي1

*81/31*32/16------ريزي آموزشيبرنامه2
*13/39---------مديريت اجرايي3
------------ارزشيابي آموزشي4

001/0* p< 

گيريبحث و نتيجه

كيفيت ، ديران در مقايسه با كاركنان پژوهش نشان داد كه در دانشگاه شيراز مهايهنتيج

 را در سطح ريزي آموزشي و ارزشيابي آموزشينامهبر، سياستگذاري آموزشيهاي فرايند

 كيفيت مديريت اجرايي تشابه نظر ي در زمينه پاسخگوياناما دو گروه.اندباالتري ارزيابي كرده

هاي ف بيشتر مديران نسبت به فعاليتتواند اطالع و اشرا ميداليل احتمالي اين نتيجه. اندداشته

هاي عدم تعامل پويا و مناسب بين واحد آموزش كاركنان با ديگر واحدها، مربوط به اين فرايند

الزم به ذكر است كه عليرغم . و يا احتماالً تا حدي سوگيري مديران باشد)كاركنان (دانشگاه

 گروه در خصوص  دوند ديدگاه هرتفاوت ديدگاه كاركنان و مديران در دانشگاه شيراز رو

اما در دانشگاه علوم پزشكي مشاهده .باشد ميچرخه آموزش كاركنان مشابههاي كيفيت فرايند

آموزش كاركنان ي چرخههاي شد كه هر دو گروه ديدگاهي مشابه در خصوص كيفيت فرايند

از قبيل تعامل پوياي واحد  داليل توجيهي اين نتيجه شايد بتوان مواردي را يدر زمينه. اندداشته

مختلف دانشگاه و كاركنان و عدم سوگيري مديران نسبت به هاي واحدها، آموزش با مديريت

در دانشگاه . شود را نام بردها مي مسئوليت آنيهايي كه بيشتر مربوط به حوزهارزيابي فعاليت

انشگاه با ساير علوم پزشكي بين واحد آموزش كاركنان و مديريت منابع انساني اين د

كه اكثر كاركنان و مديران در جريان طوريه و با كاركنان تعاملي پويا برقرار است بها مديريت

واحد آموزش كاركنان يا به صورت مستقيم و يا توسط رابطين آموزشيهاي امور و فعاليت

. باشندمي
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كاركنان دانشگاه آموزش ي  پژوهش نشان داد كه هر چهار فرايند چرخههايههمچنين نتيج

 شواهد به دست .باشد ميعلوم پزشكي در مقايسه با دانشگاه شيراز از كيفيت باالتري برخوردار

 كه دانشگاه علوم پزشكي در مقايسه با دانشگاه شيراز آمده در تبيين اين نتيجه بيانگر آن است

 دارد و مختلف درمان و آموزشهاي هايي كه در حوزهبه سبب نوع وظايف و مسئوليت

تر بودن وظايف و مشاغل، به امر آموزش و پيچيدگي و تخصصي، همچنين به دليل تنوع

يتوسعه كاركنان بيشتر توجه كرده و در داشتن رويكرد نظامند و استراتژيك نسبت به مقوله

آموزشي و هاي تخصصي و نياز سنجيهاي آموزش كاركنان، به روز كردن و اجراي دوره

از ديگر داليل احتمالي . بهتر از دانشگاه شيراز عمل نموده استها آموزشمديرت اجرايي 

آموزش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه شيرازي چرخههاي كيفيت باالتر فرايند

تواند مورد توجه و اهميت بيشتر قرار دادن امر آموزش و بهسازي كاركنان از سوي مديران مي

و سازماندهي ) تر بودنتخصصي (ع ساختار واحد آموزش كاركناننو، سطوح باالي دانشگاه

كه طوريه ب.آموزش كاركنان باشدهاي تر و تقسيم وظايف بهتر امور مربوط به فعاليتمناسب

ي دانشگاه علوم پزشكي افرادي تحت عنوان رابط آموزشي در حوزههاي در هر يك از واحد

داليل مذكور مواردي هستند كه از ديدگاه .كنندميآموزش كاركنان انجام وظيفههاي فعاليت

نقش مهمي در )2004ميتنيك،1995گاروان و همكاران ،1994پتل و راندل ،1383پاكدل 

.بهبود كيفيت آموزش كاركنان دارند

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در دانشگاه شيراز فرايند مديريت اجرايي در مقايسه با 

 نسبت به سه باشد و فرايند ارزشيابي آموزشي ميدار كيفيت باالتري برخورسه فرايند ديگر از

ي ترتيب قرار گرفتن چهار فرايند چرخه. باشد ميفرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني برخوردار

 مديريت -1ترين كيفيت عبارتند از آموزش كاركنان به ترتيب از باالترين كيفيت تا پايين

 در دانشگاه . ارزشيابي آموزشي-4يزي آموزشي رنامه بر-3ري آموزشي  سياستگذا- 2اجرايي 

سياستگذاري آموزشي و مديريت اجرايي از كيفيت باالتري هاي علوم پزشكي شيراز، فرايند

 نسبت به سه فرايند ديگر از كيفيت بسيار پاييني باشند و فرايند ارزشيابي آموزشي ميبرخوردار

آموزش كاركنان به ترتيب از ي رار گرفتن چهار فرايند چرخهترتيب ق.باشد ميبرخوردار

 سياستگذاري آموزشي و مديريت اجرايي -1: ترين كيفيت عبارتند ازباالترين كيفيت تا پايين

. ارزشيابي آموزشي-3ريزي آموزشي امه برن-2
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 دانشگاه ديگر در هر دوهاي در توجيه كيفيت باالتر فرايند مديريت اجرايي نسبت به فرايند

شايد بتوان چنين اظهار نظر كرد كه بيشترين منابع اعم از منابع انساني و مالي به اين حوزه از 

مربوط به آموزش كاركنان هاي شود و عمده هزينه ميآموزش كاركنان اختصاص دادهي چرخه

االي تواند اين باشد كه مديران سطوح ب ميداليل احتمالي ديگر. به اين بخش اختصاص دارد

ي چرخههاي و فرايندها دانشگاه از مديريت اجرايي آموزش كاركنان بيشتر از ساير فعاليت

نسبت ن پيچيدگي و فني بودن اين فرايند از سوي ديگر ميزا.كنند ميآموزش كاركنان حمايت

هايه پژوهش با نتيجهايهاين بخش از نتيج.باشد ميديگر آموزش كاركنان كمترهاي به فرايند

)2006 (واحد آموزش و بهسازي دانشگاه فلوريدا،)1998 (1كاريانيس،)1373 (پژوهش جناني

.باشد ميهمسو) 2002 (و اطهري و زييري

توان  ميكيفيت باالي فرايند سياستگذاري آموزشي در دانشگاه علوم پزشكيدر تبيين 

، ه فرايند آموزش كاركنانداليلي را از قبيل رشد تدريجي رويكرد نظامند و استراتژيك نسبت ب

توجه مديران ارشد دانشگاه ، تعامل هدفمند و ارگانيك بين اجزا و عناصر نظام آموزش كاركنان

ارتباط پويا بين نظام آموزش كاركنان و ديگر ، به آموزش كاركنان براي توسعه فردي و سازماني

د آموزش كاركنان با ديگر منابع انساني و همچنين تعامل پويا بين واحهاي و كاركردها نظام

. دانشگاه را نام بردهاي واحد

بر اساس مطالعات نشگاهداهر دو  در فرايند ارزشيابي آموزشيكيفيت بسيار پايين در تبيين 

آموزشي در هاي عدم توجه به ارزشيابي از نتايج و پيامد: مواردي را از قبيلتوان  ميو شواهد

آموزش هاي  فني بودن اين فرايند نسبت به ساير فعاليتپيچيدگي و، عملكرد فردي و سازماني

،عدم حمايت و اعتقاد مديران سطوح باالي سازمان نسبت به اجراي كامل اين فرايند، كاركنان

الزم از سوي كارشناسان آموزش كاركنان در خصوص اجراي كامل و هاي نداشتن مهارت

كه طوريه ب.  كامل اين فرايند را نام بردصحيح اين فرايند و زمان بر و هزينه بر بودن اجراي

هايي است كه آموزشي عمدتاً ارزشيابيهاي و برنامهها  از دورهصورت گرفتههاي ارزشيابي

، گيرد؛ ارزشيابي از يادگيري ميآموزشي را در برهاي واكنش و نظر شركت كنندگان در دوره

زش كاركنان در عملكرد فردي و سازماني آموهاي در كار و نتايج و پيامدها كاربرد آموخته

1-  Carayannis
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 و 2008، شارون؛2،2002كرايگر؛2007، 1وينستاين (گيرد ميتوجهي قرارمورد غفلت و بي

.)3،2007بريور

از جمله داليل كيفيت پايين فرايند ارزشيابي آموزشي در )2002 (4اسپيتزر و كان وي

عدم تمركز و توجه به ارزشيابي ، آموزشيمناسب براي ارزشيابي هاي را فقدان روشها سازمان

آموزشي قبل از اجراي آموزش و فقدان فهم روشن در خصوص ارتباط بين آموزش و نتايج 

.دانند ميسازماني

هاي  سازماندهي فعاليتياين پژوهش تفاوت در ساختار و نحوههاي از محدوديت

گيري در گروه مديران در دو نهآموزشي بين دو دانشگاه بود كه اين موضوع سبب شد تا نمو

.دانشگاه كمي با هم تفاوت داشته باشد

و ر بهبود عملكرد فردي و سازماني با توجه به اهميت بسيار زياد فرايند آموزش كاركنان د

تواند  ميوهشي زيردات كاربردي و پژا اين حوزه، پيشنهفروان درهاي همچنين صرف هزينه

:ركنان مفيد و مؤثر باشد آموزش كاجهت باال بردن كيفيت

هاي و كاركردها تعامل پويا و هدفمند واحد آموزش كاركنان دانشگاه با ساير واحد-

مختلف مديريتي دانشگاه به منظور هدف هاي منابع انساني و همچنين با كاركنان و حوزه

.آموزشيهاي تر دورهگذاري و نيازسنجي مناسب

هاي كاركنان دانشگاه جهت انجام فعاليتتر شدن ساختار واحد آموزش تخصصي-

تخصصي براي نيازسنجي و هاي مختلف مربوط به آموزش كاركنان از قبيل تشكيل گروه

.ريزي آموزشيآموزشي و برنامههاي ارزشيابي نتايج و پيامد

توجه و اهميت بيشتر به فرايند ارزشيابي آموزشي هم از سوي مديران مسئول و هم -

آموزشي و توجيه هاي ن آموزش كاركنان جهت باال بردن كيفيت ساير فعاليتاز سوي كارشناسا

مناسب و كارامد به منظور ارزشيابي از يادگيري هاي گذاري در اين بخش و ابداع روشسرمايه

.آموزش كاركنان در عملكرد فردي و سازمانيهاي و نتايج و پيامد

آموزش ي چرخههاي فرايندانجام پژوهشي در خصوص ارزيابي كيفيت هر يك از -

1- Weinstein
2-  Kraiger
3- Brewer
4-   Spitzer and Conway
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تر شدن مطالعه و مربوط به خود به منظور عميقهاي كاركنان به طور جداگانه بر اساس مؤلفه

.كسب نتايج معتبرتر

گردآوري اطالعات از قبيل هاي انجام يك ارزشيابي كيفي و استفاده از ساير روش-

.يش روايي و كسب نتايج معتبرترمصاحبه و مراجعه به اسناد و مدارك موجود به منظور افزا
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